
บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ส ำหรับในกำรศึกษำแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย    

อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม นี้ จะแบ่งกำรทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นกำรให้

ควำมหมำยและภำพรวมของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนที่สองจะกล่ำวถึงแนวคิ ดทฤษฎีที่ใช้ใน      

กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวอันเป็นผลมำจำกควำมล้มเหลวของกลไกตลำด ส่วนที่

สำมเป็นกำรวิเครำะห์ผลกระทบภำยนอกและสวัสดิกำรที่ได้รับและสูญเสียจำกกำรเกิดผลกระทบ   

ทำงลบดังกล่ำวต่อกลุ่มบุคคลต่ำงๆ และส่วนที่สี่เป็นงำนวิจัยต่ำงๆ ที่ศึกษำในส่วนกำรท่องเที่ยวชม

หิ่งห้อย อ.อัมพวำ รวมทั้งงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้ังในและต่ำงประเทศ 

2.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 ในระยะที่ผ่ำนมำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย  

มำกข้ึนในหลำยประเทศ จำกกำรที่นักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกหันมำชื่นชอบกับกำรสัมผัสธรรมชำติและ

วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่ตนไปเยี่ยมเยือน ส ำหรับควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น องค์กำร

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Environment Programme: UNEP) สมำคม   

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์กำรกำรท่องเที่ยวโลก (World Tourism 

Organization) ได้ให้ค ำนิยำม กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism ) ว่ำหมำยถึง “กำรท่องเที่ยว    

ที่ไม่เป็นกำรรบกวนลักษณะทำงธรรมชำติ มุ่งหวังในด้ำนกำรศึกษำ มีควำมพอใจต่อทัศนียภำพ      

พืชพรรณ และสัตว์ตำมธรรมชำติ มีควำมเข้ำใจต่อวัฒนธรรม ประวัติควำมเป็นมำของสิ่งแวดล้อมทำง

ธรรมชำติ โดยไม่เป็นกำรรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ ที่จะท ำ ให้

เกิดกำรอนุรักษ์ต่อทรัพยำกรของประชำกร ในท้องถิ่น” (TIES, 2000; Wood, 2000) ส่วน Buckley 

1992; อ้ำงใน สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2542) ได้ให้นิยำมกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่ำเป็นกำรท่องเที่ยวที่ถูกจัดกำรดูแลอย่ำงยั่งยืน อยู่บนพ้ืนฐำนของธรรมชำติ       

มีกำรศึกษำด้ำนกำรเรียนรู้วัฒนธรรม และ/หรือ สิ่งแวดล้อมเอ้ือประโยชน์ต่อกำรอนุรักษ์ และสร้ ำง

ควำมพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
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 นอกจำกนี้ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ ให้ค ำนิยำมกำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศว่ำ         

“กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำ ชื่นชม และ

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพธรรมชำติ สภำพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพ้ืน

ฐำนควำมรู้และควำมรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ” ซึ่งมีกำรน ำมำใช้อย่ำงเป็นทำงกำรใน พ.ศ. 2541 

โดยเริ่มแรก ecotourism จะก ำหนดให้ใช้ค ำว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต่อมำรำชบัณฑิตสถำน

ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ ecotourism หรือ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมำยถึง “กำรท่องเที่ยว

อย่ำงมีควำมรับผิดชอบในแหล่งธรรมชำติที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้

กำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่ งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศอย่ำง

ยั่งยืน” สอดคล้องกับ กรมป่ำไม้ (2548) ที่ ให้ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศว่ำเป็น         

“กำรท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงไปยังแหล่งธรรมชำติและแหล่งวัฒนธรรมอย่ำง

มีควำมรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้ เกิด กำรรบกวนหรือควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่ำงมุ่งมั่น เพ่ือชื่นชม ศึกษำเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพ 

พืชพรรณ และสัตว์ป่ำ ตลอดจนลักษณะทำงวัฒนธรรมที่ปรำกฏในแหล่งธรรมชำตินั้น อีกทั้งช่วยสร้ำง

โอกำสทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลให้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

อีกด้วย” (ท่ีมำ: http://chm-thai.onep.go.th/chm/mountain/detail/ecotourism.html) 

 ส่วน ปิยะนุช พรประสิทธิ์และสุธินี ฤกษ์ข ำ (2558) ก็ให้ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยว       

เชิงนิเวศคล้ำยกับที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดยกล่ำวว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมำยถึง กำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ทำงธรรมชำติ สร้ำงประสบกำรณ์ในวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นกำร

ท่องเที่ยวที่กระตุ้นใน เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งต่อนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น และเป็นกำร 

ท่องเที่ยวที่เปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยว และ เป็นประโยชน์   

ทั้งทำงสังคมและเศรษฐกิจต่อคนในชุมชน และอ้ำงถึง Fennell (2001) โดยกล่ำวถึงลักษณะของ   

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย พ้ืนที่ทำงธรรมชำติสนับสนุนกำรอนุรักษ์สร้ำงกำรตระหนัก      

ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน และกำรศึกษำทำง สิ่งแวดล้อม    

กำรสร้ำงรำยได้ กำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเปิดโอกำสให้ประชำชน ในท้องถิ่นได้มีกำรตัดสินใจเอง 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/mountain/detail/ecotourism.html
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สร้ำงผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจแก่ประชำชนท้องถิ่น และสร้ำงโอกำสให้คนในท้องถิ่นมีควำมสุขกับ

พ้ืนที่ธรรมชำติ 

 ดังนั้นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นกำรท่องเที่ยวไปยังแหล่งธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค์   

เพ่ือเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจกับพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรม และสภำพแวดล้อม ด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้

เกิดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ เพ่ือให้ชำวบ้ำน    

ในท้องถิ่น ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรอนุรักษ์ธรรมชำติแวดล้อม ภำยใต้หลักกำร "คนที่ดูแลรักษำ

ทรัพยำกรย่อม สมควรได้รับประโยชน์จำกกำรดูแลรักษำนั้น" ดังนั้นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะ       

ช่วยสร้ำงงำนให้กับชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรำยได้จำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและช่วยลดควำมจ ำเป็น

ในกำรพ่ึงพำทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือด ำรงชีพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้ จึงอำจกล่ำวได้

ว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 ส ำหรับองค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ด้ำน ได้แก่ 

 1) ด้านพื้นที่ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ นับเป็นกำรรวบรวม

กำรท่องเที่ยวกับควำมพอใจในกำรเรียนรู้และสัมผัสกับระบบนิ เวศ อำจมีบำงพ้ืนที่รวมเอำลักษณะ

วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชำติ เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เข้ำไว้ด้วย 

อย่ำงไรก็ตำมกำรท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชำติ (natural tourism) ไม่ใช่กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้ังหมด 

ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย อำจเป็นกำรท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชำติที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นธรรมชำตินั้นอำจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรม

และประวัติศำสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่ด้วย 

 2) ด้านการจัดการ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน 

(sustainably managed tourism) เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมรับผิดชอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ    

ต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดกำรที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้คงอยู่และตกทอดสู่คนรุ่นหลัง มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ       

เกิดกำรป้องกันและก ำจัดมลพิษ รวมทั้งกำรควบคุมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีขอบเขต 
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 3) ด้านกิจกรรมและกระบวนการ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกระบวน  

กำรเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเป็น

กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมประทับใจ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง อำทิ

นักท่องเที่ยว ประชำชนท้องถิ่น และผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว  

 4) ด้านการมีส่วนร่วม กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีกำรค ำนึงถึงกำรมี     

ส่วนร่วมของประชำชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นโดยให้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น วำงแผน       

ร่วมปฏิบัติตำมแผน และติดตำมตรวจสอบและร่วมกันบ ำรุงรักษำทรัพยำกรท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งกำรกระจำยรำยได้ กำรยกระดับคุณภำพชีวิต และกำรได้รับผลตอบแทน 

เพ่ือน ำกลับมำบ ำรุงรักษำและจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำร

ควบคุมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ 

 ดังนั้นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเน้นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีกำรจัดกำรและกระบวนกำร

ที่จะประสำนควำมเข้ำใจกับนักท่องเที่ยวและกำรมีส่วนร่วม กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (conservation tourism) ซึ่งหมำยถึง รูปแบบของกำรท่องเที่ยว     

เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อม เป็นกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่รักษำคุณภำพ ทั้งกำรท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชำติ (natural-based tourism) และแหล่งวัฒนธรรม (cultural-based tourism) อันจะ

น ำไปสู่กำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (sustainable tourism) ที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือตอบสนองควำม

จ ำเป็นทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถรักษำ

เอกลักษณ์ควำมเป็นธรรมชำติและวัฒนธรรมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กล่ำวถึงข้ำงต้น อำจมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละ

ท้องถิ่น โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทำงธรรมชำติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ

ของท้องถิ่น อำจมีเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องโดย กำรจัดกำร       

กำรท่องเที่ยวในแหล่งนั้นจะต้องมีกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ นักท่องเที่ยว 

ชำวบ้ำนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีกำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำ
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ระบ บ นิ เวศยั่ งยื น  (ที่ ม ำ :  https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/         

tourism) ซึ่ งส ำมำรถแบ่ งประเภทของแหล่ งท่ อ งเที่ ยว เชิ งนิ เวศ ที่ ส ำคัญ ได้ เป็ น  3  แบบ               

ได้แก่ 

 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติ ประกอบด้วย 

สภำพภูมิอำกำศ ทิวทัศน์ที่สวยงำม และสัตว์ป่ำ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำตินับเป็นประเภทของ  

กำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญ ทั้งนี้กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงำม จะดึงดูดให้มีผู้ต้องกำร

มำเยี่ยมชมจ ำนวนมำกมำก 

 2) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น นับเป็นมรดกตกทอดที่คนในรุ่นก่อนได้สร้ำงไว้และ      

มีคุณค่ำในกำรอนุรักษ์เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษำ โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งก่อสร้ำงและสถำปัตยกรรม     

ทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน  เช่น พระรำชวัง วัด โบสถ์ และอำคำรเก่ำแก่ที่มีประวัติควำมเป็นมำ  

