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บทคัดยอ

งานวจิยันีม้จีดุประสงคเพือ่วเิคราะหปจจยัสงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยีเพือ่การพฒันาการทองเทีย่ว
อยางยัง่ยืนในพืน้ทีม่รดกวฒันธรรมมชีวีติ (Living Heritage Area)  โดยไดทาํการศกึษาทฤษฎทีีเ่ก่ียวของ และวเิคราะห
กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อิวามิกินซัง ประเทศญี่ปุน 

ผลการศึกษาทฤษฎีทีเ่ก่ียวของพบวา การมีสวนรวมของผูอยูอาศยั ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานภาครฐัท่ีมสีวนไดเสยี
ในการรักษาสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริมการทองเท่ียวน้ัน เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต แตปญหาตางๆในหมูผูมีสวนไดเสีย อาทิ การ
ขาดความรูและความเขาใจในปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยว การขาดระบบรวมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล ความ
ขัดแยงระหวางผูมีสวนไดเสีย  เปนปจจัยที่ทําใหพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตจํานวนมากไมสามารถพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนได 

พื้นท่ีอิวามิกินซังน้ันถูกคาดการณวาจะไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียวภายหลังการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก แต
เน่ืองจากการรวมกันวางแผน และดําเนินมาตรการควบคุมการใชประโยชนพื้นท่ีอยางตอเน่ืองของผูอยูอาศัยในพื้นท่ี 
ประชาชนทัว่ไปและหนวยงานภาครฐั ทาํใหสามารถควบคมุผลกระทบจากการทองเท่ียวและสรางสรรคการทองเท่ียวที่
เหมาะสมกับพื้นที่ได 

กระบวนการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสียเพือ่การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยัง่ยืนในพ้ืนท่ีอวิามกินิซังแบงออกเปน 3 ขัน้
ตอน คือ การสรางการรับรูปญหารวมกันระหวางผูมีสวนไดเสีย การวางแผนการใชประโยชนพื้นที่ และการดําเนินการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน อีกทั้งยังพบวาปจจัยตางๆ อาทิ การใหความรูตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง การสง
เสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล การสรางระบบหารือรวมกันระหวางผูมีสวนไดเสียนั้น เปนปจจัยที่สงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถรวมกันวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ:  พื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  กระบวนการมีสวนรวม  พื้นที่มรดกโลก  
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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



ดร.ณัฐพงศ  พันธนอย

31  

ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย

พื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต (Living Heritage Area) 
หมายถงึ พืน้ทีท่ีว่ถิชีวีติของผูคนทีอ่ยูอาศยัในพืน้ทีน่ัน้ยงั
คงมีความเก่ียวเนื่องสอดคลองกับมรดกทางวัฒนธรรม
อยางแนนแฟน โดยมรดกทางวฒันธรรมเหลาน้ันเปนองค
ประกอบสําคัญของสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย สภาพ
สังคม และวิถีเศรษฐกิจของชุมชน (Yamaguchi and 
Nishiyama 2010; Punnoi 2013)  ในปจจุบันมีพื้นที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตจํานวนมากท่ีไดรับการยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติวาเปนหลักฐาน
สําคัญทางประวัติศาสตรที่สะทอนถึงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาคนั้น  นอกจากน้ัน ในปจจุบันพื้นที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตในทุกทวีปท่ัวโลกไดกลายมาเปน
แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดิน
ทางมาเยี่ยมชม  จากคุณลักษณะดังกลาว พื้นที่มรดก
วฒันธรรมมชีวีติมคีณุคาสาํคญัตอผูอยูอาศยัในพืน้ทีแ่ละ
ประชาชนทั่วไป 3 ประการ คือ 1) เปนพื้นท่ีอยูอาศัยที่
ตอบสนองวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในชุมชน 2) เปนมรดก
ทางวฒันธรรมทีล่ํา้คาของประเทศชาต ิและ 3) เปนแหลง
ทองเท่ียวทีส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหกบัทองถ่ิน 
(Omori 2005; Nishimura; 2009)

ในปจจุบันพบวาการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดก
วัฒนธรรมมีชีวิตสงผลใหเกิดการทําลายคุณคาทั้ง 3 
ประการของพืน้ที ่กลาวคอื การพฒันาการทองเท่ียวเปน
สาเหตุทําใหคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยตํ่าลง อาทิ การ
เพ่ิมจาํนวนของนกัทองเทีย่วกอใหเกิดปญหามลภาวะทาง
เสยีง ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาการจราจรติดขดั เปนตน  
นอกจากนัน้การปรบัปรงุอาคารและพืน้ทีเ่พือ่ตอบรบัการ
ทองเที่ยวกอใหเกิดการสูญเสียคุณคาเชิงมรดกทาง
วฒันธรรม อาท ิการปรับเปลีย่นพืน้ทีท่างการเกษตรเปน
ทีจ่อดรถ การดดัแปลงอาคารทีอ่ยูอาศยัเปนโรงแรมหรอื
รานคาอยางไมถูกวิธี การติดตั้งปายโฆษณาโดยขาดการ
ควบคมุ เปนตน  ผลกระทบจากการทองเทีย่วในลกัษณะ
ดังกลาวทําใหเกิดการยายออกของผูอยูอาศัย การลม
สลายของวถิชีวีติดัง้เดมิ และสรางความเสือ่มโทรมใหกบั
มรดกทางวัฒนธรรม ปรากฎการณเหลาน้ีเปนสาเหตุของ

การลดทอนคุณคาของพื้นที่ในฐานะแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม จนทําใหพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตหลาย
แหงประสบกับปญหาจํานวนนักทองเท่ียวลดลงอยางตอ
เนือ่ง  จากการสาํรวจของ Punnoi (2013) พบวา มพีืน้ที่
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตในทวีปเอเชียที่ประสบปญหาผล 
กระทบจากการทองเทีย่วถงึ 17 แหง (11 ประเทศ) อาทิ 
หมูบานชริากาวะโก (ญีปุ่น) เมอืงล่ีเจยีง (จนี) เมอืงฮอยอนั 
(เวียดนาม) ชุมชนอัมพวา (ไทย) เมืองบักตาปูร (เนปาล) 
พื้นที่นาขั้นบันไดบานาเว (ฟลิปปนส) เปนตน

