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รายงานการเข	าร
วมโครงการเอพีโอ 
22-CL-11-GE-WSP-A: Digital Multicountry Workshop on Rural Tourism for Sustainable Development 

ระหว
างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2565  
ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

จัดทําโดย นางแก�นศรี ไชยโคตร 
ผู�อํานวยการศูนย�พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 
 
ความเปFนมา 
 การท�องเท่ียวแนววิถีชนบทมีศักยภาพสูงมากในเขตพ้ืนท่ีแถบเอเชีย แปซิฟ5ก ไม�ว�าจะเป6นด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
และทางด�านวัฒนธรรม โดยองค�การเพ่ิมผลผลิตแห�งเอเชีย (เอพีโอ) ได�มีวิสัยทัศน�ให�การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการดําเนิน
กิจกรรมการท�องเท่ียวตามแนวชนบทแบบอย�างยั่งยืนในป:คศ. 2025 ขณะเดียวกันในรอบทศวรรษท่ีผ�านมาหลายภาคส�วน
ทางด�านการท�องเท่ียวก็มีการขยายเติบโตอย�างมาก แต�จากช�วงวิกฤติสถานการณ�โรคระบาดโควิด-19 สภาพบรรยากาศ
สิ่งแวดล�อมทางด�านการท�องเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป ทุกภาคส�วนก็ต�องมีการปรับตัวอย�างมาก เพ่ือให�ยังคงดําเนินการได�โดยใช�สื่อ
ด�านดิจิทัลมาสนับสนุน และการสร�างจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมในหลายพ้ืนท่ี หลายองค�กร 

การท�องเท่ียวแนววิถีชนบทท่ียั่งยืนท่ีประสบความสําเร็จน้ัน ต�องส�งเสริมให�ชุมชนน้ันต�องประกอบด�วยปDจจัยด�าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อมและการเงิน โดยยังคงรักษาความเป6นตัวตนของตนเองทางด�านวัฒนธรรม และรักษา
สภาพแวดล�อมตามวิถีดั้งเดิม สร�างความเข�มแข็งในชุมชนทุกกลุ�มเพศวัย อายุ และอาชีพ  
 
วัตถุประสงคJ 

1. เพ่ือวิเคราะห�สถานการณ�ปDจจุบันของการท�องเท่ียวในชนบทและฟFGนฟูการท�องเท่ียวและการสร�างความยั่งยืนหลัง
สภาวะโรคระบาด 

2. เพ่ือรวบรวมตัวอย�างความสําเร็จท่ีสําคัญของการท�องเท่ียววิถีชนบทแบบยั่งยืน 
3. เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ�และวิธีการท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนของประเทศสมาชิกเอพีโอ 

โดยการอบรมครั้งน้ีมีเน้ือหาประกอบด�วย  
วันท่ี 1: เน้ือหาเก่ียวกับบทบาทในการพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชนบท  อธิบายสรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
ชนบทแบบยั่งยืน 
วันท่ี 2: นําเสนอตัวอย�างกรณีศึกษาจากภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืน 
วันท่ี 3: ปDจจัยในการพิจารณาการท�องเท่ียวชนบทแบบยั่งยืน และแบ�งกลุ�มอภิปรายในกลุ�มประเทศสมาชิกเอพีโอ 
 
การบรรยาย 

Mr. Cece Yusuf, Indonesia ได�บรรรยายเก่ียวกับบทบาทของธุรกิจการท�องเท่ียวในการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน  
โดยพัฒนากรอบนโยบายสําหรับหมู�บ�านการท�องเท่ียว ประกอบด�วย 

1. ทักษะของบุคลากร 
2. ประสบการณ�ท่ีพึงพอใจ 
3. ความหลากหลายของสินค�าและบริการ 
4. การปรับตัวด�านเทคโนโลยี 

โดยเน�นการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ประกอบด�วย 
- สินค�า: ท่ีมีความสะอาด ปลอดภัยต�อสุขภาพและสิ่งแวดล�อม เป6นภูมิปDญญาชาวบ�าน อนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและเป6น

ประโยชน�ต�อธรรมชาติ วัฒนธรรมและชุมชน 
- การตลาด: ประสบการณ�ท่ีได�คุ�มค�ากับเงินท่ีจ�ายไป ค�าใช�จ�ายไม�แพง มั่นใจ เช่ือใจ มีมาตรฐานรับประกัน 