ที่ส ำคัญ เป็นต้น 

 3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  โดยเป็นสถำนที่ที่รวบรวม ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสะท้อนถึงควำมเป็นอยู่ของผู้คนทั้ งในอดีตและปัจจุบัน  เช่น วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย  

ศิลปะกำรแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้ำน กำรร่ำยร ำ กำรละเล่น ตลอดจนงำนหัตถกรรมต่ำงๆ เป็นต้น 

2.2 ผลกระทบภายนอก  

 ผลกระทบภำยนอก (externality) หมำยถึง ผลกระทบจำกกิจกรรมกำรผลิตหรือบริโภคของ

หน่วยเศรษฐกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สำมที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผลกระทบ

ภำยนอกอำจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลกระทบภำยนอกทำงลบ (negative externality) และ

ผลกระทบภำยนอกทำงบวก (positive externality) (ชยันต์ ตันติวัสดำกำร, 2556; Mankiw, 2012) 

โดยมีแนวคิดส ำคัญสรุปได้ดังนี้  

ผลกระทบภายนอกทางลบ  

เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งแล้วส่งผลในทำงลบ

ต่อบุคคลที่สำม ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นดังกล่ำวเรียกว่ำต้นทุนภำยนอก (external costs) ตัวอย่ำงต้นทุน

ภำยนอกในกรณีท่องเที่ยว เช่น ขยะ มลพิษทำงเสียง ควันพิษจำกยำนพำหนะ  ซึ่งแน่นอนว่ำต้นทุน

https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/tourism
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เหล่ำนี้ไม่ได้รวมอยู่ในกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำร และเนื่องด้วยไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับจำกชุมชนหรือ

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล จึงส่งผลให้กลุ่มผู้ให้บริกำรผลิตจ ำนวนบริกำรพร้อมกับมลภำวะต่ำงๆ            

ที่มำกกว่ำระดับเหมำะสม ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดควำมล้มเหลวของตลำด (market failure) หรือกำร

จัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ (inefficient) และส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรบริกำร

ดังกล่ำวเองอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้     

 ต้นทุนที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมล้มเหลวของตลำดนั้นแบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ ในส่วนแรก

ได้แก่ ต้นทุนเอกชนหรือต้นทุนส่วนตัว (private cost) ได้แก่ ต้นทุนที่ผู้ประกอบกิจกำรต้องแบกรับ

โดยตรง ต้นทุนส่วนนี้ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำแรง เป็นต้น 

โดยต้นทุนดังกล่ำวอำจจะอยู่ในรูปแบบของต้นทุนชัดแจ้ง (explicit cost) และ/หรือต้นทุนแอบแฝง 

(implicit cost) ก็ได้ โดยต้นทุนเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมเมื่อมีกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นต่อครั้ง 

เรียกว่ำ ต้นทุนเอกชนส่วนเพ่ิม (marginal private cost) ส ำหรับส่วนที่สองได้แก่ ต้นทุนภำยนอก 

(external cost) คือต้นทุนที่ผู้ประกอบกำรเป็นผู้สร้ำงขึ้นมำในขณะที่ให้บริกำร แต่ตนเองไม่ได้เป็นผู้

แบกรับ ซึ่งประกอบไปด้วยมลพิษต่ำงๆ รวมถึงขยะที่ท ำให้ล ำน้ ำเน่ำเสีย ต้นทุนภำยนอกที่

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีกำรให้บริกำรต่อครั้งเรียกว่ำ ต้นทุนภำยนอกส่วนเพ่ิม (marginal external 

cost) และส่วนสุดท้ำยได้แก่ ต้นทุนทำงสังคม (social cost) คือ กำรน ำต้นทุนเอกชนและต้นทุน

ภำยนอกมำรวมกัน โดยต้นทุนทำงสังคมส่วนเพ่ิม (marginal social cost) คือ ผลรวมของต้นทุน

เอกชนหน่วยสุดท้ำยกับต้นทุนภำยนอกหน่วยสุดท้ำย  

 นักเศรษฐศำสตร์สำมำรถใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์พ้ืนฐำนอย่ำงเส้นอุปสงค์และเส้น

อุปทำนมำท ำกำรวิเครำะห์หำผลกระทบภำยนอกทำงลบได้ (ชยันต์ ตันติวัสดำกำร, 2556) และเพ่ือให้

ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์จะสมมติให้กำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรแต่ละรำย ที่ทุกๆ ครั้งของบริกำรนั้น

จะก่อให้เกิดมลพิษในอัตรำหนึ่งหน่วยเท่ำกันด้วย หรือมีอัตรำอยู่ที่ 1:1 และสมมติให้บริกำรดังกล่ำว

อยู่ในตลำดแข่งขันสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำมในกำรตัดสินใจให้บริกำรของผู้ประกอบกำรแต่ละรำยนั้น

ไม่ได้คิดต้นทุนภำยนอกในทำงลบเข้ำไปด้วย โดยต้นทุนดังกล่ำวจะมีค่ำเป็นศูนย์เมื่อไม่มีกำรให้บริกำร

แต่จะมีค่ำเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตำมกำรให้บริกำรแต่ละครั้ง ซึ่งต้นทุนควำมเสียหำยที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละครั้ง

ของกำรให้บริกำรนี้เรียกว่ำ ต้นทุนภำยนอกส่วนเพ่ิม (Marginal External Cost: MEC) ซึ่งต้นทุน
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ดังกล่ำวเป็นต้นทุนค่ำเสียโอกำสของกำรบริกำรที่ตกแก่สังคม โดยผู้ประกอบกำรไม่ได้น ำมำใช้ในกำร

ตัดสินใจเลือกจ ำนวนของกำรให้บริกำร ส่งผลให้มีกำรให้บริกำรที่มำกจนเกินพอดีและมีกำรสร้ำง

มลพิษต่ำงๆ ออกมำสูงจนเกินไป โดยหำกผู้ประกอบกำรทุกรำยน ำเอำต้นทุนดังกล่ำวรวมเข้ำกับ

ต้นทนุเอกชนด้วยแล้วก็จะกลำยมำเป็นต้นทุนทำงสังคมส่วนเพิ่ม (Marginal Social Cost: MSC)  

กำรพิจำรณำถึงสวัสดิกำรที่แต่ละฝ่ำยจะได้รับดังนี้ คือ ส่วนแรกเป็นผลประโยชน์ของเอกชน

หรือผลประโยชน์ของผู้ประกอบกำร (private benefit) วัดได้จำกผลประโยชน์ที่ผู้รับบริกำรได้รับ 

(วัดได้จำกพ้ืนที่ใต้ เส้นอุปสงค์ของกำรท่องเที่ยวโดยรวม ) หักลบกับต้นทุนกำรให้บริกำรของ

ผู้ประกอบกำร (วัดจำกพ้ืนที่ใต้เส้น MPC) ส่วนที่สองเป็นผลกระทบต่อสังคมซึ่งเป็นต้นทุนภำยนอก

จำกควำมเสียหำยอันมำจำกกำรก่อมลภำวะในด้ำนต่ำงๆ ของผู้ประกอบกำรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

(วัดได้ด้วยพื้นที่ใต้เส้น MEC หรือพ้ืนที่ระหว่ำงเส้น MSC และ MPC) 

ดังนั้นที่กำรให้บริกำรที่จ ำนวน *Q นั้น สวัสดิกำรที่ผู้รับบริกำรได้รับจึงมีขนำดเท่ำกับพ้ืนที่ 

OAEQ* ในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตของผู้ประกอบกำรจะมีขนำดเท่ำกับพ้ืนที่  OBFQ* ส่งผลให้

สวัสดิกำรที่จะตกแก่ผู้ประกอบกำรมีขนำดพ้ืนที่ ABFE และเมื่อหักด้วยผลกระทบทำงลบภำยนอก

โดยรวม (พ้ืนที ่BEF) แล้วพบว่ำผลประโยชน์สุทธิต่อสังคมโดยรวมมีขนำดเท่ำกับพ้ืนที่ ABE แต่ในทำง

ตรงกันข้ำมถ้ำจ ำนวนรอบของกำรให้บริกำรมีค่ำเท่ำกับ PQ ส่งผลให้ผลประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว     

มีขนำดเท่ำกับพ้ืนที่ OACQP ซึ่งมีต้นทุนกำรผลิตรวมเท่ำกับพ้ืนที่ OBCQP ดังนั้นสวัสดิกำรสุทธิที่   

ตกแก่ผู้ประกอบกำรจะมีขนำดเท่ำกับ ABC และเมื่อหักต้นทุนผลกระทบภำยนอกทำงลบเข้ำไป 

(พ้ืนที ่BCG) พบว่ำสวัสดิกำรสุทธิต่อสังคมโดยรวมจะมีค่ำเท่ำกับพ้ืนที่ ABE หักด้วยพ้ืนที่ CEG โดยจะ

เห็นได้ว่ำจ ำนวนกำรให้บริกำรที่ *Q จะให้สวัสดิกำรโดยรวมแก่สังคมสูงกว่ำจ ำนวนกำรให้บริกำรที่ 
PQ ดังนั้นถ้ำผู้ประกอบกำรตัดสินใจให้บริกำรที่จ ำนวนเที่ยว PQ โดยไม่ค ำนึงถึงต้นทุนจำกผลกระทบ

ทำงลบด้วยแล้วส่งผลให้สังคมโดยรวมสูญเสียสวัสดิกำรไปเป็นพ้ืนที่แรเงำ CEG  
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 (ก) ตลำดบริกำรจำกผู้ประกอบกำรแต่ละรำย      (ข) ตลำดบริกำรโดยรวม 

ที่มำ: ชยันต์ ตันติวัสดำกำร, 2556. 