เน่ืองดวยปญหาดังกลาวขางตน แนวคิดการพัฒนาการ
ทองเทีย่วอยางยัง่ยนืในพืน้ทีม่รดกวฒันธรรมมชีวีติ ทีมุ่ง
เนนการผสมผสานระหวางการรักษาสภาพแวดลอมท่ีอยู
อาศัย การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริม
การทองเทีย่วเพ่ือพฒันาเศรษฐกจิทองถิน่ (Omori 2005; 
Nishimura 2009) จึงเปนแนวคิดที่สําคัญที่นักวิชาการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญมาตั้งแตในชวง
ป ค.ศ. 1990  แตในชวง 20 ปทีผ่านมาพบวามพีืน้ทีม่รดก
วัฒนธรรมมีชีวิตไมกี่แหงที่สามารถพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนได (Ishimori 2001)

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพ้ืนที่มรดก
วัฒนธรรมมีชีวิตจะเกิดขึ้นได  จําเป นต องจัดให มี
กระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน
ทั่วไป(องคกรเอกชนและภาคประชาสังคม) และผูอยู
อาศัย ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียสําคัญในการรักษาสภาพ
แวดลอมทีอ่ยูอาศัย การอนรุกัษมรดกทางวฒันธรรม และ
การสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ (Nishimura 2009; 
Punnoi 2013)  จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวา การ
ขาดความรูและความเขาใจในปญหาผลกระทบจากการ
ทองเท่ียว (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
ผูรบัผดิชอบในการจดักระบวนการมสีวนรวม (Brohman 
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1996; Aas et al. 2005; Piadaeng 2005)  เปนปญหา
สาํคญัทีท่าํใหการจดักระบวนการมีสวนรวมในหลายพ้ืนที่
ไมประสบความสําเร็จ และเปนเหตุสําคัญท่ีทําใหพื้นท่ี
มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตหลายแหงไมสามารถพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนได

พื้นที่อิวามิกินซัง (Iwami Ginzan Silver Mine and its 
Cultural Landscape) เปนพื้นท่ีมรดกวัฒนธรรมมีชีวิต
ที่ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 2007 เนื่องจากพ้ืนที่แหงนี้ยังคงไวซึ่งซากโบราณ
สถานเหมอืงแรทีถ่กูสรางขึน้ในศตวรรษท่ี 16 และชุมชน
ประวัติศาสตร ที่ยังคงดํารงวิถีชีวิตและมรดกทาง
วัฒนธรรมจากอดีตไวไดอยางสมบูรณ  โดยเฉพาะ 
หมูบานโอโมริ ซึ่งตั้งอยู ใจกลางของพ้ืนท่ี ไดรับการ
อนรุกัษอยางตอเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐในฐานะชุมชน

ประวัติศาสตรที่สําคัญ (Important Preservation 
District for Groups of Traditional Buildings) ตั้งแต
ป ค.ศ. 1987 ทําใหในปจจุบันหมูบานโอโมริยังคงคุณคา
และความงามในฐานะชุมชนประวัติศาสตรเอาไวอยางดี
เยี่ยม (ภาพที่ 1-2 และตารางท่ี 1) 
 
หนวยงานภาครัฐ (จังหวัดชิมาเนะและอําเภอโอดะ) จึง
ตั้งความหวังเปนอยางย่ิงกับการพัฒนาการทองเท่ียวใน
พื้นที่อิวามิกินซังภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก เพื่อ
เปนจุดเริ่มตนในการฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่  แตเน่ืองจากปญหาผลกระทบจากการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมรดกโลกหลายแหงทั้งในประเทศญี่ปุน
และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ทําใหกรมวัฒนธรรม 
(Agency for Cultural Affairs) ประเทศญ่ีปุนและ
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง

ภาพที่ 1  สภาพที่ตั้งของพื้นที่อิวามิกินซังและหมูบานโอโมริ ภาพที่ 2  ทัศนียภาพของหมูบานโอโมริ

ที่ตั้ง อําเภอโอดะ จังหวัดชิมาเนะ, ประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่ 4.42 ตร.กม.

จํานวนประชากร (ค.ศ. 2010) 959 คน (441 ครัวเรือน) 

หน่วยราชการผู้รับผิดชอบพื้นท่ี องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอําเภอโอดะและจังหวัดชิมาเนะ

ทีม่า :  http://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/outline/outline.html และ http://toukei-labo.
com/2010/?tdfk=32&city=32205

ตารางที่ 1  รายละเอียดของพื้นท่ีอิวามิกินซัง
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สหประชาชาติ (UNESCO) ไดออกคําเตือนใหหนวยงาน
ภาครฐัทีเ่กีย่วของดาํเนนิการวางแผนการใชประโยชนพืน้
ทีอ่วิามิกนิซงัอยางระมดัระวังเพือ่ปองกันปญหาภายหลัง
การจดทะเบียนมรดกโลก (Punnoi 2013)  ในป ค.ศ. 
1996 จังหวัดชิมาเนะและอําเภอโอดะจึงไดดําเนิน
กระบวนการสรางความรวมมอืกับองคกรเอกชน องคกร
ประชาสังคม ประชาชนท่ัวไปและผูอยูอาศัย ในการ
กาํหนดแนวทางในการใชประโยชนพืน้ทีอ่วิามิกนิซังเพ่ือ
การทองเที่ยวอยางย่ังยืน

ในชวงแรกของการดําเนินการวางแผนการใชประโยชน
พื้นที่อิวามิกินซัง หนวยงานภาครัฐประสบปญหาในการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผู มีสวนไดเสีย 
(Punnoi 2013) เน่ืองจาก  1) ประชาชนขาดความเขาใจ
ในคณุคาและความสาํคญัของพืน้ท่ีอวิามกินิซัง  2) ความ
ขดัแยงระหวางผูอยูอาศัยและหนวยงานภาครฐัในการใช
ประโยชนพื้นที่เพ่ือการทองเที่ยว  3) การขาดระบบรวม
หารือและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสีย  แต
เนื่องดวยการจัดกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสยีทกุฝายอยางตอเน่ือง  ทาํใหพืน้ทีอ่วิามกินิซงัสามารถ
วางแผนและดําเนินการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืนไดเปนผลสําเร็จ (Hayashi 2008; Mori 
2008; Oguni 2008, 2011; Sataki 2009; Punnoi 
2013 )

งานวจิยัฉบบันีจ้งึมีประเดน็ศกึษา 2 ประการ คอื  1) การ
ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และ  2) 
การศึกษาปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้น
ที่อิวามิกินซัง โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกเก็บขอมูล
และวิเคราะหกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาค
รัฐ ประชาชนท่ัวไป และผูอยูอาศัยในพื้นที่อิวามิกินซัง
ระหวางป ค.ศ. 1995-2010  ซึง่เปนชวงเวลาต้ังแตหนวย
งานภาครัฐกําหนดนโยบายขอจดทะเบียนมรดกโลกให
กบัพืน้ทีอ่วิามกินิซงั จนถงึชวงการดาํเนนิการพฒันาการ
ทองเที่ยวภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก

