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ระหว
างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2565 

ณ ผ
านโปรแกรมซูม ประเทศโฮสตD อินโดนีเซีย 

จัดทําโดย นางสาววงศ�วิไล พัฒนศิริพงศ� 
นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ  เขตห�ามล"าสัตว�ป�าทะเลน�อย 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 6 (สงขลา) กรมอุทยานแห"งชาติ สตัว�ป�า และพันธุ�พืช 
วันท่ี 27 ตุลาคม 2565 

ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคDความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย"อ  

             รู�จัก เข�าใจพ้ืนฐานตลอดจนสามารถสร�างกรอบแนวคิดพัฒนาการท"องเท่ียวเชิงวิถีชุมชนอย"างยั่งยืน จากนักวิชาการ 
          ผู�เช่ียวชาญและผู�นําท�องถ่ิน ตลอดจนทิศทางการท"องเท่ียวภายในภาวะการระบาดของโควิด-19 

1.2  เน้ือหา/องค�ความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต"างๆ พร�อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย"างประเด็นท่ีสามารถนํามา
ปรับใช�ในองค�กรหรือประเทศไทย ได�แก" 
 การบรรยาย 
1 บทบาทการท
องเท่ียวในการพัฒนาการวิถีชุมชนุอย
างย่ังยืน (Cece Yusuf Head of Planning and 

Cooperation Bureau, MVDDRT Indonesia) 
- กรอบนโยบายในการพัฒนาหมู"บ�านท"องเท่ียว 
เป]าหมายหลักในการเพ่ิมมลูค"าทางการท"องเท่ียว 2563 - 2567 
การแลกเปลี่ยนระหว"างประเทศ(ต"างประเภท) และการเพ่ิมมลูค"า 
การเตรียมความพร�อมสู"เป]าหมาย อุตสาหกรรมและชุมชน 
การท"องเท่ียว การสร�างสรรค�เศรษฐกิจ ความสามารถสูงสุดของทรพัยากรบุคคล 
ขีดจํากัดการรองรับทางสิ่งแวดล�อม 
การแข"งขันของภาพลักษณ�การท"องเท่ียว 
พ้ืนฐานการพัฒนาหมู"บ�านท"องเท่ียว 
เศรษฐกิจ การให�คณุค"าแก"ประโยชน�ทางเศรษฐกิจกับชุมชน(การให�ความสําคัญกับมลูค"าเศรษฐกิจชุมชน) 

ท้ังเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคและปรับปรุงสวัสดิการของชุมชนท�องถ่ิน 
สังคม-วัฒนธรรม ชุมชนกระตือรือร�นต"อการมีส"วนร"วมในกิจกรรมหมู"บ�านนักท"องเท่ียวและยังคงรักษา

ค"านิยม บรรทัดฐาน ชีวิตประจําวัน และวัฒนธรรมท่ีใช�กับชุมชนท�องถ่ิน 
ความน"าเช่ือถือ จุดดึงดูดเปaนกิจกรรมดั้งเดิมหรือพ่ึงพิงธรรมชาติ วัฒนธรรมหรือคนท�องถ่ิน 
สิ่งแวดล�อม รักษาความยั่งยืนของสภาพแวดล�อมและให�เกิดผลกระทบด�านลบน�อยท่ีสดุ 
เทคโนโลยี ผ"านการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประสบการณ�ท"องเท่ียว ผลลัพธ�จากการทํางานร"วมกันระหว"างนักท"องเท่ียวและหมู"บ�านชุมชนเพ่ือมอบ

ประสบการณ�การเดินทางท่ีมีคุณภาพอย"างแท�จริงแก"นักท"องเท่ียว 
- สภาพท่ัวไปและความท�าทายของหมู"บ�านท"องเท่ียวในอินโดนีเซีย 
ข�อมูลไม"ได�เผยแพร"อย"างแพร"หลายเพราะระบบอินเตอร�เน็ตยังไม"ได�เข�าถึงในท�องถ่ิน ถึงมีก็ด�อยคุณภาพ 
บุคลากรท่ีมคีวามรู�ความสามารถทางสื่อมวลชนมีจํากัด อุปกรณ�ไม"อํานวย ใช�งานได�ช่ัวคราว 
ฤดูการท"องเท่ียวท่ีตามเทรนด�กันมาแต"ไม"มีจุดขายและสินค�าของตนเอง 
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและความสะดวกสบาย ขาดการจัดการในการท"องเท่ียว 
หลายสถานท่ียังยากต"อการเข�าถึง 

  



 

- นโยบายเงินทุนหมู"บ�าน 
แหล"งเงินทุน 
งบประมาณหมู"บ�านและการจัดการ หมู"บ�านเปaนผู�ดําเนินการโดยมีการกําหนดงบประมาณจะทําในการ
ประชุมหมู"บ�านรวมและสนับสนุนไปตามข้ันตอนการจัดการของแต"ละหมู"บ�าน 
เงินทุนจากงบประมาณแผ"นดินท่ีจดัสรรให�กับหมู"บ�านจะใช�เปaนทุนในการดําเนินกิจกรรมในหมู"บ�าน เช"น 
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการข�าถึงแหล"งท"องเท่ียว จัดอบรมให�ความรู�ด�านการ
ท"องเท่ียว 
- การพัฒนาหมู"บ�านท"องเท่ียวอย"างยั่งยืน 
เปaนการรักษาสมดุลระหว"างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมและสังคม-วัฒนธรรม 
 
ชนิดหมู"บ�านท"องเท่ียว 
หมู"บ�านท"องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติเอกลักษณ�ดึงดูด เช"น ภูเขา หุบเขา ทะเล แม"นํ้า ทะเลสาบและ

ความหลากหลายโดดเด"นทางธรณสีัณฐาน 
หมู"บ�านท"องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม สินค�าพ้ืนเมืองมีเอกลกัษณ� การดําเนินชีวิตของชุมชนมีจุด

ดึงดูด เช"น กิจกรรมการดํารงชีวิต ศาสนาและรูปแบบกิจกรรมอ่ืนๆ 
หมู"บ�านท"องเท่ียวท่ีสร�างเอกลักษณ�จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยสร�างจากกิจกรรมอุตสาหกรรมใน

ครอบครัวชุมชนท�องถ่ิน ท้ังงานทํามือผสานกับกิจกรรมให�กลายเปaนจุดดึงดูดหลัก 
หมู"บ�านท่ีมีความลงตัวของจุดดึงดดูหน่ึงอย"างหรือมากกว"า เช"น ธรรมชาติ วัฒนธรรมและการสร�าง