ภาพที่ 2.1 ตลำดบริกำรโดยผู้ประกอบกำรแต่ละรำยและตลำดบริกำรโดยรวม 

 จำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวสรุปได้ว่ำ ประกำรแรก ผลกระทบภำยนอกเชิงลบจะสร้ำงแรงจูงใจ

ให้ผู้ประกอบกำรตัดสินใจเพ่ิมจ ำนวนกำรบริกำรท ำให้กำรบริกำรอยู่ในระดับที่มำกกว่ำระดับที่จะ

ส่งผลให้สวัสดิกำรของสังคมสูงที่สุด และประกำรที่สองมลภำวะที่เกิดขึ้นจำกบริกำรนั้นไม่ได้เป็นโทษ

ต่อสังคมเพียงอย่ำงเดียว แต่ผลกระทบทำงลบนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ไม่ตั้งใจจะให้เกิดหรือ

หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกิจกรรมกำรให้บริกำร ซึ่งถ้ำหำกต้องกำรก ำจัดมลภำวะดังกล่ำวให้หมดไปย่อม

หมำยถึงต้องยกเลิกกำรให้บริกำร นั่นเท่ำกับเป็นกำรท ำให้สูญเสียแหล่งรำยได้ของผู้ประกอบกำร แต่

ถ้ำปล่อยให้มีกำรสร้ำงผลกระทบภำยนอกในทำงลบอย่ำงไม่มีขีดจ ำกัดก็จะเป็นกำรท ำให้เกิดมลภำวะใน

ระดับท่ีสูงจนเกิดไป ดังนั้นจึงต้องหำแนวทำงหรือมำตรกำรที่จะท ำให้ทุกฝ่ำยเกิดควำมพอใจสูงที่สุด  

ผลกระทบภายนอกทางบวก  

เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งแล้วส่งผลในทำงบวก

หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สำม กรณีตัวอย่ำงผลกระทบภำยนอกทำงบวกจำกกำรบริโภคสินค้ำหรือ

บริกำรชนิดหนึ่ง เช่น กำรท่องเที่ยว ซึ่งหำกมีกำรบริโภคหรือมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำก 

O O 
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นอกจำกนักท่องเที่ยวจะได้รับอรรถประโยชน์โดยตรงแล้วก็ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งมูลค่ำ

ที่ดินในพ้ืนที่ก็จะสูงขึ้น ซ่ึงจัดเป็นผลกระทบภำยนอกทำงบวก  

ภำพที่ 2.2 แสดงเส้นอุปสงค์ของกำรท่องเที่ยว (D) หรือผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมของเอกชน 

(MPB) ตัดกับเส้นอุปทำน (S) หรือต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชน (MPC) ที่จุดดุลยภำพของตลำด (C) โดย

มีปริมำณกำรบริโภค QP และรำคำ PP ซึ่ง ณ จุดดุลยภำพของตลำด ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมของสังคม

ยังมีค่ำสูงกว่ำต้นทุนส่วนเพ่ิมของสังคม เนื่องจำกมีผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมจำกผลกระทบภำยนอก 

(MEB) เกิดขึ้น ซึ่งตำมกลไกตลำดไม่ได้น ำผลประโยชน์ส่วนนี้เข้ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจผลิตหรือ

บริโภคแต่อย่ำงใด ดุลยภำพจำกอุปสงค์และอุปทำนในกรณีนี้จึงไม่ใช่จุดที่สังคมได้สวัสดิกำรสูงที่สุด  

โดยหำกน ำผลกระทบภำยนอกเข้ำมำร่วมพิจำรณำด้วยแล้วจะได้จุดดุลยภำพที่ให้สวัสดิกำรสูงสุดคือ

จุด E ซึ่งเป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมของสังคม (MSB) เท่ำกับต้นทุนส่วนเพ่ิมของสังคม (MSC) โดย

ระดับกำรผลิตและบริโภคอยู่ที่ Q* และรำคำอยู่ที่ P* ซึ่งเป็นระดับที่ปริมำณและรำคำสูงกว่ำจุดดุลย

ภำพตำมกลไกตลำด โดยในกำรท ำให้ระดับกำรผลิตและบริโภคสูงขึ้นจนถึงระดับที่สังคมได้รับ

สวัสดิกำรสูงสุดนั้น จ ำเป็นที่ภำครัฐจะต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรสนับสนุนโดยใช้มำตรกำรต่ำงๆ เช่น 

กำรอุดหนุน กำรลดภำษี หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงตลำดสินค้ำหรือบริกำร เป็นต้น  

P

S = MPC

Q

MPB

MSB

MEB

QP Q*

PP

P*

B

E

C

D

 

ที่มำ: ชยันต์ ตันติวัสดำกำร, 2556. 

ภาพที่ 2.2 ปริมำณกำรบริโภคสินค้ำและปริมำณที่เหมำะสมของสังคม 
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ส ำหรับตัวอย่ำงงำนศึกษำเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลกระทบภำยนอก

ทำงลบและทำงบวกจะได้น ำเสนอในหัวข้อถัดไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลกระทบภำยนอกทำงลบซึ่งเป็น

ปัญหำที่จ ำเป็นต้องแก้ไขนั้น รัฐบำลก็จะด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือก ำกับดูแลให้ทรัพยำกรหรือแหล่ง

ท่องเที่ยวมีควำมยั่งยืนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

2.3  ความเป็นมาและสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมห่ิงห้อยใน อ.อัมพวา 

 อ ำเภออัมพวำเป็นอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครำม และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของ 

จังหวัด เนื่องจำกมีควำมพร้อมของทรัพยำกรในด้ำนต่ำงๆ อำทิ บรรยำกำศธรรมชำติร่มรื่นอุดมไปด้วย

คลองน้อยใหญ่และมีแม่น้ ำแม่กลองไหลผ่ำน จึงท ำให้อัมพวำเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงน้ ำในสมัย

อยุธยำและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นจุดพักเรือก่อนเดินทำงต่อไปที่เพชรบุรี ผู้คนมีควำมคุ้นเคยกับวิถี

ชีวิตริมน้ ำ นอกจำกนี้อัมพวำยังมีสวนผลไม้หลำกชนิด เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้ำว มะม่วง และมะละกอ 

เป็นต้น รวมทั้งวิถีชีวิตชำวบ้ำนที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิม  นอกจำกกำรเที่ยวชมวิถีธรรมชำติแล้วกำร

ท่องเที่ยวชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจ เนื่องจำกอัมพวำมีประวัติ

ยำวนำนมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ และมีควำมรุ่งเรืองในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ท ำให้มีมรดกทำง

วัฒนธรรมจ ำนวนมำกโดยเฉพำะวัดวำอำรำมที่สวยงำมหลำยแห่ง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอุทยำนพระ

บรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ซึ่งภำยในจัดแสดงศิลปวัตถุและควำม

เป็นอยู่ในสมัยรัชกำลที่ 2 อีกด้วย  

 อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่ยอมรับว่ำกำรล่องเรือชมหิ่งห้อยยำมค่ ำคืนที่อัมพวำ นับเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่ดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวที่มำพักมำเที่ยวสมุทรสงครำม เพรำะได้ใกล้ชิดธรรมชำติและ

สัมผัสวิถีชีวิตชำวบ้ำนริมคลอง โดยกำรล่องเรือน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยได้เริ่มขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรใน พ.ศ. 

2548 เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นได้หันมำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ือใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีกำร

สนับสนุนให้เกิดกำรค้ำขำยในตลำดน้ ำอย่ำงจริงจัง "ตลำดน้ ำอัมพวำ" เป็นตลำดริมคลอง โดยในคลอง

อัมพวำจะมีพ่อค้ำแม่ค้ำพำยเรือขำยอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย หอยทอด กำแฟ     

โอเลี้ยง ขนมหวำนต่ำงๆ เป็นต้น และมีรถเข็นขำยของบนบกและร้ำนค้ำต่ำงๆ ด้วยบรรยำกำศสบำยๆ 

นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย และตลำดน้ ำอัมพวำเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่

นักท่องเที่ยวอย่ำงรวดเร็ว เป็นผลมำจำกกำรประชำสัมพันธ์ของส่วนรำชกำรในช่วงนั้นอีกแรงหนึ่ง    
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ในส่วนของผู้ประกอบกำรที่ตลำดน้ ำอัมพวำนั้น ปัจจุบันมีคนต่ำงถิ่นได้เข้ำมำอำศัยอยู่ที่อัมพวำเป็น

จ ำนวนมำกขึ้น ส่วนคนในพื้นที่เดิมก็จะขำยร้ำนค้ำหรือไม่ก็ให้เช่ำ นอกจำกนั้นร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่ตลำดน้ ำ

อัมพวำในปัจจุบันก็มีทั้งคนพ้ืนที่และคนจำกท่ีอ่ืนมำเช่ำขำยของ คำดว่ำจะเป็นคนท้องถิ่นเองประมำณ

ร้อยละ 50-60 เท่ำนั้น 

 

ที่มำ: https://testppunyawadeee29.wordpress.com/เกี่ยวกับ/ 

ภาพที่ 2.3 แผนที่จังหวัดสมุทรสงครำม 

 กำรขยำยตัวของตลำดน้ ำอัมพวำนั้น ตำมมำด้วยกิจกรรมกำรล่องเรือชมหิ่ งห้อยที่

นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยจะมีท่ำเรือบริกำรนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำตั้งกระจำยอยู่สอง

ฝั่งคลองภำยในบริเวณตลำดน้ ำ โดยใน พ.ศ.2548 ผู้ประกอบกำรเรือจ้ำงเริ่มมีกำรจัดบริกำรเที่ยวชม

หิ่งห้อยในช่วงหัวค่ ำหลังจำกเที่ยวตลำดน้ ำอัมพวำในช่วงบ่ำย-เย็นแล้ว ในช่วงปีแรกๆ นั้นหิ่งห้อยยังมี

อยู่เป็นจ ำนวนมำก สำมำรถหำดูได้ทั่วไปตลอดแนวชำยแม่น้ ำในเขตอ ำเภออัมพวำและอ ำเภอเมืองซึ่ง

มีพ้ืนที่ติดต่อกัน ในระยะแรกนี้มีเรือรับจ้ำงน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยประมำณ 30-40 ล ำ และในปีต่อมำจำก

ควำมต้องกำรท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้รับควำมนิยมสูงมำกก็ได้มีกำรขยำยพ้ืนที่ชมหิ่งห้อยเพ่ิมเติม 

โดยจ ำนวนเรือได้เพ่ิมขึ้นเป็นประมำณ 100-200 ล ำ (จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม) และจำกกำรที่มี
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เรือน ำเที่ยววิ่งไปมำมำกขึ้น ประกอบกับกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินเปลี่ยนไป โดยเฉพำะที่ดินริมคลอง