ระเบียบวิธีการวิจัย

การเกบ็รวบรวมขอมลูในการวจิยัไดดาํเนนิการ 3 วธิ ีคอื 
1) รวบรวมบทความและส่ิงพิมพที่เก่ียวของ ผู วิจัย
สามารถรวบรวมบทความและสิ่งพิมพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขาวและบทความจากหนังสือพิมพทองถ่ินที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการจดทะเบียนมรดกโลกและการใช 
ประโยชนพื้นที่อิวามิกินซัง รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,259 ชิ้น  
2) สมัภาษณผูมสีวนเกีย่วของ   ผูวจิยัไดทาํการสมัภาษณ
ผูเกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ในการใชประโยชนพืน้ทีอ่วิามกินิซงั จาํนวนทัง้สิน้ 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
ขึน้ไดทัง้หมดจาํนวน 621 ชิน้  การรวบรวมและวเิคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพท้ังหมดดําเนินการโดยตัวผูวิจัยเอง 
เน่ืองจากผูวิจัยสามารถใชภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดีและ
ไดดําเนินการศึกษาการอนุรักษชุมชนประวัติศาสตร ณ 
ประเทศญีปุ่นเปนระยะเวลา 10 ป จงึคุนเคยกบัพืน้ทีแ่ละ
สภาพสังคมอยางลึกซึ้ง

ผลการวิจัย 

กระบวนการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสียเพือ่พฒันาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อิวามิกินซัง

หลังจากที่ ได กําหนดนโยบายขอจดทะเบียนพ้ืนท่ี           
อิวามิกินซังเปนมรดกโลก หนวยงานภาครัฐประกอบ  
ดวยจังหวัดชิมาเนะและอําเภอโอดะ ไดเริ่มดําเนิน
กระบวนการวางแผนการการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง



ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีมรดกวัฒนธรรมมีชีวิต:
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ยัง่ยืนตัง้แตป ค.ศ. 1996 และไดมกีารวางแผนและดําเนนิ
การโครงการตางๆ จนถึงป ค.ศ. 2010 กระบวนการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนในพ้ืนที่อิวามิกินซังในชวงเวลาดังกลาว 
สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอนไดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางการรับรูปญหารวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดเสีย (ค.ศ. 1996-2005)

ปญหาสําคัญที่สุดในการดําเนินกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่อิวามิกินซัง คือ การที่ประชาชนทั่วไปและ
ผูอยูอาศัยขาดความเขาใจในคุณคาและความสําคญัของ
พื้นที่ ทําใหในชวงป 1995-1996 มีประชาชนไมมากนัก
ที่ใหความสนใจตอการจดทะเบียนมรดกโลกของพ้ืนที่    
อวิามกินิซงั  นอกจากนัน้ยงัพบวามีกลุมผูประกอบการที่
มุงเนนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยขาดความเขาใจใน
ปญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกลุมผูอยูอาศัยท่ีตอ
ตานการจดทะเบียนมรดกโลกเน่ืองจากหวาดเกรงผลกระ
ทบจากการทองเท่ียว  ดวยเหตุนี้หนวยงานรัฐและ
สือ่มวลชนทองถิน่จงึเลง็เหน็ความสาํคญัของการใหความ
รูแกประชาชนทัว่ไปและผูอยูอาศยัเก่ียวกบัคณุคาของพืน้
ที่อิวามิกินซังทั้งในแงการเปนมรดกทางวัฒนธรรม พื้นท่ี
อยูอาศยั และทรพัยากรทางการทองเทีย่วทีส่าํคญั  ตัง้แต
ป ค.ศ. 1996 เปนตนมา หนวยงานภาครัฐจึงไดจัด

กิจกรรมอบรมโดยการเชิญนักวิชาการมาบรรยายให
ความรู กับประชาชนและผู อยู อาศัยในเร่ืองการใช
ประโยชนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การจัดเวที
เสวนาระหวางผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ และการจัด
กจิกรรมทศันศึกษาภายในพืน้ทีอ่วิามกินิซงั (ภาพที ่3-4)  
ในขณะท่ีสื่อมวลชน โดยเฉพาะหนังสือพิมพทองถ่ินได
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุณคาเชิงมรดกทาง
วฒันธรรมของพืน้ที ่ความสําคัญของการพฒันาการทอง
เที่ยวในพ้ืนที่อิวามิกินซังและปญหาผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกแหงตางๆ ทั่วโลก รวมถึงตี
พิมพบทสัมภาษณความคิดเห็นของผูสวนไดเสียกลุม
ตางๆ อยางตอเนื่อง 

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและสื่อมวลชนเกิด
ผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในป ค.ศ. 2001  ภายหลัง
จากท่ีพืน้ทีอ่วิามิกนิซงัไดรบัการบันทกึลงในบัญชรีายช่ือ
เบือ้งตน (tentative list) ในการเสนอชือ่เพือ่จดทะเบยีน
มรดกโลก พบวามีประชาชนจํานวนมากใหความสนใจ
เขารวมฟงการบรรยาย รับการอบรม และมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับพื้นที่อิวามิกินซังอยางเห็นไดชัด 
เกิดการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือจัดทํากิจกรรมสงเสริม
การอนุรกัษมรดกทางวัฒนธรรมและใหบรกิารทองเทีย่ว 
และมีผูประกอบการท้ังในและนอกพ้ืนที่หลายรายเร่ิม
ผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับพื้นที่อิวามิกินซังเพื่อตอบรับ  
นักทองเที่ยว  ในขณะเดียวกันองคกรภาคประชาสังคม

ภาพที่ 3  การอบรมใหความรูโดยนักวิชาการ 
ที่มา :  ไดรับอนุเคราะะหอําเภอโอดะ จ.ชิมาเนะ

ภาพที่ 4  กิจกรรมทัศนศึกษาพื้นที่อิวามิกินซัง
ที่มา :  ไดรับอนุเคราะะหอําเภอโอดะ จ.ชิมาเนะ
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และกลุมผูอยูอาศยัเริม่แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช
ประโยชนพื้นที่อิวามิกินซังอยางย่ังยืน โดยมุงเนนการ
ผสมผสานระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การ
รกัษาพืน้ทีอ่ยูอาศัย และการสงเสริมการทองเท่ียวภายใน
พื้นที่ แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของผูมี
สวนไดเสียกลุมตางๆ ไดรับการเผยแพรผานการประชุม
ผู มีสวนไดเสีย เวทีเสวนาและส่ือสิ่งพิมพตางๆ ไปสู
ประชาชนทั่วไปจนเปนท่ีรับรูอยางกวางขวาง 

