
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

  

 ส ำหรับผลกำรศึกษำแนวทำงพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย    

อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำมในส่วนนี้ จะน ำเสนอถึงแนวคิด มุมมอง และควำมต้องกำรของแต่ละ    

ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยผู้ประกอบกำรเรือ/คนขับเรือ ชำวบ้ำนริมคลอง ผู้น ำชุมชน หน่วยงำนรำชกำร และ

นักท่องเที่ยว ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสบกำรณ์กำรอยู่ร่วมกัน ผู้มีส่วนได้-เสีย ทัศนคติต่อกำร

ท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น และกำรปรับตัวในกำรอยู่ร่วมกัน รวมทั้งต้นทุนทำงสังคม

ที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย ตลอดจนแนวทำงในกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิด

ควำมยั่งยืน ทั้งนี้สืบเนื่องจำกกำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยของอัมพวำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว

ในช่วงประมำณ พ.ศ. 2547-2550 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในขณะนั้น ที่ใช้กำรท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนในกำรสร้ำงรำยได้ตำม

นโยบำยของภำครัฐ โดยมีกำรรื้อฟ้ืนตลำดน้ ำยำมเย็นอัมพวำขึ้นมำ มีกำรดูแลบริหำรจัดกำรที่เป็น

ระบบมำกขึ้น มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำงๆ มำกมำย ได้พลิกโฉมตลำดน้ ำจำกเดิมที่เป็น

ตลำดน้ ำท้องถิ่นขนำดเล็กมีพ่อค้ำแม่ค้ำในเรือไม่มำกและนักท่องเที่ยวรู้จักในวงแคบ กลำยมำเป็น

ตลำดน้ ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักอย่ำงแพร่หลำย และเป็นสถำนที่หนึ่งที่ถูกแนะน ำให้

มำเยี่ยมชม  

 จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้นท ำให้กำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยที่เป็นกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำในยำมค่ ำคืน 

กลำยมำเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วตำมจ ำนวน

นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น โดยใน พ.ศ. 2548 มีเรือรับจ้ำงน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยประมำณ 30-40 ล ำ เท่ำนั้น 

และได้เพ่ิมขึ้นเป็นประมำณ 100-200 ล ำ หรือเพ่ิมขึ้นประมำณ 4-5 เท่ำ ภำยในระยะเวลำอีกหนึ่งปี

ถัดมำ (จำกกำรสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชน) กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วดังกล่ำวเกิดจำกอุปสงค์ต่อกำร
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ท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเพ่ิมขึ้นแบบก้ำวกระโดด จึงเป็นแรงดึงดูดให้เกิดอุปทำนมำกขึ้นตำมมำ โดยมี

ผู้ประกอบกำรเรือรำยใหม่เข้ำมำแข่งขันมำกข้ึนจำกรำยได้ที่จูงใจ กำรขยำยกำรให้บริกำรเรือน ำเที่ยว

ชมหิ่งห้อยอยู่ภำยใต้กำรตัดสินใจลงทุนที่ค ำนึงถึงต้นทุนเอกชนเพียงด้ำนเดียว กล่ำวคือ ต้นทุนกำร

บริกำรเรือจะค ำนึงถึงเฉพำะเม็ดเงินที่ต้องจ่ำยออกไป เช่น ค่ำซื้อเรือ น้ ำมัน ค่ำจ้ำง ค่ำบ ำรุงรักษำเรือ

และค่ำเสื้อชูชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ผลกระทบภำยนอกที่สร้ำงควำมเดือดร้อนกับบุคลลที่สำม เช่น เสียงดัง 

ตลิ่งถูกกัดเซำะจำกคลื่นที่เรือวิ่งผ่ำน ครำบน้ ำมันจำกเรือ เป็นต้น มิได้ถูกน ำมำพิจำรณำในกำร

ด ำเนินกำร ส่งผลให้ต้นทุนเอกชน (private cost) ต่ ำกว่ำต้นทุนทำงสังคม (social cost) และกำร

ค ำนึงถีงเฉพำะต้นทุนเอกชนท ำให้มีกำรผลิตบริกำรออกมำมำกกว่ำจุดที่เหมำะสม (optimum point) 

เรือแข่งกันเสนอบริกำรกับนักท่องเที่ยวและจ ำนวนเที่ยวที่วิ่งมำกเท่ำที่มีลูกค้ำต้องกำรบริกำร         

ผลดังกล่ำวได้สร้ำงควำมเดือดร้อน ร ำคำญ และสูญเสียควำมเป็นส่วนตัวกับชำวบ้ำนริมคลองที่เป็นผู้

ได้รับผลกระทบโดยตรง และน ำไปสู่ควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ในเวลำ

ต่อมำ ในส่วนต่อไปนี้จะน ำเสนอข้อเท็จจริงและกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับ สถำพทั่วไป แนวคิด มุมมอง 

พฤติกรรม และควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย  

4.1 สภาพการณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา 

 สภำพกำรณ์ทั่วไปของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวำ จะสะท้อนให้เห็น

ภำพรวมทั้งหมดของกำรศึกษำนี้ และน ำไปสู่แนวทำงในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชม

หิ่งห้อยที่ยั่งยืน โดยใช้กำรจัดระเบียบ และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์

ในเรื่องกำรชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ โดยมีรำยละเอียดในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  

การประกอบการเรือน าเที่ยวชมหิ่งห้อย 

  สภำพทั่วไปในกำรให้บริกำรเรือน ำเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภออัมพวำและอ ำเภอเมือง 

จงัหวัดสมุทรสงครำม ในปัจจุบันจะเป็นกำรให้บริกำรอยู่ตำมท่ำเรือต่ำงๆ ที่มีทั้งขนำดเล็ก-ใหญ่ อยู่ที่

ตลำดน้ ำอัมพวำ รีสอร์ท และโฮมเสตย์ที่มีท่ำเรือของตนเอง โดยเรือแต่ละล ำต้องมีสังกัดและจะอยู่

ตำมท่ำที่สังกัด ทั้งนี้เรือน ำเที่ยวขนำดใหญ่สำมำรถบรรจุนักท่องเที่ยวได้ถึง 30 คน นักท่องเที่ยว

สำมำรถใช้บริกำรร่วมกันกับนักท่องเที่ยวรำยอ่ืนในลักษณะกำรโดยสำรสำธำรณะ หรืออำจเช่ำเหมำ
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ล ำได้ตำมต้องกำร โดยผู้ขับเรือจะจัดหำเรือที่ เหมำะสมกับจ ำนวนคนมำให้บริ กำร เช่น หำก

นักท่องเที่ยวมำจ ำนวน 10-12 คนก็จะจัดเรือขนำดเล็กให้ หำกมำเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะจัดเป็นเรือขนำด

ใหญ่ให้ คนที่มำเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมเหมำล ำมำกกว่ำจะให้คิดเป็นรำยหัว เนื่องจำกนักท่องเที่ยวมัก

มำเที่ยวกันเป็นหมู่คณะ ส่วนมำกกำรเที่ยวทำงเรือร่วมกับนักท่องเที่ ยวคนอ่ืนๆ ซึ่งจะเก็บค่ำบริกำร

เป็นรำยหัวสำมำรถท ำได้เฉพำะช่วงวันหยุดเพรำะว่ำวันธรรมดำนักท่องเที่ยวจะน้อยต้องใช้กำรเช่ำ

แบบเหมำล ำโดยผู้ประกอบกำรเรือ รวมถึงร้ำนค้ำส่วนใหญ่ที่อัมพวำจะไม่เปิดให้บริกำรในวันจันทร์ -

พฤหัสบดีเช่นกัน 

 โดยทั่วไปกำรน ำเที่ยวทำงเรือไม่ใช่มีแต่กำรชมหิ่งห้อยเท่ำนั้น แต่ยังมีกำรนั่งเรือชมธรรมชำติ

รอบเกำะ และกำรไหว้พระที่วัดที่ตั้งอยู่ริมน้ ำตำมเส้นทำงที่เรือวิ่งผ่ำนด้วย ผู้ประกอบกำรเรือรำยหนึ่ง

ให้ข้อมูลว่ำนักท่องเที่ยวบำงกลุ่มชอบกำรนั่ งเรือไหว้พระมำกกว่ำกำรชมหิ่งห้อย โดยกำรน ำ

นักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดที่อยู่ริมแม่น้ ำจะสร้ำงรำยได้ให้ทั้งวัดและเด็กดึงเรือด้วย ทั้งนี้สำมำรถน ำเรือไป

จอดและพำนักท่องเที่ยวขึ้นไปไหว้พระได้เฉพำะวัดที่อนุญำตเท่ำนั้น คนเรือบำงกลุ่มกลับให้ข้อมูลว่ำ

กำรเช่ำเรือในช่วงกลำงวันจะน้อยกว่ำช่วงกลำงคืน ซึ่งคนนิยมเช่ำเรือไปดูหิ่งห้อย ปัจจุบันนักท่องเที่ยว

ต่ำงชำติมีแนวโน้มมำกข้ึน และส่วนมำกเป็นนักท่องเที่ยวจีน (ประมำณมำกกว่ำร้อยละ 60) ที่มำเที่ยว

โดยเฉพำะวันศุกร์นักท่องเที่ยวจะมีจ ำนวนมำกที่สุด ส่วนคนไทยโดยรวมมีจ ำนวนลดลงจำกช่วงที่ผ่ำน

มำ แต่ยังคงมีจ ำนวนมำกในช่วงวันหยุดยำว ช่วงเทศกำลต่ำงๆ และวันส ำคัญทำงศำสนำ  

 ส ำหรับเวลำที่เรือรับจ้ำงจะน ำนักท่องเที่ยวไปชมหิ่งห้อย จะเป็นเวลำที่ท้องฟ้ำเริ่มมืดหรือ 