และริมแม่น้ ำได้เปลี่ยนสภำพจำกบ้ำนเรือนแบบดั้งเดิมมำเป็นรีสอร์ท ที่พัก และโรงแรมจ ำนวนมำก 

กำรขยำยตัวของเมืองเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและบ้ำนเรือนมีควำมหนำแน่นมำกขึ้น ท ำให้หิ่งห้อยในบำง

พ้ืนที่มีจ ำนวนลดลง เช่น บริเวณแหลมบำงกะสอบ และในบริเวณอ่ืนๆ ก็เริ่มมีหิ่งห้อยลดน้อยลง

ตำมล ำดับ ต่อมำใน พ.ศ. 2550 คงเหลือบริเวณที่เป็นที่นิยมมำนั่งเรือชมหิ่งห้อย คือ ที่แหลมลมทวน 

ส่วนบริเวณอ่ืนแทบไม่มีหิ่งห้อยให้เห็น ต่อมำใน พ.ศ. 2555 กำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยของอัมพวำเริ่ม

ได้รับควำมนิยมลดลงจำกจ ำนวนหิ่งห้อยที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำมในช่วงเวลำเดียวกันชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งได้

เห็นผลกระทบจำกกำรน ำเที่ยวชมหิ่งห้อย โดยเฉพำะบริเวณชำยฝั่งที่ตลิ่งพังทลำยลงไป รวมทั้งวิถี

ชีวิตยำมค่ ำที่ถูกรบกวนจำกเสียงเรือและนักท่องเที่ยว จึงได้มีกำรปรึกษำหำรือกันเพ่ือแก้ปัญหำ       

ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้กล่ำวถึงในส่วนต่อไป  

เส้นทางเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย 

 เส้นทำงเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยที่ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน คือ เส้นทำงที่ออกจำกท่ำเรือ

ตลำดน้ ำอัมพวำผ่ำนคลองวัดจุฬำมณี-คลองผีหลอก-แม่น้ ำแม่กลอง โดยเป็นกำรแล่นเรือเป็นวงกลม 

(ดูภำพที่ 4.2) และจะกลับเข้ำจอดที่ท่ำเรือเดิมในตลำดน้ ำอัมพวำ ใช้เวลำในกำรเที่ยวชมประมำณ     

1 ชั่วโมง ค่ำบริกำร 60 บำทต่อคน กำรดูหิ่งห้อยนั้นเรือจะแล่นไปตำมล ำน้ ำแม่กลอง หรือ คลองย่อย

ต่ำงๆ ที่มีต้นล ำพูอยู่ริมฝั่งเพรำะหิ่งห้อยจะอำศัยในบริเวณดังกล่ำว 
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 ที่มำ: http://www.tourtooktee.com/ข้อมูลท่องเทีย่ว/ไปเที่ยวอัมพวำกันดีกว่ำ 

ภาพที่ 2.4 เส้นทำงเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย 

 อย่ำงไรก็ตำมในระยะ 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนหิ่งห้อยในเส้นทำงท่องเที่ยวเดิมข้ำงต้น เริ่ม

ลดลงอย่ำงชัดเจน ท ำให้เรือน ำเที่ยวพยำยำมหำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวใหม่ที่ยังคงมีหิ่งห้อยอยู่บ้ำง เช่น 

เส้นทำงที่วิ่งเข้ำสู่แม่น้ ำแม่กลองและมีจุดหมำยปลำยทำงที่คลองแควอ้อม เส้นทำงนี้ต้องวิ่งแบบไป -

กลับเนื่องจำกไม่เป็นวงกลม แม้จะมีผู้ประกอบกำรบำงรำยที่ใช้เส้นทำงนี้ในกำรบริกำรน ำเที่ยวบ้ำง 

แต่ก็ไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำเส้นทำงแรกและจ ำนวนหิ่งห้อยก็มีจ ำนวนไม่ต่ำงกันมำก  
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       ที่มำ: http://www.paginpateaw.com 

ภาพที่ 2.5 เรือน ำเที่ยว 

 แม้ว่ำเรือน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยจะมีบริกำรตลอดทั้งปีก็ตำม แต่ช่วงเวลำที่มีหิ่งห้อยมำกคือ ช่วง

ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภำคม-ตุลำคม และควรเลือกชมในช่วงเวลำที่เป็นข้ำงแรมหรือคืนเดือนมืด 

เพรำะจะเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนกว่ำเวลำข้ำงขึ้น ส ำหรับในช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ 

วันหยุดยำว หรือในช่วงสิ้นเดือน จะมีนักท่องเที่ยวมำเยี่ยมชมจ ำนวนมำกกว่ำช่วงปกติ 

หิ่งห้อยแมลงประจ าถิ่นของอัมพวา 

 หิ่งห้อย (Firefly) เป็นแมลงประจ ำถิ่นของอัมพวำ โดยเป็นแมลงจ ำพวกด้วงขนำดเล็กและ

ขนำดกลำง ตัวเล็กสุดจะยำวประมำณ 4 ม.ม. ในขณะที่ตัวใหญ่สุดจะยำวประมำณ 25 ม.ม. ชอบอยู่

ในภูมิประเทศร้อนชื้น มีแหล่งน้ ำกร่อย หรือน้ ำจืดที่อุดมด้วยหอยฝำเดียว หรือหอยทำก แพลงตอน

พืช-สัตว์ ซึ่งเป็นอำหำรของหิ่งห้อยในวัยอ่อน หิ่งห้อยชอบอยู่เป็นกลุ่มแบบสัตว์สังคม อำศัยตำมต้นไม้

ในแหล่งธรรมชำติที่เป็นป่ำ มีสภำพดิน น้ ำ อำกำศ และแสงบริสุทธิ์ ปรำศจำกมลพิษรวมทั้งปลอดแสง 

เสียง ฝุ่นควันรบกวน หำกสภำพเสื่อมโทรมหิ่งห้อยจะตำยและสูญพันธุ์ เพรำะชีวิตและร่ำงกำย

เปรำะบำงมำก (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนสมุทรสงครำม) ในเวลำค่ ำคืนจะเห็นหิ่งห้อย

เกำะกะพริบแสงตำมต้นไม้ชำยล ำน้ ำโดยเฉพำะต้นล ำพู 

http://www.paginpateaw.com/
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       ที่มำ: www. http://ideastations.org 

ภาพที่ 2.6 หิ่งห้อย 

 ในปัจจุบันหิ่งห้อยที่พบเห็นในอัมพวำ มีเพียง 1 สำยพันธุ์ ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด คือ หิ่งห้อยชนิด   

สีทอง พบได้มำกที่สุด รองลงมำ คือ หิ่งห้อยชนิดสีเทำ ยังมีให้พบอยู่บ้ำงแต่ไม่มำกนัก และหิ่งห้อย

ชนิดสีด ำ มีน้อยกว่ำสีเทำ ส่วนหิ่งห้อยชนิดสีน้ ำเงินนั้น โชคดีจริงๆ จึงจะได้พบเห็น โดยสรุปแล้ว

หิ่งห้อยที่เห็นกันอยู่ทั่วไปเป็นชนิดสีทอง โดยหิ่งห้อยชนิดสีทองมีวงจรชีวิตสั้นที่สุด ใช้ชีวิตได้ดีทั้ง

สภำพน้ ำจืดและน้ ำกร่อย ภำยหลังจำกกำรวำงไข่แล้วไข่หิ่งห้อยจะใช้เวลำประมำณ 8 -14 วัน จึงจะ

แปรสภำพเป็นตัวอ่อน และกินแพลงตอน อินทรียสำรเป็นอำหำร เข้ำฝังตัวในโพรงดินลอกครำบเป็น

ตัวอ่อนกินหอยเป็นอำหำรแล้วฝังตัวลอกครำบอีกประมำณ 5 ครั้ง จนในครั้งสุดท้ำยจะกลำยเป็น

ดักแด้เข้ำฝังตัวในโพรงดินอีก 8-14 วัน จึงก็จะกลำยเป็นตัวเต็มวัย และออกโบยบินกะพริบแสงหำ

คู่ผสมพันธุ์ ในช่วงนี้จะใช้เวลำนำนประมำณ 14-21 วัน โดยดื่มกินแต่น้ ำค้ำงเท่ำนั้น หลังจำกเพศเมีย

วำงไข่แล้วก็จะตำยจำกไปรวมทั้งเพศผู้ด้วย (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนสมุทรสงครำม) 

จะเห็นว่ำในปัจจุบันจ ำนวนหิ่งห้อยค่อยๆลดลงจำกอดีต ส่วนหนี่งเป็นผลมำจำกกำรกำรขยำยตัวของ

เมือง กำรตัดต้นล ำพูที่เป็นที่อยู่ของหิ่งห้อย สภำพสิ่งแวดล้อมแย่ลงจำกมลภำวะต่ำงๆ เช่น สำรเคมี 

เสียงดัง และแสงไฟส่องสว่ำงรบกวนหิ่งห้อย เป็นต้น หำกคนรุ่นหลังไม่ช่วยกันอนุรักษ์ และแก้ปัญหำ

ดังกล่ำวหิ่งห้อยอำจหมดไปจำกอัมพวำในอนำคต  
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โดยในส่วนนี้ จะกล่ำวถึงงำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ      

กำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสภำพทั่วไป ควำมส ำเร็จ/ล้มเหลว ปัญหำและอุปสรรค 

ตลอดจนแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำในระยะยำว 

การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 กำรศึกษำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม    

ในระยะที่ผ่ำนมำ จะเกี่ยวข้องกับมุมมองที่หลำกหลำย ทั้งในมิติด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม ปัญหำ        

ที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยว ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย อย่ำงไรก็ตำมยังไม่พบกำรศึกษำ

ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบภำยนอกจำกกำรท่องเที่ยว กำรชดเชยจำกผู้ได้รับ

ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวสู่ผู้เสียประโยชน์ หรือชำวบ้ำนริมคลองที่ได้รับผลกระทบด้ำนลบ และ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกันแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในระยะยำว งำนวิจัยที่ศึกษำ

ปัญหำของกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยที่พบนั้นส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำเพ่ือหำแนวทำงกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภำพกว้ำง เช่น อริสรำ เสยำนนท์ (2552) ศึกษำและเสนอแนวทำงในกำรป้องกันกำร

เสื่อมโทรมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของตลำดน้ ำอัมพวำ ด้วยวิธีกำร