แมประชาชนและผูอยูอาศัยสวนใหญจะมีความคิดเห็น
สอดคลองกันในแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนก็ตาม  แตพบวาแนวทางการปฏิบัติของผูมีสวนได
เสียกลุมตางๆยังมีความไมชัดเจนและขัดแยงกันในบาง
ประเดน็  ทาํใหผูอยูอาศยัในพืน้ทีอ่วิามิกนิซงัจาํนวนมาก
ยงัคงมคีวามกงัวลตอปญหาผลกระทบจากการทองเท่ียว
ที่อาจทําลายวิถีชีวิตอันสงบสุข หนวยงานภาครัฐและ
องคกรภาคประชาสังคมท่ีรับผิดชอบเร่ืองการอนุรักษ
พื้นที่ตางแสดงความตองการสรางความรวมมือกับผู 
ประกอบกิจการทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากน้ันผูประกอบการ
รายตางๆ ไดแสดงความตองการใหภาครัฐสงเสริมการ
ทองเท่ียวใหสอดคลองกับบริการและสินคาของตนอยาง
ชัดเจน  ดวยเหตุนี้ ในป ค.ศ. 2004 จึงเกิดกระแสการ
เรียกรองจากประชาชนและผูอยูอาศัยใหหนวยงานภาค
รฐัจัดกระบวนหารือรวมกันระหวางผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย 
เพ่ือกําหนดแนวทางการใชประโยชนและการบริหาร
จัดการพ้ืนที่อิวามิกินซังภายหลังการจดทะเบียนมรดก
โลก

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการใชประโยชน
พื้นที่อิวามิกินซัง (ค.ศ. 2005-2006)

เนื่องดวยกระแสเรียกรองจากประชาชนท่ัวไปและผูอยู
อาศัยในพื้นที่อิวามิกินซังที่ตองการใหเกิดกระบวนการ
รวมหารือระหวางผูมีสวนไดเสีย  หนวยงานภาครัฐจึง
ตัดสินใจจัด “การประชุมความรวมมือระหวางภาครัฐ
และประชาชนเมอืงอวิามกินิซงั” ขึน้ในชวงเดือน มถินุายน 
ป ค.ศ. 2005 จนถึง เดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2006 โดย     

มีจุดมุงหมายเพ่ือจัดทํา “แผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง” 
เปนแนวทางในการใชประโยชนพื้นที่ภายหลังการจด
ทะเบียนมรดกโลก  หนวยงานภาครัฐมีความต้ังใจใหผูมี
สวนไดเสียฝายตางๆ สามารถเขารวมการจัดทําแผน
ปฏิบัติการไดอยางท่ัวถึง จึงเปดโอกาสใหประชาชนท่ี
สนใจทุกคนสามารถเขารวมการประชุมไดอยางอิสระ 
และทําการประชาสัมพันธการจัดการประชุมอยางกวาง
ขวางผานทางอินเตอรเนต รายการโทรทัศน วิทยุและ 
หนังสือพิมพทองถิ่น การสงใบปลิวประกาศ และสง
จดหมายเชญิตวัแทนจากองคกรทีม่สีวนเกีย่วของโดยตรง 
ทําใหตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการประชุม มีผูเขา
รวมการประชมุอยางตอเนือ่งถงึเกอืบ 200 คน ประกอบ
ดวยเจาหนาที่ภาครัฐ ประชาชนทั่วไป และตัวแทนผูอยู
อาศัย ซึ่งผูเขารวมเหลาน้ีลวนเปนผูมีสวนไดเสียในการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การรักษาพื้นท่ีอยูอาศัย 
และการสงเสริมการทองเที่ยวภายในพื้นที่อิวามิกินซัง  
ทั้งสิ้น

ลกัษณะสาํคญัอกีประการหนึง่ของการประชมุความรวม
มือระหวางภาครัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซัง คือ 
การเปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสยีทีไ่มไดเขารวมการประชมุ
ไดรับรูขอมูลและกระบวนการหารือในการประชุมดวย  
โดยในการดําเนินการประชุม หนวยงานภาครัฐไดจดัการ
แถลงขาวและนิทรรศการแสดงความคืบหนาการประชุม
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปเขารวมรับฟงอยาง
สม่ําเสมอ และสนับสนุนใหรายการวิทยแุละหนังสอืพมิพ
ทองถิ่นเผยแพรขาวความคืบหนาของการประชุมและ
กจิกรรมตางๆ ทีผู่เขารวมการประชุมปฏิบตัริะหวางการ
หารือ  นอกจากนั้น หนวยงานภาครัฐไดจัดทําเว็บไซต
เผยแพรบันทึกการประชุมและขอมูลที่ใชในการหารือ 
รวมถึงเว็บบอรดใหประชาชนทั่วไปสามารถเขามาแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นการหารืออีกดวย  ดวยเหตุนี้ 
แผนปฏิบัติการอิวามิกินซังที่ถูกจัดทําขึ้นภายหลังการ
ประชุมความรวมมือฯ จึงไดเปนที่รับรู และไดรับการ
ยอมรับในฐานะฉันทามติของผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ 
อยางกวางขวาง

ขั้นตอนการดําเนินการประชุมความรวมมือระหวางภาค
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รัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซังแบงไดเปน 3 ขั้นตอน
ยอย ดังนี้

1)  ขั้นตอนการนิยามและคัดเลือกปญหา   ในขั้นตอน
แรกของการประชุมความรวมมือฯ ไดมกีารแบงผูเขารวม
ประชุมทั้งหมดออกเปนกลุมยอย กลุมละ 10-20 คน   
โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
คนละ 10-15 นาทีเกี่ยวกับปญหาและความตองการที่มี
ตอพื้นที่อิวามิกินซังภายหลังการจดทะเบียนมรดกโลก 
โดยมีเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่ประจําอยูแตละ
กลุมทาํหนาทีเ่ปนผูจดบนัทกึความคดิเหน็ของประชาชน  
หลังจากน้ัน ผูเขารวมการประชุมแตละกลุมไดรวมกัน
ระบุปญหาที่ตองแกไขและเตรียมรับมือกอนการจด
ทะเบียนมรดกโลก โดยจัดกลุมปญหาตางๆ ออกเปน 4 
ลกัษณะ คอื ปญหาดานการอนรุกัษพืน้ที ่ปญหาดานการ
เผยแพรขอมูลการทองเที่ยว ปญหาดานการใหบริการ
การทองเท่ียว และปญหาเร่ืองการใชประโยชนทรพัยากร
ภายในพ้ืนที่   