เริ่มประมำณเวลำ 18.30 น. โดยคิดค่ำโดยสำรจำกนักท่องเที่ยวคนละ 60 บำท ปกติในแต่ละวันเรือ

สำมำรถวิ่งดูหิ่งห้อยได้มำกกว่ำ 2-3 เที่ยว ขึ้นอยู่กับจ ำนวนเรือของแต่ละคนว่ำมีจ ำนวนมำกน้อย

ต่ำงกันไป ส่วนเวลำที่ดีที่สุดที่จะเริ่มไปชมหิ่งห้อยคือ 18.30 หรือ 19.00 น. รอบสุดท้ำยในกำรดู

หิ่งห้อยคือเวลำ 21.00 น. แต่ถ้ำหำกเกินเวลำ 21.00 น. นักท่องเที่ยวยังต้องกำรเหมำเรือไปดูก็

สำมำรถท ำได้ และกำรก ำกับดูแลเรือน ำเที่ยวในพ้ืนที่จะเป็นหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำ ซึ่งจะส่งเจ้ำหน้ำที่

มำคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด เช่น ดูเรื่องกำรใส่ชูชีพของนักท่องเที่ยว กำรตรวจบัตรอนุญำต กำรให้บริกำร

น ำเที่ยวทำงเรือโดยทั่วไปให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบกรณีอุบัติเหตุทำงเรือ 
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โครงสร้างการแข่งขันของผู้ประกอบการเรือ 

 ส ำหรับท่ำเรือในอัมพวำมีจ ำนวนประมำณ 20 ท่ำ โดยท่ำเรือที่มีขนำดใหญ่มีเพียง 4-5 รำย 

ซึ่งจะครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดกว่ำครึ่งหนึ่งของรำยได้ทั้งหมด ยกตัวอย่ำงเช่น ท่ำเรือคุณย่ำ ท่ำเรือ

สิริโรจน์ และท่ำเรือจ่ำภิญโญ เป็นต้น ซึ่งแต่ละท่ำมีเรือประมำณ 20-30 ล ำ ส่วนที่เหลือจะเป็นท่ำเรือ

ขนำดกลำงและขนำดเล็ก และท่ำเรือขนำดเล็กบำงแห่งอำจมีเรือประจ ำท่ำเพียง 1 ล ำ แต่ก็สำมำรถ

ติดต่อกับเรือน ำเที่ยวอ่ืนๆ มำให้บริกำรนักท่องเที่ยวได้ จ ำนวนเรือทั้งหมดที่ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว

มีอยู่ประมำณ 200–300 ล ำ แต่ละรำยมักมีลูกค้ำประจ ำที่มำเที่ยวหรือเป็นกลุ่มทัวร์ที่มีเครือข่ำยควำม

ร่วมมือในเชิงธุรกิจ ท ำให้ผู้ประกอบกำรน ำเที่ยวทำงเรือรำยใหม่เข้ำแข่งขันยำก และในส่วนของคน

เรือนั้น ประมำณ 1 ใน 3 ของทั้งหมดจะมีเรือเป็นของตนเอง ส่วนอีก 2 ใน 3 เป็นเพียงคนรับจ้ำงขับ

เรือเท่ำนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำท่ำเรือขนำดใหญ่จะมีอ ำนำจกำรต่อรองสูงกว่ำท่ำเรือขนำดเล็กจำกกำร

ครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่มำกกว่ำนั่นเอง จะมีบทบำทเป็นผู้น ำตลำดและเป็นผู้ก ำหนดค่ำบริกำร

เรือ รำยเล็กจะใช้รำคำตำมตลำดซึ่งก็คือรำคำที่รำยใหญ่ก ำหนดนั่นเอง 

 ทั้งนีก้ำรคิดค่ำบริกำรจำกนักท่องเที่ยวอำจท ำได้โดยกำรคิดรำคำต่อคน หรือเป็นแบบเหมำล ำ

ก็ได้ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยรำคำในกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยต่อคนอยู่ที่ 60 บำท หำกมำกัน

เป็นกลุ่ม เช่น จ ำนวน 15 คน หำกคิดรำยหัวจะเป็นเงิน 900 บำท แต่ถ้ำเป็นแบบเหมำล ำจะคิดรำคำ

แค่ 800 บำทเท่ำนั้น หรือหำกนักท่องเที่ยวมำจ ำนวน 6-7 คนและต้องกำรเหมำล ำ เจ้ำของเรือก็จะ

คิดเหมำให้ในรำคำต่ ำสุด 600 บำท โดยรำคำอำจจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับกำรตกลงรำคำระหว่ำง

ผู้ให้เช่ำกับผู้เช่ำ โดยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับนักท่องเที่ยวในอัตรำคนละ 50 -60 บำท นั้น ท่ำเรือ

ขนำดใหญ่ (เช่น ท่ำเรือคุณย่ำ สิริโรจน์) เป็นผู้ก ำหนดมำแต่เดิมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันที่

นักท่องเที่ยวเริ่มลดลงในขณะที่เรือมีจ ำนวนมำก ท ำให้มีกำรตัดรำคำแข่งขันกันบ้ำง โดยมีรำคำอยู่

ในช่วง 40-60 บำท  รำคำดังกล่ำวถือว่ำต่ ำเมื่อเทียบกับค่ำบริกำรที่ตลำดน้ ำด ำเนินสะดวกซ่ึงอยู่ไม่ไกล

กันนัก ซึ่งหำกนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรนั่งเรือจำกด ำเนินสะดวกมำที่อัมพวำจะคิดรำคำคนละ 500 บำท  

 ส ำหรับคนเรือที่มีเรือเป็นของตนเองจะแบ่งรำยได้จำกกำรน ำเที่ยวที่ได้ให้แก่เจ้ ำของท่ำใน

อัตรำเที่ยวละ 100 บำท ส่วนคนรับจ้ำงขับเรือโดยทั่วไปจะมีรำยได้ต่อวันประมำณ 500-1,000 บำท 

หรือมำกกว่ำในช่วงเทศกำล โดยคนขับเรือจะได้เงินจำกกำรพำนักท่องเที่ยวไปชมหิ่งห้อยหรือไปวัด
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เที่ยวละ 150 บำท ไม่รวมค่ำทิปจำกนักท่องเที่ยว ในแต่ละวันจะแล่นเรือประมำณ 1 -4 เที่ยว         

ซึ่งจ ำนวนเที่ยวที่แล่นบริกำรในแต่ละวันมีจ ำนวนไม่แน่นอน โดยจะมีจ ำนวนรอบมำกในช่วงที่เป็น

วันหยุดยำวหรือเทศกำล ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำที่ตลำดน้ ำด ำเนินสะดวกสำมำรถสร้ำงรำยได้ดีกว่ำ

ที่อัมพวำ โดยมีคนขับเรือหลำยคนที่ขับอยู่ที่ด ำเนินสะดวกวันธรรมดำ แล้ววันหยุดจึงค่อยมำที่อัมพวำ 

ทั้งนี้ คนเรือที่มำให้สัมภำษณ์หลำยคนมีอำชีพเสริมในช่วงที่ว่ำงจำกกำรขับเรือ เช่น ขึ้นตำล ท ำตำล 

ท ำเสำปูน และท ำสวน เป็นต้น 

 ส ำหรับต้นทุนของเรือน ำเที่ยวนั้น เจ้ำของเรือน ำเที่ยวจะใช้เงินลงทุนซื้อเรือ ซึ่งมีรำคำล ำละ 

100,000-300,000 บำท ขึ้นอยู่กับขนำดของเรือ ซึ่งจะสำมำรถรับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวละ 15-30 คน 

โดยต้องไปจดทะเบียนที่กรมเจ้ำท่ำ และเสียภำษีตำมขนำดเรือ อัตรำภำษีส ำหรับเรือขนำด 14 คน 

อัตรำปีละ 1,700 บำทต่อปี และค่ำใบอนุญำตในอัตรำ 600 บำทต่อระยะเวลำ 5 ปี โดยเจ้ำของเรือ

จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับเรือ เช่น น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันเครื่อง และค่ำบ ำรุงรักษ ำ

เรือตำมอำยุกำรใช้งำน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกำรเช็คดูแลเครื่องยนต์เป็นอย่ำงดี ไม่ปล่อยน้ ำมันไหลลง

แม่น้ ำล ำคลอง 

ปัญหาที่เกิดจากเรือน าเที่ยวในมุมมองของผู้ประกอบการเรือ 

 ผู้ประกอบกำรเรือได้ให้ข้อมูลว่ำ โดยปกติเสียงเครื่องยนต์เรือจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชำวบ้ำน

ในพ้ืนที่ เนื่องจำกกำรใช้เรือสัญจรไปมำเป็นเรื่องปกติของผู้คนแถวนั้น ซึ่งผู้คนแถวนั้นใช้เรือเป็น

พำหนะตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  แต่เมื่อมีกำรท่องเที่ยวทำงเรือมำกขึ้น มีเรือแล่นเป็นจ ำนวน

มำกท ำให้เกิดเสียงดังทั้งจำกเครื่องยนต์และเสียงนักท่องเที่ยวก็จะท ำให้ชำวบ้ำนแถวริมคลองไม่พอใจ 

นอกจำกนี้ปัญหำส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ คลื่นซัดตลิ่งพังนั้น คนเรือยอมรับว่ำมีจริง โดยหำก

ชำวบ้ำนจะท ำเขื่อนป้องกันจะมีค่ำใช้จ่ำยสูงมำก อำจเป็นจ ำนวนถึงหลักล้ำนบำทเลยทีเดียว  ซึ่งหำก