ทบทวนเอกสำร งำนวิจัย และบทควำมที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอแนะ 5 แนวทำงดังนี้คือ 1) ด้ำนกำร

จัดกำรทำงด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม เช่น ก ำหนดให้มีมำตรกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ

ปัญหำเรื่องขยะในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ในชุมชน ในล ำคลองต่ำงๆ รวมทั้งปัญหำเสียงดังและมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

2) ด้ำนกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรม เช่น สนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวและเยำวชนในพื้นที่ 3) ด้ำนประชำสัมพันธ์และ

ส่งเสริมกำรตลำด เช่น สนับสนุนด้ำนประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้กับประชำชนและนักท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่นั้นๆ 4) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน เช่น จัดท ำงบประมำณในกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำร

ท่องเที่ยวแก่ชุมชน 5) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม เช่น ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ           

กำรด ำเนินกำร กำรประเมินผล และกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยไม่มี

กำรวิเครำะห์ถึงผลได้ผลเสียอย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจำกนั้นงำนวิจัยบำงส่วนศึกษำ          
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กำรตระหนักรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรอนุรักษ์หิ่งห้อยเพียงด้ำนเดียว แต่ไม่ได้พิจำรณำถึงควำมเห็น

ของคนในชุมชน (อมรศิริ ดวงดี, 2555) 

 งำนศึกษำจ ำนวนหนึ่งได้ศึกษำในเชิงวิทยำศำสตร์ถึงสภำพสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมของหิ่งห้อย 

เช่น งำนศึกษำของทัศนำวลัย อุฑำรสกุล และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (2553) โดยศึกษำเชิงวิทยำศำสตร์    

ถึงสภำพสิ่งแวดล้อมที่ เหมำะสมของหิ่ งห้อย โดยศึกษำสภำพสิ่งแวดล้อมที่ เหมำะสมต่อกำร          

เป็นถิ่นอำศัยของหิ่งห้อยของล ำคลองที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่สวนผลไม้ อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม      

โดยเปรียบเทียบคุณภำพสิ่งแวดล้อมในคลองที่ไหลผ่ำนสวนผลไม้ซึ่งเป็นเส้นทำงล่องเรือชมหิ่งห้อย

ของอัมพวำ ได้แก่ คลองท่ำคำ เป็นตัวแทนคลองที่ไหลผ่ำนพ้ืนที่สวนมะพร้ำว ต.ท่ำคำ คลองแควอ้อม

เป็นตัวแทนคลองที่ไหลผ่ำนพ้ืนที่สวนลิ้นจี่ ต.แควอ้อมและคลองบำงแคเป็นตัวแทนคลองที่ไหลผ่ำน

พ้ืนที่สวนส้มโอ ต.บำงนำงลี่ ซึ่งได้ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำเก็บตัวอย่ำงน้ ำและดินตะกอนเพ่ือศึกษำ

คุณภำพน้ ำทำงกำยภำพและเคมี โดยดูจำกอุณหภูมิของน้ ำและดิน ควำมชื้นสัมพัทธ์ ปริมำณ

ออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ปริมำณตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ในน้ ำและดินตะกอน ผลกำรศึกษำ

คุณภำพน้ ำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน้ ำผิวดิน พบว่ำคุณภำพน้ ำทั้ง 3 คลองได้แก่   

คลองท่ำคำ คลองบำงแค และคลองแควอ้อม มีค่ำไม่เกินมำตรฐำน ยกเว้นในคลองแควอ้อมที่มีค่ำ

ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ต่ ำกว่ำ 4 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำของ

คลองท่ำคำ มีค่ำสูงกว่ำคลองบำงแคและคลองแควอ้อม ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณหิ่ งห้อยที่พบ    

ในทั้ง 3 คลองตำมล ำดับ นอกจำกนั้นทัศนำวลัย อุฑำรสกุล และศิวพันธุ์ ชูอินทร์  (2553) กล่ำวว่ำ

หิ่งห้อยเป็นแมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ สำมำรถบ่งชี้ถึงควำมอุดมสมบูรณ์และสมดุลของธรรมชำติ 

และมีคุณสมบัติที่สำมำรถใช้ควบคุมศัตรูพืชตำมหลักกำรทำงชีวภำพซึ่งเป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

แต่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ของที่ดิน มีกำรน ำสำรเคมีมำใช้ทำงกำรเกษตรท ำให้มี      

กำรปนเปื้อนของสำรเคมีที่ป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชลงในแหล่งน้ ำ ท ำให้คุณภำพน้ ำเสื่อมโทรมและ   

มีผลกระทบต่อหอยซึ่งเป็นอำหำรของหิ่งห้อยนอกจำกนั้นวงจรชีวิตของหิ่งห้อยที่มีระยะวำงไข่และ   

ตัวอ่อนจะอำศัยอยู่ในแหล่งน้ ำและดินที่มีควำมชื้นสูง คุณภำพของแหล่งน้ ำและดินจึงมีผลกระทบกับ

ปริมำณหิ่งห้อย 
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 ส่วนงำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวล่องเรือชมหิ่งห้อยที่มีต่อ

จ ำนวนประชำกรหิ่งห้อย เช่น งำนศึกษำของ ภัทรวรรณ เลิศสุชำตวนิช (2548) ได้ประเมินผลกระทบ

จำกกำรท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต่อประชำกรหิ่งห้อย ณ บ้ำนโคกเกตุ จังหวัดสมุทรสงครำม           

ผลกำรศึกษำสรุปว่ำกำรท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์อำจส่งผลกระทบต่อจ ำนวนประชำกรหิ่งห้อยได้      

ในระยะยำว กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมที่ได้จำกแบบสอบถำมพบว่ำนักท่องเที่ยวร้อยละ 73.29 ตั้งใจมำชม

หิ่งห้อย โดยจ ำนวนนักท่องเที่ยวและจ ำนวนเรือหำงยำวมีควำมสอดคล้องกับจ ำนวนหิ่งห้อย ซึ่งบ่งชี้ว่ำ

หิ่งห้อยเป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ณ บ้ำนโคกเกตุและเมื่อท ำกำรประเมิน  

ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต่อประชำกรหิ่งห้อยโดยใช้ดัชนีต่ำงๆ เช่น จ ำนวนหิ่งห้อย 

จ ำนวนนักท่องเที่ยว จ ำนวนเรือหำงยำวและปริมำณขยะ พบว่ำกำรท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในพ้ืนที่

ศึกษำไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชำกรหิ่งห้อย แต่ส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อประชำกรหิ่งห้อย   

จำกแบบสอบถำมประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนพักโฮมสเตย์ พบว่ำร้อยละ 68.75    

มีกำรตัดต้นล ำพูที่หิ่งห้อยเกำะอำศัยทิ้ง เนื่องจำกร ำคำญเสียงเรือหำงยำวของนักท่องเที่ยว และใน

ระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำนั้น ผู้ศึกษำสังเกตพบว่ำมีกำรตัดต้นล ำพูอย่ำงน้อย 3 ต้น ซึ่งเป็นกำรท ำลำย

แหล่งที่อยู่อำศัยของหิ่งห้อยโดยตรง นอกจำกนี้ยังพบว่ำนักท่องเที่ยวและประชำชนในพ้ืนที่              

มีพฤติกรรมที่รบกวนและท ำลำยหิ่งห้อย ซึ่งเกิดจำกกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชีววิทยำ

หิ่งห้อยและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหิ่งห้อยและระบบนิเวศ นอกจำกนี้งำนศึกษำของ ภัทรวรรณ       

เลิศสุชำตวนิช (2548) ยังได้ระบถุึงสำเหตุที่ท ำให้จ ำนวนหิ่งห้อยลดลงสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ถิ่นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยถูกท าลาย ในระยะที่ผ่ำนมำ เมื่ออัมพวำมีควำมเจริญเข้ำมำ

จำกกำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยว ก็ท ำให้ต้องมีกำรขยำยเมือง มีกำรก่อสร้ำง ตัดถนนท ำให้ถิ่นที่อยู่ของ

หิ่งห้อยถูกท ำลำย นอกจำกนี้กำรขยำยเมือง กำรก่อสร้ำงอำคำรมีถนนตัดผ่ำน มีกำรขยำยพ้ืนที่ท ำ

กำรเกษตรเข้ำไปยังถิ่นที่อยู่อำศัยของหิ่งห้อยก็ท ำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนไปไม่เหมำะสมต่อกำร

ด ำรงชีวิตของหิ่งห้อย จึงท ำให้ปริมำณหิ่งห้อยมีแนวโน้มลดลง 

 2. การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย  สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท ำ

กำรเกษตร รูปแบบกำรเพำะปลูก และกิจกรรมต่ำงๆของเกษตรกร เช่น กำรเผำหญ้ำจะมีผลต่อสมดุล
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ของพ้ืนที่ท ำให้ถิ่นที่อยู่อำศัยของหิ่งห้อยเปลี่ยนไป หรือส่งผลกระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง

อำหำรและสภำพแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของหิ่งห้อยได้  

 3. การขาดความต่อเนื่องในถิ่นที่อยู่อาศัย หิ่งห้อยนับเป็นสัตว์มีควำมไวจำกกำรขำดควำม

ต่อเนื่องของพ้ืนที่อย่ำงมำก ในกรณีที่เป็นหิ่งห้อยชนิดไม่มีปีกจะไม่สำมำรถบินไปจำกสภำพแวดล้อมที่ไม่

เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิต เพ่ือหำพ้ืนที่ใหม่ที่เหมำะสมได้ ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะอยู่รอดในรุ่นต่อๆ 

ไปได ้

 4. การเกิดมลภาวะ กำรใช้สำรเคมี ยำปรำบศัตรูพืช หรือ สำรปรำบวัชพืชในกำรท ำ

เกษตรกรรม อำจก่อให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของสำรเคมี ซึ่ง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษใน

อำกำศ และอำจถูกฝนชะล้ำงลงสู่แหล่งน้ ำและดิน มีผลกระทบกับตัวอ่อนของหิ่งห้อย และหำก

สำรเคมีดังกล่ำวไหลลงในแม่น้ ำก็จะมีผลต่อหอยซึ่งเป็นอำหำรของหิ่งห้อย สำรพิษจำกสำรเคมีต่ำงๆ 