หลักสําคัญในการพัฒนาหมู
บ	านการท
องเท่ียว ได	แก
 
- มีคุณค�าทางด�านเศรษฐกิจ ท้ังทางชุมชนและการพัฒนาภูมิภาค 
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- ชุมชนมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม โดยยังรักษาคุณค�าทางสังคม วัฒนธรรม 
- สร�างแรงดึงดูดใจ 
- รักษาสิ่งแวดล�อมให�ยั่งยืน ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
- นําเทคโนโลยีมาใช� 
- มีความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างนักท�องเท่ียวกับชุมชนเพ่ือสร�างประสบการณ�ให�มีคุณภาพ 

การพัฒนาหมู�บ�านท�องเท่ียวแบบยั่งยืน มีหลายปDจจัยได�แก� 
- ด�านเศรษฐกิจ: เป5ดโอกาสให�ชุมชนขนาดเล็กเข�ามามีส�วนร�วม มิให�มีผลกระทบต�อชุมชน สิ่งแวดล�อม ทางด�าน

ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
- ด�านสิ่งแวดล�อม: ต�องสามารถสร�างความยั่งยืน ไม�ให�เป6นอันตรายต�อสิ่งแวดล�อมในอนาคต 
- ด�านสังคมและวัฒนธรรม:ควรต�องให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม ไม�ทําลายคุณค�าทางสังคม และอนุรักษ�วัฒนธรรม

ทางสังคม 
 

ปTจจัยและความเสี่ยงในธุรกิจการท
องเท่ียวในหมู
บ	าน 
1. ข�อมูลเก่ียวกับการท�องเท่ียวในหมู�บ�านไม�ท่ัวถึง เน่ืองจากระบบอินเตอร�เน็ตเข�าไม�ถึง และช�ามาก 
2. คุณภาพของบุคลากร ไม�มีทักษะทางด�าน ICT 
3. การดึงดูดการท�องเท่ียวจะเป6นฤดูกาล การจัดการอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวยังไม�เหมาะสม 
4. ระยะทางการเข�าถึงยังยากลําบาก 
นอกจากน้ี มีนโยบายกองทุนหมู�บ�าน เพ่ือนําเงินกองทุนให�ชุมชนกู�ยืมเพ่ือพัฒนาตามแผนงานท่ีได�ร�วมกันวางไว�ในการ

พัฒนาหมู�บ�านการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ซ่ึงจะมีการแทรกแซงของหน�วยงานภาครัฐ เช�น มีการสนับสนุนการท�องเท่ียวใน
อินโดนีเซียจํานวน 159 หมู�บ�านท�องเท่ียว 
 
การพัฒนาบุคคลากรเปWาหมายในหมู
บ	านธุรกิจท
องเท่ียว 

- สร�างจิตสํานึก และพฤติกรรมการดูแลนักท�องเท่ียวท่ีดี 
- สร�างความเข�มแข็งและการพัฒนาสินค�าในหมู�บ�าน 
- การสร�างเครือข�ายและสินค�า 
- การสร�างความเข�มแข็งขององค�กรและความเป6นไปได�ของธุรกิจจากอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

 
Positioning Rural Tourism and Agritourism in the Global Tourism Market  
Mr. Harro Boekhold MSc F.R.E.S.H. Tourism –the Netherlands  
ได�กล�าวถึงความเป6นมาของการท�องเท่ียว และประเภทของการท�องเท่ียวของเนเธอร�แลนด� มีการพัฒนาการท�องเท่ียวสู�ระดับ
นานาชาติ ตั้งแต� คศ. 1960 ปDจจุบันเป6นอุตสาหกรรมท่ียิ่งใหญ�ระดับโลก ซ่ึงมีหลากหลายประเภท สามารถสร�างรายได� และ
สร�างงาน 1 ใน 12 อาชีพในโลก 
 
ความสําคัญของการท
องเท่ียวชนบท 

- ปรับปรุงรายได�ครอบครัวของเกษตรกร 
- สร�างรายได�ให�เกิดหลากหลาย 
- สร�างงานในชุมชน ลดการย�ายถ่ิน  
- ทําให�ชุมชนในเขตเมืองเข�าใจบทบาทชีวิตฟาร�มในชนบท 
- เป5ดโอกาสให�นักท�องเท่ียวได�มีประสบการณ�ในชนบท 