เรือล ำใดล ำหนึ่งไม่ระมัดระวังท ำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ หรือก่อควำมร ำคำญจำกเสียงที่ดังเกินไปก็จะโดน

เหมำรวมว่ำเป็นเรือหิ่งห้อย เนื่องจำกในรอบ 10 ปีที่ผ่ำน จ ำนวนเรือน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยมีเพ่ิมขึ้น    

โดยมีทั้งขนำดเล็ก-ใหญ่ และเป็นเรือยนต์ทั้งหมด  
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ชาวบ้านริมคลองกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่บริเวณริมคลองมีอำชีพอยู่ในภำคเกษตรกรรม เช่น กำรท ำสวน 

และกำรรับจ้ำงในภำคเกษตร นอกจำกนั้นจะมีบำงคนเป็นข้ำรำชกำร ค้ำขำย แม่บ้ำน ข้อมูลจำกกำร

สัมภำษณ์ มีครัวเรือนที่อำศัยริมแม่น้ ำล ำคลองบริเวณเส้นทำงชมหิ่งห้อย (รอบพ้ืนที่เกำะอัมพวำ) 

ประมำณ 200-300 ครัวเรือน หลังจำกมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำมำกข้ึนอัมพวำกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ส ำคัญแห่งหนึ่ง ท ำให้มีกำรขยำยเมืองพัฒนำที่ดิน และที่ดินริมแม่น้ ำถูกซื้อไปเพ่ือท ำโรงแรม รีสอร์ท

ท ำให้รำคำที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมำกโดยเฉพำะที่ดินที่ติดแม่น้ ำ จนกระทั่งในปัจจุบันที่ดินที่ติดแม่น้ ำล ำ

คลองถูกเปลี่ยนเจ้ำของที่เป็นคนนอกพ้ืนที่หรือเป็นเจ้ำของใหม่มำกกว่ำร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่

อำศัยริมแม่น้ ำล ำคลองบริเวณเส้นทำงชมหิ่งห้อย (รอบพ้ืนที่เกำะอัมพวำ) สำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำก

รำคำที่ดินสูงขึ้นหลำยเท่ำ จึงมีกำรแบ่งที่ดินขำยบำงส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้ท ำสวนตำมเดิม จำก

กำรสัมภำษณ์พบว่ำอำชีพดังเดิมของชำวบ้ำนส่วนใหญ่  คือ กำรปลูกมะพร้ำว ท ำน้ ำตำล และ

เกษตรกรรมอ่ืน จึงต้องมีที่ดินอย่ำงน้อยประมำณ 20 ไร่ ชำวบ้ำนจึงมีที่ดินมำกพอที่จะแบ่งขำยได้

บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำมบำงคนก็ขำยที่ดินทั้งหมดและย้ำยไปอยู่ที่ อ่ืนและบำงคนก็แบ่งที่ดินขำย

เฉพำะที่ติดริมน้ ำและย้ำยบ้ำนถอยออกมำท ำสวนตำมเดิม ทั้งนี้กำรที่ชำวบ้ำนขำยที่ดินริมน้ ำส่วนหนึ่ง

เกิดจำกรำคำที่ดินสูงมำก และอีกส่วนหนึ่งเกิดจำกชำวบ้ำนร ำคำญเสียงรบกวนจำกเรือนักท่องเที่ยวที่

เพ่ิมมำกขึ้นและเกิดปัญหำตลิ่งพัง ซึ่งต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงเขื่อนค่อนข้ำงสูง จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ท ำให้ชำวบ้ำนตัดสินใจแบ่งขำยที่ดินริมแม่น้ ำ โดยชำวบ้ำนที่ให้สัมภำษณ์คนหนึ่งก็ตัดสินใจขำยที่ดิน

ที่ติดริมแม่น้ ำเนื่องจำกตลิ่งพังไม่มีเงินทุนสร้ำงเขื่อนจึงตัดสินใจขำยที่ดินบำงส่วนที่ติดริมแม่น้ ำและ

ย้ำยมำปลูกบ้ำนใหม่ในพ้ืนที่ท ำสวนของตน อย่ำงไรก็ตำมควำมคิดเห็นของคนในชุมชนค่อนข้ำง

แตกต่ำงกันในช่วงแรกที่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำมำกๆ เนื่องจำกบำงคนได้รับผลกระทบมำกกว่ำและไม่

สำมำรถปรับตัวได้ อย่ำงไรก็ตำมในช่วงปัจจุบันชำวบ้ำนเริ่มไม่ค่อยสนใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่วน

หนึ่งเนื่องจำกจ ำนวนหิ่งห้อยได้ลดลงและนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือมำชมหิ่งห้อยได้ลดลงกว่ำในอดีต ซึ่ง

นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปท ำกิจกรรมอย่ำงอ่ืนๆแทน เช่น ไหว้พระ ซื้อสินค้ำและทำนอำหำรแทน 

 อย่ำงไรก็ตำมกำรเกิดผลกระทบภำยนอกด้ำนบวกเป็นสิ่งที่ทุกคนปรำรถนำ เนื่องจำกได้รับ

ประโยชน์ เช่น กำรได้บรรยำกำศที่สวยงำมจำกกำรอยู่ใกล้สวนสำธำรณะ รำคำที่ดินปรับตัวสูงขึ้น มี
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อำชึพใหม่ๆเกิดขึ้นที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบภำยนอกด้ำน

ลบเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ต้องกำร เพรำะสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญโดยที่ตนมิได้ก่อขึ้น เช่น อำกำศเสีย 

เสียงดัง และน้ ำเสีย เป็นต้น ดังนั้นโดยหลักกำรแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบด้ำนลบจึงควรได้รับกำรชดเชย 

เนื่องจำกเป็นผู้เสียประโยชน์จำกกำรกระท ำของคนอ่ืน ส ำหรับในกำรศึกษำนี้จะให้ควำมส ำคัญกับกำร

วิเครำะห์ควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นและผลกระทบจำกมลภำวะต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของกำร

ท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อำทิ มลภำวะทำงเสียงต่อชุมชนริมน้ ำนั้น คลื่นจำกเรือหำงยำวที่กัดเซำะฝั่งท ำให้

ดินหำยไป เป็นต้น โดยกำรเก็บข้อมูลในส่วนนี้จะใช้กำรเข้ำไปจัดประชุมกลุ่มย่อย ( focus group) 

และท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้น ำชุมชนในบริเวณริมคลองและริมแม่น้ ำ 

เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย ควำมต้องกำรของชุมชนเพ่ือบรรเทำควำม

เดือดร้อน และน ำไปสู่กำรชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นต่อไป 

โดยแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจะยึดหลักแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์สวัสดิกำร ที่ส ำคัญคือ กำรชดเชย

ผู้เสียหำย ค่ำเสียโอกำส กำรแก้ไขผลกระทบภำยนอก หรือควำมล้มเหลวของกลไกตลำดโดยใช้องค์กร

ท้องถิ่นและชุมชนมำร่วมบริหำรจัดกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยทำงเรือก็มีผลกระทบ

กับชำวบ้ำนทั้งทำงบวกและทำงลบซึ่ง สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ผลกระทบด้านบวก 

 1. ท าให้ชุมชนมีรายได้และสร้างงานหลากหลายเพิ่มขึ้น ภำยหลังจำกที่อัมพวำกลำยมำ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมในกำรชมหิ่งห้อย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ มีนักท่องเที่ยว

เข้ำมำในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำก อุปสงค์กำรท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นนี้จึงมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกิดขึ้นตำมมำ ไม่

ว่ำจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท และร้ำนอำหำร ท ำให้เกิดอำชีพหลำกหลำยเพ่ิมขึ้น อำทิ กำรประกอบกำร

ด้ำนอำหำร ขำยของที่ระลึก รถรับจ้ำง และเรือเพ่ือกำรท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจำกนี้ผลผลิตทำงกำร

เกษตรก็มีตลำดที่กว้ำงขวำงมำกขึ้นจำกนักท่องเที่ยวที่มีก ำลังซื้อ ไม่ว่ำจะเป็นส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้ำว 

น้ ำตำลสด และกุ้งแม่น้ ำ เป็นต้น ท ำให้เกษตรกรสำมำรถขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รำคำสูงขึ้น 

ชำวบ้ำนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   

 2. การพัฒนาและขยายตัวของเมือง กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ประสบควำมส ำเร็จในระยะ

ที่ผ่ำนมำ ท ำให้ เมืองอัมพวำมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ทั้ งอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง และระบบ
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สำธำรณูปโภคไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงถนน อำคำร โรงแรม และรีสอร์ท จำกกำรพัฒนำขยำยตัวของ

เมืองอัมพวำท ำให้กำรคมนำคมขนส่งสะดวกขึ้น มีสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำ น้ ำประปำ สำธำรณสุขต่ำง ๆ 

ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนสะดวกสบำยมำกขึ้นมีสีสัน 

 3. ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น กำรที่ควำมเจริญเข้ำมำในเมืองอัมพวำ ท ำให้ควำมต้องกำรที่อยู่

อำศัยและกำรสร้ำงโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ทมีมำกขึ้น ส่งผลให้รำคำที่ดินปรับสูงขึ้น โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในช่วงหลังจำกปี 2554 ซ่ึงเกิดอุทกภัยน้ ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่อัมพำวำไม่ได้

รับผลกระทบ ไม่มีน้ ำท่วมที่อัมพวำ ยิ่งท ำให้คนกรุงเทพหรือคนจำกภำยนอกหันมำสนใจซื้อที่ดินที่