อำจจะถูกดูดซับและถ้ำมีปริมำณมำกพอจะท ำลำยหิ่งห้อย หรือท ำให้หิ่งห้อยอ่อนแอ และส่งผลให้

ควำมสำมำรถในกำรอยู่รอดของไข่ที่ออกมำน้อยลงได ้

 5. การมีแสงสว่างมากขึ้น กำรมีแสงสว่ำงจำกอำคำรบ้ำนเรือนหรือบนถนนมำกข้ึน มีส่วนท ำ

ให้ปริมำณหิ่งห้อยลดลงได้เนื่องจำกแสงที่สว่ำงเกินไป ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรมองเห็นคู่ของ

หิ่งห้อยโดยเฉพำะเพศผู้ที่ไวต่อแสง จึงลดโอกำสในกำรจับคู่และวัฏจักรชีวิตที่สมบูรณ์ของหิ่งห้อยลง 

และจำกกำรศึกษำพบว่ำหิ่งห้อยเพศเมียที่อยู่ใกล้กับแสงจำกถนนดึงดูดเพศผู้ได้น้อยกว่ำหิ่งห้อยเพศ

เมียที่อยู่ไกลออกไป และต้องแสดงพฤติกรรมกระพริบแสงนำนกว่ำด้วย  

 6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลกมี

ผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตของหิ่งห้อย เนื่องจำกกำรพัฒนำตั้งแต่ไข่ไปเป็นดักแด้ของหิ่งห้อยจะขึ้นอยู่

กับอุณหภูมิ โดยเฉพำะอุณหภูมิในฤดูหนำวมีควำมส ำคัญต่อกำรอยู่รอดของหิ่งห้อยมำกที่สุด ตัวอ่อน

หิ่งห้อยมักตำยในฤดูหนำวและสภำพอำกำศที่ร้อนชื้นและฝนตกหนักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

หิ่งห้อย ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของวัฏจักรชีวิตหิ่งห้อย เนื่องจำกจะมีไข่จ ำนวนมำกที่ไม่ได้รับกำรปฏิสนธิ

เนื่องจำกหิ่งห้อยตัวผู้ไม่สำมำรถบินไปถึงตัวเมียได ้
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 นอกจำกนี้มีงำนศึกษำอีกลักษณะหนึ่งที่น่ำสนใจ โดยเป็นกำรศึกษำผลกระทบจำกธุรกิจ    

กำรท่องเที่ยวล่องเรือชมหิ่งห้อยที่มีต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ในเส้นทำงหลักของกำรล่องเรือชมหิ่งห้อยบริเวณ

ริมคลองอัมพวำจังหวัดสมุทรสงครำม และศึกษำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมกัน

แก้ไขปัญหำธุรกิจท่องเที่ยวของ สุชำดำ กรเพชรปำณี และคณะ (2550) ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำธุรกิจ

กำรท่องเที่ยวท ำให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น และเกิดอำชีพหลำกหลำยมำกขึ้นจำกกำรที่มี

นักท่องเที่ยวมำมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เศรษฐกิจในอัมพวำขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว จนกระทั่ง      

ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับตัวไม่ทัน ส ำหรับผลกระทบทำงลบเมื่อมีเรือมำวิ่งเพ่ือชมหิ่งห้อยมำกๆ จะท ำให้

มีคลื่นซัดจนท ำให้ดินริมตลิ่งพัง  ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้ชำวบ้ำนริมคลองต้องตัดต้นล ำพูเพรำะ   

เกิดปัญหำดินริมตลิ่งถูกคลื่นซัดพัง ท ำให้ต้นล ำพูที่มีล ำต้นขนำดใหญ่เอนลงชำวบ้ำนจึงจ ำเป็นต้องตัด

และบำงส่วนเกิดจำกกำรร ำคำญเสียงเรือ ท ำให้เกิดมลพิษทำงเสียง และมลพิษทำงน้ ำเกิดน้ ำเสียจำก

ครำบน้ ำมันเรือ ขยะมูลฝอยและน้ ำเสียจำกโรงแรมที่พักที่มีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก นอกจำกนั้น      

ยังเกิดผลกระทบกับอำชีพตกกุ้งซึ่งต้องกำรควำมเงียบ ส ำหรับผลจำกกำรศึกษำกระบวนกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในกำรจัดกำรผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย สรุปว่ำกำรด ำเนินกำรตำมวงจร

กำรมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัปฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วม

ตัดสินใจ กำรมีส่วนร่วมด ำเนินงำน หำวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำให้ทุกฝ่ำยได้รับ

ผลประโยชน์และกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน    

ในกำรจัดกำรปัญหำผลกระทบจำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยอย่ำงมีประสิทธิผล อย่ำงไรก็ตำม

พบว่ำกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกเป็นไปตำมลักษณะอัตลักษณ์ของคน     

ในชุมชน เนื่องจำกทุกครัวเรือนสำมำรถที่จะพ่ึงพำตนเองได้ จึงแก้ปัญหำด้วยตนเองก่อน เช่น       

บำงบ้ำนจะเอำไม้ไผ่ไปปักกั้นไว้ไม่ให้เรือวิ่งเข้ำมำใกล้ต้นล ำพู ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจริงๆ  

จึงเข้ำมำมีส่วนร่วม ส ำหรับแนวทำงแก้ไขในกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรก ำหนดเวลำในกำรวิ่งของเรือ   

กำรใช้ทุ่นกั้นคลื่น กำรจ่ำยเงินให้อนุรักษ์ต้นล ำพู  และกำรใช้เรือพำยแทนเรือยนต์เพ่ือไม่ให้มี       

ครำบน้ ำมันลงแม่น้ ำเป็นกำรลดมลพิษทำงน้ ำและเสียง 

 อีกมุมมองหนึ่งของ วรรณวิมล ภู่นำค (2558) เป็นกำรศึกษำศักยภำพชุมชนในกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกำรวิจัยพบว่ำชุมชนมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ในด้ำน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ แต่ทำงด้ำนกำรเมือง พบว่ำชุมชนไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำร
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อย่ำงเป็นระบบและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนได้ ส ำหรับด้ำนเศรษฐกิจนั้นชุมชน         

มีรำยได้ เพ่ิมขึ้นจำกกำรจัดกำรท่องเที่ ยวโดยชุมช น และด้ำนสังคมและวัฒนธรรม พบว่ำ                 

มีกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ระหว่ำงชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เพ่ือตระหนักในคุณค่ำและ

ควำมส ำคัญของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 

พบว่ำ ชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรได้รับประโยชน์

พบว่ำ ชุมชนไม่มีกำรรวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจร่วมกัน และส่วนใหญ่ชุมชนจะมีรำยได้เสริมจำก

กำรท่องเที่ยว กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในตลำดน ้ำอัมพวำมีค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกคนที่อยู่

ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจจำกที่อ่ืนหรือเป็นคนนอกพ้ืนที่ จึงไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือ 

นอกจำกนี้กำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของชุมชนอัมพวำไม่มีควำมต่อเนื่อง เพรำะทำง

เทศบำลต ำบลอัมพวำจะมีกำรจัดกำรประชุมเพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นของคนในชุมชนก็ต่อเมื่อ        

มีโครงกำร หรือมีงบประมำณเข้ำมำ ส ำหรับผลกระทบทำงบวกด้ำนสังคม ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของ

ชุมชนดีขึ้น มีสำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น ด้ำนเศรษฐกิจพบว่ำชุมชน              

มีกำรประกอบอำชีพหลำกหลำยมำกขึ้นและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ส ำหรับผลกระทบทำงลบ          

ด้ำนสิ่งแวดล้อมนั้น กำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวก่อให้เกิดปัญหำน ้ำเสีย ทรัพยำกรธรรมชำติลดน้อยลง 

รำคำสินค้ำและบริกำร รวมทั้งค่ำครองชีพต่ำงๆ ในชุมชนปรับตัวสูงขึ้น ส่วนทำงด้ำนสังคมพบว่ำ    

เกิดกำรอพยพย้ำยถิ่นของชุมชนริมคลองในตลำดน ้ำและเกิดปัญหำกำรขัดผลประโยชน์ของคนใน

ชุมชน 

  ส ำหรับงำนวิจัยที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงนโยบำย เช่น   

วีระพล ทองมำ และคณะ (2556) เสนอแนะว่ำควรส่งเสริมให้ชุมชนรักษำเอกลักษณ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีของตนเองไว้ และควรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจโดยกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำม

สมดุลระหว่ำงเจ้ำของทรัพยำกร (คนในชุมชน) และนักท่องเที่ยวจำกภำยนอกให้ตระหนักถึงสิทธิ      

ซึ่งกันและกัน เพื่อไม่เกิดประเด็นที่จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้น นอกจำกนี้ เป้ำหมำยจ ำนวนท่องเที่ยว

ควรมีควำมเหมำะสมกับศักยภำพในกำรรองรับของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย ขณะที่  อำรยำ     

อินคชสำร (2554) ให้ข้อเสนอแนะว่ำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นก็มีควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว ซึ่งอำจท ำได้ด้วยกำรจัดให้มีกำรประชุมส ำหรับชุมชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำรบริกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เพ่ือให้มีกำรพัฒนำเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
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ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อีกท้ัง กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดอบรม

มัคคุเทศน์น้อย ซึ่งเป็นเยำวชนในพ้ืนที่ โดยนอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคนในพ้ืนที่แล้ว ยัง

เป็นกำรปลูกฝังให้เยำวชนรุ่นใหม่มีใจรักชุมชนของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรวลัญช์    

สัจจำภิรัตน์ และ กฤช จรินโท (2556) ที่เสนอแนะให้มีกำรจ้ำงงำนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพ่ือให้มีรำยได้

หมุนเวียนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเสนอแนะให้มีกำรอบรมอำสำสมัครท้องถิ่นเพ่ือช่วยกันสอดส่องดู

ทรัพยำกรภำยในท้องถิ่น และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบเมื่อมีพบเห็นกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกร

ท่องเที่ยว ตลอดจนอำสำสมัครดังกล่ำวยังสำมำรถช่วยกันดูแลควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ได้อีกด้วย นอกจำกนี้ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพ่ือกำรท่องเที่ยว ควรเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้กำรท่องเที่ยวเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต่างประเทศ 