 
ในช�วงสถานการณ�โรคระบาดโควิด -19 พฤติกรรมการท�องเท่ียวของนักเดินทางเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการความ

ปลอดภัยของแต�ละประเทศ ซ่ีง Sandra Carvao  Director Market Intelligence & Competitiveness World Tourism 
Organization (UNWTO) ได�กล�าวถึงพฤติกรรมการท�องเท่ียวในช�วงสถานการณ�โควิด-19 ดังน้ี 

- นักท�องเท่ียวต�องการเดินทางระยะใกล�บ�านมากกว�าเดินทางไกล  
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- ในช�วงสถานการณ�โควิด-19 การท�องเท่ียวแนวธรรมชาติได�รับความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากนักเดินทางต�องการ
บรรยากาศเป5ด 

- นักท�องเท่ียวใส�ใจด�านสุขภาพ ความปลอดภัยเป6นนโยบายสําคัญ 
- นักท�องเท่ียวสนใจการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติจริง รวมถึงกิจกรรมด�านสุขภาพท่ีดี แข็งแรงสมบูรณ�  ปกปxอง

สิ่งแวดล�อม  
- การท�องเท่ียวสามารถสร�างผลกระทบด�านบวกแก�ชาวชนบทอย�างยั่งยืน มีความเป6นอยู�ท่ีดีข้ึน สร�างงานสร�าง

อาชีพ เพ่ิมมูลค�าด�านการเกษตรและศาสตร�การทําอาหาร โดยกิจกรรมท่ีนิยมมากท่ีสุด 3 อันดับคือ การกิน การ
ซ้ือสินค�ากับธุรกิจขนาดเล็ก 55% การท�องเท่ียวแหล�งวัฒนธรรม 42% และการท�องเท่ียวอุทยานแห�งชาติ คิด
เป6น 40% 

นอกจากน้ี Dr. Vitria จากประเทศอินโดนีเซีย ได�ให�ความรู�เก่ียวกับประสบการณ�และความสงบของการท�องเท่ียว
หมู�บ�านในอินโดนีเซีย เป6นแนวความคิดเก่ียวกับการได�เห็น รู�สึก ค�นหา และสร�างประสบการณ� ใน 3 ด�านหลักคือ ด�าน
วัฒนธรรม ด�านธรรมชาติ และด�านความคิดสร�างสรรค� โดยสร�างความโดดเด�นด�านโปรแกรม กิจกรรม ด�านเปxาหมายการตลาด 
และการสร�างแบรนด�สินค�า การโฆษณาและการขาย เพ่ือโปรโมทโปรแกรมหรือกิจกรรม รวมถึงการบอกกล�าวเรื่องราว 
ยุทธศาสตร� 3 C ท่ีDr. Vitria พูดถึงน้ันน�าสนใจมาก ซ่ึงได�แก� 

- Commitment ข�อตกลงร�วมกัน โดยเริ่มจากระดับรากหญ�า 
- Competence ความสามารถในการแข�งขัน ค�นหาผู�ชนะด�านการท�องเท่ียวระดับหมู�บ�าน 
- Change Agent ผู�นําการเปลี่ยนแปลง โดยมีการฝ}กอบรมพัฒนาบุคลากรรุ�นต�อรุ�น 
การสร�างความเป6นเอกภาพของสินค�า ซ่ึงเป6นจุดขายท่ีดีในการแข�งขัน สังคมการสื่อสารมีอิทธิพลอย�างมาก 

อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวถึงเวลาท่ีต�องเปลี่ยนแปลงโดยนําระบบดิจิทัลมาเสริมสร�างประสิทธิภาพให�มากข้ีน การท�องเท่ียว
กลุ�มชนเผ�า เป6นตัวอย�างกิจกรรมท่ีชุมชนมีส�วนร�วมสร�างสรรค�และสืบสานวัฒนธรรมของตนเองเป6นท่ีน�าสนใจยิ่งนัก เช�น สอน
ทําอาหาร ร�วมกิจกรรมกับชุมชน สร�างประสบการณ�ร�วมกัน การสร�างจุดดึงดูดความสนใจ เช�น เครื่องจักสาน การถักทอผ�า 
และการปรุงอาหาร เป6นต�น รู�สึกประทับใจการบรรยายของวิทยากรมาก เข�าใจง�าย และได�ประโยชน�สามารถนําไปใช�ประโยชน�
กับการท�องเท่ียวชนบทภายในประเทศได� 
 