เอกลักษณ� 
การสนับสนุนจากรัฐบาล การใช�เงินทุนหมู"บ�านเพ่ือพัฒนาหมู"บ�านท"องเท่ียว 
- จัดซ้ือ พัฒนา การใช�ประโยชน� การบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร�างพ้ืนฐานของหมู"บ�าน
ท"องเท่ียว 
- ส"งเสริมหมู"บ�านท"องเท่ียวโดยจัดลําดับตามความสําคัญของวัฒนธรรมและเกณฑ�วัดระดับ 
- ฝfกอบรมการจัดการหมู"บ�านท"องเท่ียว 
- การจัดการหมู"บ�านท"องเท่ียว 
- หน"วยงานภายนอกเข�ามาร"วมลงทุนหมู"บ�านนักท"องเท่ียว 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการหารอืและร"วมตัดสินใจของหมู"บ�าน 
โครงการฟhiนฟูเศรษฐกิจแห"งชาติ กระทรวงหมู"บ�าน กรมพ้ืนท่ีห"างไกล 2564 
สนับสนุนการพัฒนาสิ่งของอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีท"องเท่ียวท่ีมีความน"าสนใจอย"างมาก เช"น  

การก"อสร�างถนนควบคู"กับสิ่งแวดล�อม โฮมสเตย� ห�องสุขา ศาลา ศูนย�ศิลปะแบบดั้งเดิม สนามเด็กเล"น แสงสว"างในท่ีสาธารณะ 
ร�านกาแฟ ร�านขายสินค�าในหมู"บ�าน โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีรองรับ ICT 

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีห"างไกลเพ่ือสนับสนุนให�เปaนแหล"งท"องเท่ียวท่ีน"าสนใจอย"างมาก เช"น 
พ้ืนท่ีพักผ"อน เวทีศิลปะการแสดง โฮมสเตย� บ�านวัฒนธรรมดั้งเดิม และการท"องเท่ียวเชิงเกษตร ขีดความสามารถในการรองรับ
นักท"องเท่ียวของพ้ืนท่ีท"องเท่ียวห"างไกลท่ีมีความน"าสนใจอย"างมาก เช"น การท"องเท่ียวสําหรับนักชิม หัตถกรรม อุตสาหกรรม
ทอผ�า และโฮมสเตย�เชิงสุขภาพ 

กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหมู"บ�านท"องเท่ียว 
- การสร�างความตระหนักและพฤติกรรมท่ีใส"ใจและห"วงใยต"อการท"องเท่ียว 
- เสริมสร�างและพัฒนาผลิตภัณฑ�การท"องเท่ียวหมู"บ�านท่ีมีศักยภาพ 
- เสริมสร�างเครือข"ายและการผลิตเพ่ือให�หมู"บ�านท"องเท่ียวยังดําเนินต"อไปได� 
- วิเคราะห�ความเข�มแข็งและความเปaนไปได�ทางธุรกิจโดยใช� BUMDes ขับเคลื่อนสําหรับอุตสาหกรรมการ

ท"องเท่ียว 
 

  



 

2 การวางกลยุทธDการท
องเท่ียววิถีชุมชนและเชิงเกษตรในตลาดการท
องเท่ียวท่ัวโลก 
(Harro Bart Boekhold Owner and Director F.R.E.S.H. Tourism Netherlands) 
สรุปประวัติศาสตร�การท"องเท่ียว 
ศตวรรษท่ี17-18 การสํารวจครั้งใหญ" 
1841 การเดินทางท"องเท่ียว 1 วันทางรถไฟ โดย Thomas Cook 
1855 ครั้งแรกท่ีมีการโฆษณาการท"องเท่ียวไปยุโรป 
1960 เปaนต�นมา การท"องเท่ียวเริม่เปaนอุตสาหกรรมระหว"างประเทศ 
ปyจจุบัน การท"องเท่ียวเปaนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีใหญ"ท่ีสุดในโลก 
- รายได� 2 ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐ 
- สร�างงาน 98 ล�านงาน (1ใน 12 งานท่ัวโลก) 
การพัฒนาเศรษฐกิจโลกและแนวโน�ม 
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยโุรป (กลางศตวรรษท่ี 19) 
- จากกิจการในครัวเรือนกลายเปaนโรงงานผลติ 
- แยกเวลาทํางานกับเวลานันทนาการออกจากกัน 
- โฟกัสการผลิตสินค�าและบริการจํานวนมาก 
- การติดต"อระยะสั้นระหว"างคนขายกับคนซ้ือ 
ทุนนิยมอุตสาหกรรม การผลิตจํานวนมากและการแลกเปลี่ยนสินค�า (กลางศตวรรษท่ี 19 ถึงปลายศตวรรษท่ี 
20) 
ทุนนิยมเชิงประสบการณ� (ปลายศตวรรษท่ี 20 ถึง…) 
- จากการขายสินค�าและบริการ สู"ช"องทางการจ"าย 
- โฟกัสท่ีระยะยาว (มูลค"าตลอดชีพ) 
- เรากําลังมุ"งหน�าไปสู"เศรษฐกิจแบบสร�างประสบการณ� 
การท"องเท่ียวคือ การขายประสบการณ� 
เปลี่ยนจากการสมัผสัวัฒนธรรม (การสอน ให�ความรู�และให�ข�อมลู) เปaนธุรกิจความบันเทิง (สนุก เล"นและบันเทิง) 
ส"วนใหญ"เปaนการขายประสบการณ�ท่ีจัดเตรียมไว�แล�ว เปลีย่นเปaนทุกส"วนของการเดินทางกลายเปaนธุรกิจ 
ยุค1950 เกิดบริษัททัวร�มืออาชีพ 
2012 สองตัวหลัก  
- TUI Travel Plc : ลูกค�า 35 ล�านคน จาก 27 ประเทศ 200แบรนด� 180 ปลายทาง การจ�างงานสี่หมื่น
แปดพันคน 
- Thomas Cook Group Plc : ลกูค�า 5.7 ล�านคน 81โรงแรม 700 ร�านขายของท่ีระลึก การจ�างงานหน่ึง
หมื่นสี่พันหกร�อยคน 
2020 การล�มของ Thomas Cook Group 
ประเภทการท"องเท่ียว ท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ท"องเท่ียวอย"างยั่งยืน ท"องเท่ียวเชิง
ชุมชน ท"องเท่ียวทําอาหาร ท"องเท่ียวพ้ืนท่ีมรดก ท"องเท่ียวเพ่ือรักษาสุขภาพ ท"องเท่ียวสัตว�ป�า ท"องเท่ียว
ธรรมชาติ การท"องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ ท"องเท่ียวธรณีวิทยา ท"องเท่ียวชุมชนแออัด ท"องเท่ียวอวกาศ 
ท"องเท่ียวเชิงศาสนา ท"องเท่ียวแบบประหยัด ท"องเท่ียวเก่ียวกับภัยพิบัติ ท"องเท่ียวด�านกีฬา ท"องเท่ียวในท่ี
หายนะ ท"องเท่ียวในเมือง ท"องเท่ียวทางสงคราม ท"องเท่ียววิถีชุมชน ท"องเท่ียววิถีเกษตร 