อัมพวำมำกขึ้น โดยเฉพำะที่ดินริมแม่น้ ำมีอุปสงค์มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้รำคำที่ดินสูงขึ้น

ชำวบ้ำนริมคลองอัมพวำแบ่งที่ดินขำยบำงส่วนตำมที่กล่ำวมำแล้ว จึงท ำให้มีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผลกระทบทางลบ 

 1. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเปลี่ยนไป กำรขยำยตัวของเมืองที่เร็วเกินไป รวมทั้งมี

นักท่องเที่ยวเข้ำมำในพื้นที่มำก จนกระทั่งทรัพยำกรที่มีอยู่ไม่สำมำรถปรับตัวได้ทัน จำกเดิมชำวบ้ำนมี

ควำมเป็นอยู่ที่สงบ เรียบง่ำย และใกล้ชิดธรรมชำติ แต่เมื่อกำรท่องเที่ยวขยำยตัวมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำ

มำกๆ ท ำให้ระบบสำธำรณูปโภครองรับได้ไม่ดี เช่น กำรจรำจรติดขัดโดยเฉพำะช่วงวันหยุด เกิด

ปัญหำกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนเริ่มเปลี่ยนไป ที่ดินถูกเปลี่ยนมือไปสู่

นำยทุนและคนต่ำงถิ่นมำกข้ึน ควำมเป็นกันเอง กำรพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน และควำมเอ้ืออำทรต่อ

กันในชุมชนค่อยๆหำยไป ระบบทุนนิยมเข้ำมำแทนที่ จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมน้ ำ ส่วน

ใหญ่มีอำชีพท ำสวน แม่บ้ำน รับรำชกำร ไม่ได้มีอำชีพค้ำขำย จึงไม่ค่อยได้รับประโยชน์จำกกำร

ท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยแต่อย่ำงใด แต่กลับจะได้รับผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรชมหิ่งห้อยทำงเรือ  

 2. เสียงดังรบกวนการด าเนินชึวิตประจ าวัน กำรที่มีเรือหำงยำวน ำนักท่องเที่ยวมำชม

หิ่งห้อยจ ำนวนมำกในเวลำค่ ำคืน ท ำให้เกิดเสียงดังรบกวนกำรหลับนอนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของ

ชำวบ้ำนที่อยู่ริมแม่น้ ำ/คลอง จนกระทั่งชำวบ้ำนบำงรำยเกิดควำมไม่พอใจร ำคำญเสียงดังถึงกับเอำ

ขวด หิน และวัตถุอ่ืน ปำใส่เรือน ำเที่ยว นอกจำกนี้มีกำรตัดต้นล ำพูทิ้งเพ่ือแก้ปัญหำ อย่ำงไรก็ตำม

นอกจำกเสียงดังจำกเรือหำงยำวแล้ว ยังมีเสียงดังกรีดร้องของนักท่องเที่ยว ซึ่งเสียงดังกล่ำวจะกระทบ
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กับเด็กทำรก ผู้สูงอำยุและผู้ป่วยท ำให้สะดุดไม่สำมำรถหลับได้ บำงครั้งเสียงดังมำกจนไม่สำมำรถฟัง

วิทยุหรือดูโทรทัศน์ได้ รวมทั้งมีควันเสียจำกเครื่องยนต์ มีแสงไฟรบกวน และนักท่องเที่ยวบำงรำยทิ้ง

เศษขยะลงแมน่้ ำ/คลอง ท ำให้เกิดควำมสกปรกไม่สวยงำมและเป็นภำระในกำรเก็บขยะ 

 3. ตลิ่งพังจากคลื่นกัดเซาะ กำรที่มีเรือวิ่งเพ่ือชมหิ่งห้อยเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ผลกระทบ

จำกกำรเกิดคลื่นกัดเซำะบริเวณริมตลิ่งจนท ำให้ตลิ่งพัง เมื่อตลิ่งพังก็ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำง

เขื่อน ซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงสูงเป็นหลักแสนถึงล้ำนบำท ส ำหรับชำวบ้ำนบำงคนที่ไม่ต้องกำรลงทุนสร้ำง

เขื่อนก็จะตัดสินใจขำยที่ดินริมคลอง/แม่น้ ำ เนื่องจำกได้รำคำดีและเกิดควำมร ำคำญจำกเสียงดัง    

บำงรำยก็ขำยที่ดินทั้งหมดและบำงรำยก็จะขำยที่ดินส่วนที่ติดริมและย้ำยไปอยู่ในพ้ืนที่ด้ำนใน 

เนื่องจำกชำวบ้ำนส่วนใหญ่ท ำสวนจึงมีพ้ืนที่ดินมำกพอ จึงแบ่งขำยที่ดินที่ติดริมแม่น้ ำซึ่งส่วนใหญ่มัก

ซื้อที่ดินเพ่ือท ำรีสอร์ท ดังนั้นที่ดินที่ติดริมน้ ำบริเวณเส้นทำงชมหิ่งห้อย (รอบพ้ืนที่เกำะอัมพวำ)        

มีครัวเรือนประมำณ 200-300 ครัวเรือน ปัจจุบันเป็นเจ้ำของใหม่ที่มำจำกคนนอกพ้ืนที่อัมพวำ

มำกกว่ำร้อยละ 60 ดังกล่ำว 

 4. ท าลายระบบนิเวศ กำรที่มีเรือน ำนักท่องเที่ยวมำชมหิ่งห้อยจ ำนวนมำก ยิ่งเรือที่มีขยำย

ใหญ่จะท ำให้เกิดคลื่นรุนแรงซัดตลิ่งพังมำกข้ึน กำรที่ตลิ่งพังมีผลกระทบหลำยประกำร นอกจำกท ำให้

เจ้ำของบ้ำนที่อยู่ริมน้ ำต้องเสียเงินสร้ำงเขื่อนแล้ว ตลิ่งพังท ำให้ต้องรื้อกระชังปลำ ผู้ประกอบอำชีพหำ

ปลำและคนตกกุ้งได้รับผลกระทบ กำรสร้ำงเขื่อนเพ่ือกันตลิ่งพังท ำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปแหล่ง

อำหำรของกุ้ง หอย ปลำ และหิ่งห้อยหมดไป รวมทั้งกำรมีเศษขยะทิ้งลงแม่น้ ำมำกขึ้นจำกกำรมี

นักท่องเที่ยวเข้ำมำมำกขึ้นท ำให้ระบบนิเวศเสื่อมลง 

  5. รายได้ของผู้ประกอบอาชีพบางกลุ่มลดลง ผลจำกมีเรือน ำนักท่องเที่ยวเข้ำมำวิ่งมำกขึ้น

ท ำให้มีคลื่นแรง เสียงดังและตลิ่งพัง นับเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพตำมวิถีดั้งเดิม เช่น กำรตก

ปลำ และกำรตกกุ้ง จำกกำรสัมภำษณ์คนตกกุ้งมีผลท ำให้รำยได้จำกกำรตกกุ้งลดลง เนื่องจำกตั้งแต่

วันศุกร์-วันอำทิตย์ มีเรือน ำนักท่องเที่ยวเข้ำมำท ำให้ไม่สำมำรถออกเรือได้ในช่วงหัวค่ ำ จึงมีผลท ำให้

รำยได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตประมำณร้อยละ 20-30 นอกจำกนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลจำก

สภำพแวดล้อมเปลี่ยนไปด้วย 
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   6. ประชากรหิ่งห้อยมีแนวโน้มลดน้อยลง ภำยหลังจำก พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ จ ำนวน

ประชำกรหิ่งห้อยมีแนวโน้มลดน้อยลง เรือน ำเที่ยวจึงต้องย้ำยจุดไปชมหิ่งห้อยที่ใหม่ที่ยังมีหิ่งห้อย

เหลืออยู่บ้ำงแต่ก็ไม่มำกเหมือนในอดีต กำรที่หิ่งห้อยลดน้อยลงมีหลำยปัจจัย เช่น กำรที่คลื่นซัดท ำให้

ตลิ่งพังมีผลท ำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปท ำให้อำหำรของหิ่งห้อยลดลง ควันเสียของเรือ กำรมีแสงสว่ำง

จำกรีสอร์ท บ้ำนเรือนที่เพ่ิมขึ้น สภำพแวดล้อมเปลี่ ยนไปจึงท ำให้หิ่งห้อยลดลงเรื่อยๆ ตำมกำร

ขยำยตัวของเมือง และหิ่งห้อยย้ำยเข้ำไปอยู่ในสวนที่มีต้นไม้หนำแน่น หรืออยู่ในป่ำที่เป็นธรรมชำติ ไม่

มีแสงสว่ำงจำกไฟฟ้ำ ควันเสียจำกรถและเรือ 

 โดยสรุปผลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมแม่น้ ำ ซึ่งได้รับผลกระทบภำยนอก

ทั้งทำงบวกและทำงลบจำกกำรที่มีนักท่องเที่ยวมำชมหิ่งห้อยที่อัมพวำเป็นจ ำนวนมำก ชำวบ้ำนที่มำ

ประชุมกลุ่มย่อยได้ให้ข้อมูลว่ำชุมชนเคยพยำยำมแก้ปัญหำโดยกำรก ำหนดเวลำกำรเที่ยวชมแต่ก็ไม่

สำมำรถปฏิบัติได้ และกรณีที่พยำยำมจัดให้มีเรือพำยน ำเที่ยวก็ถูกกลั่นแกล้งโดยผู้ประกอบกำรเรือน ำ

เที่ยวที่ใช้เรือยนต์ท ำให้คลื่นมำกระทบเรือพำยของชำวบ้ำน ทั้งนี้ ชำวบ้ำนผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ำปัญหำที่

