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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงคเพือ่ วิเคราะหปจ จัยสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ ว
อยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีม่ รดกวัฒนธรรมมีชวี ติ (Living Heritage Area) โดยไดทาํ การศึกษาทฤษฎีทเี่ กีย่ วของ และวิเคราะห
กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน
ผลการศึกษาทฤษฎีทเี่ กีย่ วของพบวา การมีสว นรวมของผูอ ยูอ าศัย ประชาชนทัว่ ไป และหนวยงานภาครัฐทีม่ สี ว นไดเสีย
ในการรักษาสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริมการทองเที่ยวนั้น เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต แตปญหาตางๆในหมูผูมีสวนไดเสีย อาทิ การ
ขาดความรูและความเขาใจในปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยว การขาดระบบรวมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล ความ
ขัดแยงระหวางผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยที่ทําใหพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตจํานวนมากไมสามารถพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนได
พื้นที่อิวามิกินซังนั้นถูกคาดการณวาจะไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวภายหลังการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก แต
เนื่องจากการรวมกันวางแผน และดําเนินมาตรการควบคุมการใชประโยชนพื้นที่อยางตอเนื่องของผูอยูอาศัยในพื้นที่
ประชาชนทัว่ ไปและหนวยงานภาครัฐ ทําใหสามารถควบคุมผลกระทบจากการทองเทีย่ วและสรางสรรคการทองเทีย่ วที่
เหมาะสมกับพื้นที่ได
กระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังแบงออกเปน 3 ขัน้
ตอน คือ การสรางการรับรูปญหารวมกันระหวางผูมีสวนไดเสีย การวางแผนการใชประโยชนพื้นที่ และการดําเนินการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน อีกทั้งยังพบวาปจจัยตางๆ อาทิ การใหความรูตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง การสง
เสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล การสรางระบบหารือรวมกันระหวางผูมีสวนไดเสียนั้น เปนปจจัยที่สงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถรวมกันวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: พื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต การทองเที่ยวอยางยั่งยืน กระบวนการมีสวนรวม พื้นที่มรดกโลก
อิวามิกินซัง
29

ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต:
กรณีศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน

Supporting Factors of Stakeholder Participation
in Tourism Development Process in Living
Heritage Area:
a Case Study of Iwami Ginzan, Japan
Dr.Nattapong Punnoi

Department of Urban and Regional Planning,
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
natta.tokyo@gmail.com

Abstract
The purpose of this paper is to consider supporting factors of stakeholder participation in development
process of sustainable tourism in living heritage area by reviewing relevant theories and analyzing
the development of sustainable tourism in Iwami Ginzan area, Japan.
The review of relevant theories shows that the participation of residents, citizen and local government
who have interest in living environment conservation, cultural heritage preservation, and tourism
promotion, is an important factor in the promotion of sustainable tourism in living heritage area.
However, problems among stakeholders are also found, such as the lack of interest on problem, the
lack of deliberative process, conflicts of interest, which prevent effective policy from being enforced.
After being registered as a World Heritage Site, it was predicted that Iwami Ginzan area would face
negative impact from tourism. However, with continuous collaboration between local residents,
general public, and the local government in enacting sustainable tourism policy, tourism impact in
Iwami Ginzan area can be controlled, while cultural tourism suitable to its capacity is created.
This paper reveals how the stakeholder participation process in Iwami Ginzan area can be divided
into 3 parts, namely: 1) problems definition process, 2) planning process, and 3) implementation
process. It is also found that supporting factors such as education of area’s value and tourism impact,
information sharing among stakeholders, or the establishment of deliberative process, positively
contribute towards stakeholders’ participation in the development process of sustainable tourism.
Keywords: living heritage area, sustainable tourism, stakeholder participation, World Heritage Site,
Iwami Ginzan
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ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
พื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต (Living Heritage Area)
หมายถึง พืน้ ทีท่ วี่ ถิ ชี วี ติ ของผูค นทีอ่ ยูอ าศัยในพืน้ ทีน่ นั้ ยัง
คงมีความเกี่ยวเนื่องสอดคลองกับมรดกทางวัฒนธรรม
อยางแนนแฟน โดยมรดกทางวัฒนธรรมเหลานัน้ เปนองค
ประกอบสําคัญของสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย สภาพ
สังคม และวิถีเศรษฐกิจของชุมชน (Yamaguchi and
Nishiyama 2010; Punnoi 2013) ในปจจุบันมีพื้นที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตจํานวนมากที่ไดรับการยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติวาเปนหลักฐาน
สําคัญทางประวัติศาสตรที่สะทอนถึงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาคนั้น นอกจากนั้น ในปจจุบันพื้นที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตในทุกทวีปทั่วโลกไดกลายมาเปน
แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดิน
ทางมาเยี่ยมชม จากคุณลักษณะดังกลาว พื้นที่มรดก
วัฒนธรรมมีชวี ติ มีคณ
ุ คาสําคัญตอผูอ ยูอ าศัยในพืน้ ทีแ่ ละ
ประชาชนทั่วไป 3 ประการ คือ 1) เปนพื้นที่อยูอาศัยที่
ตอบสนองวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน 2) เปนมรดก
ทางวัฒนธรรมทีล่ าํ้ คาของประเทศชาติ และ 3) เปนแหลง
ทองเทีย่ วทีส่ ง เสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหกบั ทองถิน่
(Omori 2005; Nishimura; 2009)
ในปจจุบันพบวาการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดก
วัฒนธรรมมีชีวิตสงผลใหเกิดการทําลายคุณคาทั้ง 3
ประการของพืน้ ที่ กลาวคือ การพัฒนาการทองเทีย่ วเปน
สาเหตุทําใหคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยตํ่าลง อาทิ การ
เพิม่ จํานวนของนักทองเทีย่ วกอใหเกิดปญหามลภาวะทาง
เสียง ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาการจราจรติดขัด เปนตน
นอกจากนัน้ การปรับปรุงอาคารและพืน้ ทีเ่ พือ่ ตอบรับการ
ท อ งเที่ ย วก อ ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย คุ ณ ค า เชิ ง มรดกทาง
วัฒนธรรม อาทิ การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีท่ างการเกษตรเปน
ทีจ่ อดรถ การดัดแปลงอาคารทีอ่ ยูอ าศัยเปนโรงแรมหรือ
รานคาอยางไมถูกวิธี การติดตั้งปายโฆษณาโดยขาดการ
ควบคุม เปนตน ผลกระทบจากการทองเทีย่ วในลักษณะ
ดังกลาวทําใหเกิดการยายออกของผูอยูอาศัย การลม
สลายของวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม และสรางความเสือ่ มโทรมใหกบั
มรดกทางวัฒนธรรม ปรากฎการณเหลานีเ้ ปนสาเหตุของ