ความสําคัญของการท"องเท่ียววิถีชุมชน 
เพ่ิมรายได�ครอบครัวเกษตรกร 
การกระจายรายได� (กระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ) 
เพ่ิมการจ�างงานในพ้ืนท่ีชุมชน (ลดการเคลื่อนย�ายไปอาศัยในพ้ืนท่ีเมือง) 
ช"วยให�ประชากรในเมืองเข�าใจความสําคัญของเกษตรกรรมและชีวิตชนบท 
สร�างโอกาสให�ผู�เยี่ยมชมมีประสบการณ�ใช�ชีวิตในชนบท 

  



 

การท"องเท่ียววิถีเกษตรคืออะไร 
การมีส"วนร"วมในกิจกรรมทางการเกษตรท่ีนําผู�เยี่ยมชมมายังพ้ืนท่ีเกษตร 
ผู�เยี่ยมชมมีความสนใจเปaนพิเศษท่ีได�พบกับเกษตรกรและเรียนรู�วิธีการผลิตอาหารของพวกเขา 
ผู�เยี่ยมชมต�องการมสี"วนร"วมในการทําการเกษตรหรือชีวิตชนบท 

Urban tourism City trips 
… 
… 

Rural tourism Agritourism 
Nature tourism 
Eco tourism 

Other Beach tourism 
… 

 
3 UNWTO โปรแกรมพัฒนาการท
องเท่ียวและชนบท (Sandra Carvao Director Market Intelligence & 

Competitiveness World Tourism Organization (UNWTO) 
ท"องเท่ียววิถีชุมชน UNWTO นิยาม 
การท"องเท่ียวในชนบทเปaนกิจกรรมการท"องเท่ียวประเภทหน่ึงท่ีผู�มาเยือน ประสบการณ�เก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ�ท่ี

หลากหลายโดยท่ัวไปท่ีเช่ือมโยงกัน สู"กิจกรรมทางธรรมชาติ เกษตรกรรม วิถีชีวิต/วัฒนธรรมชนบท ตกปลาและเท่ียวชมสถานท่ี 
กิจกรรมการท"องเท่ียวในชนบทเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนอกเมือง (ชนบท) ด�วย ลักษณะดังต"อไปน้ี  
1. ความหนาแน"นของประชากรต่ํา  
2. ภูมิทัศน� การใช�ท่ีดินท่ีมีการเกษตรและป�าไม�เปaนส"วนใหญ" 
3. โครงสร�างทางสังคมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในช�วงโควิด-19 แค"ช่ัวคราวหรือจะเปลี่ยนไปเลย? 
ใกล�กว"าเดิม นักท"องเท่ียวภายในประเทศมคีวามสนใจในตลาดท่ีหลากหลายหลังจากรูปแบบการท"องเท่ียว 

เปลี่ยนเปaนการท"องเท่ียวพักผ"อนใกล�บ�าน 
มีความรับผิดชอบมากข้ึน ความยัง่ยืน ความชอบธรรมและท�องถ่ิน นักท"องเท่ียวเช่ือในความสําคัญของการ 

สร�างอิทธิพลท่ีดีต"อชุมชนท�องถ่ิน ค�นหาความชอบธรรมมากข้ึน 
ปลีกตัวออกมา ธรรมชาติ วิถีชุมชนและการท"องเท่ียวท่ีเดินทางด�วยรถยนต� ปรากฏเปaนตัวเลือกการท"องเท่ียว 

ท่ีนิยมเพราะข�อจํากัดและความต�องการสภาวะอากาศเป�ดโล"ง 
ความตระหนักแง"ใหม" สุขภาพ มาตรการด�านความปลอดภัย หลากหลายเมือง ความไม"แน"นอนในนโยบาย 

การเข�าเมืองและการยกเลิกเปaนความตระหนักแง"ใหม"ของลูกค�าท่ีทําให�การจองแบบทันทีทันใดเพ่ิมมากข้ึน 
วิสัยทัศน� ให�การท"องเท่ียวพัฒนาท�องถ่ินและการเปaนอยู"ท่ีดีข้ึน 
ภารกิจ การพัฒนาบทบาทของการท"องเท่ียวในแง"มูลค"าและความปลอดภัยของหมู"บ�านท�องถ่ินควบคู"ไปกับ 

ความสัมพันธ�ของภูมิทัศน� ระบบความรู� ชีววิทยา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มูลค"าทางท�องถ่ินและกิจกรรม 
ส"งเสริมนวัตกรรมและแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีจะพัฒนาการท"องเท่ียวในท่ีมีจุดหมายท�องถ่ิน มี 3 ส"วนหลัก 

คือ ความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล�อม ไปด�วยกันกับเป]าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เป]าหมาย  
1. ลดความไม"เท"าเทียมกันในรายได�และการพัฒนาของภูมิภาค 
2. ต"อสู�กับการลดลงของจํานวนประชากร 
3. เพ่ิมความเท"าเทียมกันทางเพศ ผู�หญิงและศักยภาพของเยาวชน 
4. ส"งเสรมิการปฏิรูปท�องถ่ินและความสามารถในการพัฒนาจุดเด"น 
5. เสริมสร�างระบบการจัดการหลายระดับ พันธมิตร การมสี"วนร"วมอย"างกระตือรือร�นของสังคม 
6. ปรับปรุงการเช่ือมต"อโครงสร�างพ้ืนฐาน การเข�าถึงแหล"งเงินทุนและการลงทุน 
7. นวัตกรรมข้ันสูงและการเปลี่ยนแปลงเปaนดิจิทัล 



 

8. สร�างสรรค�ในการพัฒนาผลติภณัฑ�และมลูค"ามวลรวม 
9. ส"งเสรมิความสัมพันธ�ระหว"างความยั่งยืน ความเสมอภาค และการฟhiนคืนสภาพของระบบอาหารและ
การท"องเท่ียว 
10. ความก�าวหน�าในการอนุรักษ�ทรัพยากรและทรัพยากรวัฒนธรรม 
11. ส"งเสริมแนวทางปฏิบัติท่ียั่งยนืเพ่ือการใช�ทรัพยากรอย"างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดการปล"อย
มลพิษและของเสีย 
12 เพ่ิมพูนการเรียนรู�และทักษะ 

การพัฒนาชุมชนโดยรวมผ
านการท
องเท่ียว 
มอบอํานาจ  - การมีส"วนร"วมของชุมชน 

- การศึกษาและทักษะ 
- พลังและความเปaนผู�นําของผู�หญงิ 

ปกป]อง  - การตอบสนองต"อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การจัดการทรัพยากรอย"างมีประสิทธิภาพ 
- ปกป]องพ้ืนท่ีมรดก 
- วิธีการ ติดตาม และเตรียมความพร�อมในภาวะวิกฤต 

ความสําเร็จ - นวัตกรรมและการเปaนผู�ประกอบการ 
- โครงสร�างพ้ืนฐานด�านการท"องเท่ียว 
- ร"วมสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�การท"องเท่ียวอย"างยั่งยืน 
- การวางแผนหลักแบบองค�รวม 

ความร"วมมือ - แนวราบ: ภาครัฐบาลท้ังหมด 
- แนวตั้ง: ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียภาครฐั เอกชน และชุมชนระดับภูมิภาค/ท�องถ่ิน 