2)  ขั้นตอนการอภิปรายเพื่อหาแนวทางแกปญหา   ใน
ขั้นตอนตอมาของการประชุมไดมีการจัดตั้ง “คณะ
ทํางาน” จํานวน 4 กลุม ตามลักษณะของกลุมปญหาใน
ขัน้ตอนทีห่นึง่ เพือ่ทาํการหารอืถงึแนวทางการแกปญหา  
ผูเขารวมการประชมุท้ังหมดสามารถเลอืกเขารวมในคณะ
ทํางานกลุมใดกลุมหนึ่งไดอยางอิสระ สมาชิกในคณะ
ทํางานแตละกลุมมีประมาณ 30-40 คน ประกอบดวย 
เจาหนาที่จากภาครัฐ ประชาชนท่ัวไป และผูอยูอาศัยใน
พื้นท่ีเขตมรดกโลก การหารือของสมาชิกคณะทํางาน
ดําเนินการโดยกระบวนกร (facilitator) ที่ไดรับการคัด
เลือกจากประชาชนผูเขารวมการประชุม ในขณะท่ีเจา
หนาที่ภาครัฐทําหนาที่เปน 1) ผูใหความรูและขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับปญหา 2) ผูจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
และ3) ผูบนัทกึประเด็นการประชมุ โดยเจาหนาท่ีภาครัฐ
จะไมมีบทบาทในการดําเนินการหารือและสรุปแนวทาง
การแกปญหาใดๆ เพื่อสรางอิสระในการแสดงความคิด
เห็นและความโปรงใสใหกับกระบวนการประชุม การ
หารือรวมกันถึงแนวทางการแกปญหาในคณะทํางาน
ดําเนินการใชเวลาดําเนินการทั้งหมด 6 เดือน โดยใน

ระหวางการหารือ หนวยงานภาครัฐไดจัดใหผูเขารวม
ประชุมมีโอกาสรวมกันเก็บขอมูลจากพื้นที่จริงและ
ทาํการสํารวจความคิดเห็นของผูมสีวนไดเสีย เขารบัการ
อบรมโดยนกัวชิาการ และเดนิทางไปทศันศกึษาแนวทาง
แกปญหาในพื้นที่ตัวอยาง เปนตน กระบวนการใหความ
รูเหลาน้ีชวยใหผูเขารวมการประชุมเขาใจถึงปญหาและ
แนวทางการแกปญหาไดดียิ่งขึ้น 

3)  ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ   ในขั้นตอน
สดุทาย ผูเขารวมการประชมุและเจาหนาทีภ่าครฐัไดรวม
กันจัดทําแผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง (Iwamiginzan 
Action Plan) ขึ้นในเดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2006  เพื่อ
เปนแนวทางการใชประโยชนพื้นที่อิวามิกินซังภายหลัง
การจดทะเบียนมรดกโลก แผนปฏิบัติการฉบับนี้ไดระบุ
ถงึหลักการ นโยบายและโครงการตางๆ ทีค่วรดาํเนนิการ
เพื่อการใช ประโยชนพื้นที่อิวามิกินซังอย างยั่งยืน 
นอกจากน้ีแผนปฏิบตักิารยังระบุถงึระยะเวลาดําเนินการ
และผูรับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน โดยไดแบงการ
ดําเนินโครงการออกเปน 3 รูปแบบ คือ  1) การดําเนิน
การโดยหนวยงานภาครัฐ  2) การดําเนินการโดยความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน และ 3) การดําเนิน
การโดยภาคเอกชน  ในตอนทายของการประชุมความ
รวมมอืฯ หนวยงานภาครฐัไดประกาศถอืแผนปฏบัิตกิาร 
อวิามกินิซงัเปนฉนัทามตริะหวางภาครฐั ประชาชน และ
ผูอยูอาศัยในพื้นที่ และขอใหผูรับผิดชอบโครงการตางๆ 
ดําเนินการหารือกับผู มีส วนไดเสียเพื่อกําหนดราย
ละเอียดการดําเนินการโครงการตอไป  

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ค.ศ. 2006-2010)

ภายหลังท่ีพื้นที่อิวามิกินซังไดรับการจดทะเบียนเปน
มรดกโลกในเดอืนมถินุายน ป ค.ศ. 2007 จาํนวนนกัทอง
เที่ยวท่ีเดินทางมายังพื้นที่อิวามิกินซังมีจํานวนเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว (ภาพที่ 5-6) จากจํานวนนักทองเที่ยว 
400,000 คนในป ค.ศ. 2006 เพิ่มเปน 713,700 คน ใน
ป ค.ศ. 2007 และพุงสงูถงึ 819,200 คน ในป ค.ศ. 2008 
แตดวยการเตรียมการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ องคกร
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เอกชน องคกรภาคประชาสังคม และผูอยูอาศัย ภายใต
แผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง ทําใหพื้นท่ีอิวามิกินซัง
สามารถพฒันาการทองเทีย่วภายในพืน้ทีแ่ละควบคมุผล 
กระทบจากการทองเท่ียวทีม่ตีอมรดกทางวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศยัไดเปนอยางด ี(Hayashi 2008; 
Oguni 2008, 2011; Sataki 2009; Punnoi 2013 ) 

การดําเนินการโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการอิวามิ
กินซังเพื่อการใชประโยชนพื้นท่ี แบงออกเปน 3 รูปแบบ 
ตามลกัษณะของผูรบัผดิชอบโครงการ คอื 1) การดาํเนิน
การโดยหนวยงานภาครฐั  2) การดาํเนนิการโดยการรวม
มือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ 3) การดําเนิน
การโดยภาคเอกชน

โครงการท่ีหนวยงานภาครัฐทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบ
หลักแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) โครงการปรับปรุง
พืน้ทีเ่พ่ือรองรับการขยายตวัของการทองเทีย่ว อาท ิการ
ปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานเพื่อรองรับนักทองเที่ยว การ
ทําทางเดินเทา การสรางที่จอดรถ เปนตน 2) โครงการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพ้ืนที่  
อิวามิกินซัง เชน การขุดสํารวจซากเหมืองเงินโบราณ
ใตดิน การอนุรักษสภาพชุมชนประวัติศาสตร เปนตน 
และ 3) โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว อาทิ การ
จดัทาํเว็บไซตและแผนพบัใหขอมูลการทองเท่ียว การจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน  หนวยงานภาค
รัฐที่ดูแลโครงการเหลาน้ี คือ อําเภอโอดะ โดยแบงให