การลดทอนคุณคาของพื้นที่ในฐานะแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม จนทําใหพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตหลาย
แหงประสบกับปญหาจํานวนนักทองเทีย่ วลดลงอยางตอ
เนือ่ ง จากการสํารวจของ Punnoi (2013) พบวา มีพนื้ ที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตในทวีปเอเชียที่ประสบปญหาผล
กระทบจากการทองเทีย่ วถึง 17 แหง (11 ประเทศ) อาทิ
หมูบ า นชิรากาวะโก (ญีป่ นุ ) เมืองลีเ่ จียง (จีน) เมืองฮอยอัน
(เวียดนาม) ชุมชนอัมพวา (ไทย) เมืองบักตาปูร (เนปาล)
พื้นที่นาขั้นบันไดบานาเว (ฟลิปปนส) เปนตน
เนื่องดวยปญหาดังกลาวขางตน แนวคิดการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีม่ รดกวัฒนธรรมมีชวี ติ ทีม่ งุ
เนนการผสมผสานระหวางการรักษาสภาพแวดลอมทีอ่ ยู
อาศัย การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริม
การทองเทีย่ วเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจทองถิน่ (Omori 2005;
Nishimura 2009) จึงเปนแนวคิดที่สําคัญที่นักวิชาการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญมาตั้งแตในชวง
ป ค.ศ. 1990 แตในชวง 20 ปทผี่ า นมาพบวามีพนื้ ทีม่ รดก
วัฒนธรรมมีชีวิตไมกี่แหงที่สามารถพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนได (Ishimori 2001)
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ม รดก
วั ฒ นธรรมมี ชี วิ ต จะเกิ ด ขึ้ น ได จํ า เป น ต อ งจั ด ให มี
กระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน
ทั่วไป(องคกรเอกชนและภาคประชาสังคม) และผูอยู
อาศัย ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียสําคัญในการรักษาสภาพ
แวดลอมทีอ่ ยูอ าศัย การอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม และ
การสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ (Nishimura 2009;
Punnoi 2013) จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวา การ
ขาดความรูและความเขาใจในปญหาผลกระทบจากการ
ทองเที่ยว (Jamal and Getz 1995; Tosun 2000;
Piadaeng 2005) ขอจํากัดดานความสามารถของผูมี
สวนไดเสีย (Brohman 1996; Issarathumnoon 2009;
Piadaeng 2005) การขาดระบบรวมหารือและแลก
เปลี่ยนขอมูล (Issarathumnoon 2009; Piadaeng
2005) ความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดเสีย (Omori
2005; Aas et al. 2005; Ezura 2006) และการขาด
ผูร บั ผิดชอบในการจัดกระบวนการมีสว นรวม (Brohman
31

ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต:
กรณีศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน

1996; Aas et al. 2005; Piadaeng 2005) เปนปญหา
สําคัญทีท่ าํ ใหการจัดกระบวนการมีสว นรวมในหลายพืน้ ที่
ไมประสบความสําเร็จ และเปนเหตุสําคัญที่ทําใหพื้นที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตหลายแหงไมสามารถพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนได

ประวัติศาสตรที่สําคัญ (Important Preservation
District for Groups of Traditional Buildings) ตั้งแต
ป ค.ศ. 1987 ทําใหในปจจุบันหมูบานโอโมริยังคงคุณคา
และความงามในฐานะชุมชนประวัติศาสตรเอาไวอยางดี
เยี่ยม (ภาพที่ 1-2 และตารางที่ 1)

พื้นที่อิวามิกินซัง (Iwami Ginzan Silver Mine and its
Cultural Landscape) เปนพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต
ที่ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกในเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 2007 เนื่องจากพื้นที่แหงนี้ยังคงไวซึ่งซากโบราณ
สถานเหมืองแรทถี่ กู สรางขึน้ ในศตวรรษที่ 16 และชุมชน
ประวั ติ ศ าสตร ที่ ยั ง คงดํ า รงวิ ถี ชี วิ ต และมรดกทาง
วั ฒ นธรรมจากอดี ต ไว ไ ด อ ย า งสมบู ร ณ โดยเฉพาะ
หมูบานโอโมริ ซึ่งตั้งอยูใจกลางของพื้นที่ ไดรับการ
อนุรกั ษอยางตอเนือ่ งจากหนวยงานภาครัฐในฐานะชุมชน

หนวยงานภาครัฐ (จังหวัดชิมาเนะและอําเภอโอดะ) จึง
ตั้งความหวังเปนอยางยิ่งกับการพัฒนาการทองเที่ยวใน
พื้นที่อิวามิกินซังภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก เพื่อ
เปนจุดเริ่มตนในการฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ แตเนื่องจากปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นในพื้นที่มรดกโลกหลายแหงทั้งในประเทศญี่ปุน
และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ทําใหกรมวัฒนธรรม
(Agency for Cultural Affairs) ประเทศญี่ปุนและ
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง

ภาพที่ 1 สภาพที่ตั้งของพื้นที่อิวามิกินซังและหมูบานโอโมริ

ภาพที่ 2 ทัศนียภาพของหมูบานโอโมริ

ตารางที่ 1 รายละเอียดของพื้นที่อิวามิกินซัง
ที่ตั้ง

อําเภอโอดะ จังหวัดชิมาเนะ, ประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่

4.42 ตร.กม.

จํานวนประชากร (ค.ศ. 2010)

959 คน (441 ครัวเรือน)