เกิดขึ้นนั้นมีสำเหตุจำกกำรไม่วำงแผนไว้เมื่อเริ่มท ำกำรตลำด และกำรขำดจิตส ำนักในกำรอนุรักษ์

ท่องเที่ยววิถีชุมชนของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำร แม้ว่ำอีกในอีกมุมชำวบ้ำนจะมีควำมพอใจที่มี

นักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวในท้องถิ่นจ ำนวนมำก แต่ก็อยำกให้มีกำรจัดกำรที่เป็นระบบเพ่ือไม่

ท ำให้เกิดผลกระทบจนเกินควร อย่ำงไรก็ตำมผลจำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ประมำณ ร้อยละ 

95 ยินดีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวที่อัมพวำเป็นจ ำนวนมำกหรือชำวบ้ำนกลุ่มนี้มีควำมเห็นว่ำ  ได้รับ

ผลกระทบทำงบวกมำกกว่ำทำงลบ เนื่องจำกเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำมำกๆ ท ำให้เมืองอัมพวำเจริญ

ขึ้น มีกำรพัฒนำขยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็วท ำให้ชำวบ้ำนสำมำรถขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรได้มำกขึ้น   

มีตลำดเพ่ิมข้ึนมีรำยได้และชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ซึ่งช่วงแรกที่มีนักท่องเที่ยวนั่งเรือเข้ำมำชมหิ่งห้อย

มำกๆ ชำวบ้ำนก็ได้รับผลกระทบทำงลบ โดยเฉพำะทำงด้ำนเสียงของเรือและนักท่องเที่ยวและกำรที่

คลื่นเซำะตลิ่งพังแต่ชำวบ้ำนบำงกลุ่มสำมำรถปรับตัวได้คิดว่ำเป็นเรื่องปกติ อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน

หิ่งห้อยได้ลดน้อยลงจึงท ำให้มีนักท่องเที่ยวนั่งเรือเข้ำมำชมหิ่งห้อยน้อยกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ จึงท ำให้

ชำวบ้ำนไม่ค่อยสนใจผลกระทบภำยนอกทำงลบในช่วงที่เข้ำไปสัมภำษณ์ 
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 4.2 นักท่องเที่ยวกับการเที่ยวชมหิ่งห้อย 

 จำกข้อมูลที่คณะนักวิจัยได้ส ำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 

400 คน (รำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเห็นนักท่องเที่ยว แสดงในภำคผนวก ก) พบว่ำส่วน

ใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นคนไทยอยู่ในวัยท ำงำน (อำยุในช่วง 26–50 ปี มีจ ำนวนมำกที่สุด) และอำศัยอยู่

ในเขตภำคกลำง มีรำยได้ในระดับปำนกลำงถึงสูง (อยู่ในช่วง 10,000–50,000 บำท) ส ำหรับ

พฤติกรรมกำรมำเที่ยวส่วนมำกเป็นกำรมำเที่ยวและพักค้ำงคืนที่ จ.สมุทรสงครำม โดยจะพักค้ำงคืน

เป็นเวลำ 1-2 คืน และมีบำงส่วนมำเที่ยวแบบเช้ำไปเย็นกลับ โดยที่ พักที่ เป็นที่นิยมส ำหรับ

นักท่องเที่ยว ได้แก่ รีสอร์ท/โรงแรม และโฮมสเตย์  ในกำรมำเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่มำเที่ยวกับเพ่ือนและ

ครอบครัว และอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มำเที่ยวเองส่วนตัวหรือมำกับที่ท ำงำน โดยมีควำมถี่ใ นกำร

เดินทำงมำเที่ยวไม่บ่อยนัก หรือนำนๆ จึงมำเที่ยวสักครั้งหนึ่ง  

 ส ำหรับวัตถุประสงค์ในกำรมำเที่ยวที่อัมพวำ ได้แก่ มำซื้อสินค้ำและรับประทำนอำหำร      

มำล่องเรือชมหิ่งห้อย ล่องเรือไหว้พระ และวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เที่ยวชมธรรมชำติและควำมเป็นอยู่

ของชำวบ้ำน และมำพักผ่อน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวอยำกกลับมำเที่ยวที่ตลำดอัมพวำอีก

ในอนำคต เพรำะอำหำรอร่อยและธรรมชำติร่มรื่น มีโบรำณสถำน เช่น วัดที่เก่ำแก่และสวยงำมหลำย

แห่ง และอุทยำนรัชกำลที่ 2 เป็นต้น ส่วนควำมเห็นต่อกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยในพ้ืนที่ อ.อัมพวำ 

จ.สมุทสงครำม นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจและจะกลับมำเที่ยวชม

หิ่งห้อยอีกครั้งในอนำคต โดยปัญหำที่ประสบจำกกำรไปท่องเที่ยวล่องเรือชมหิ่งห้อย เช่น  มีหิ่งห้อย

น้อยเกินไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 43 รองลงมำ คือ เรือมีเสียงดัง เห็นว่ำไม่ค่อยมีควำมปลอดภัยและ

ค่ำใช้จ่ำยแพง นอกจำกนี้ในส่วนที่ตอบเป็นอ่ืนๆ เช่น เดินทำงไม่สะดวกเพรำะกำรจรำจรหนำแน่น

ในช่วงวันหยุด ที่จอดรถมีจ ำกัด เป็นต้น และสิ่งที่ควรมีกำรปรับปรุงในกำรล่องเรือชมหิ่งห้อย ได้แก่ 

กำรปรับปรุงเรือ กำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัยให้มำกข้ึน และเสำะหำสถำนที่ชมหิ่งห้อยที่มีจ ำนวน

หิ่งห้อยมำกกว่ำในปัจจุบัน ดังนั้นปัญหำที่ส ำคัญที่คนส่วนใหญ่มีควำมเห็นสอดคล้องกันก็ คือ หิ่งห้อย

มีจ ำนวนน้อยไป และกำรเดินทำง-ที่จอดรถไม่สะดวกนั่นเอง 
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               ที่มำ: จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 

ภาพที่ 4.1 ปัญหำจำกกำรไปล่องเรือชมหิ่งห้อย 

 ในกรณีที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถำนที่ชมหิ่งห้อย หรือท ำให้มีหิ่งห้อยเพ่ิมมำกขึ้น 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 65.25 ยินดีจะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือเพ่ิมหำกมีกำร

ปรับปรุงดังกล่ำวและมีจ ำนวนหิ่งห้อยเพ่ิมขึ้น โดยจ ำนวนเงินนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ำย

เพ่ิมเติมอยู่ที่จ ำนวนเที่ยวละไม่เกิน 10-20 บำทต่อเที่ยว ดังนั้นจำกผลกำรศึกษำนี้จะช่วยให้ผู้ก ำหนด

นโยบำยน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเก็บค่ำชดเชยจำกผู้ได้รับประโยชน์และน ำไปชดเชยให้กับผู้เสีย

ประโยชน์  รวมทั้งพัฒนำกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยให้มีควำมยั่งยืนได้อีกทำงหนึ่งด้วย  
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    ที่มำ: จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 
    หมำยเหตุ ควำมยินดีจำ่ยต่อ 1 เที่ยวกำรชมหิ่งห้อย 

ภาพที่ 4.2 ควำมยินดีจ่ำยของนักท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย  

 นอกจำกนี้ตำมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีควำมเห็นต่อสถำนกำรณ์ที่มีจ ำนวนหิ่งห้อยลดน้อยลง

และอำจจะหมดไปว่ำ เป็นเรื่องที่น่ำเสียดำยและยินดีร่วมมือในกำรอนุรักษ์ร้อยละ 59.25 และมี

ควำมเห็นว่ำถือเป็นเรื่องจ ำเป็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนร้อยละ 31.00 โดยส่วนผู้ที่เห็นว่ำเป็นเรื่องปกติไม่

น่ำสนใจมีอยู่เป็นส่วนน้อยร้อยละ 7.75   

4.3 มุมมองของผู้น าชุมชนและหน่วยงานของรัฐ 

ส ำหรับมุมมองของผู้น ำชุมชนที่ให้เข้ำสัมภำษณ์มีควำมเห็นค่อนข้ำงตรงกันว่ำ จุดขำยของ

อัมพวำ คือ วิถีควำมเป็นอยู่ บรรยำกำศที่เป็นธรรมชำติ ผู้คนมีน้ ำใจ/สัมพันธไมตรีที่ดี และสิ่งที่ดึงดูด

ผู้คนเป็นหลัก คือ ตลำดน้ ำอัมพวำ โดยมีกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยเป็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมหนึ่งที่เป็นแรง

ดึงดูดในกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำ โดยนักท่องเที่ยวมักจะมีโปรแกรมท่องเที่ยวตอนกลำงวันที่ตลำดน้ ำ 

ส่วนตอนกลำงคืนไปเที่ยวชมหิ่งห้อย แต่เดิมนั้นมีกิจกรรมตลำดน้ ำมำก่อนช่วง พ.ศ. 2550 แล้ว 

เนื่องจำกประชำชนใช้กำรเดินทำงโดยเรือตั้งแต่วัดไทรจนถึงด ำเนินสะดวก ต่อมำมีกำรสร้ำง ถนน

พระรำม 2 และ ถนนบำงแพร-ด ำเนิน ท ำให้จ ำนวนเรือโดยสำรที่ส่วนใหญ่เป็นเรือหำงยำวเริ่มลดลง 

ตลำดน้ ำจึงซบเซำลงเรื่อยๆ จนมีกำรฟ้ืนกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง

ในช่วง พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันแม้ว่ำนักท่องเที่ยวอัมพวำมีจ ำนวนน้อยลงบ้ำง อำจเป็นเพรำะมีคนมำ
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เที่ยวเป็นจ ำนวนมำกแล้วในช่วงที่ผ่ำนมำ แต่เห็นว่ำอนำคตกำรท่องเที่ยวของอัมพวำยังคงสำมำรถ

เติบโตต่อไปได้   

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำของผู้น ำท้องถิ่น อ.อัมพวำ ในช่วง พ.ศ. 2547–2555 ที่ประสบ

ควำมส ำเร็จด้วยดีนั้น โดยได้ใช้กำรท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ โดยไม่พยำยำมเร่งให้   

โตเร็วเพรำะชุมชนจะไม่พร้อมและไม่ใช้กำรจัดกำรแบบอุตสำหกรรม แต่จะใช้ผู้ประกอบกำรในท้องที่

เป็นคนจัดกำรเพรำะจะมีควำมเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน เช่น ท ำโฮมสเตย์ ท ำให้คนท้องที่

สำมำรถกลับมำท ำมำหำกินในบ้ำนเกิด และได้วำงแนวไว้ว่ำจะไม่จัดให้มีตลำดทั้ง 7 วัน เพรำะเกรงว่ำ

คนท้องถิ่นจะสู้นำยทุนภำยนอกไม่ได้  โดยเมื่อพิจำรณำถึงตลำดน้ ำด ำเนินสะดวกจะมีจุดอ่อน คือ   

เป็นตลำดเช้ำ และทัวร์ที่ไปส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 เป็นชำวต่ำงชำติ ทำงอัมพวำจึงเน้น

กลุ่มเป้ำหมำยนักท่องเที่ยวจำกกรุงเทพฯ โดยมีค ำโฆษณำว่ำ “ตลำดน้ ำยำมเย็นอัมพวำ” ซึ่งเป็นที่

นิยมตั้งแต่เวลำนั้นเป็นต้นมำ โดยอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ตั้งเป้ำลูกค้ำกลุ่มชำวต่ำงชำติก็เพรำะมีปัญหำด้ำน

กำรสื่อสำรของชำวบ้ำน หลังจำกใน พ.ศ. 2547 ได้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นนักท่องเที่ยวแล้ว จึงได้

เพ่ิมกิจกรรมโดยเริ่มมีกำรน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยและโฮมสเตย์ โดยมีจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่พักและโฮมส

เตย์ ในระยะแรกจ ำนวนกว่ำ 40 รำย จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรมำกกว่ำ 400 รำย ในช่วงถัด

มำหลังจำกได้เริ่มกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรท่องเที่ยวแล้ว ก็ได้มีกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร สร้ำงระบบ

โฮมสเตย์ โดยภำครัฐได้เข้ำมำส่งเสริมให้ควำมรู้และทักษะในกำรท ำธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร ช่วยให้มี

ควำมเข้มแข็งขึ้น ซึ่งท ำให้คนท้องถิ่นกลับเข้ำมำท ำธุรกิจและประกอบอำชีพในพ้ืนที่มำกข้ึน  

ในปัจจุบันที่ จั งหวัดสมุทรสงครำมตลำดน้ ำที่ มีอยู่  3 แห่ งคือ 1) ตลำดน้ ำอัมพวำ              

ซึ่งผู้ประกอบกำรคนนอกพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 60-70 ที่เหลือเป็นคนในพ้ืนที่ประมำณ

ร้อยละ 30-40 2) ตลำดน้ ำบำงน้อย เป็นตลำดน้ ำแบบเดิมและยังมีขนำดเล็ก โดยพ่อค้ำแม่ค้ำเป็นคน

ในท้องถิ่นทั้งหมด และ 3) ตลำดน้ ำท่ำคำ ซึ่งเปลี่ยนเป็นแบบตลำดสมัยใหม่แล้วโดยค้ำขำยสินค้ำกัน

เฉพำะบนบก สำเหตุที่ท ำให้ตลำดน้ ำไม่เป็นที่นิยมเหมือนช่วงเริ่มต้นนั้น  ผู้น ำชุมชนเห็นว่ำอำจเป็น

เพรำะยุทธศำสตร์ในกำรขยำยฐำนลูกค้ำไม่มีควำมต่อเนื่อง รวมทั้งอำจมีสำเหตุจำกที่มิได้มีกำร

วำงแผนจัดระเบียบเพ่ือรองรับ หรือ ไม่ได้สร้ำงกติกำก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว เช่น กำรจัดสรรที่จอด

เรือส ำหรับแม่ค้ำและเรือน ำเที่ยวชมหิ่งห้อย และกำรวำงแผนด้ำนจรำจร รวมถึงกำรที่ไม่ได้อนุรักษ์วิถี
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ชีวิตดั้งเดิม และรำคำค่ำเช่ำที่ส ำหรับท ำกำรค้ำเพ่ิมขึ้นสูง กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของตลำดน้ ำมี

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่ำงมำก และท ำให้ค่ำครองชีพสูง พ่อค้ำแม่ค้ำส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นคนต่ำง

ถิ่นไปแล้ว สินค้ำก็มำจำกต่ำงถิ่นและมักไม่มีคุณภำพ รวมถึงร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่ำงถิ่นที่มำ

ท ำธุรกิจ   

ในส่วนของพ้ืนที่ดินที่สมุทรสงครำมมีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเกษตรกรท ำสวนเกษตรที่ใน

ลักษณะที่เป็นแบบยกร่อง มีคลองรับน้ ำที่เรียกว่ำ คลองล ำปะโดง ซึ่งเดิมมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้

น้ ำไม่ท่วม (ในพ้ืนที่มีน้ ำขึ้น-ลง ตลอดเวลำ วันละ 2 รอบ) แต่ช่วงหลังคลองถูกถมท ำให้พ้ืนที่รับน้ ำ

น้อยลงและมีปัญหำน้ ำเสียตำมมำ กำรท ำกำรเกษตรแต่เดิมในพ้ืนที่จะใช้แหล่งน้ ำจำกน้ ำนอนคลอง 

ซึ่งมีใช้ตลอดเวลำ ลักษณะไม่ใช่คลองคอนกรีตแบบชลประทำน บริเวณเขตสมุทรสงครำมจะท ำ

เกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ โดยเอำตะกอนที่น้ ำพำมำในคลองสูงถึงประมำณ 30 ซม. โกยขึ้นไปใช้

เป็นปุ๋ย เกษตรกรมักจะมีงำนยุ่งตลอดทั้งวันในกำรดูแลในรำยละเอียดของสวนเกษตรของตน ส่วน

เกษตรเคมีนั้นเริ่มมีกำรท ำในพ้ืนที่เมื่อประมำณ 20-30 ปีที่ผ่ำนมำ ตำมนโยบำยกำรเพ่ิมผลผลิตโดย

เริ่มจำกกำรฉีดยำที่ลิ้นจี่แทนกำรห่อกันแมลงและฉีดเพ่ือบ ำรุงต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนถึง

ปัจจุบัน ทรัพยำกรน้ ำก็ถูกท ำให้เกิดมลภำวะเนื่องจำกมีสำรพิษมำกขึ้นจำกน้ ำเสียที่ปล่อยออกจำก

โรงงำน และรีสอร์ทที่มีมำกขึ้น 

ส ำหรับเกษตรอินทรีย์นั้น ผู้น ำชุมชนที่ให้สัมภำษณ์มีควำมเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี เพรำะจะช่วย  

ในด้ำนสุขภำพเกษตรกร ลดต้นทุนกำรผลิต แต่มีปัญหำด้ำนวัตถุดิบที่ยังท ำได้ไม่พอใช้ โดยรวมยังท ำ

ไม่ได้เพียงพอต้องใช้เวลำอีกสักระยะหนึ่ง และปัญหำอีกประกำรหนึ่ง คือ รำคำผลผลิต ได้แก่ ส้มโอ

ปลอดสำรกลับมีรำคำถูกกว่ำแบบปลูกเคมีเพรำะผิวไม่สวยและรสชำติออกเปรี้ยว ซึ่งตอนนี้เกษตรกร

ก ำลังปรับปรุงโดยใช้วิธีห่อกันแมลง ส่วนเนื้อใกล้เคียงกับส้มโอปลูกแบบเคมี แต่ส้มโอที่ปลูกแบบเคมี

จะมีรสหวำน อร่อย และผิวสวยกว่ำ ท ำให้ขำยได้รำคำแพงกว่ำ ส ำหรับในกำรท ำกำรเกษตรจะมี

เกษตรอ ำเภอและเกษตรจังหวัด เข้ำมำให้ควำมรู้เกษตรกรในเรื่องต่ำงๆ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้มำกขึ้น  

โดยแนวโน้มในอนำคตนั้น มีควำมเห็นว่ำชำวบ้ำนจะมีกำรขำยที่ดินให้คนต่ำงถิ่นเพ่ือสร้ำงเป็นรีสอร์ท 

หรือ เป็นที่อยู่อำศัยมำกขึ้นเพรำะให้ผลตอบแทนดีกว่ำ และสำมำรถคืนทุนได้เร็วกว่ำกำรใช้ประโยชน์

โดยท ำกำรเกษตร ส ำหรับในกรณีบ้ำนของคนต่ำงถิ่นที่ย้ำยเข้ำมำนั้น สำมำรถสังเกตได้จำกบ้ำนที่ท ำ
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รั้วขนำดสูงใหญ่จะเป็นของคนต่ำงถิ่นและมีกำรสร้ำงเขื่อนกันตลิ่งพัง  โดยสังเกตได้ว่ำฝั่งคุ้ งของคลอง 

(ฝั่งที่ถูกคลื่นซัดตลิ่ง) จะมีเขื่อนเป็นระยะๆ ส่วนบ้ำนที่เป็นของคนในท้องถิ่นเดิมมักจะท ำรั้วไม่สูงนัก 