วางการท"องเท่ียวลงในนโยบายพัฒนาท�องถ่ิน 
การท"องเท่ียวสร�างประโยชน�และทําให�ความเปaนอยู"ท่ีดีข้ึนแก"สังคมท�องถ่ิน สร�างความเท"าเทียม ครอบคลุม 

การฟhiนคืนสภาพ และสร�างความยัง่ยืน 
โอกาสใหม"ๆ สําหรับการท"องเท่ียวและการพัฒนาท�องถ่ิน นวัตกรรม เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงเปaน
ดิจิทัล 
การพัฒนาผลิตภัณฑ�และมูลค"ามวลรวมเพ่ือความยั่งยืนและประสบการณ�ท"องเท่ียวท่ีมากยิ่งข้ึน 
นโยบายการสนับสนุนท่ียั่งยืนและสร�างเสริมท�องถ่ินเปaนเป]าหมาย 
 
4 การท
องเท่ียวในชนพ้ืนเมืองและท	องถิ่นอย
างย่ังยืน กรอบแนวคิดหมู"บ�านท"องเท่ียวในอินโดนีเซีย 

 (Dr. Vitria Ariyani Founder and Chief Executive Officer Berbangsa Foundation Indonesia) 
กรอบแนวคิดการพัฒนาหมู"บ�านท"องเท่ียวในอินโดนีเซีย 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ ความสร�างสรรค� 
เห็น สัมผัส สํารวจ 
ลักษณะเฉพาะ 
โปรแกรมกิจกรรม ตลาดกลุ"มเป]าหมาย การสร�างแบรนด� โฆษณา การขาย 
เรื่องเล"าบอกต"อ การส"งเสรมิโปรแกรม เรื่องเล"าบอกต"อ 
พันธสัญญา (ผู�นํา) จากล"างข้ึนบน 
ความสามารถ (ความรู�ท่ีมี/บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ) ผู�ชนะของหมู"บ�านท"องเท่ียว 
องค�กรท่ีเข�ามาเปลี่ยนแปลง (ตัวกระตุ�น) ผู�อบรมผู�นําของหมู"บ�านท"องเท่ียว 
กิจกรรมการท"องเท่ียวท่ีชนพ้ืนเมืองมีส"วนร"วมโดยตรงไม"ว"าจะโดยการควบคุมและ/หรือการทําให�วัฒนธรรม 

ของพวกเขาเปaนจุดสําคัญของแหล"งท"องเท่ียว 
 

  



 

5 ท
องเท่ียววิถีชุมชนย่ังยืนในญ่ีปุXน (Saki Satoh Norinchukin Research Institute Co., Ltd. Japan) 
สถานะการท"องเท่ียวปyจจุบันในญีปุ่�น  1. ลักษณะเด"นของการท"องเท่ียวอย"างยั่งยืนในญี่ปุ�น การท"องเท่ียว 

ตามฤดูกาล สถานท่ีท"องเท่ียวท่ีเปaนแลนด�มาร�คสําคัญ เทศกาล การผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิประเทศ/สภาพอากาศท่ีหลากหลาย 
       2. ผลกระทบจากการแพร"ระบาดของโควิด-19 

3. แนวโน�มการท"องเท่ียวภายในประเทศ 
การเริ่มต�นการท"องเท่ียวอย"างยั่งยืนในญี่ปุ�น  
1. ลักษณะเด�นของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในญี่ปุ'น กระทรวงสิ่งแวดล�อมดูแลการท"องเท่ียวเชิงนิเวศ 

กระทรวงเกษตร ป�าไม�และประมง ดูแลการท"องเท่ียว (ในพ้ืนท่ี) สีเขียว* องค�การส"งเสรมิการท"องเท่ียวแห"งประเทศญีปุ่�นดูแล
การท"องเท่ียวอย"างยั่งยืนท้ังหมด 

*นิเซโกะ ฮอกไกโด   นานาโอะและนาคะโนโตะ อิชิคาว"า 
คามาอิชิ อิวาเตะ   ซาโดะ นีงาตะ 
นาสุชชิโอบาระ โทชิงิ  เกาะโชโดะ คากาวา 
คาบสมุทรมิอุระ คานากาว"า  โทโยโอกะ เฮียวโงะ 
เกียวโต     อะโซะ คุมาโมโตะ 
ชิราคาว"า กิฟุ   เกาะอามามิ โอชิมะ คาโกชิมะ 
ร"องแม"นํ้านาการา กิฟุ  เกาะโยโรโนะ คาโกชิมะ 
โอกินาว"า 
2. สองป)จจัยหลักท่ีมผีลต�อการส�งเสรมิการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของญี่ปุ'น 
 - อิทธิพลต"อทิศทางเศรษฐกิจ นโยบายการท"องเท่ียวของรัฐบาลท�องถ่ินให�ความสนใจกับทิศทางเศรษฐกิจ 

มากข้ึน เช"น ความพึงพอใจของนักท"องเท่ียว กําลังการใช�จ"ายในการท"องเท่ียว การส"งเสริมการท"องเท่ียวและการพ่ึงพิงของชุมชน
ท�องถ่ินและสิ่งแวดล�อมท่ีน�อยลง 

- การมีส"วนร"วมของผู�มีส"วนได�ส"วนเสียกับการจัดการของท�องถ่ิน มาตรการบางอย"างจาก “มุมมองของ
ผู�ประกอบการท"องเท่ียว” เช"น การใช�จ"ายเพ่ือการท"องเท่ียว มีมาตรการจากความคิดเห็นชุมชนท�องถ่ิน เช"น ผู�อยู"อาศัย 
คนทํางานด�านการท"องเท่ียว และอุตสาหกรรมท�องถ่ิน 

การประสานงานระหว"างผู�มีส"วนได�ส"วนเสียตลอดจนมุมมองของผู�บริหารท�องถ่ินจะมีบทบาทความสําคัญ
มากข้ึนในอนาคต 

3. นโยบายการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
องค�การส"งเสริมการท"องเท่ียวแห"งประเทศญี่ปุ�นและ UNWTO ร"วมกันจัดทําคู"มือแนวทางการท"องเท่ียว

อย"างยั่งยืนของญี่ปุ�น เมื่อมิถุนายน 2564 เหล"าน้ีเปaนตัวช้ีวัดตามมาตรฐานสากล GSTC-D ปรับและดัดแปลงให�เหมาะกับสภาพ
อากาศของญี่ปุ�น กฎหมายและข�อบังคับ แนวทางเหล"าน้ีมีจุดมุ"งหมายเพ่ือส"งเสริมการจัดการจุดหมายปลายทางการท"องเท่ียวอย"าง
ยั่งยืนโดยรัฐบาลท�องถ่ินและองค�กรจัดการการท"องเท่ียวจากการรวมตัวของทุกภาคส"วน (มักเรียกว"า “DMOs”) 