หน่วยราชการผู้รับผิดชอบพื้นที่

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอําเภอโอดะและจังหวัดชิมาเนะ

ทีม่ า : http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/outline/outline.html และ http://toukei-labo.
com/2010/?tdfk=32&city=32205
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สหประชาชาติ (UNESCO) ไดออกคําเตือนใหหนวยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วของดําเนินการวางแผนการใชประโยชนพนื้
ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังอยางระมัดระวังเพือ่ ปองกันปญหาภายหลัง
การจดทะเบียนมรดกโลก (Punnoi 2013) ในป ค.ศ.
1996 จั ง หวั ด ชิ ม าเนะและอํ า เภอโอดะจึ ง ได ดํ า เนิ น
กระบวนการสรางความรวมมือกับองคกรเอกชน องคกร
ประชาสังคม ประชาชนทั่วไปและผูอยูอาศัย ในการ
กําหนดแนวทางในการใชประโยชนพนื้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังเพือ่
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ในชวงแรกของการดําเนินการวางแผนการใชประโยชน
พื้นที่อิวามิกินซัง หนวยงานภาครัฐประสบปญหาในการ
สร า งกระบวนการมี ส  ว นร ว มระหว า งผู  มี ส  ว นได เ สี ย
(Punnoi 2013) เนือ่ งจาก 1) ประชาชนขาดความเขาใจ
ในคุณคาและความสําคัญของพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซัง 2) ความ
ขัดแยงระหวางผูอ ยูอ าศัยและหนวยงานภาครัฐในการใช
ประโยชนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว 3) การขาดระบบรวม
หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสีย แต
เนื่องดวยการจัดกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสียทุกฝายอยางตอเนือ่ ง ทําใหพนื้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังสามารถ
วางแผนและดําเนินการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืนไดเปนผลสําเร็จ (Hayashi 2008; Mori
2008; Oguni 2008, 2011; Sataki 2009; Punnoi
2013 )
งานวิจยั ฉบับนีจ้ งึ มีประเด็นศึกษา 2 ประการ คือ 1) การ
ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และ 2)
การศึกษาปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้น
ที่อิวามิกินซัง โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกเก็บขอมูล
และวิเคราะหกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาค
รัฐ ประชาชนทั่วไป และผูอยูอาศัยในพื้นที่อิวามิกินซัง
ระหวางป ค.ศ. 1995-2010 ซึง่ เปนชวงเวลาตัง้ แตหนวย
งานภาครัฐกําหนดนโยบายขอจดทะเบียนมรดกโลกให
กับพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซัง จนถึงชวงการดําเนินการพัฒนาการ
ทองเที่ยวภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก

ระเบียบวิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั ไดดาํ เนินการ 3 วิธี คือ
1) รวบรวมบทความและสิ่ ง พิ ม พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู  วิ จั ย
สามารถรวบรวมบทความและสิ่งพิมพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขาวและบทความจากหนังสือพิมพทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กั บ กระบวนการจดทะเบี ย นมรดกโลกและการใช
ประโยชนพื้นที่อิวามิกินซัง รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,259 ชิ้น
2) สัมภาษณผมู สี ว นเกีย่ วของ ผูว จิ ยั ไดทาํ การสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ในการใชประโยชนพนื้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซัง จํานวนทัง้ สิน้ 47 คน
โดยแบงเปนเจาหนาที่ภาครัฐจํานวน 13 คน ประชาชน
ทั่วไป (ผูประกอบการเอกชน ตัวแทนองคกรภาคประชา
สังคม ผูเขารวมการกระบวนการมีสวนรวม) จํานวน 14
คน และผูอยูอาศัยในพื้นที่อิวามิกินซังจํานวน 20 คน
และ 3) รวบรวมเอกสารการประชุมที่เกี่ยวของ ผูวิจัย
สามารถรวบรวมเอกสารการประชุม อาทิ บันทึกการ
ประชุม วารสารชุมชน แผนพับและใบปลิวเผยแพร ที่
หนวยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป และผูอยูอาศัยจัดทํา
ขึน้ ไดทงั้ หมดจํานวน 621 ชิน้ การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพทั้งหมดดําเนินการโดยตัวผูวิจัยเอง
เนื่องจากผูวิจัยสามารถใชภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดีและ
ไดดําเนินการศึกษาการอนุรักษชุมชนประวัติศาสตร ณ
ประเทศญีป่ นุ เปนระยะเวลา 10 ป จึงคุน เคยกับพืน้ ทีแ่ ละ
สภาพสังคมอยางลึกซึ้ง

ผลการวิจัย
กระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียเพือ่ พัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อิวามิกินซัง
หลั ง จากที่ ไ ด กํ า หนดนโยบายขอจดทะเบี ย นพื้ น ที่
อิวามิกินซังเปนมรดกโลก หนวยงานภาครัฐประกอบ
ด ว ยจั ง หวั ด ชิ ม าเนะและอํ า เภอโอดะ ได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น
กระบวนการวางแผนการการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
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ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต:
กรณีศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน

ยัง่ ยืนตัง้ แตป ค.ศ. 1996 และไดมกี ารวางแผนและดําเนิน
การโครงการตางๆ จนถึงป ค.ศ. 2010 กระบวนการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว
อย า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ อิ ว ามิ กิ น ซั ง ในช ว งเวลาดั ง กล า ว
สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางการรับรูปญหารวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดเสีย (ค.ศ. 1996-2005)
ปญหาสําคัญที่สุดในการดําเนินกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่อิวามิกินซัง คือ การที่ประชาชนทั่วไปและ
ผูอ ยูอ าศัยขาดความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของ
พื้นที่ ทําใหในชวงป 1995-1996 มีประชาชนไมมากนัก
ที่ใหความสนใจตอการจดทะเบียนมรดกโลกของพื้นที่
อิวามิกนิ ซัง นอกจากนัน้ ยังพบวามีกลุม ผูป ระกอบการที่
มุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวโดยขาดความเขาใจใน
ปญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกลุมผูอยูอาศัยที่ตอ
ตานการจดทะเบียนมรดกโลกเนือ่ งจากหวาดเกรงผลกระ
ทบจากการท อ งเที่ ย ว ด ว ยเหตุ นี้ ห น ว ยงานรั ฐ และ
สือ่ มวลชนทองถิน่ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการใหความ
รูแ กประชาชนทัว่ ไปและผูอ ยูอ าศัยเกีย่ วกับคุณคาของพืน้
ที่อิวามิกินซังทั้งในแงการเปนมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่
อยูอ าศัย และทรัพยากรทางการทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ตัง้ แต
ป ค.ศ. 1996 เปนตนมา หนวยงานภาครัฐจึงไดจัด

ภาพที่ 3 การอบรมใหความรูโดยนักวิชาการ
ที่มา : ไดรับอนุเคราะะหอําเภอโอดะ จ.ชิมาเนะ
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กิจกรรมอบรมโดยการเชิญนักวิชาการมาบรรยายให
ความรู  กั บ ประชาชนและผู  อ ยู  อ าศั ย ในเรื่ อ งการใช
ประโยชนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การจัดเวที
เสวนาระหว า งผู  มี ส  ว นได เ สี ย ฝ า ยต า งๆ และการจั ด
กิจกรรมทัศนศึกษาภายในพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซัง (ภาพที่ 3-4)
ในขณะที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพทองถิ่นได
เผยแพร ข  อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค า เชิ ง มรดกทาง
วัฒนธรรมของพืน้ ที่ ความสําคัญของการพัฒนาการทอง
เที่ยวในพื้นที่อิวามิกินซังและปญหาผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกแหงตางๆ ทั่วโลก รวมถึงตี
พิมพบทสัมภาษณความคิดเห็นของผูสวนไดเสียกลุม
ตางๆ อยางตอเนื่อง
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและสื่อมวลชนเกิด
ผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในป ค.ศ. 2001 ภายหลัง
จากทีพ่ นื้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังไดรบั การบันทึกลงในบัญชีรายชือ่
เบือ้ งตน (tentative list) ในการเสนอชือ่ เพือ่ จดทะเบียน
มรดกโลก พบวามีประชาชนจํานวนมากใหความสนใจ
เขารวมฟงการบรรยาย รับการอบรม และมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับพื้นที่อิวามิกินซังอยางเห็นไดชัด
เกิดการรวมกลุม ของประชาชนเพือ่ จัดทํากิจกรรมสงเสริม
การอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมและใหบริการทองเทีย่ ว
และมีผูประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่หลายรายเริ่ม
ผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับพื้นที่อิวามิกินซังเพื่อตอบรับ
นักทองเที่ยว ในขณะเดียวกันองคกรภาคประชาสังคม