หนวยงานในสังกัด ไดแก คณะกรรมการการศึกษา  กอง
โยธิการและการผังเมือง  และกองสงเสริมการคาและ
อุตสาหกรรม เปนผูดูแลรับผิดชอบดําเนินโครงการ ภาย
ใตงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสวนกลางในการจด
ทะเบียนพ้ืนทีอ่วิามิกนิซงัเปนมรดกโลก  การมีหนวยงาน
และงบประมาณรองรับอยางชัดเจน ประกอบกับการมี
แผนปฏิบัติการอิวามิกินซังเปนเครื่องมือส่ือสารกับผูมี
สวนไดเสยีทีเ่กีย่วของ ทาํใหโครงการท่ีหนวยงานภาครัฐ
เปนผูรบัผิดชอบสามารถดาํเนินการไดอยางรวดเร็ว และ
ไดรบัความเหน็ชอบจากประชาชนและผูอยูอาศยัในพืน้ที่
เปนอยางดี 

สําหรับโครงการท่ีภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันใน
การดําเนินการ โดยสวนใหญเปนโครงการเกี่ยวกับการ
ปองกันผลกระทบจากการทองเท่ียวท่ีหนวยงานภาครัฐ
ทาํรวมกับผูอยูอาศัยในหมูบานโอโมริ อาทิ การจัดทาํกฎ
ชุมชนเพื่อควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ การออกแบบ
ปายขอมูลการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับทัศนียภาพเชิง
ประวัติศาสตร การจัดระบบการจราจรเพื่อควบคุมการ 
กระจุกตัวของนักทองเที่ยว การจัดตั้งขอบัญญัติควบคุม
ปายรานคา เปนตน ในการดําเนินโครงการปองกันผล 
กระทบจากการทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐไดใชแผน
ปฏิบัติการ  อิวามิกินซังเปนเคร่ืองมือในการสรางความ
รวมมือกับตัวแทนผูอยูอาศัยในหมูบานโอโมริเพื่อจัดตั้ง 
“องคกรบริหารจัดการพื้นที่หมูบานโอโมริ” ขึ้นเปนเวที
หารอืระหวางผูมสีวนไดเสีย (ภาพที ่7)  นอกจากนี ้หนวย

ภาพที่ 5  บรรยากาศการทองเที่ยวในหมูบานโอโมริ ภาพที่ 6  บรรยากาศการทองเที่ยวบริเวณเหมืองโบราณ
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งานภาครัฐมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการใหความรูในการ
ดําเนินโครงการใหแกผูอยูอาศัย ผานการรวมกันสราง
ฉนัทามตริะหวางผูมสีวนไดเสยี อาทิ ถายทอดขอมูลและ
แนะนําวิธีหารือการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นใหกับคณะ
ทํางานหมูบานโอโมริ จัดการทดลองทางสังคมเพ่ือเปน
ขอมูลใหกับผูอยู อาศัยในการตัดสินใจปรับปรุงระบบ
จราจร จดัทาํหุนจาํลองปายขอมลูการทองเท่ียวเพ่ือใหผู
อยูอาศัยรวมกันทําประชาพิจารณ เปนตน  

นอกจากการสรางกระบวนการพูดคุยที่เปนระบบและ
การใหความรูอยางตอเน่ืองจะสงผลใหการดําเนินการ
โครงการปองกันผลกระทบจากการทองเท่ียวดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็วแลว ยังทําใหผูอยูอาศัยสามารถวางแผน
และบริหารจัดการการแกปญหาไดโดยตนเองอีกดวย  
กลาวคือ ในการปรับปรุงระบบจราจรภายในพื้นที่และ
การจัดตั้งขอบัญญัติควบคุมปายรานคา คณะทํางาน
หมูบานโอโมริสามารถเปนแกนนําในการหารือกับผูอยู
อาศัยและผู ประกอบการ และสามารถดําเนินการ
ออกแบบระบบจราจรและรางขอบัญญัติไดดวยตัวเอง  

ในปจจุบัน องคกรบริหารจัดการพื้นที่หมูบานโอโมริไดมี
บทบาทสําคัญในการประเมินผลการใชประโยชนพื้นที่   
อวิามกินิซงั และเสนอแนวทางในการปรบัปรงุแผนปฏบิตัิ
การอิวามิกินซังใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
มากยิ่งขึ้น 

สวนโครงการท่ีภาคเอกชนเปนผูรบัผิดชอบแบงออกเปน 
2 ประเภท คอื  1) โครงการใหบรกิารทองเทีย่ว อาท ิการ
บรกิารนาํเทีย่วภายในพืน้ที ่การจดัทาํวดิทิศันตอนรบันกั
ทองเท่ียว การจัดขายสินคาการเกษตร การจัดทําที่พัก
แบบโฮมสเตย เปนตน  และ 2) โครงการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพื้นที่อิวามิกินซัง 
อาทิ การดูแลทําความสะอาดโบราณสถานและสภาพ
แวดลอมในพ้ืนที ่การดูแลพ้ืนทีส่เีขียวและสวนสาธารณะ 
เปนตน  จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐและภาค
เอกชนที่เกี่ยวของพบวา โครงการที่ภาคเอกชนเปนผูรบั
ผิดชอบ มีทั้งโครงการที่สามารถดําเนินการไดตามแผน
และโครงการท่ีไมสามารถการดําเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว  โดยโครงการท้ังสองลักษณะมีความแตกตางกนัอยาง

ภาพที่ 7  โครงสรางองคกรบริหารจัดการพ้ืนที่หมูบานโอโมริ
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ชดัเจน คอื โครงการท่ีไดรบัการดําเนนิการตามแผนสวน
ใหญมีองคกรที่มีประสบการณและงบประมาณในการ
ดาํเนินการเปนผูรบัผดิชอบ  ในขณะท่ีโครงการท่ีไมไดรบั
การดําเนินการตามแผนที่วางไวมักเปนโครงการที่ไมมี
องคกรรบัผดิชอบในการดําเนนิการท่ีชดัเจน หรอืองคกร
ที่รับผิดชอบขาดประสบการณและงบประมาณในการ
ดาํเนนิโครงการ  แมหนวยงานภาครัฐจะรบัรูถงึปญหาดงั
กลาว แตในชวงป ค.ศ. 2006 - 2009 หนวยงานภาครัฐ
ไมสามารถจัดสรรเงินทุนรวมถึงการอบรมใหความรูและ
สนับสนุนการดําเนินโครงการใหกับภาคเอกชนไดอยาง
ทัว่ถงึ  เนือ่งจากไดจดัสรรงบประมาณและบุคคลากรสวน
ใหญใหกับโครงการที่ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปนที่เรียบรอยแลว  ตอมาในป 2010 หนวยงานภาครัฐ
ไดจดัตัง้กองทุนอวิามิกนิซัง1  จากรายไดการทองเทีย่วใน
พื้นที่และเงินบริจาคจากบริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนให
องคกรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปสามารถ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังได  
นอกจากน้ันภาครัฐไดรวมมือกับผูเขารวมการประชุม
ความรวมมือระหวางภาครัฐและประชาชนเมืองอิวามิ  
กนิซงั จดัตัง้ “NPO การประชมุความรวมมอืระหวางภาค
รัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซัง” ขึ้น เพื่อเปนองคกร
ในการดูแลการบริหารกองทุนอิวามิกินซังและใหความรู
ในการดําเนินโครงการใหกับประชาชนท่ัวไป และทํา
หนาที่ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง 
รวมกับผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ 