การใช�แนวทางเหล"าน้ี มีแนวโน�มท่ีช"วยให�เข�าใจสถานการณ�ปyจจุบันในหลายแง"มุมของภูมิภาคและเพ่ือ
กําหนดนโยบายและแผนการท"องเท่ียวตามการติดตามอย"างต"อเน่ืองและข�อเท็จจริง DMOs คาดว"าจะมีบทบาทในการจัดการ
ระดับภูมิภาคของการท"องเท่ียวอย"างยั่งยืน 

- การจัดตั้ง DMOs ในญี่ปุ�นนําโดยสํานักงานการท"องเท่ียวญี่ปุ�นมาตั้งแต"ป� 2559 
- ในหลายกรณี DMOsส"วนใหญ"ดําเนินการภายใต�สมาคมการท"องเท่ียว แต"บทบาทของ DMOs คือการเสริมสร�าง

การวิเคราะห�ข�อมูลและการตลาด ซ่ึงเคยอ"อนแอในสมาคมการท"องเท่ียวในอดีต และร"วมมือกับหน"วยงานท�องถ่ินต"างๆ 
- ปyจจุบันมี DMOs ท่ีลงทะเบียนแล�ว 241 แห"ง 
การเปลีย่นแปลงอย"างต"อเน่ืองของการท"องเท่ียววิถีชุมชนในญี่ปุ�น 
1. การเปลี่ยนแปลงในการท�องเท่ียววิถีชุมชน 
- หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 การเตบิโตทางเศรษฐกิจอย"างรวดเร็วของญี่ปุ�นนําไปสู"การขยายวงกว�างช"องว"าง 

ทางเศรษฐกิจระหว"างเขตเมืองและชนบท และเพ่ือสร�างสมดุลระหว"างช"องว"างน้ี การพัฒนารีสอร�ทได�ดําเนินการในพ้ืนท่ีชนบท
ของญี่ปุ�นในทศวรรษ 1980 



 

- สิ่งอํานวยความสะดวกขนาดใหญ" เช"น โรงแรมรีสอร�ท สนามกอล�ฟ และสกีรีสอร�ท สร�างข้ึนเพ่ือสร�างรายได�
จากการท"องเท่ียว แต"พวกเขาต�องพ่ึงพาเงินทุนจากนอกภูมิภาค และมีปyญหา เช"น ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อม 

- ในขณะน้ัน การเคลื่อนไหวเพ่ือการพัฒนาชุมชนภายใน เพ่ือทดแทนการพัฒนาทุนภายนอกน้ันมีความเข�มแข็ง 
และการแลกเปลี่ยนระหว"างเมืองและชนบทเปaนแนวทางหน่ึง 

- จุดประสงค�ของการปฏิสมัพันธ�ระหว"างเมืองและชนบท คือ การแบ"งปyนสถานท่ีท"องเท่ียวในภูมิภาคและ
ทําความเข�าใจร"วมกันอย"างลึกซ้ึงผ"านปฏิสัมพันธ�ของผู�คน สินค�า และข�อมูลระหว"างคนเมืองและคนในชนบท 

- ในป� พ.ศ. 2535 MAFF เสนอให�จัดกิจกรรมการท"องเท่ียวสีเขียวและการท"องเท่ียวท่ีเปaนมิตรต"อสิ่งแวดล�อม
ท่ัวประเทศ ผ"านการปฏสิัมพันธ�ระหว"างเมืองและชนบท 

2 การท�องเท่ียวสีเขียว 
- การท"องเท่ียวท่ีเปaนมิตรต"อสิ่งแวดล�อมถูกกําหนดโดย MAFF ว"าเปaน "กิจกรรมพักผ"อนและเดินทางเพ่ือ

เพลิดเพลินกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ�กับผู�คนในพ้ืนท่ีชนบทอันเขียวขจี" ในญี่ปุ�น การท"องเท่ียวในชนบทและการ
ท"องเท่ียวเชิงเกษตรมักถูกเรียกว"า “การท"องเท่ียวสีเขียว” พักค�างคืนท่ีโรงแรมของฟาร�มขนาดเล็ก สัมผัสประสบการณ�หมู"บ�าน
เกษตรกรรมและเกษตรกรรม รับประทานอาหารท่ีร�านอาหารในฟาร�ม และซ้ือสินค�าท่ีตลาดของเกษตรกร 

- การท"องเท่ียวท่ีเปaนมิตรต"อสิ่งแวดล�อมค"อยๆ ได�รับการยอมรับจากการเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต เช"น เวลาว"าง
ท่ีเพ่ิมข้ึนของชาวเมืองและการเปลี่ยนแปลงค"านิยมจากความมั่งค่ังทางวัตถุเปaนความมั่งค่ังทางจิตวิญญาณ 

- นโยบายระดับชาติมีจุดมุ"งหมายเพ่ือดึงดูดนักเดินทางสู"พ้ืนท่ีชนบทโดยใช�ทรัพยากรในชนบท และวัตถุประสงค� 
ของนโยบายคือเพ่ือเพ่ิมรายได�ของเกษตรกรผ"านการบริโภคด�านการท"องเท่ียว 

- เมื่อมีการแนะนําการท"องเท่ียวสีเขียวครั้งแรก รัฐบาลเปaนผู�นําในความพยายามโดยเน�นท่ีการสนับสนุน
การแพร"กระจายของโรงเตี๊ยมฟาร�ม 

- เปaนผลให�เกิดการเป�ดรับกลุ"มเด็กซ่ึงรวมถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต�นสําหรับ
ทัวร�เพ่ือการศึกษาในพ้ืนฐานและน่ีคือตัวอย"างของตัวแทนการท"องเท่ียวสีเขียวในประเทศญี่ปุ�น 

- ในป� 2565 มีเกษตรกร 1.23 ล�านคนในญี่ปุ�น ซ่ึงคิดเปaนประมาณ 1% ของประชากรท้ังหมด แต"จํานวน
เกษตรกรท่ีดูแลฟาร�มขนาดเล็กคาดว"าจะอยู"ท่ีประมาณ 0.1% ของจํานวนน้ัน หรือ 1,270 

- เกือบ 70% ของผู�ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กของเกษตรกรมียอดขายต"อป�น�อยกว"า 1 ล�านเยน เน่ืองจาก
พวกเขาไม"สามารถหาเลี้ยงชีพได�ด�วยการทําฟาร�มขนาดเล็กเท"าน้ัน พวกเขาจึงอาศัยเงินบํานาญและทําไร"ข�างทางเพ่ือดํารงชีพ 

- เจ�าของโรงเตี๊ยมส"วนใหญ"เปaนผู�สงูอายุในวัย 60 และ 70 ป� และพวกเขาทําธุรกิจน้ีเพราะพวกเขาพอใจ
กับการใช�ชีวิตในชนบทและมีปฏสิมัพันธ�กับเด็กและนักท"องเท่ียวท่ีอายุน�อยกว"า 

