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บทคัดย่อ 

 การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมห่ิงห้อย อ. อัมพวา 2) ศึกษา
ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมห่ิงห้อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับภาคส่วน
ต่างๆ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมห่ิงห้อย โดยใช้แนวคิดทางเศรษศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ส าหรับวิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน 
กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเก่ียวกับสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชม
ห่ิงห้อย อ.อัมพวา และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยแบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่
ตลาดน้ าอัมพวา ผู้ประกอบการเรือ/คนขับเรือน าเที่ยว ชาวบ้านริมคลอง/แม่น้ า ผู้น าชุมชน/ส่วนงานราชการใน
พื้นที่ ทั้งนี้การประชุมกลุ่มย่อยนั้น จะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในกลุ่มผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยเป็นหลัก ส่วนนักท่องเที่ยวจะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมห่ิงห้อย อ. อัมพวา มีความพร้อมของทรัพยากร
ในด้านต่างๆ อาทิ บรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นอุดมไปด้วยคลองน้อยใหญ่และมีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน การล่องเรือ
น าเที่ยวชมห่ิงห้อยได้เร่ิมขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2548 และในปีต่อมาจากความต้องการท่องเที่ยวในลักษณะ
นี้ได้รับความนิยมสูงมากก็ได้มีการขยายพื้นที่ชมห่ิงห้อยเพิ่มเติม โดยจ านวนเรือได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100 -200 
ล า จากประมาณ 30-40 ล าในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวชมห่ิงห้อยเร่ิมซบเซาลงจากจ านวนห่ิงห้อยที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมห่ิงห้อยประกอบด้วยต้นทุน
เอกชนบวกผลกระทบภายนอกด้านลบ และหักด้วยผลกระทบภายนอกด้านบวก อย่างไรก็ตามผลกระทบภายนอก
ด้านลบ (negative externality) นี้ ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ ต้นทุนกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เสียงดัง/น้ า
เสีย ตลิ่งถูกกัดเซาะจากการแล่นเรือ แสงไฟรบกวนยามค่ าคืน ขยะจากการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม เป็นต้น จึงน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว 3) แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมห่ิ งห้อยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ควรให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมโดยทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการจ่ายชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน ์เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ จากการศึกพบว่าควรเก็บค่าชดเชยเพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่
นั่งเรือชมห่ิงห้อย 10 บาทต่อคน ส่วนรูปแบบการชดเชยนั้นอาจใช้วิธีการชดเชยทางอ้อมที่สร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ตอบแทนแก่ชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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Abstract 

      The purposes of this research were three-fold: first was to study a general situation of 
ecotourism of Firefly Watching Tour, in Amphawa district, Samut Songkhram Province; second 
was to explore the impacts of the social costs from such ecotourism emerging affecting various 
involved parties in various sectors of economic activities; Third was to sustain communities, 
various guidelines to develop ecotourism of Firefly Watching Tour based on principles of 
economics especially the environmental economics were proposed and studied. Through field 
survey, various research methods were conducted including questionnaires, group meeting, in-
depth interviews from the informants, namely tourists at Amphawa floating market, boat 
entrepreneurs, boat drivers, villagers living at the edge of canals and the river, community 
leaders.   Purposive sample technique was selected for small group meeting, while simple 
random sampling was selected targeting for various tourists. 

 The results of the study showed that 1) Amphawa district which serves as destination of 
ecotourism of Firefly Watching Tour had advantages of endowment including the fascinating site 
of natural atmosphere comprising various small canals and the river; the official arrangement for 
boating to Firefly Watching Tour began in 2005. From the start,  there appears a boom in the 
growing numbers of tourists for a number of years resulting  in the expansion of the site for 
Firefly watching, numbers of sightseeing boats from roughly 30-40 to 100-200. However, recently, 
a decline in numbers of sightseeing boats due to the decrease in tourist numbers was 
noticeable. 2) Regarding aspects of net social cost which was meant negative externality and 
positive externality effects, various social costs took place including noises, water pollution, 
garbage, bank erosion from heavy waterway waves created by sailing boats, light flash, and other 
resource deterioration. 3) Regarding the guideline to sustain ecotourism development focusing 
on Firefly Watching Tour, it was suggested that the policy of management on ecotourism should 
be given a high priority, especially participation of community member, and other involved 
parties. It was especially compensation for those negatively affected or losses by tourism 
activities. The compensation fee was estimated at 10 baht per person. Various methods of such 
compensation to develop and benefit the community were, for example, the provision of public 
activities, and conservation of natural conservation. 
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