 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต่ำงประเทศมีกำรขยำยตัวมำก่อนที่จะเกิดควำมนิยมในประเทศไทย 

จำกรำยงำนของ World Tourism Organization ประมำณว่ำในปี 1999 มีนักท่องเที่ยวทั้งท่องเที่ยว

ทั่วไปและท่องเที่ยวเชิงนิเวศชำวต่ำงชำติที่ท่องเที่ยวไปในประเทศต่ำงๆ ถึง 633 ล้ำนคน โดยมี

ค่ำใช้จ่ำยประมำณมำกกว่ำ 453 พันล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยอัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวน

นักท่องเที่ยวประมำณร้อยละ 4.1 ต่อปี อย่ำงไรก็ตำมช่วงปี 2000-2020 จ ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่ำง

ชำติ มีมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนคน ในปี 2010 และคำดว่ำจะมีประมำณ 1.6 พันล้ำนคน ในปี 2020 

(The International Ecotourism Society, 2000) ภำคกำรท่องเที่ยวจึงเป็นภำคที่มีผู้ประกอบกำร 

(นำยจ้ำง) สูงที่สุด โดยสำมำรถจ้ำงแรงงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมสูงถึง 2,000 ล้ำนต ำแหน่ง หรือคิด

เป็นร้อยละ 10 ของต ำแหน่งงำนทั่วโลก 

 ส ำหรับ Lindbergh (1997) ประมำณกำรว่ำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ เป็นนักท่องเที่ยว    

เชิงนิเวศประมำณร้อยละ 7 ของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติทั้งหมดหรือประมำณ 45 ล้ำนคน ใน ค.ศ. 

1998 และคำดว่ำเพ่ิมขึ้นเป็น 70 ล้ำนคนใน ค.ศ. 2010 โดยที่ในทศวรรษ 1990 กำรท่องเที่ยว      

เชิงนิเวศมีจุดหมำยปลำยทำงเป็นประเทศที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้ำนธรรมชำติ (Nature Based 

Destinations) โดยในบำงประเทศอัตรำกำรเจริญเติบโตอยู่ในระดับสูง ยกตัวอย่ำงเช่น ประเทศ

แอฟริกำใต้มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมจำก 1.02 ล้ำนคน ใน ค.ศ. 1990 เป็น 6.0 ล้ำนคนใน ค.ศ. 1999 หรือ
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เพ่ิมขึ้นประมำณร้อยละ 488 ประเทศคอสตำริกำเพ่ิมจำก 4.35 แสนคน เป็น 1.02 ล้ำนคน หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 136 ส่วนประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นจำก 1.27 ล้ำนคน เป็น 4.7 ล้ำนคน หรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 116 ในช่วงเดียวกัน (Wood, 2000) แม้ว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 7 

ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ในต้นทศวรรษ 1990 แต่กำรเจริญเติบโตของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มี    

อัตรำเพ่ิมขึ้นในระดับสูงประมำณร้อยละ10 ต่อปี และสูงถึงร้อยละ 30 ต่อปีในปลำยทศวรรษ 1990 

เมื่อเทียบกับร้อยละ 4 ต่อปีในต้นทศวรรษ 1990 เอเชียนับเป็นภูมิภำคที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตของ

กำรท่องเที่ยวสูงที่สุด คือ ร้อยละ 10 -25 โดยที่กำรประมำณกำรกำรท่องเที่ยวของ WTO นั้น            

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ครอบคลุมกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติต่ำงๆ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของ

จ ำนวนนักท่องเที่ยวทั้ งหมด (The International Ecotourism Society, 2000)  ในช่วง ค.ศ. 

2005–2011 ประมำณว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีกำรเติบโตระดับสูง และมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 25         

ของตลำดกำรท่องเที่ยวโลก หรือมีมูลค่ำประมำณ 500 ล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี กำรขยำยตัวระดับสูง

ของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศย่อมมีผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและภำคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 

โรงแรม รีสอร์ท และที่พักในรูปแบบต่ำงๆ ด้วย ในงำนส ำรวจของ Grip Advisor’s 2012 Eco-

Friendly Travel Survey พบว่ำร้อยละ 71 ของผู้ตอบแบบสอบถำมวำงแผนที่จะท่องเที่ยวแบบเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และมำกกว่ำครึ่งตอบว่ำมีควำมเต็มใจที่จะพักอยู่ในที่อยู่อำศัยที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อม (eco-friendly accommodations) และ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกท่ีจะ

ใช้ท่องเที่ยวในจุดหมำยปลำยทำงท่ีมีกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (William, 2015)  

 อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีสถิติที่น่ำเชื่อถือเกี่ยวกับตัวเลขของจ ำนวนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       

ส่วนหนึ่งเพรำะปัญหำกำรนิยำมของลักษณะและรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

งำนศึกษำของ United Nations Environment Programme (UNEP) แห่งสหประชำชำติ ใน ค.ศ. 

2002 ประมำณร้อยละ 50 ของนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้ไปเยี่ยมเยียนสถำนที่

ธรรมชำติ ซึ่งรวมไปถึงกำรท่องเที่ยวระยะสั้นที่สวนสำธำรระ (ซึ่งมีเป็นจ ำนวนมำก) รวมถึง

นักท่องเที่ยวที่ไปเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตว์ป่ำและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่ำงๆ 

โดยไกด์น ำเที่ยวของท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยน ำทำงเพ่ือช่วยในกำรสนทนำกับประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้ง

กำรพัฒนำแบบยั่งยืนอื่นๆ (Wood, 2000)  
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 ในระยะที่ผ่ำนมำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับควำมสนใจเพ่ิมขึ้น ทั้ งในฐำนะเป็นทำงเลือก   

ในกำรพัฒนำท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนส ำคัญที่มีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบยั่งยืน      

ในปัจจุบันกำรท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมำก ทั้งลักษณะรูปแบบอุปสงค์ รูปแบบจุดหมำย

ปลำยทำงโดยกำรท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมได้ถูกก ำกับและตรวจสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพ

สิ่งแวดล้อม หรือกำรท่องเที่ยวต้องไม่สร้ำงแนวทำงลบต่อปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

กำรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องท้ำทำยในภำครัฐบำลและเอกชน โดยก่อให้เกิดกำรพัฒนำแหล่ง

ท่องเที่ยวและตลำดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ กำรท่องเที่ยวที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์

กับประชำชนในท้องถิ่นทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจในปกป้อง

ทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่นในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จึงถือเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มำจำกประสบกำรณ์ข้ำมวัฒนธรรม (a cross–cultural 

experience) กำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีส่วนในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถี

ชีวิตของชุมชน รวมทั้งศึกษำว่ำจะท ำอย่ำงไรเพ่ือให้วิถีชีวิตของชุมชนสำมำรถอยู่รอดหรือ             

ลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรพัฒนำไปสู่ควำมทันสมัย (modernity) ก่อให้เกิดประโยชน์และควำมกินดี

อยู่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่นด้วย ดังนั้นกำรท่องเที่ยวจะต้องค ำนึงถึงกำรกระจำยผลประโยชน์       

อย่ำงเป็นธรรม กำรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงสิทธิของประชำชนในพ้ืนที่ และกำรท่องเที่ยวจะต้องมี

ควำมยั่งยืนอีกด้วย 

 ส ำหรับงำนศึกษำเกี่ยวกับผลกระทบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อกำรพัฒนำของภูมิภำค

ต่ำงๆ ทั่วโลก มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละภูมิภำค โดยผลด้ำนบวก คือ กำรกระตุ้นให้สมำชิกในชุมชน

ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้และมีผลให้    

ควำมยำกจนลดลง ทั้งนี้ในกำรประมำณกำรของ UNEP ใน ค.ศ. 2012 แสดงให้เห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยของ

นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพียง 5 ดอลลำร์สหรัฐจะตกอยู่กับพ้ืนที่ๆ เยี่ยมเยียนจำกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 10 

ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนสร้ำงรำยได้ให้แก่ท้องถิ่นและป้องกันกำรรั่ วไหลของรำยได้ไปสู่

โรงแรมขนำดใหญ่ที่เป็นด ำเนินกำรโดยโรงแรมขนำดใหญ่ในต่ำงประเทศ  ส่วนผลกระทบผลบวกของ

กำรท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที่ส ำคัญ เช่น สร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรดูแล

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดูแลรักษำชุมชนด้วย อย่ำงไรก็ตำม 

ผลกระทบทำงลบที่ส ำคัญก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน เป็นต้นว่ำกำรแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
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ไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์เพ่ือสนองตอบนักท่องเที่ยว ปัญหำอำชญำกรรมที่เกิดจำกกำรขยำยตัวของ

กำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (Kennedy, 2017) 

 โดยทั่วไปผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมักจะเป็นคนท้องถิ่น โดยสมำชิกของชุมชน  

ได้เข้ำร่วมบริหำรในทุกกระบวนกำรผลิต และมีผลให้มีพลังในกำรสร้ำงสรรค์ โดยหลำยโครงกำรของ

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลต่อกำรสร้ำงงำน กำรลดกำรย้ำยถิ่นของคนท้องถิ่นเพ่ือแสวงหำงำนท ำ      

ในเมือง และสมำชิกในชุมชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรท ำหน้ำที่ เป็นไกด์ ขำยสินค้ำที่มีฝีมือ          

ขำยอำหำร และที่พัก และมีส่วนร่วมในกำรแสดงวัฒนธรรม โดยที่กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลต่อ     

กำรยกฐำนะควำมเป็นอยู่ โดยผ่ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ เช่น คลินิก และโครงกำร        

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรขนำดเล็กและต้นทุนต่ ำ รวมทั้งง่ำยต่อกำรสร้ำงทักษะ   

ในกำรบริหำรจัดกำร ดังนั้นกำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีผลต่อกำรลดลงของควำม

ยำกจนของประชำชนในพื้นท่ี 

 นอกจำกนี้ผลกระทบที่ส ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังมีผลบวกต่อกำรรักษำวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น เพรำะนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นมำกกว่ำ

นักท่องเที่ยวทั่วไป โดยนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีควำมประทับใจในกำรพักโฮมสเตย์และอำหำร