ภาพที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง
ที่มา : ไดรับอนุเคราะะหอําเภอโอดะ จ.ชิมาเนะ
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และกลุม ผูอ ยูอ าศัยเริม่ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช
ประโยชนพื้นที่อิวามิกินซังอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
ผสมผสานระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การ
รักษาพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัย และการสงเสริมการทองเทีย่ วภายใน
พื้นที่ แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของผูมี
สวนไดเสียกลุมตางๆ ไดรับการเผยแพรผานการประชุม
ผูมีสวนไดเสีย เวทีเสวนาและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ไปสู
ประชาชนทั่วไปจนเปนที่รับรูอยางกวางขวาง
แมประชาชนและผูอยูอาศัยสวนใหญจะมีความคิดเห็น
สอดคลองกันในแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนก็ตาม แตพบวาแนวทางการปฏิบัติของผูมีสวนได
เสียกลุมตางๆยังมีความไมชัดเจนและขัดแยงกันในบาง
ประเด็น ทําใหผอู ยูอ าศัยในพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังจํานวนมาก
ยังคงมีความกังวลตอปญหาผลกระทบจากการทองเทีย่ ว
ที่อาจทําลายวิถีชีวิตอันสงบสุข หนวยงานภาครัฐและ
องคกรภาคประชาสังคมที่รับผิดชอบเรื่องการอนุรักษ
พื้นที่ตางแสดงความตองการสรางความรวมมือกับผู
ประกอบกิจการทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นผูประกอบการ
รายตางๆ ไดแสดงความตองการใหภาครัฐสงเสริมการ
ทองเทีย่ วใหสอดคลองกับบริการและสินคาของตนอยาง
ชัดเจน ดวยเหตุนี้ ในป ค.ศ. 2004 จึงเกิดกระแสการ
เรียกรองจากประชาชนและผูอยูอาศัยใหหนวยงานภาค
รัฐจัดกระบวนหารือรวมกันระหวางผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย
เพื่อกําหนดแนวทางการใชประโยชนและการบริหาร
จัดการพื้นที่อิวามิกินซังภายหลังการจดทะเบียนมรดก
โลก
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการใชประโยชน
พื้นที่อิวามิกินซัง (ค.ศ. 2005-2006)
เนื่องดวยกระแสเรียกรองจากประชาชนทั่วไปและผูอยู
อาศัยในพื้นที่อิวามิกินซังที่ตองการใหเกิดกระบวนการ
รวมหารือระหวางผูมีสวนไดเสีย หนวยงานภาครัฐจึง
ตัดสินใจจัด “การประชุมความรวมมือระหวางภาครัฐ
และประชาชนเมืองอิวามิกนิ ซัง” ขึน้ ในชวงเดือน มิถนุ ายน
ป ค.ศ. 2005 จนถึง เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2006 โดย

มีจุดมุงหมายเพื่อจัดทํา “แผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง”
เปนแนวทางในการใชประโยชนพื้นที่ภายหลังการจด
ทะเบียนมรดกโลก หนวยงานภาครัฐมีความตั้งใจใหผูมี
สวนไดเสียฝายตางๆ สามารถเขารวมการจัดทําแผน
ปฏิบัติการไดอยางทั่วถึง จึงเปดโอกาสใหประชาชนที่
สนใจทุกคนสามารถเขารวมการประชุมไดอยางอิสระ
และทําการประชาสัมพันธการจัดการประชุมอยางกวาง
ขวางผานทางอินเตอรเนต รายการโทรทัศน วิทยุและ
หนังสือพิมพทองถิ่น การสงใบปลิวประกาศ และสง
จดหมายเชิญตัวแทนจากองคกรทีม่ สี ว นเกีย่ วของโดยตรง
ทําใหตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการประชุม มีผูเขา
รวมการประชุมอยางตอเนือ่ งถึงเกือบ 200 คน ประกอบ
ดวยเจาหนาที่ภาครัฐ ประชาชนทั่วไป และตัวแทนผูอยู
อาศัย ซึ่งผูเขารวมเหลานี้ลวนเปนผูมีสวนไดเสียในการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การรักษาพื้นที่อยูอาศัย
และการสงเสริมการทองเที่ยวภายในพื้นที่อิวามิกินซัง
ทั้งสิ้น
ลักษณะสําคัญอีกประการหนึง่ ของการประชุมความรวม
มือระหวางภาครัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซัง คือ
การเปดโอกาสใหผมู สี ว นไดเสียทีไ่ มไดเขารวมการประชุม
ไดรับรูขอมูลและกระบวนการหารือในการประชุมดวย
โดยในการดําเนินการประชุม หนวยงานภาครัฐไดจดั การ
แถลงขาวและนิทรรศการแสดงความคืบหนาการประชุม
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขารวมรับฟงอยาง
สมํา่ เสมอ และสนับสนุนใหรายการวิทยุและหนังสือพิมพ
ทองถิ่นเผยแพรขาวความคืบหนาของการประชุมและ
กิจกรรมตางๆ ทีผ่ เู ขารวมการประชุมปฏิบตั ริ ะหวางการ
หารือ นอกจากนั้น หนวยงานภาครัฐไดจัดทําเว็บไซต
เผยแพรบันทึกการประชุมและขอมูลที่ใชในการหารือ
รวมถึงเว็บบอรดใหประชาชนทั่วไปสามารถเขามาแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นการหารืออีกดวย ดวยเหตุนี้
แผนปฏิบัติการอิวามิกินซังที่ถูกจัดทําขึ้นภายหลังการ
ประชุมความรวมมือฯ จึงไดเปนที่รับรูและไดรับการ
ยอมรับในฐานะฉันทามติของผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ
อยางกวางขวาง
ขั้นตอนการดําเนินการประชุมความรวมมือระหวางภาค
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ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต:
กรณีศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน

รัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซังแบงไดเปน 3 ขั้นตอน
ยอย ดังนี้
1) ขั้นตอนการนิยามและคัดเลือกปญหา ในขั้นตอน
แรกของการประชุมความรวมมือฯ ไดมกี ารแบงผูเ ขารวม
ประชุมทั้งหมดออกเปนกลุมยอย กลุมละ 10-20 คน
โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
คนละ 10-15 นาทีเกี่ยวกับปญหาและความตองการที่มี
ตอพื้นที่อิวามิกินซังภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก
โดยมีเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่ประจําอยูแตละ
กลุม ทําหนาทีเ่ ปนผูจ ดบันทึกความคิดเห็นของประชาชน
หลังจากนั้น ผูเขารวมการประชุมแตละกลุมไดรวมกัน
ระบุ ป  ญ หาที่ ต  อ งแก ไ ขและเตรี ย มรั บ มื อ ก อ นการจด
ทะเบียนมรดกโลก โดยจัดกลุมปญหาตางๆ ออกเปน 4
ลักษณะ คือ ปญหาดานการอนุรกั ษพนื้ ที่ ปญหาดานการ
เผยแพรขอมูลการทองเที่ยว ปญหาดานการใหบริการ
การทองเทีย่ ว และปญหาเรือ่ งการใชประโยชนทรัพยากร
ภายในพื้นที่
2) ขั้นตอนการอภิปรายเพื่อหาแนวทางแกปญหา ใน
ขั้ น ตอนต อ มาของการประชุ ม ได มี ก ารจั ด ตั้ ง “คณะ
ทํางาน” จํานวน 4 กลุม ตามลักษณะของกลุมปญหาใน
ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ เพือ่ ทําการหารือถึงแนวทางการแกปญ
 หา
ผูเ ขารวมการประชุมทัง้ หมดสามารถเลือกเขารวมในคณะ
ทํางานกลุมใดกลุมหนึ่งไดอยางอิสระ สมาชิกในคณะ
ทํางานแตละกลุมมีประมาณ 30-40 คน ประกอบดวย
เจาหนาที่จากภาครัฐ ประชาชนทั่วไป และผูอยูอาศัยใน
พื้นที่เขตมรดกโลก การหารือของสมาชิกคณะทํางาน
ดําเนินการโดยกระบวนกร (facilitator) ที่ไดรับการคัด
เลือกจากประชาชนผูเขารวมการประชุม ในขณะที่เจา
หนาที่ภาครัฐทําหนาที่เปน 1) ผูใหความรูและขอมูลที่
เกี่ยวของกับปญหา 2) ผูจัดเตรียมเอกสารการประชุม
และ3) ผูบ นั ทึกประเด็นการประชุม โดยเจาหนาทีภ่ าครัฐ
จะไมมีบทบาทในการดําเนินการหารือและสรุปแนวทาง
การแกปญหาใดๆ เพื่อสรางอิสระในการแสดงความคิด
เห็นและความโปรงใสใหกับกระบวนการประชุม การ
หารือรวมกันถึงแนวทางการแกปญหาในคณะทํางาน
ดําเนินการใชเวลาดําเนินการทั้งหมด 6 เดือน โดยใน
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ระหวางการหารือ หนวยงานภาครัฐไดจัดใหผูเขารวม
ประชุ ม มี โ อกาสร ว มกั น เก็ บ ข อ มู ล จากพื้ น ที่ จ ริ ง และ
ทําการสํารวจความคิดเห็นของผูม สี ว นไดเสีย เขารับการ
อบรมโดยนักวิชาการ และเดินทางไปทัศนศึกษาแนวทาง
แกปญหาในพื้นที่ตัวอยาง เปนตน กระบวนการใหความ
รูเหลานี้ชวยใหผูเขารวมการประชุมเขาใจถึงปญหาและ
แนวทางการแกปญหาไดดียิ่งขึ้น
3) ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า แผนปฏิ บัติก าร ในขั้ น ตอน
สุดทาย ผูเ ขารวมการประชุมและเจาหนาทีภ่ าครัฐไดรว ม
กันจัดทําแผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง (Iwamiginzan
Action Plan) ขึ้นในเดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2006 เพื่อ
เปนแนวทางการใชประโยชนพื้นที่อิวามิกินซังภายหลัง
การจดทะเบียนมรดกโลก แผนปฏิบัติการฉบับนี้ไดระบุ
ถึงหลักการ นโยบายและโครงการตางๆ ทีค่ วรดําเนินการ
เพื่ อ การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ อิ ว ามิ กิ น ซั ง อย า งยั่ ง ยื น
นอกจากนีแ้ ผนปฏิบตั กิ ารยังระบุถงึ ระยะเวลาดําเนินการ
และผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน โดยไดแบงการ
ดําเนินโครงการออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) การดําเนิน
การโดยหนวยงานภาครัฐ 2) การดําเนินการโดยความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน และ 3) การดําเนิน
การโดยภาคเอกชน ในตอนทายของการประชุมความ
รวมมือฯ หนวยงานภาครัฐไดประกาศถือแผนปฏิบตั กิ าร
อิวามิกนิ ซังเปนฉันทามติระหวางภาครัฐ ประชาชน และ
ผูอยูอาศัยในพื้นที่ และขอใหผูรับผิดชอบโครงการตางๆ
ดํ า เนิ น การหารื อ กั บ ผู  มี ส  ว นได เ สี ย เพื่ อ กํ า หนดราย
ละเอียดการดําเนินการโครงการตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ค.ศ. 2006-2010)
ภายหลังที่พื้นที่อิวามิกินซังไดรับการจดทะเบียนเปน
มรดกโลกในเดือนมิถนุ ายน ป ค.ศ. 2007 จํานวนนักทอง
เที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่อิวามิกินซังมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว (ภาพที่ 5-6) จากจํานวนนักทองเที่ยว
400,000 คนในป ค.ศ. 2006 เพิ่มเปน 713,700 คน ใน
ป ค.ศ. 2007 และพุง สูงถึง 819,200 คน ในป ค.ศ. 2008
แตดวยการเตรียมการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ องคกร

ดร.ณัฐพงศ พันธนอย

ภาพที่ 5 บรรยากาศการทองเที่ยวในหมูบานโอโมริ

ภาพที่ 6 บรรยากาศการทองเที่ยวบริเวณเหมืองโบราณ

เอกชน องคกรภาคประชาสังคม และผูอยูอาศัย ภายใต
แผนปฏิ บั ติ ก ารอิ ว ามิ กิ น ซั ง ทํ า ให พื้ น ที่ อิ ว ามิ กิ น ซั ง
สามารถพัฒนาการทองเทีย่ วภายในพืน้ ทีแ่ ละควบคุมผล
กระทบจากการทองเทีย่ วทีม่ ตี อ มรดกทางวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมทีอ่ ยูอ าศัยไดเปนอยางดี (Hayashi 2008;
Oguni 2008, 2011; Sataki 2009; Punnoi 2013 )