โดยมีระดับแค่พอกันสุนัขข้ำมไปได้เท่ำนั้น กำรแก้ปัญหำตลิ่งพังโดยกำรสร้ำงเขื่อน ยังท ำให้ระบบ

นิเวศป่ำชำยเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำหำยไป โดยฝั่งคุ้ งจะมีอุณหภูมิน้ ำต่ ำกว่ำฝั่งแหลมท ำให้มี

สัตว์อำศัยมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีคลื่นท ำให้ตลิ่งพังชำวบ้ำนหลำยรำยก็จ ำเป็นต้องขำยที่ดินของ

ตนเองทิ้งเพรำะไม่มีเงินสร้ำงเขื่อน ท ำให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปเนื่องจำกคนต่ำงถิ่นมำซื้อและถม

ที่ท ำให้คลองที่รับน้ ำหำยไป 

ในด้ำนบริบทของชุมชนจะมีลักษณะที่มีผู้สูงอำยุอยู่เฝ้ำบ้ำน ส่วนลูกหลำนไปเรียนและท ำงำน

ในเมือง มีกำรขำยที่ดินโดยคนในท้องถิ่นออกไปเป็นจ ำนวนมำกแล้ว (ผู้ให้ข้อมูลประเมินว่ำมีกำรขำย

ออกไปถึงร้อยละ 80) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงสังคมเปลี่ยนไปจำกเดิมเป็นแบบอุปถัมภ์ซึ่งกันและ

กันกลำยเป็นต่ำงคนต่ำงอยู่ ในด้ำนควำมร่วมมือช่วยเหลือกัน หำกพิจำรณำในมุมมองที่เป็นทำงกำรจะ

ไม่เข้มแข็งนัก เนื่องจำกคนรุ่นใหม่ต่ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบในครอบครัว และงำนในสวนส่วนตัวที่ต้องใช้

เวลำตั้งแต่เช้ำถึงเย็นในกำรดูแลทั้งวัน เนื่องจำกชำวสวนต้องท ำสวนกันเองเพรำะค่ำจ้ำงแรงงำนสูง

และหำคนงำนได้ยำก แต่ในมุมมองที่ไม่เป็นทำงกำรที่เป็นสังคมของคนรุ่นเก่ำเห็นว่ำยังมีควำมเข้มแข็ง

อยู่ ตัวอย่ำงเช่น กรณีปัจจุบันในพ้ืนที่ ต.โรงหีบ อ.บำงคนที ก ำลังท ำโครงกำรท่องเที่ยวโดยอนุรักษ์วิถี

ชีวิตเดิมๆ เช่น กำรขึ้นเก็บตำลหรือมะพร้ำว กำรท ำน้ ำตำลมะพร้ำวและอำหำรพ้ืนบ้ำน ซึ่งในช่วงที่

ผู้วิจัยเข้ำไปสัมภำษณ์นั้นยังอยู่ระหว่ำงกำรทดลองภำยในชุมชนและดูควำมเหมำะสมของโปรแกรม

กำรท่องเที่ยว โดยภำครัฐ คือ พัฒนำองค์กรชุมชนจำกกรุงเทพมหำนครเข้ำมำช่วยให้ควำมรู้และ

แนะน ำเพื่อปรับให้มีคุณภำพ  

มุมมองท่ีเกี่ยวกับห่ิงห้อย: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการจัดการ 

ในส่วนของหิ่งห้อยนั้น เห็นว่ำเป็นตัวชี้วัดอย่ำงหนึ่งที่แสดงถึงควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ 

เนื่องจำกหิ่งห้อยสำมำรถอยู่ในสวนได้แต่จะไม่อยู่ในพ้ืนที่เกษตรเคมี พ้ืนที่ที่มีหิ่งห้อยมำก  คือ      

คลองอัมพวำ ซึ่งพ้ืนที่ใช้ปลูกมะพร้ำวเป็นส่วนมำกและไม่ค่อยฉีดยำฆ่ำแมลง สิ่งที่ท ำให้หิ่งห้อย         

มีจ ำนวนลดลง คือ สภำพน้ ำที่สกปรกจำกสำรเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่กำรเกษตรและน้ ำเสียที่ไหลมำจำกพ้ืนที่

ใกล้เคียง เช่น รำชบุรี เป็นต้น รวมทั้งผู้ประกอบกำรรีสอร์ทส่วนใหญ่ก็ต่อท่อน้ ำทิ้งลงคลองอัมพวำ   
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ท ำให้มีปัญหำน้ ำเสียมำก นอกจำกนั้นกำรโค่นต้นล ำพูซึ่งปกติจะปลูกเพ่ือช่วยยึดตลิ่งไม่ให้ดินพังทลำย 

แต่ช่วงหลังถูกโค่นเพ่ือพัฒนำที่ดินเป็นที่อยู่อำศัยหรือประกอบธุรกิจ และมีแสงไฟฟ้ำมำกขึ้น สภำพ

ภูมิศำสตร์ของเมืองเปลี่ยนไป เนื่องจำกมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมำกข้ึนดังกล่ำวก็ท ำให้หิ่งห้อยมีจ ำนวน

ลดลง (มีควำมเห็นว่ำเหลืออยู่เพียงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงมีอยู่เต็มที่) และพ้ืนที่ที่มีหิ่งห้อยอยู่

มำกจะไกลออกไปจำกเดิม ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวที่เติบโตและกำรสร้ำงเขื่อนริมตลิ่งมำกขึ้นยัง

ท ำให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง สัตว์น้ ำหลำยชนิดที่แม่กลองสูญพันธุ์ไปแล้วรวมถึงกุ้งแม่น้ ำที่มีจ ำนวน

ลดลง ท ำให้รำยได้ของผู้ประกอบอำชีพตกกุ้งลดลงจำกเดิมอย่ำงมำก (เดิมมีรำยได้จำกกำรตกกุ้งเฉลี่ย

วันละ 300-500 บำท) รวมทั้งในช่วงวันศุกร์ถึงวันอำทิตย์ก็ไม่สำมำรถออกเรือในช่วงหัวค่ ำได้          

ซึ่งตำมปกติเวลำในกำรตกกุ้งจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ ำจนถึงเช้ำในแต่ละวัน   

ส ำหรับควำมเห็นของหน่วยงำนรัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่และ

อยู่ใกล้ชิดชุมชนก็ไม่สำมำรถจัดกำรแก้ไขปัญหำได้ รวมถึงนักกำรเมืองท้องถิ่นมักห่วงฐำนเสียงของตน

คือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและเรือน ำเที่ยว จึงไม่ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรให้เรียบร้อย ชุมชนได้

พยำยำมเจรจำหลำยครั้ง ต้องกำรในประเด็นที่ให้ชุมชนเป็นผู้ด ำเนินกำรเองโดยใช้เรือพำยและรณรงค์

ว่ำอย่ำใช้เรือยนต์อย่ำงที่เคยท ำในอดีตแต่ก็ไม่มีผลแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมในมุมมองของผู้น ำชุมชน

นั้น หำกต้องกำรให้กำรอนุรักษ์หิ่งห้อยยังคงมีอยู่ต่อไปก็ควรต้องสนับสนุนเกษตรปลอดสำร และกำร

ท่องเที่ยวที่ไร้มลภำวะ คือ มีคุณภำพ วิถีสงบ รักษ์ธรรมชำติ และมีควำมสุข แหล่งที่ยังมีหิ่งห้อยมำก

อยู่ก็มักเป็นที่เปลี่ยว พื้นที่อยู่ลึกเข้ำไปจำกคลองหลัก โดยปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องหิ่งห้อย

โดยเฉพำะ ส่วนแผนพัฒนำจังหวัดและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็ได้ก ำชับให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้

ยังถือว่ำสำมำรถดูแลคุณภำพน้ ำแม่กลองได้ดีอยู่ ส ำหรับกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันจะไม่ได้เน้นกำรเที่ยว

ดูหิ่งห้อยเป็นหลัก แต่เป็นกำรท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและป่ำชำยเลนในเขตพ้ืนที่สมุทรสงครำม 

การด าเนินการเพื่อจัดระเบียบการเที่ยวชมหิ่งห้อย 

 สืบเนื่องจำกควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระหว่ำงผู้ได้ประโยชน์และ     

ผู้เสียประโยชน์และมีควำมรุนแรง เผชิญหน้ำกันในบำงข่วง ท ำให้ชุมชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของ

ปัญหำและได้พยำยำมด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือแก้ปัญหำร่วมกันโดยกำรจัดระเบียบกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย

ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นที่พอใจต่อทุกฝ่ำย ทั้งนี้ได้มีกำรประชุมร่วมกันในชุมชนและ
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หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องใน พ.ศ. 2550 โดยผลกำรประชุมมีประเด็นส ำคัญสรุปได้ดั งนี้  (จำกกำร

สัมภำษณ์และเอกสำรของ อำจำรย์ปรีชำ เจี๊ยบหยู)  

 1) กำรจัดตั้งสภำคณะกรรมกำรชุมชน ได้ก ำหนดให้แต่ละชุมชนจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน 

เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสถำนกำรณ์โดยทั่วไปของชุมชน โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้ำนๆ ละ 6 -10 คน 

โดยคณะกรรมกำรชุมชนจะประชุมร่วมเพ่ือท ำแผนพัฒนำชุมชนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบำล 

รวมทั้งกำรจัดกำรวำงแผนพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรในท้องถิ่น 

 2) ชุมชนต้องกำรให้ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวทำงเรือใช้เรือพำย และจัดสถำนที่ลงเรือให้ใช้