พ้ืนเมืองมีผลให้มีควำมคุ้นเคยกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั้ งเดิม และกำรแสดงพ้ืนบ้ำนซึ่งมี    

ส่วนช่วยในกำรรักษำสิ่งที่ดีเหล่ำนี้  ในกำรศึกษำของ The International Ecotourism Society 

(2000) แสดงว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกระทบต่อกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกำประมำณ 388 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 1988 และเพ่ิมขึ้นเป็น 416 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 1994 และในงำนศึกษำของภูมิหลังของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสหรัฐอเมริกำ

เหนือ (North America Travel consumers) ใน ค.ศ. 1994 ระบุว่ำอำยุนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่ำง 

35–54 ปี โดยเพศชำยและหญิงมีสัดส่วนเท่ำกัน คือ ร้อยละ 50 ส่วนระดับรำยได้นั้นไม่มีควำม

แตกต่ำงระหว่ำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวทั่วไป โดยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยม

ท่องเที่ยวกับคู่สำมีและภรรยำ (ร้อยละ 60) มำท่องเที่ยวกับครอบครัว (ร้อยละ 15) และมำท่องเที่ยว

ตำมล ำพัง (ร้อยละ 13) โดยที่ 1 ใน 2 ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช้เวลำในกำรท่องเที่ยวประมำณ     

8-14 วัน และมีควำมยินดีที่จะใช้จ่ำยเงินในกำรท่องเที่ยวประมำณ 1,000–1,500 ดอลลำร์สหรัฐ   
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ต่อกำรท่องเที่ยว 1 ครั้ง ซึ่งเป็นระดับกำรใช้จ่ำยที่สูงกว่ำระดับกำรท่องเที่ยวโดยทั่วไป โดยสถำนที่ที่

นักท่องเที่ยวนิยมที่จะไปท่องเที่ยว 3 อันดับแรก คือ (1) ท่องเที่ยวในป่ำ (wilderness setting) (2) 

ท่องเที่ยวเพื่อส่องดูสัตว์ป่ำ (wildlife viewing) และ (3) เดินขึ้นภูเขำและเดินป่ำ  

 กำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกระทบทำงด้ำนบวกและด้ำนลบต่อเศรษฐกิจ 

ผลกระทบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ทั้ งนี้จะมำกหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโปรแกรมของ           

กำรท่องเที่ยว จ ำนวนของนักท่องเที่ยว ระยะเวลำของกำรพ ำนักของนักท่องเที่ยว โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ทำงเศรษฐกิจที่สนับสนุนนักท่องเที่ยว กล่ำวโดยทั่วไปกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลทำงบวกท่ีส ำคัญ คือ 

สร้ำงรำยได้แก่กำรจ้ำงงำน ท้องถิ่น และประเทศ ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของธุรกิจ 

เช่น โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต โฮมสเตย์ ของที่ระลึก ไกด์ พนักงำนในธุรกิจบริกำร เงินช่วยเหลือ        

เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ใน ค.ศ. 1994 ประเทศก ำลังพัฒนำได้รับเงินจำกค่ำผ่ำนประตูเพ่ือเข้ำชม

พ้ืนที่ เขตสงวน (protected area) คิดเป็นร้อยละ 54 ของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้ งหมด            

ในประเทศรำวันดำในทศวรรษ 1980 บริษัททัวร์จ่ำยเงินเท่ำกับ 170 เหรียญดอลลำร์สหรัฐต่อ

นักท่องเที่ยว 1 คน เพ่ือเข้ำชมภูเขำกอริลลำ (mountain gorillas) และมีรำยได้มำกกว่ำ 1 ล้ำน

เหรียญสหรัฐ ในสวนสำธำรณะดังกล่ำว (Wood, 2000) สอดคล้องกับงำนศึกษำของ Shah and 

Gupta (2 0 0 0 ) เรื่ อ ง  Tourism, The Poor and Other Stakeholders: Experience in Asia   

แสดงให้เห็นว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลต่อกำรขยำยตัวของรำยได้ในอุตสำหกรรมสิ่งประดิษฐ์ หรือ 

Handicraft  โดยใน ค.ศ. 2000 มีค่ำเท่ำกับร้อยละ 15 ของค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลให้

อุตสำหกรรมขยำยตัว รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องไปถึงอุตสำหกรรมผลิตของที่ระลึกต่ำงๆ ด้วย นอกจำกนี้

กำรท่องเที่ยวมีผลต่อกำรเพ่ิมขึ้นของกำรผลิตเพ่ือตลำดของประชำกรในชนบทของประเทศลำว โดย

เฉพำะงำนฝีมือ เช่น กำรถักทอต่ำงๆ แต่รำยได้ยังไม่เพ่ิมขึ้นมำกนัก เนื่องจำกควำมช ำนำญในด้ำน

กำรตลำดยังอยู่ในระดับไม่สูงมำกนัก 

 กำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยังมีผลต่อกำรพัฒนำทักษะของกำรประกอบกำรของ

ท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรผลิตที่มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำดั้งเดิม มีผลให้ผลผลิตของท้องถิ่นมีมูลค่ำ  

เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ิมมูลค่ำโดยกระบวนกำรบรรจุหีบห่อ (packaging) นอกจำกนี้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ก็สำมำรถขำยได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกอุปสงค์ที่เพ่ิมข้ึนจำกนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะในประเทศคอสตำริกำ  
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นอกจำกนี้ยังมีผลให้ตลำดซื้อสินค้ำและบริกำรขนำดเล็กขยำยตัว โดยผู้ค้ำรำยย่อยสำมำรถ            

ท ำก ำไรได้ถึงร้อยละ 60 (Wood, 2000) ในปัจจุบันแม้ว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศ

ต่ำงๆ โดยรวมได้ขยำยตัวในระดับสูง โดยมีผลดีต่อกำรสร้ำงงำน รำยได้ และกำรเจริญเติบโตทำง

เศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำมยังก่อให้เกิดประเด็นปัญหำและค ำถำมว่ำ กำรท่องเที่ยวจะก่อให้กำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงไร โดยทุกภำคส่วนของสังคมทั้งภำครัฐบำล 

ธุรกิจ และองค์กรพัฒนำเอกชน และประชำชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริงและยังยืน 

กรณีตัวอย่างของผลกระทบและการแก้ปัญหาในต่างประเทศ 

 กรณีตัวอย่ำงในที่นี้  จะขอยกตัวอย่ำงผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวและแนวทำงในกำร

แก้ปัญหำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเวียดนำมที่มีควำมคล้ำยคลึงกับอัมพวำ โดยประเทศญี่ปุ่น

เป็นประเทศที่มีหิ่งห้อยเหมือนประเทศไทยโดยเฉพำะในจังหวัดโอชิ กำรเที่ยวดูหิ่งห้อยของคนญี่ปุ่นใน

ระยะแรกเหมือนกับเมืองไทยคือ กำรใช้เรือยนต์ ปรำกฏว่ำเพียง 3 ปีเศษ หิ่งห้อยและระบบนิเวศของ

จังหวัดโอชิเหมือนกับจังหวัดสมุทรสงครำมคือ ทั้งระบบถูกท ำลำยโดยมลภำวะ ชุมชนบริเวณที่เป็น

สถำนที่ท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ประกอบกำรจึงมีกำรจัดสัมมนำวำงแผนกำรท่องเที่ยวร่วมกันแบบยั่งยืนโดย

มีรำยละเอียด คือ (จำกเอกสำรของอำจำรย์ปรีชำ เจี๊ยบหยู1) 

 1. ก ำหนดฤดูกำลในกำรท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้ำเที่ยวชมดูหิ่งห้อยได้เพียง 2 เดือน คือ

เดือนกรกฎำคม–สิงหำคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเท่ำนั้น ส่วนเวลำที่เหลือไม่อนุญำตให้เข้ำชม 

 2. ก ำหนดชนิดของเรือ เรืองที่อนุญำตให้เข้ำชมหิ่งห้อยให้ใช้เรือที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขับเคลื่อน

เท่ำนั้น (เรือพำยในท้องถิ่นใช้ได้แต่มีน้อย)  

 3. กำรจัดระเบียบและโครงกำรต่ำงๆ รัฐบำลญี่ปุ่นให้ชุมชนจัดกำรเองทั้งหมด เพ่ือปลุก

จิตส ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 4. ญี่ปุ่นใช้เวลำในกำรฟ้ืนฟูบ ำบัดถึง 5 ปี กว่ำที่จะเรียกระบบนิเวศอย่ำงเก่ำกลับคืนมำ

ทดแทนของเดิมซึ่งเขำใช้ค ำว่ำ “เหลือแต่ซำก” 

                                                 
1 อาจารย์ปรีชา เจี๊ยบหย ูประธานศูนยก์ารท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านลมทวน เปน็คนพื้นที่ของแม่กลองโดยก าเนิด มีความรูเ้กี่ยวกับ
ทรัพยากรชายฝั่งลุ่มน้ าแมก่ลองเป็นอย่างดีและได้มองเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมหายไปมาก จึงได้รวบรวมชาวบ้านกอ่ตั้งกลุ่ม
ชุมชนบ้านลมทวนขึ้นเพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ าชายฝั่งแม่กลอง เพือ่ดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศต่างๆ  
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 ส่วนในกรณีของประเทศเวียดนำมนั้น ได้มีข้อก ำหนดส ำหรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือให้

เกิดควำมยั่งยืนเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่ำงบริเวณสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำโขง ในชำนเมืองโฮจิมินห์มี

ลักษณะพ้ืนที่เหมือนกับแม่น้ ำแม่กลอง โดยเฉพำะล ำคลองที่เชื่อมติดกับแม่น้ ำและชุมชนเก่ำที่ตั้งอยู่

ริมฝั่งคลอง กำรท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนริมคลอง จะก ำหนดให้ใช้เรือโล้ของเวียดนำมเท่ำนั้น 

เรือยนต์หรือรถยนต์ที่น ำนักท่องเที่ยวมำเที่ยวต้องหยุดจอดในที่ที่ทำงกำรก ำหนดไว้ และให้

นักท่องเที่ยวลงเรือโล้เข้ำชมวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งกำรนั่งเรือชมล ำคลองต่ำงๆ เท่ำนั้น 

 

  