ตัวอย
างกรณีศึกษาท่ีประทับใจ 

การจากเข�าร�วมกิจกรรมอบรมประทับใจกรณีศึกษาของ Peresak กลุ�ม Bonjeruk ชาวนาของอินโดนีเซียมาก เป6น
การผสมผสานความสวยงามของธรรมชาติในพ้ืนท่ี รวมกับวัฒนธรรมประเพณีได�อย�างลงตัว มีการรวมกลุ�มอย�างเข�มแข็ง เป6น
เอกลักษณ� และถ�ายทอดสู�นักท�องเท่ียวตามแบบฉบับวิถีชีวิตของตนจนได�รับรางวัลการันตีมากมาย เป6นท่ีน�าช่ืนชมอย�างยิ่งท่ี
ชาวบ�านยังคงรักษาอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเป6นอยู� และยังสร�างรายได�จากการท�องเท่ียวอีกด�วย  เหตุผลท่ีชอบมาก
เพราะเราเกิดมาเป6นลูกชาวนา แต�พบว�าชาวนาส�วนใหญ�ในไทยไม�ได�ต�องการให�ลูกตนเองสืบทอดอาชีพน้ี โดยมองว�าเป6นอาชีพ
ท่ีลําบาก จึงผลักดันให�ลูกไปเรียนเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนๆ แทน ดังคําอวยพร “ให�เจ�าเรียนสูงๆ จบออกมาจะได�เป6นเจ�าคนนาย
คน”  
หมายเหตุ : สิ่งท่ีน�าเสียดายก็คือ การอบรมครั้งน้ีเป6นระบบออนไลน� เป6นช�วงฝนตกอย�างหนักทําให�การสื่อสารขาดหาย ระบบ
สัญญาณไม�เสถียร ได�ยินไม�ชัดเจน ทําให�ไม�สามารถรับฟDงวิทยากรได�อย�างเข�าใจชัดเจน 
 อีกกลุ�มท่ีน�าสนใจคือกรณีศึกษา The Kahawa Shamba Project ท่ี Mr. Harro จากประเทศเนเธอร�แลนด� นําเสนอ
ซ่ึงเก่ียวข�องกับการวิเคราะห�ตั้งคําถามบนพ้ืนฐานกิจกรรมด�านการเกษตรซ่ึงสร�างแรงดึงดูดใจให�นักท�องเท่ียว เป5ดโอกาสให�
นักท�องเท่ียวพบปะเกษตรกรและเรียนรู�กระบวนการผลิตสินค�าและร�วมกระบวนการผลิตหรือร�วมใช�ชีวิตแบบชนบท แล�วมา
เริ่มหาความต�องการของแต�ละกลุ�มคนใน 3 กลุ�ม ได�แก�  เกษตรกรชาวสวนกาแฟ บริษัททัวร� และองค�กรเอกชน
สาธารณประโยชน� ก�อนการกําหนดวิสัยทัศน�ร�วมกัน ซ่ึงเป6นสิ่งท่ีดีในการทํางานร�วมกัน ไม�ได�เริ่มกิจกรรมเพียงเพราะมีทุนเพียง
อย�างเดียวเท�าน้ัน จึงเกิดเป6น Coffee Tour ท่ีเป6นเอกลักษณ� และยังพัฒนาต�อเป6นแคมป�ท่ีพัก และกิจกรรมอย�างอ่ืนๆ ตามมา
สร�างรายได�ให�กับชุมชน 
 
การเข	าร
วมกิจกรรมกลุ
ม (Group Discussion) 
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ในการอบรมครั้งน้ีได�แบ�งกลุ�มอภิปรายในกลุ�มประเทศสมาชิกเอพีโอท่ีเข�าร�วมโครงการเก่ียวกับปDจจัยท่ีมีผลในการ
พิจารณาการท�องเท่ียวชนบทแบบยั่งยืน โดยแบ�งเป6น 10 กลุ�มละ 4-5 คน ข�าพเจ�าอยู�กลุ�มท่ี 7 ร�วมกับ Rosana, Mohd 
Arman, Rexyและ Amita  โดยสามารถสรุป SWOT ได�ดังน้ี 
ความท	าทาย 