3 เปลี่ยนนโยบายการท�องเท่ียวสีเขียวใหม� 
- ความสูงวัยของเกษตรกรท่ีเก่ียวข�องกับการท"องเท่ียวสีเขียว และผลกําไรต่ําของการท"องเท่ียวสเีขียวเปaน

ปyญหาท่ีส"งผลต"อความยั่งยืน 
- เพ่ือเอาชนะความท�าทายเหล"าน้ี MAFF ได�เป�ดตัวโครงการท่ีเรียกว"า "No-haku (Countryside Stay)" 

ในป� 2017 โครงการน้ีให�การสนับสนุนทางการเงินสําหรับซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร� รวมถึงการสร�างเน้ือหาการท"องเท่ียวโดยใช�
ทรัพยากรในท�องถ่ินและการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด�านท่ีพักและ 599 เขตท่ัวประเทศญี่ปุ�นได�รับเลือกให�เข�าร"วมในโครงการ
น้ี เมื่อเดือนมีนาคม 2565 

- ความพยายามเหล"าน้ีส"งผลให�จํานวนโปรแกรมประสบการณ�และสิง่อํานวยความสะดวกด�านท่ีพักเพ่ิมข้ึน 
และจํานวนผู�เข�าพักค�างคืนก็เพ่ิมข้ึนเช"นกัน 

- อย"างไรก็ตาม มหีลายพ้ืนท่ีท่ีไม"สามารถทํากิจกรรมได�อีกต"อไปเน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 และ
จํานวนผู�เข�าชมค"อนข�างซบเซาตั้งแต"ป� 2020 จํานวนการพักค�างคืนขาเข�าก็ลดลงเช"นกัน 

- ในพ้ืนท่ีท่ีเข�าร"วมโครงการ "No-haku" การดาํเนินงานในภาคเกษตรกรรม ป�าไม� และการประมงมสีดัส"วน
ประมาณ 20% ของท้ังหมด ในขณะท่ีสมาคมการท"องเท่ียว DMO และธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท"องเท่ียวคิดเปaนส"วนใหญ" 

- ด�วยวิธีน้ี ความเปaนผู�นําของการท"องเท่ียวในชนบทจึงแผ"ขยายไปไกลกว"าภาคเกษตร ป�าไม� และการประมง 
ไปสู"ธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท"องเท่ียว และโอกาสในการสร�างการท"องเท่ียวในชนบทร"วมกับธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท"องเท่ียวมีแนวโน�ม
เพ่ิมมากข้ึน 



 

- ในหลายกรณี ธุรกิจในท�องถ่ิน NPOs, DMOs สมาคมการท"องเท่ียว และสมาคมการค�าและอุตสาหกรรมจะ
เปaนผู�รเิริ่มแล�วจึงจะมีอาสาสมัครมารวมตัวกันเพ่ือทํางานในโครงการ 

- ความร"วมมือกับหน"วยงานท่ีหลากหลายดังกล"าวมีศักยภาพท่ีจะเอาชนะจุดอ"อนด�านเศรษฐกิจ ซ่ึงเปaนหน่ึง
ในความท�าทายของการท"องเท่ียวท่ีเปaนมิตรต"อสิ่งแวดล�อม 

- โดยเฉพาะอย"างยิ่ง ความร"วมมือกับ DMO ซ่ึงมีบทบาทในด�านการตลาดและการจัดการระดับภูมิภาค 
อาจนําไปสู"ความยั่งยืนของการท"องเท่ียวสีเขียวในอนาคต 

กรณีศึกษาตัวอย"างการท"องเท่ียววิถีชุมชนอย"างยั่งยืน: เมืองเกโระ 
1 สรุปส�วนสําคัญของเมืองเกโระ เมืองเกโระในจังหวัดกิฟุเปaนสถานท่ีท"องเท่ียวนํ้าพุร�อนท่ีมีช่ือเสียง ตั้งอยู"
ใจกลางประเทศญี่ปุ�น การเดินทาง ภายในประเทศ 3.5 ช่ัวโมง จากสถานีโตเกียวโดยรถไฟต"างประเทศ 2 
ช่ัวโมง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติชูบุในจังหวัดไอจิโดยรถไฟ 
หน่ึงในสามแหล"งนํ้าพุร�อนท่ีดีท่ีสุดในญี่ปุ�น เมืองน้ีอุดมไปด�วยธรรมชาติและล�อมรอบด�วยภูเขา และ
นักท"องเท่ียวส"วนใหญ"พักในเกโระออนเซ็น มีท่ีพัก 49 แห"งในเกโระออนเซ็น ความจุ 7,616 คนต"อวันก"อน
การระบาดของโควิด-19 ในป� 2019 เกโระมีผู�เข�าชมประมาณ 1 ล�านคน จํานวนลดลงเหลือครึ่งหน่ึงในป� 
2564 แต"ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตัวเลขดังกล"าวกลับคืนสู"ระดับ 88% ของระดับป� 2019 
2 เมืองเกโระ DMO 
ในป� 2016 DMO เมืองเกโระ ได�รับการจดทะเบียนเปaน DMO เปaนเหมือนการเริ่มต�นในประเทศญี่ปุ�น ใน
ป� 2020 หน"วยงานการท"องเท่ียวญี่ปุ�นได�รับการยอมรับว"าเปaนผู�เริ่มต�นเรื่อง DMO และมีความสําคัญเปaน
ลําดับต�นๆ ในการสนับสนุน DMO  
- การจัดตั้ง DMO เกิดข้ึนจากความจําเปaนท่ีองค�กรท่ีเก่ียวข�องกับการท"องเท่ียวและรัฐบาลท�องถ่ินในเกโระ
ต�องรวมตัวกัน โฆษณา และส"งเสริมกิจกรรมและแบ"งปyนบทบาทในการตอบสนองต"อการลดลงของจํานวน
นักท"องเท่ียวหลังแผ"นดินไหวครั้งใหญ"ทางตะวันออกของญี่ปุ�นในป� 2554 มีการนํา "ภาษีอาบนํ้า" มาใช�
ในเมืองเกโระในป� 2557 เพ่ือเปaนทุนสนับสนุนกิจกรรม DMO 
- บทบาทหลักของ DMO 
1) สมาคมท"องเท่ียวสปาเกโระ รับผิดชอบการจัดการโดยรวมของ DMO และการส"งเสริม 
2) เกโระดําเนินการวางแผนการท"องเท่ียวและร"วมมือกับรัฐบาลระดบัชาติและระดับจังหวัด 
3) สมาคมสหกรณ�เกโระออนเซ็นเรียวกังขายแพ็คเกจท่ีพักและส"งเสริมการท"องเท่ียวขาเข�า 
4) หอการค�าและอุตสาหกรรมจัดทัวร�เมืองและการใช�ร�านค�าและร�านอาหาร 
5) สํานักส"งเสริมการประชุมและผู�เยี่ยมชมดึงดูด MICE 
6) สภาอ่ืนๆ ทํางานร"วมกับสมาคมการท"องเท่ียวระดับภมูิภาคและองค�กรท่ีเก่ียวข�อง 
3 การทําการตลาดด6วยข6อมูลของเมืองเกโระโดย DMO จุดแข็งท่ียิ่งใหญ"ท่ีสุดของเมืองเกโระ DMO คือ