หนวยงานในสังกัด ไดแก คณะกรรมการการศึกษา กอง
โยธิการและการผังเมือง และกองสงเสริมการคาและ
อุตสาหกรรม เปนผูดูแลรับผิดชอบดําเนินโครงการ ภาย
ใตงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสวนกลางในการจด
ทะเบียนพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังเปนมรดกโลก การมีหนวยงาน
และงบประมาณรองรับอยางชัดเจน ประกอบกับการมี
แผนปฏิบัติการอิวามิกินซังเปนเครื่องมือสื่อสารกับผูมี
สวนไดเสียทีเ่ กีย่ วของ ทําใหโครงการทีห่ นวยงานภาครัฐ
เปนผูร บั ผิดชอบสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และ
ไดรบั ความเห็นชอบจากประชาชนและผูอ ยูอ าศัยในพืน้ ที่
เปนอยางดี

การดําเนินการโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการอิวามิ
กินซังเพื่อการใชประโยชนพื้นที่ แบงออกเปน 3 รูปแบบ
ตามลักษณะของผูร บั ผิดชอบโครงการ คือ 1) การดําเนิน
การโดยหนวยงานภาครัฐ 2) การดําเนินการโดยการรวม
มือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ 3) การดําเนิน
การโดยภาคเอกชน
โครงการที่หนวยงานภาครัฐทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
หลักแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) โครงการปรับปรุง
พืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับการขยายตัวของการทองเทีย่ ว อาทิ การ
ปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานเพื่อรองรับนักทองเที่ยว การ
ทําทางเดินเทา การสรางที่จอดรถ เปนตน 2) โครงการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพื้นที่
อิวามิกินซัง เชน การขุดสํารวจซากเหมืองเงินโบราณ
ใตดิน การอนุรักษสภาพชุมชนประวัติศาสตร เปนตน
และ 3) โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว อาทิ การ
จัดทําเว็บไซตและแผนพับใหขอ มูลการทองเทีย่ ว การจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน หนวยงานภาค
รัฐที่ดูแลโครงการเหลานี้ คือ อําเภอโอดะ โดยแบงให

สําหรับโครงการที่ภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันใน
การดําเนินการ โดยสวนใหญเปนโครงการเกี่ยวกับการ
ปองกันผลกระทบจากการทองเที่ยวที่หนวยงานภาครัฐ
ทํารวมกับผูอ ยูอ าศัยในหมูบ า นโอโมริ อาทิ การจัดทํากฎ
ชุมชนเพื่อควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ การออกแบบ
ปายขอมูลการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับทัศนียภาพเชิง
ประวัติศาสตร การจัดระบบการจราจรเพื่อควบคุมการ
กระจุกตัวของนักทองเที่ยว การจัดตั้งขอบัญญัติควบคุม
ปายรานคา เปนตน ในการดําเนินโครงการปองกันผล
กระทบจากการทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐไดใชแผน
ปฏิบัติการ อิวามิกินซังเปนเครื่องมือในการสรางความ
รวมมือกับตัวแทนผูอยูอาศัยในหมูบานโอโมริเพื่อจัดตั้ง
“องคกรบริหารจัดการพื้นที่หมูบานโอโมริ” ขึ้นเปนเวที
หารือระหวางผูม สี ว นไดเสีย (ภาพที่ 7) นอกจากนี้ หนวย
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ภาพที่ 7 โครงสรางองคกรบริหารจัดการพื้นที่หมูบานโอโมริ

งานภาครัฐมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการใหความรูในการ
ดําเนินโครงการใหแกผูอยูอาศัย ผานการรวมกันสราง
ฉันทามติระหวางผูม สี ว นไดเสีย อาทิ ถายทอดขอมูลและ
แนะนําวิธีหารือการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นใหกับคณะ
ทํางานหมูบานโอโมริ จัดการทดลองทางสังคมเพื่อเปน
ขอมูลใหกับผูอยูอาศัยในการตัดสินใจปรับปรุงระบบ
จราจร จัดทําหุน จําลองปายขอมูลการทองเทีย่ วเพือ่ ใหผู
อยูอาศัยรวมกันทําประชาพิจารณ เปนตน
นอกจากการสรางกระบวนการพูดคุยที่เปนระบบและ
การใหความรูอยางตอเนื่องจะสงผลใหการดําเนินการ
โครงการปองกันผลกระทบจากการทองเทีย่ วดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็วแลว ยังทําใหผูอยูอาศัยสามารถวางแผน
และบริหารจัดการการแกปญหาไดโดยตนเองอีกดวย
กลาวคือ ในการปรับปรุงระบบจราจรภายในพื้นที่และ
การจัดตั้งขอบัญญัติควบคุมปายรานคา คณะทํางาน
หมูบานโอโมริสามารถเปนแกนนําในการหารือกับผูอยู
อาศั ย และผู  ป ระกอบการ และสามารถดํ า เนิ น การ
ออกแบบระบบจราจรและรางขอบัญญัติไดดวยตัวเอง
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ในปจจุบัน องคกรบริหารจัดการพื้นที่หมูบานโอโมริไดมี
บทบาทสําคัญในการประเมินผลการใชประโยชนพื้นที่
อิวามิกนิ ซัง และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบตั ิ
การอิวามิกินซังใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
มากยิ่งขึ้น
สวนโครงการทีภ่ าคเอกชนเปนผูร บั ผิดชอบแบงออกเปน
2 ประเภท คือ 1) โครงการใหบริการทองเทีย่ ว อาทิ การ
บริการนําเทีย่ วภายในพืน้ ที่ การจัดทําวิดทิ ศั นตอ นรับนัก
ทองเที่ยว การจัดขายสินคาการเกษตร การจัดทําที่พัก
แบบโฮมสเตย เปนตน และ 2) โครงการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพื้นที่อิวามิกินซัง
อาทิ การดูแลทําความสะอาดโบราณสถานและสภาพ
แวดลอมในพืน้ ที่ การดูแลพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะ
เปนตน จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐและภาค
เอกชนที่เกี่ยวของพบวา โครงการที่ภาคเอกชนเปนผูรบั
ผิดชอบ มีทั้งโครงการที่สามารถดําเนินการไดตามแผน
และโครงการที่ไมสามารถการดําเนินการตามแผนที่วาง
ไว โดยโครงการทัง้ สองลักษณะมีความแตกตางกันอยาง