- ขาดการติดตามประเมินผลเก่ียวกับการท�องเท่ียวชนบท 
- ไม�มีแผนแม�บทในการดําเนินงาน 
- ขาดทักษะในการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียว 
- ขาดการตัดสินใจ 
- ระบบเศรษฐกิจถูกแทรกซึมจากนักลงทุนในเขตเมือง 

จุดแข็ง 
- มีเอเจนซ่ีสนับสนุนด�านการท�องเท่ียว 
- มีนโยบายด�านการท�องเท่ียว 

จุดอ�อน 
- ไม�มีวิธีการประเมิน 
- ขาดจุดขายท่ีเป6นเอกภาพ 
- ไม�มีการควบคุมทรัพยากรในชนบท 
- ไม�มีกฎระเบียบในการควบคุมพฤติกรรมนักท�องเท่ียว 

โอกาส 
- ใช�หน�วยงานภายนอกประเมินการท�องเท่ียวแบบชนบท 
- มีหลากหลายองค�กรเข�าร�วมกิจกรรมท้ังเอกชน รัฐบาล NGO เป6นต�น 
- มีกฎระเบียบของกลุ�มชนเผ�า 

ความเสี่ยง 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ความเสียหายท่ีเกิดจากการพัฒนาและการค�าแบบใหม� 

แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือแก	ไขปTญหา 
- ประชุมปรึกษาหารือกับหลากหลายองค�กรเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัด 
- ทํางานร�วมกันเพ่ือประเมินการท�องเท่ียวเชิงชนบท 
- พัฒนาแผนแม�บทด�านการท�องเท่ียววิถีชนบทให�ครอบคลุมด�านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 
- จัดการอบรมให�ความรู�และให�ความช�วยเหลือด�านเทคนิคการจัดการให�ชุมชนท�องเท่ียวชนบท 

 

ประโยชนJท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 การเข�าร�วมโครงการครั้งน้ีมีประโยชน�มาก โดยแบ�งเป6น 

 ประโยชน�ต�อตนเอง  
การเข�าร�วมอบรมครั้งน้ีได�สร�างโอกาสในการพบเจอเพ่ือนใหม� สร�างเครือข�ายในการติดต�อหาความ
ช�วยเหลือ และได�พัฒนาทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ 

 ประโยชน�ต�อหน�วยงานต�นสังกัด  
สร�างโอกาสในการพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชนบทเพ่ิมมากข้ึน ในการทํางานร�วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีต�างๆ 
เพ่ือส�งเสริมพัฒนาเป6นหมู�บ�านตัวอย�างด�านการท�องเท่ียวเกษตร หรือด�านศิลปะวัฒนธรรมอ่ืนๆ เพ่ือ
เป6นฐานในการสร�างอาชีพและรายได�  

 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  
หลังจากการอบรมได�มีการพบปะพูดคุยและบรรยายให�แก�กลุ�มเกษตรกร และกลุ�มชาวบ�านผู�ผลิต
สินค�าชุมชนจากตําบลหนองพลวง ตําบลจักราช ตําบลทองหลาง และตําบลสีสุก จํานวน 50 คน ถึง
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แนวทางการผลิตสินค�าท่ีโดดเด�น รักษาสิ่งแวดล�อม แนวทางการตลาดท้ังออฟไลน� ออนไลน�และการ
บริหารจัดการ 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร�วมโครงการ  
- การจัด Rural Tour ให�คณะดูงานเยี่ยมการผลิตขนม การทอเสื่อกก การทําปุ�ยอินทรีย�ชีวภาพ กลุ�มจักสาน และ

ศึกษาทุ�งหนองนาโมเดลท่ีตําบลหนองพลวง ตําบลหนองขาม และตําบลจักราช   
- จัดศึกษาดูงานให�กลุ�มสตรีเพ่ือเยี่ยมชมกลุ�มแม�บ�านสตรีท่ีดําเนินงานประสบผลสําเร็จเพ่ือสร�างแรงจูงใจเยี่ยมชม

การบริหารจัดการด�านต�างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ�กลุ�มให�เจริญพัฒนาต�อไป 
 
 
 
 

 
  
 