ข�อมูลทางการตลาด รวบรวมจัดการข�อมูลเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพักในเมืองและสามารถบันทึกข�อมูลแขกค�างคืนได�
อย"างแม"นยํา 

- DMO ยังใช� Google Analytics เพ่ือติดตามการเข�าถึงเว็บไซต�ออนไลน�ของ Gero spa Tourist Association 
เพ่ือทําความเข�าใจตําแหน"งของผู�คนในญี่ปุ�นและต"างประเทศท่ีกําลงัค�นหา Gero Onsen และช"วงเวลาใดของป� 

- Gero City DMO ไม"ได�มุ"งเน�นไปท่ีพ้ืนท่ีเฉพาะ แต"โฆษณาท่ัวประเทศ เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงในการจํากัด
เป]าหมายให�แคบลงมากเกินไป สถานท่ีท"องเท่ียวในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีเน�นการท"องเท่ียวขาเข�าแคบเกินไป ได�รับความเสียหายอย"าง
รุนแรงจากข�อจํากัดท่ีเก่ียวข�องกับโควิด-19 

- DMO กําลังส"งเสรมิกลุ"มนักท"องเท่ียวรายบุคคลแทนการพ่ึงพาการท"องเท่ียวแบบกลุ"มมากเกินไป ในญี่ปุ�น 
มีการเปลี่ยนจากการเดินทางแบบกลุ"มเปaนรายบุคคล และด�วยจํานวนผู�เดินทางแต"ละคนท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากการแพร"
ระบาด การดึงดดูนักท"องเท่ียวแต"ละรายได�กลายเปaนปyจจัยสําคัญในการจัดการจุดหมายปลายทาง 

- DMO ยังมีแอพสําหรับนักเดินทางและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับแนวโน�มการบริโภคของนักเดินทางโดยอนุญาต
ให�พวกเขาใช�แสตมป�แรลลี่และคูปองผ"านแอพ 

4 เมืองเกโระ DMO และการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ9 
 4.1 สภาส"งเสริมการท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ�เมืองเกโระ 



 

- คุณลักษณะอีกประการหน่ึงของ Gero City DMO คือการมุ"งเน�นไปท่ีการท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ในเดือน
กันยายน 2559 สภาส"งเสริมการท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ�เมืองเกโระก"อตั้งข้ึนโดยสมาคมการท"องเท่ียว หอการค�าและอุตสาหกรรม 
สมาคมเรียวกัง และบริษัทขนส"ง พร�อมด�วยกลุ"มมัคคุเทศก�และอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค�ของสภาน้ีคือการกําหนดแนวทางการอนุรักษ�และการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย"างยั่งยืนใน
เมืองเกโระอย"างยั่งยืน และสร�างระบบส"งเสริมการท"องเท่ียวท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล�อม 

เกโระได�รับพรจากทรัพยากรธรรมชาติ เช"น แม"นํ้า นํ้าตก ปลาแม"นํ้า พืช และสัตว�ต"างๆ 
หมู"บ�านโอซากะซ่ึงมีช่ือเสียงจากนํ้าตก 216 แห"ง เปaนผู�นํากลุ"มแรกในการแนะนํานักท"องเท่ียวภายใต�แนวคิด

การท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ดังน้ัน สภาส"งเสริมการท"องเท่ียวเชิงนิเวศเมืองเกโระจึงทํางานเพ่ือสร�างแนวทางและการศึกษาด�าน
สิ่งแวดล�อมเพ่ือขยายกิจกรรมการท"องเท่ียวเชิงนิเวศไปยังพ้ืนท่ีเกโระท้ังหมด 

- DMO เมืองเกโระ (ผ"านสมาคมการท"องเท่ียวเกโระสปา) มีบทบาทสําคัญในการส"งเสริมความร"วมมือกับ
ผู�ให�บริการประสบการณ�และได�ประกาศตนเปaน DMO ท"องเท่ียวเชิงนิเวศเพียงแห"งเดียวในญี่ปุ�น 

 4.2 การสร�างประสบการณ� 
- เพ่ือให�คนในท�องถ่ินสนใจในการท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ� DMO ได�เรียกร�องให�ผู�อยู"อาศัยในเมืองระบุทรัพยากร

ในท�องถ่ิน 2,714 แห"งท่ีถือว"าเปaนสมบัติและจากการตอบสนองจึงสร�างแผนประสบการณ�ใหม" 
- ทัวร�ติดตามผลท่ีได�น้ันเสนอให�ผู�ปกครองและเด็กๆ ในเมืองเพียง 500 เยน และทัวร�ได�รับการขัดเกลาตาม

รายงานความเพลิดเพลินของพวกเขา 
- น่ีคือประสบการณ�บางส"วนท่ีสามารถเพลิดเพลินได�ในเกโระ ทัวร�นํ้าตกโอซาก�ารวมการอาบนํ้าบนลาํธาร

บนภูเขาและการล"องแพในแม"นํ้าในฤดูร�อน พร�อมการเดินป�าด�วยรองเท�าหิมะและการป�นนํ้าแข็งในฤดูหนาว 

- นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกหลากหลาย เช"น ปy�นจักรยานชมทิวทัศน�ชนบท เก็บมะเขือเทศและบลูเบอร�รี่
ในฟาร�ม เดินเล"นตามตรอกหลังของเมืองเก"า และเยี่ยมชมโรงหมักสาเก https://gero-taiken.gero-spa.com 

5 ข6อดีของความร�วมมือระหว�าง DMOs กับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
- ประโยชน�แรกคือการปรับปรุงความน"าดึงดูดใจของภูมภิาคท้ังหมด และทําให�แตกต"างจากสถานท่ี

ท"องเท่ียวนํ้าพุร�อนอ่ืนๆ ดึงดูดนักท"องเท่ียวเปaนรายบุคคล ผู�มาเยือนซํ้า และลูกค�าใหม" 
- ประการท่ีสอง โดยการเสนอประสบการณ�อย"างเต็มรูปแบบ เวลาท่ีใช�ในภูมิภาคสามารถขยายออกไปได� 
- ในทางกลับกัน มีข�อดีสามประการสําหรับฝy�งหมู"บ�านเกษตรกรรม ประการแรกคือการปรับปรุงการรับรู�

ของภูมิภาคด�วยการเสริมสร�างการประชาสัมพันธ� ประการท่ีสองคือการลดภาระค"าใช�จ"ายในการโฆษณา การจองทาง
อินเทอร�เน็ต และระบบอ่ืนๆ และสามคือ การพัฒนาฐานลูกค�าใหม"สําหรับการท"องเท่ียวนํ้าพุร�อน 