ดร.ณัฐพงศ พันธนอย

ชัดเจน คือ โครงการทีไ่ ดรบั การดําเนินการตามแผนสวน
ใหญมีองคกรที่มีประสบการณและงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนผูร บั ผิดชอบ ในขณะทีโ่ ครงการทีไ่ มไดรบั
การดําเนินการตามแผนที่วางไวมักเปนโครงการที่ไมมี
องคกรรับผิดชอบในการดําเนินการทีช่ ดั เจน หรือองคกร
ที่รับผิดชอบขาดประสบการณและงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ แมหนวยงานภาครัฐจะรับรูถ งึ ปญหาดัง
กลาว แตในชวงป ค.ศ. 2006 - 2009 หนวยงานภาครัฐ
ไมสามารถจัดสรรเงินทุนรวมถึงการอบรมใหความรูและ
สนับสนุนการดําเนินโครงการใหกับภาคเอกชนไดอยาง
ทัว่ ถึง เนือ่ งจากไดจดั สรรงบประมาณและบุคคลากรสวน
ใหญใหกับโครงการที่ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปนที่เรียบรอยแลว ตอมาในป 2010 หนวยงานภาครัฐ
ไดจดั ตัง้ กองทุนอิวามิกนิ ซัง1 จากรายไดการทองเทีย่ วใน
พื้นที่และเงินบริจาคจากบริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนให
องคกรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปสามารถ
ดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารอิ ว ามิ กิ น ซั ง ได
นอกจากนั้นภาครัฐไดรวมมือกับผูเขารวมการประชุม
ความรวมมือระหวางภาครัฐและประชาชนเมืองอิวามิ
กินซัง จัดตัง้ “NPO การประชุมความรวมมือระหวางภาค
รัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซัง” ขึ้น เพื่อเปนองคกร
ในการดูแลการบริหารกองทุนอิวามิกินซังและใหความรู
ในการดําเนินโครงการใหกับประชาชนทั่วไป และทํา
หนาที่ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง
รวมกับผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ

การอภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่อิวามิกินซัง
ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่ อิวามิ
กินซังมี 5 ประการ ดังนี้

1

1. การใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียอยางตอ
เนื่อง
ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่อิวามิ
กินซัง หนวยงานภาครัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ
ใหความรูเ กีย่ วกับการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนตอ
ผูม สี ว นไดเสียในพืน้ ที่ โดยองคความรูแ ละวิธกี ารเผยแพร
ความรูของหนวยงานภาครัฐมีความแตกตางกันตามขั้น
ตอนของการพัฒนา ในขั้นตอนการสรางการรับรูปญหา
หนวยงานภาครัฐไดใชการจัดการบรรยายและการอบรม
โดยผูเชี่ยวชาญ เวทีเสวนา การกิจกรรมทัศนศึกษา และ
สื่อมวลชนเปนสื่อในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับคุณคา
ของพื้นที่อิวามิกินซังและปญหาผลกระทบจากการทอง
เทีย่ วทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก ซึง่
เปนผลใหผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ ตระหนักถึงความ
สําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่รวมกัน ในขั้นตอนการ
วางแผน หนวยงานภาครัฐไดใหขอ มูลและความรูเ กีย่ วกับ
แนวทางการแกปญ
 หา โดยการจัดใหผเู ขารวมประชุมเขา
รวมการสํารวจพื้นที่จริง การหารือรวมกับผูมีสวนไดเสีย
และนักวิชาการ รวมถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่ตัวอยาง
ทํ า ให ผู  เ ข า ร ว มการประชุ ม สามารถหารื อ และสรุ ป
แนวทางการวางแผนการใชประโยชนพนื้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังได
ดวยตนเอง ในขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาการทอง
เที่ยว การขาดความรูในการดําเนินโครงการเปนเหตุให
ภาคเอกชนบางรายไมสามารถดําเนินโครงการไดตาม
แผนทีว่ างเอาไว แตในขณะเดียวกัน การทีห่ นวยงานภาค
รัฐไดใหความรูในการบริหารจัดการโครงการแกผูอยู
อาศัยผานการดําเนินโครงการรวมกัน เปนผลใหผูอยู
อาศัยมีการพัฒนาศักยภาพจนสามารถจัดการแกปญหา
ไดดวยตนเอง
2. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางทั่วถึง