การอภิปรายผลการวิจัย  
ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืนในพื้นที่อิวามิกินซัง

ปจจัยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
เพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนในพ้ืนที่  อิวามิ
กินซังมี 5 ประการ ดังนี้

1. การใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียอยางตอ
เนื่อง

ในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนที่อิวามิ    
กินซัง หนวยงานภาครัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ
ใหความรูเกีย่วกบัการพฒันาการทองเทีย่วอยางย่ังยนืตอ
ผูมสีวนไดเสียในพ้ืนที ่โดยองคความรูและวิธกีารเผยแพร
ความรูของหนวยงานภาครัฐมีความแตกตางกันตามขั้น
ตอนของการพัฒนา  ในขั้นตอนการสรางการรับรูปญหา 
หนวยงานภาครัฐไดใชการจัดการบรรยายและการอบรม
โดยผูเช่ียวชาญ เวทีเสวนา การกิจกรรมทัศนศึกษา และ
สื่อมวลชนเปนส่ือในการเผยแพรความรูเก่ียวกับคุณคา
ของพื้นที่อิวามิกินซังและปญหาผลกระทบจากการทอง
เทีย่วทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการจดทะเบยีนมรดกโลก ซึง่
เปนผลใหผู มีสวนไดเสียฝายตางๆ ตระหนักถึงความ
สําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่รวมกัน  ในขั้นตอนการ
วางแผน หนวยงานภาครัฐไดใหขอมลูและความรูเก่ียวกับ
แนวทางการแกปญหา โดยการจัดใหผูเขารวมประชุมเขา
รวมการสํารวจพื้นที่จริง การหารือรวมกับผูมีสวนไดเสีย
และนักวิชาการ รวมถึงการทัศนศึกษาในพ้ืนที่ตัวอยาง  
ทําใหผู  เข าร วมการประชุมสามารถหารือและสรุป
แนวทางการวางแผนการใชประโยชนพืน้ทีอ่วิามิกนิซังได
ดวยตนเอง  ในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาการทอง
เที่ยว การขาดความรูในการดําเนินโครงการเปนเหตุให
ภาคเอกชนบางรายไมสามารถดําเนินโครงการไดตาม
แผนท่ีวางเอาไว แตในขณะเดียวกัน การท่ีหนวยงานภาค
รัฐไดใหความรูในการบริหารจัดการโครงการแกผู อยู 
อาศัยผานการดําเนินโครงการรวมกัน เปนผลใหผูอยู
อาศัยมีการพัฒนาศักยภาพจนสามารถจัดการแกปญหา
ไดดวยตนเอง

2. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางทั่วถึง

1 http://ginzan-npo.jp/ginzan_contribution/contribution.html
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ในการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนทีอ่วิามกินิซงัพบวาการ
สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย เปนปจจัยสําคัญในการสรางกระแสผลักดันให
เกิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยนื  ตวัอยางเชน ใน
ขั้นตอนการสรางการรับรูปญหา การเผยแพรความคิด
เห็นของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ผานเวทีเสวนาหรือ
สื่อมวลชน ทําใหประชาชนสามารถเรียนรูถึงคุณคาของ
พื้นที่ไดอยางครบถวน และเขาใจถึงความแตกตางใน
แนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวของผูมสีวนไดเสยีแตละ
กลุม  ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเล็งเห็น
ความสําคัญในการหารือรวมกันถึงแนวการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อิวามิกินซัง   นอกจากน้ัน การที่หนวย
งานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปและผูอยูอาศัย
ที่ไมไดเขารวมการประชุมความรวมมือระหวางภาครัฐ
และประชาชนเมืองอิวามิกินซัง  สามารถรับรูความคืบ
หนาและประเดน็การหารอืผานนิทรรศการ การเผยแพร
ขาวสารของสือ่มวลชนและอนิเตอรเนตได  ทาํใหผูมสีวน
ไดเสียฝายตางๆ รับรูและยอมรับแผนปฏิบัติการอิวามิ 
กนิซงัอยางกวางขวาง ซึง่เปนเหตสุาํคญัทีท่าํใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถใชแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังในฐานะ
ฉันทามติของผู มีสวนไดเสียเพื่อเปนเครื่องมือในการ
สือ่สารกับประชาชนและผูอยูอาศัย ทาํใหสามารถดําเนิน
โครงการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

3. การสรางกระบวนการหารือรวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดเสีย

การสรางกระบวนการหารอืรวมกันระหวางผูมสีวนไดเสยี 
อาท ิการจัดการประชุมความรวมมอืระหวางภาครัฐและ
ประชาชนเมืองอิวามิกินซัง และการจัดตั้งองคกรบริหาร
จัดการพื้นท่ีหมูบานโอโมริ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด
การสรางฉนัทามตริะหวางผูมสีวนไดเสยี  สิง่สาํคญัในการ
สรางกระบวนการหารอืรวมกนัระหวางผูมสีวนไดเสยี คอื 
ตองมีการกําหนดเปาหมายของการหารือ วธิกีารและข้ัน
ตอนการรวมหารอื และบทบาทหนาท่ีของผูเขารวมอยาง
ชัดเจน   นอกจากน้ีการสรางกระบวนการหารือระหวาง
ผูมสีวนไดเสยีเปนจดุเร่ิมตนสาํคญัในการสะสมองคความ
รูในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนใหกับผูมีสวนได

เสียแตละฝาย และเปนการสรางระบบการพัฒนาการ
ทองเทีย่วอยางยัง่ยนืในอนาคต ดงัเหน็ไดจากการพฒันา
บทบาทของผูเขารวมการประชุมความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและประชาชนเมืองอิวามิกินซังไปสูการจัดตั้ง
องคกร NPO ผู รับผิดชอบการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวของภาคเอกชน และการ
พัฒนาศักยภาพในการแกปญหาขององคกรบริหาร
จัดการพ้ืนที่หมูบานโอโมริที่สามารถจัดการปญหาใน
พื้นที่ไดดวยตนเองและสามารถใหคําแนะนําภาครัฐใน
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังได

4. การสรางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

เน่ืองจากแผนปฏิบัติการอิวามิกินซังไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายในฐานะขอ
ตกลงเบ้ืองตนในการพัฒนาการทองเท่ียวภายในพ้ืนที่     
อิวามิกินซัง  ทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชแผน
ปฏิบัติการฉบับนี้เปนเครื่องมือในการสรางความรวมมือ
กับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี  กลาวคือ 
หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนปฏิบัติการอิวามิกินซัง
เปนแนวทางในการกาํหนดโครงการพฒันาพืน้ทีข่องภาค
รฐัไดอยางชอบธรรม  นอกจากน้ัน แผนปฏิบตักิารอิวามิ
กินซังยังใชเปนหลักเกณฑรับรองใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถเปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ใน    
การหารือรวมกับกลุมผูอยู อาศัยเพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยว  ดวยเหตุนี้การสรางแผนการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับจากผู มีสวน       
ไดเสียทุกฝายจึงเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พฒันาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนืในพืน้ทีอ่วิามกินิซงัใหเกดิ
ผลเปนรูปธรรมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5. การจัดเตรียมหนวยงานรับผิดชอบและ
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการ

จากประสบการณของพืน้ทีอ่วิามกินิซงั พบวาการมีหนวย
งานรับผิดชอบและงบประมาณรองรับการพัฒนาในทุก
ขั้นตอน จะทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
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สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน 
การท่ีจงัหวดัชมิาเนะและอาํเภอโอดะมีหนาท่ีรบัผดิชอบ
ในการจัดกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียภาย
ใตงบประมาณเพื่อการจดทะเบียนมรดกโลก  ทําใหการ
วางแผนและดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่       
อวิามกินิซงัสามารถดําเนนิการไดอยางรวดเร็ว  การจดัตัง้
องคกรบริหารจัดการพ้ืนท่ีหมูบานโอโมริทําใหการหารือ
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูอยูอาศัยและผูมีสวน
ไดเสียฝายตางๆ ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใน
ขณะที่การขาดองคกรรับผิดชอบและขาดงบประมาณ
รองรับที่ชัดเจน ทําใหภาคเอกชนท่ีไมสามารถดําเนิน
โครงการไดตามทีว่างแผนเอาไว  ดงันัน้ในการวางแผนเพือ่
การพัฒนาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื จงึควรกาํหนดผูรบัผดิ
ชอบโครงการและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางชัดเจน โดยควรคํานงึถึงศักยภาพท้ังในแงความรูและ
ในแงการจดัสรรงบประมาณอยางถีถ่วน  หากพบวาผูรบั
ผดิชอบโครงการมคีวามรูในการดาํเนนิโครงการไมเพยีงพอ 
ควรจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพขึ้นกอนดําเนิน
โครงการ  และหากพบวาผูรบัผดิชอบโครงการไมสามารถ
จดัสรรงบประมาณไดดวยตนเอง ควรมีการวางแผนการ
ระดมทนุเพ่ือรองรับการดาํเนนิโครงการน้ันๆ ดวย 

บทสรุป
  
งานวิจยัฉบับน้ีไดแสดงใหเหน็วา การพฒันาการทองเทีย่ว
อยางยั่งยืนในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตจะเกิดข้ึนได 
จาํเปนตองมกีารจดักระบวนการมีสวนรวมของหนวยงาน
ภาครัฐ ประชาชนท่ัวไป(องคกรเอกชนและภาคประชา
สงัคม) และผูอยูอาศยั ซึง่เปนผูมสีวนไดเสยีสาํคญัในการ
รักษาสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม และการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นท่ีใหเกิด
ขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  จากประสบการณของพ้ืนที่      
อิวามิกินซัง พบวากระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนได
เสยีเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยนืในพ้ืนทีม่รดก
วฒันธรรมมีชวีติสามารถแบงออกเปน 3 ขัน้ตอน คอื การ
สรางการรับรูปญหารวมกันระหวางผูมีสวนไดเสีย การ
วางแผนการใชประโยชนพื้นท่ี และการดําเนินการ

พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยปจจัยที่สงเสริม
กระบวนการดังกลาวมีทั้งหมด 5 ประการ คือ 1) การให
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอผู
มสีวนไดเสยีอยางตอเนือ่ง  2) การสงเสรมิการแลกเปล่ียน 
ขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางทั่วถึง  3) การ
สรางกระบวนการหารอืรวมกนัระหวางผูมสีวนไดเสีย  4) 
การสรางแผนการพฒันาการทองเทีย่วทีไ่ดรบัการยอมรบั
จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  และ  5) การจัดเตรียมหนวย
งานรับผิดชอบและงบประมาณเพื่อการดําเนินการ

การพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนที่อิวามิกินซังชี้ชัดวา 
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไมเพียงแตจะ
ชวยสรางสรรคการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันในพื้นที่เทานั้น  ยังชวยใหเกิดการสั่งสมความรู
และความสามารถในการแกปญหาใหกับประชาชนและ
ผูอยูอาศัยจนสามารถดําเนินการแกปญหาและดูแลการ
พัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต  
เหนือส่ิงอืน่ใด บทบาทของหนวยงานภาครัฐทีมุ่งเนนการ
สรางกระบวนการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสียฝายตางๆ 
อยางแทจริง เปนสิ่งสําคัญที่อยางยิ่งในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่อิวามิกินซัง  

อยางไรก็ตามในการนําผลวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต
แหงอื่น  ควรมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการพัฒนาให
สอดคลองกบับรบิทของพ้ืนทีน่ัน้ๆ อาท ิในการดําเนนิการ
เผยแพรความรูใหกับผู มีสวนไดเสียในประเทศกําลัง
พัฒนา ควรหลีกเล่ียงการใชสื่อสิ่งพิมพหรืออินเตอรเนต
เปนสือ่ในการใหความรู เน่ืองจากผูมสีวนไดเสยีอาจมีขอ
จํากัดในการเขาถึงขอมูล แตควรเนนการใชวิธีการให
ความรูโดยการจัดการบรรยายอบรมโดยตรง   นอกจาก
นั้น ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในประเทศ
กําลังพัฒนา  หนวยงานภาครัฐและองคกรประชาสังคม
ควรมีบทบาทในการใหการชวยเหลือผูมีสวนไดเสียให
สามารถดําเนินการหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล และสราง
ฉนัทามติในการพัฒนารวมกัน เพือ่ใหการพัฒนาการทอง
เทีย่วอยางย่ังยนืในพืน้ทีม่รดกวฒันธรรมมชีวีติดาํเนนิไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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