- โดยเฉพาะอย"างยิ่งสําหรับประเดน็ท่ีสาม การใช�ข�อมูลอย"างเต็มท่ีทําให�สามารถเข�าใจแนวโน�มพฤติกรรม
ของนักท"องเท่ียวได�ง"ายข้ึนและระบุผู�มีโอกาสเปaนลูกค�าสาํหรับการท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 

ดังน้ัน โดยการเสริมสร�างความร"วมมือระหว"างการจัดการพ้ืนท่ีท"องเท่ียวและพ้ืนท่ีชนบท สามารถเสรมิ
จุดอ"อนร"วมกันและความยั่งยืนของการท"องเท่ียวนํ้าพุร�อนและพ้ืนท่ีชนบทสามารถเพ่ิมข้ึนได� 

ข�อสรุปโดยสังเขป 
- ปyญหาการท"องเท่ียวอย"างยั่งยืนในญี่ปุ�น 

1) การดําเนินการตามมาตรการท่ีรวมถึงมุมมองของชุมชนท�องถ่ินและสิ่งแวดล�อม 
2) การประสานงานระหว"างผู�มีส"วนได�ส"วนเสีย 
3) การตลาดและความร"วมมือกับนักแสดงท่ีหลากหลายกับ DMO เวอร�ช่ันภาษาญี่ปุ�นในฐานะผู�นําและ
ผู�จัดการสถานท่ีท"องเท่ียว 

- ปyญหาการท"องเท่ียวสีเขียว 
เสรมิสร�างด�านเศรษฐกิจและความร"วมมือกับนักแสดงหลากหลายท"าน 
 
 
การสร�างการท"องเท่ียวในชนบทอย"างยั่งยืน จําเปaนต�องแก�ไขปyญหาด�วยแนวทางท่ีสมดลุต"อเศรษฐกิจ 
ชุมชน สิ่งแวดล�อม และการจัดการ 



 

เมืองเกโระ DMO 
ขณะท่ี DMO ปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ�นท้ังด�านการตลาด ความร"วมมือกับหน"วยงานต"างๆ และการจัดการ

สถานท่ีท"องเท่ียว ก็ยังได�รับความสมดลุท่ีดีในความพยายามค�นหาทรัพยากรในท�องถ่ิน ร"วมมือกับชาวบ�านในการติดตามทัวร� 
และเสรมิสร�างมุมมองด�านสิ่งแวดล�อมด�วยการส"งเสรมิการท"องเท่ียวเชิงนิเวศเมืองเกโระ DMO 

DMO เมืองเกโระ มีการรวบรวมข�อมูลแนะนําสถานท่ีการท"องเท่ียวในท�องถ่ินส"วนต"างๆ ของเมืองอย"าง
ครบครันในเว็บไซต�เดียว ซ่ึงจะช"วยเสริมศักยภาพการท"องเท่ียวในชนบทให�ขยายวงกว�างมากข้ึน 

- การท"องเท่ียวชนบทในญี่ปุ�นพลาดโอกาสดึงดูดนักท"องเท่ียวในอดีตเพราะไม"เปaนท่ีรู�จักและจุดหมาย
ปลายทางในท�องถ่ินขาดความสามารถในการสื่อสารแม�ว"าจะมีทรัพยากรการท"องเท่ียวท่ีน"าสนใจในหมู"บ�านเกษตรกรรม 

- ดังน้ันการแบ"งปyนการตลาดและองค�ความรู�อ่ืนๆ ผ"านความร"วมมือกับ DMOs ถือเปaนหน่ึงในวิธีท่ีดีท่ีสุดใน
การขยายการท"องเท่ียวในชนบทอย"างยั่งยืนในอนาคต 

- นอกจากน้ี ในอนาคตจะต�องมีการจัดการการท"องเท่ียวในชนบทในระดับภูมิภาคโดยร"วมมือกับหน"วยงาน
ท่ีหลากหลายดังกล"าว 

 

ส
วนท่ี 2  ประโยชนDท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 ประโยชน�ต"อตนเอง  

        เข�าใจพ้ืนฐานกรอบแนวคิดการพัฒนาการท"องเท่ียวเชิงวิถีชุมชนซ่ึงเปaนกระแสการท"องเท่ียวรูปแบบใหม" 
เห็นภาพรวมการท"องเท่ียวภายในภาวการณ�ระบาดของโควิด-19 เพ่ือประยุกต�ใช�ในการปฏบัิติงาน  เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ
จากสําเนียงท่ีแตกต"างกันของผู�เช่ียวชาญและผู�เข�าร"วมประชุม  

 ประโยชน�ต"อหน"วยงานต�นสังกัด  
เพ่ิมพูนความรู�และพัฒนาบุคลากรในหน"วยงานให�พร�อมสําหรับการทํางานให�ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสการท"องเท่ียวของโลก มีการแลกเปลีย่นข�อคิดเห็นและเปaนการประชาสัมพันธ�หน"วยงานให�เปaนท่ีรู�จักแก"หน"วยงาน
ต"างประเทศ 

 ประโยชน�ต"อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
        เปaนการบูรณาการความรู�ด�านการท"องเท่ียววิถีชุมชนเข�ากับงานด�านการอนุรักษ� ให�เกิดการท"องเท่ียว
อย"างยั่งยืนไปด�วยกัน 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  
- ประชาสัมพันธ�เรื่องการท"องเท่ียววิถีชุมชนกับเจ�าหน�าเขตห�ามล"าสตัว�ป�าทะเลน�อย 
- ถกประเด็นเรื่องการพัฒนา ส"งเสริมการท"องเท่ียวในพ้ืนท่ีทะเลน�อยอย"างยั่งยืนกับการข้ึนทะเบียน 

ระบบการเลีย้งควายปลักในพ้ืนท่ีชุ"มนํ้าทะเลน�อยเปaนมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) ของไทย อย"างเปaนไม"เปaนทางการกับ
หัวหน�าหน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
        - เข�าร"วมอัดรายการฟyงเสยีงประเทศไทย ช"องThai PBS หัวข�อ ‘เส�นทางควายนํ้า กับอนาคตพ้ืนท่ีชุ"ม
นํ้าทะเลน�อย’ ณ เขตห�ามล"าสตัว�ป�าทะเลน�อย โดยออกอากาศในวันท่ี 15 ตุลาคม 2565 สามารถรับชมย�อนหลังได�ท่ี 
https://youtu.be/iEMqgl9pu9o (พูดแสดงความคิดเห็นประมาณนาทีท่ี23)  



 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร"วมโครงการ แปลเอกสารการอบรมเปaน
ภาษาไทยเรียบร�อยแล�ว กําลังปรบัแก�ถ�อยคําและออกแบบจัดทําเอกสาร 

เผยแพร"ความรู�เก่ียวกับการท"องเท่ียววิถีชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย"างยั่งยืนแก"เจ�าหน�าท่ีเขตห�ามล"าสตัว�ป�าทะเลน�อย 

ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  

 กําหนดการฉบับล"าสุด (Program) 
 

 
  



 

  



 

  



 

 

 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข�าร"วมกิจกรรมกลุ"ม (Group Presentation) 
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