http://ginzan-npo.jp/ginzan_contribution/contribution.html
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ในการพัฒนาการทองเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังพบวาการ
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย เปนปจจัยสําคัญในการสรางกระแสผลักดันให
เกิดการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน ตัวอยางเชน ใน
ขั้นตอนการสรางการรับรูปญหา การเผยแพรความคิด
เห็นของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ผานเวทีเสวนาหรือ
สื่อมวลชน ทําใหประชาชนสามารถเรียนรูถึงคุณคาของ
พื้นที่ไดอยางครบถวน และเขาใจถึงความแตกตางใน
แนวคิดการพัฒนาการทองเทีย่ วของผูม สี ว นไดเสียแตละ
กลุม ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเล็งเห็น
ความสําคัญในการหารือรวมกันถึงแนวการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อิวามิกินซัง นอกจากนั้น การที่หนวย
งานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปและผูอยูอาศัย
ที่ไมไดเขารวมการประชุมความรวมมือระหวางภาครัฐ
และประชาชนเมืองอิวามิกินซัง สามารถรับรูความคืบ
หนาและประเด็นการหารือผานนิทรรศการ การเผยแพร
ขาวสารของสือ่ มวลชนและอินเตอรเนตได ทําใหผมู สี ว น
ไดเสียฝายตางๆ รับรูและยอมรับแผนปฏิบัติการอิวามิ
กินซังอยางกวางขวาง ซึง่ เปนเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถใชแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังในฐานะ
ฉันทามติของผูมีสวนไดเสียเพื่อเปนเครื่องมือในการ
สือ่ สารกับประชาชนและผูอ ยูอ าศัย ทําใหสามารถดําเนิน
โครงการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
3. การสรางกระบวนการหารือรวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดเสีย
การสรางกระบวนการหารือรวมกันระหวางผูม สี ว นไดเสีย
อาทิ การจัดการประชุมความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ประชาชนเมืองอิวามิกินซัง และการจัดตั้งองคกรบริหาร
จัดการพื้นที่หมูบานโอโมริ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด
การสรางฉันทามติระหวางผูม สี ว นไดเสีย สิง่ สําคัญในการ
สรางกระบวนการหารือรวมกันระหวางผูม สี ว นไดเสีย คือ
ตองมีการกําหนดเปาหมายของการหารือ วิธกี ารและขัน้
ตอนการรวมหารือ และบทบาทหนาทีข่ องผูเ ขารวมอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้การสรางกระบวนการหารือระหวาง
ผูม สี ว นไดเสียเปนจุดเริม่ ตนสําคัญในการสะสมองคความ
รูในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหกับผูมีสวนได
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เสียแตละฝาย และเปนการสรางระบบการพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนในอนาคต ดังเห็นไดจากการพัฒนา
บทบาทของผูเขารวมการประชุมความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซังไปสูการจัดตั้ง
องค ก ร NPO ผู  รั บ ผิ ด ชอบการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวของภาคเอกชน และการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการแก ป  ญ หาขององค ก รบริ ห าร
จัดการพื้นที่หมูบานโอโมริที่สามารถจัดการปญหาใน
พื้นที่ไดดวยตนเองและสามารถใหคําแนะนําภาครัฐใน
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังได
4. การสรางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
เนื่องจากแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายในฐานะขอ
ตกลงเบื้องตนในการพัฒนาการทองเที่ยวภายในพื้นที่
อิวามิกินซัง ทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชแผน
ปฏิบัติการฉบับนี้เปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือ
กับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี กลาวคือ
หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง
เปนแนวทางในการกําหนดโครงการพัฒนาพืน้ ทีข่ องภาค
รัฐไดอยางชอบธรรม นอกจากนัน้ แผนปฏิบตั กิ ารอิวามิ
กินซังยังใชเปนหลักเกณฑรับรองใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถเปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ใน
การหารือรวมกับกลุมผูอยูอาศัยเพื่อดําเนินโครงการ
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ด ว ยเหตุ นี้ ก ารสร า งแผนการ
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากผู  มี ส  ว น
ไดเสียทุกฝายจึงเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซังใหเกิด
ผลเปนรูปธรรมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. การจัดเตรียมหนวยงานรับผิดชอบและ
งบประมาณเพื่อการดําเนินการ
จากประสบการณของพืน้ ทีอ่ วิ ามิกนิ ซัง พบวาการมีหนวย
งานรับผิดชอบและงบประมาณรองรับการพัฒนาในทุก
ขั้นตอน จะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน
การทีจ่ งั หวัดชิมาเนะและอําเภอโอดะมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียภาย
ใตงบประมาณเพื่อการจดทะเบียนมรดกโลก ทําใหการ
วางแผนและดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่
อิวามิกนิ ซังสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว การจัดตัง้
องคกรบริหารจัดการพื้นที่หมูบานโอโมริทําใหการหารือ
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูอยูอาศัยและผูมีสวน
ไดเสียฝายตางๆ ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ขณะที่การขาดองคกรรับผิดชอบและขาดงบประมาณ
รองรับที่ชัดเจน ทําใหภาคเอกชนที่ไมสามารถดําเนิน
โครงการไดตามทีว่ างแผนเอาไว ดังนัน้ ในการวางแผนเพือ่
การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน จึงควรกําหนดผูร บั ผิด
ชอบโครงการและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน โดยควรคํานึงถึงศักยภาพทัง้ ในแงความรูแ ละ
ในแงการจัดสรรงบประมาณอยางถีถ่ ว น หากพบวาผูร บั
ผิดชอบโครงการมีความรูใ นการดําเนินโครงการไมเพียงพอ
ควรจั ด กระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพขึ้ น ก อ นดํ า เนิ น
โครงการ และหากพบวาผูร บั ผิดชอบโครงการไมสามารถ
จัดสรรงบประมาณไดดว ยตนเอง ควรมีการวางแผนการ
ระดมทุนเพือ่ รองรับการดําเนินโครงการนัน้ ๆ ดวย

บทสรุป
งานวิจยั ฉบับนีไ้ ดแสดงใหเห็นวา การพัฒนาการทองเทีย่ ว
อยางยั่งยืนในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตจะเกิดขึ้นได
จําเปนตองมีการจัดกระบวนการมีสว นรวมของหนวยงาน
ภาครัฐ ประชาชนทั่วไป(องคกรเอกชนและภาคประชา
สังคม) และผูอ ยูอ าศัย ซึง่ เปนผูม สี ว นไดเสียสําคัญในการ
รักษาสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม และการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ใหเกิด
ขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ จากประสบการณของพื้นที่
อิวามิกินซัง พบวากระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสียเพือ่ การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีม่ รดก
วัฒนธรรมมีชวี ติ สามารถแบงออกเปน 3 ขัน้ ตอน คือ การ
สรางการรับรูปญหารวมกันระหวางผูมีสวนไดเสีย การ
วางแผนการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ และการดํ า เนิ น การ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยปจจัยที่สงเสริม
กระบวนการดังกลาวมีทั้งหมด 5 ประการ คือ 1) การให
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอผู
มีสว นไดเสียอยางตอเนือ่ ง 2) การสงเสริมการแลกเปลีย่ น
ขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางทั่วถึง 3) การ
สรางกระบวนการหารือรวมกันระหวางผูม สี ว นไดเสีย 4)
การสรางแผนการพัฒนาการทองเทีย่ วทีไ่ ดรบั การยอมรับ
จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และ 5) การจัดเตรียมหนวย
งานรับผิดชอบและงบประมาณเพื่อการดําเนินการ
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อิ ว ามิ กิ น ซั ง ชี้ ชั ด ว า
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไมเพียงแตจะ
ช ว ยสร า งสรรค ก ารท อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ปจจุบันในพื้นที่เทานั้น ยังชวยใหเกิดการสั่งสมความรู
และความสามารถในการแกปญหาใหกับประชาชนและ
ผูอยูอาศัยจนสามารถดําเนินการแกปญหาและดูแลการ
พัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต
เหนือสิง่ อืน่ ใด บทบาทของหนวยงานภาครัฐทีม่ งุ เนนการ
สรางกระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียฝายตางๆ
อยางแทจริง เปนสิ่งสําคัญที่อยางยิ่งในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นภายในพื้นที่อิวามิกินซัง
อยางไรก็ตามในการนําผลวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต
แหงอื่น ควรมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการพัฒนาให
สอดคลองกับบริบทของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ อาทิ ในการดําเนินการ
เผยแพรความรูใหกับผูมีสวนไดเสียในประเทศกําลัง
พัฒนา ควรหลีกเลี่ยงการใชสื่อสิ่งพิมพหรืออินเตอรเนต
เปนสือ่ ในการใหความรู เนือ่ งจากผูม สี ว นไดเสียอาจมีขอ
จํากัดในการเขาถึงขอมูล แตควรเนนการใชวิธีการให
ความรูโดยการจัดการบรรยายอบรมโดยตรง นอกจาก
นั้น ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในประเทศ
กําลังพัฒนา หนวยงานภาครัฐและองคกรประชาสังคม
ควรมีบทบาทในการใหการชวยเหลือผูมีสวนไดเสียให
สามารถดําเนินการหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล และสราง
ฉันทามติในการพัฒนารวมกัน เพือ่ ใหการพัฒนาการทอง
เทีย่ วอยางยัง่ ยืนในพืน้ ทีม่ รดกวัฒนธรรมมีชวี ติ ดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต:
กรณีศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน
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