พ้ืนที่วัดจุฬำมณี วัดท้ำยหำด วัดช่องลม หรือท่ีใดที่หนึ่งนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ 

 3) กำรออกกฎและระเบียบในกำรท่องเที่ยวให้ใช้แนวทำงแบบอนุรักษ์ธรรมชำติเพ่ือให้เกิด

ควำมยั่งยืน 

 4) กำรประชำสัมพันธ์กับชุมชนอื่น โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบำลของแต่ละพ้ืนที่จัดกำร

บริหำรในแต่ละพ้ืนที่ของตน 

 5) กำรด ำเนินกำรให้ใช้แนวทำงตำมกฎหมำย พ.ร.บ.สภำองค์กรชุมชน ซึ่งก ำหนดให้มีสภำ

องค์กรชุมชนต ำบล 1 สภำใน 1 ต ำบล ตำมควำมพร้อมของรำษฎรในต ำบล องค์ประกอบตำมที่

กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยสภำองค์กรชุมชนต ำบลมีภำรกิจส ำคัญ เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน

อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชนและของ

ชำติ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และ

คุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน และกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ต ำบลเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เป็นต้น  

 สิ่งที่น่ำสนใจ คือ กฎระเบียบส ำคัญที่ชุมชนได้ก ำหนดขึ้นจำกกำรปรึกษำหำรือกันเพ่ือจัด

ระเบียบกำรเท่ียวชมหิ่งห้อยทำงเรือ ได้แก่  

 1) ไม่อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวน ำเรือเครื่องน ำนักท่องเที่ยวดูหิ่งห้อย ส่วนกำรวิ่งใน

เวลำกลำงวันให้ท ำได้โดยปกติ 

 2) ให้ใช้เรือพำยในกำรดูหิ่งห้อยเท่ำนั้น โดยคณะกรรมกำรชุมชนในแต่ละชุมชนจะก ำหนดจุด

ลงเรือพำยและบริกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 3) ระเบียบเกี่ยวกับกำรดูแลควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
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 4) กำรจัดฝึกอบรมให้กับผู้พำยเรือน ำเที่ยว 

 5) กำรให้รำยละเอียดกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัน เวลำ ในกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย 

 6) กำรก ำหนดช่วงเวลำหรือฤดูกำลท่องเที่ยว โดยให้มีช่วงเวลำที่หยุดให้บริกำรในแต่ละปี

เพ่ือให้ธรรมชำติพักตัวและฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์เช่นเดิม 

 7) กำรก ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืนกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้  

 ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรนั้น อำจจัดเป็นกิจกรรมเพ่ือช่วยเสริมกำรท่องเที่ยวหรือกำรจัดงำน

ประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ เช่น งำนชักพระ งำนลอยกระทง และงำนทอดกฐิน หรืองำนส ำคัญประจ ำปี

ของจังหวัด ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งในทำงตรง คือ เป็นกำรฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้ำน และทำงอ้อมคือ    

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน ทั้งนี้ชุมชนได้จัดท ำเป็นโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยซึ่งก ำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น 

รวมทั้งจะเป็นกำรช่วยแก้ปัญหำที่เรือยนต์ที่ให้บริกำรน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยได้สร้ำงผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของชุมชน โดยเฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อม ทำงชุมชนจึงได้มีมติที่จะจัดตั้งศูนย์กลำงกำรดูหิ่งห้อยโดยใช้

เรือพำยที่วัดช่องลม เพรำะเป็นสถำนที่มีควำมพร้อมในทุกด้ำน ซึ่งกำรด ำเนินกำรถือเป็นกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำงแท้จริง 

โดยก ำหนดเปิดโครงกำรในวันที่ 1 เมษำยน–31 ตุลำคม พ.ศ. 2551 เพรำะเป็นช่วงที่มีควำมเหมำะสม

ในกำรท่องเที่ยวดูหิ่งห้อย ระดับน้ ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมำะ ส่วนที่เหลือทำงชุมชนจะปิดฤดูกำล

ท่องเที่ยวเพื่อพักฟ้ืนธรรมชำติ  

4.4 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยและแนวทางการแก้ปัญหาในอดีต 

 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ ำเภออัมพวำมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วนับจำก พ.ศ. 2548     

เป็นต้นมำ โดยมีตลำดน้ ำอัมพวำและกำรเที่ยวทำงเรือ คือ กำรนั่งเรือไหว้พระตำมวัดริมน้ ำ และกำร

เที่ยวชมหิ่งห้อยยำมค่ ำคืนเป็นจุดเด่นในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวน ำมำซึ่ง

ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบต่อชุมชนในอัมพวำ ผลกระทบที่เกิดข้ึนมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสีย

ประโยชน์ และจำกกำรที่ผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์มักจะเป็นคนละกลุ่มกันจึงน ำไปสู่ควำม

ขัดแย้ง โดยผู้น ำชุมชนได้พยำยำมหำทำงออกร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหำมำแล้ว แต่ไม่ได้รับควำมร่วมมือ

เท่ำท่ีควร  
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย  

 ส ำหรับผลกระทบด้ำนบวกของกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย เช่น กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ    

กำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับคนในพ้ืนที่จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรได้มำกขึ้น กำรจ้ำงงำนด้ำนกำรโรงแรมที่พัก ร้ำนอำหำร ของที่

ระลึก ตลอดจนควำมเจริญทำงวัตถุและระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เป็นต้น ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ดี

ขึ้น มีควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง กำรด ำรงชีวิต และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีควำมเป็นสังคม

เมืองมำกขึ้น รำคำที่ดินปรับตัวสูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ 2-3 เท่ำตัวในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำ ผู้คนในท้องถิ่นต่ำง  

ก็ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงบ้ำงทำงอ้อมบ้ำงจำกควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ ส ำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ด้ำนบวกโดยตรงจำกกำรขยำยตัวของกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย เช่น ผู้ประกอบกำรเรือที่มีรำยได้มำกขึ้น    

ผู้ที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเองที่ได้สัมผัสกับบรรยำกำศธรรมชำติจำกกำร

ท่องเที่ยว ส่วนผลกระทบด้ำนลบก็มีไม่น้อยเช่นกัน อำทิ ควำมเดือดร้อนร ำคำญของชำวบ้ำนริมน้ ำ

จำกเสียงดังของเรือเที่ยวชมหิ่งห้อยที่แล่นผ่ำนในเวลำค่ ำคืน รบกวนกำรหลับนอนและพักผ่อน ขยะที่

มีปริมำณมำกขึ้น สภำพแวดล้อมธรรมชำติที่แย่ลงจำกน้ ำเสีย เป็นต้น ในช่วง พ.ศ. 2550 ได้มีกำร

ประชุมกรรมกำรโครงกำรเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำและพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ของโครงกำร รวมทั้ง

หำรือถึงปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยท่ีส ำคัญ ดังนี้    

 1) ผลกระทบกับระบบนิเวศและธรรมชำติของสัตว์น้ ำริมฝั่ง ในบริเวณชำยฝั่งโดยเฉพำะ     

ฝั่งแหลมที่มีผลกระทบมำกที่สุด ต้นล ำพูถูกท ำลำยจำกกำรกัดเซำะของคลื่นจำกเรือยนต์ที่วิ่งพำ

นักท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเป็นบริเวณกว้ำงตลอดแนวทำงกำรท่องเที่ยว ท ำให้สัตว์น้ ำวัยอนุบำลและสัตว์

น้ ำที่อำศัยบริเวณชำยฝั่งไม่สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ตำมปกติได้ เนื่องจำกแรงกระแทกของคลื่น หน้ำดิน 

และชำยฝั่งถูกท ำลำย แหล่งอำหำรตำมธรรมชำติสูญหำย ท ำให้สัตว์น้ ำหลำยชนิดก ำลังอยู่ในภำวะใกล้

สูญพันธุ์ 

 2) ควำมเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ของหิ่งห้อย โดยมีสำเหตุจำกมลภำวะของเครื่องยนต์ท ำให้

ปริมำณของหิ่งห้อยลดลงอย่ำงรวดเร็ว พบว่ำในพ้ืนที่หมู่ 7 และหมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีหิ่งห้อยมำก

และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมมีปริมำณลดลงจนเหลือเพียง 4 กลุ่มใหญ่เท่ำนั้น ซึ่งแต่เดิม

หิ่งห้อยจะมีจ ำนวนมำกจนสำมำรถดูได้ตลอดแนวชำยฝั่ง 
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 3) ส ำหรับปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนต่ำงๆ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่ำนมำ

ที่จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมแก้ไข ได้แก่  

- กำรกัดเซำะตลิ่งของคลื่นที่เกิดจำกเรือน ำเที่ยว 

- กำรเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ของหิ่งห้อยและสัตว์น้ ำบริเวณชำยฝั่ง 

- ปัญหำต่อวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งกำรด ำเนินชีวิตตำมปกติของชุมชนได้ถูกรบกวนจำก

มลภำวะทำงเสียง-กลิ่น กำรท ำมำหำกินกันตำมปกติของชุมชนตำมชำยฝั่ง เช่น ตกกุ้งแม่น้ ำ ไม่

สำมำรถท ำได้ในคืนวันศุกร์-อำทิตย์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

 จำกผลกระทบที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ท ำให้ชุมชนมีควำมพยำยำมที่จะแก้ปัญหำ โดยเฉพำะกำร

แก้ปัญหำเรื่องของเรือยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีก ำลังสูงเพ่ือแข่งขันในกำรท ำรอบรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมี

แนวทำงกำรแก้ปัญหำดังนี้ 

 1) ลดขนำดก ำลังของเครื่องยนต์ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

 2) ก ำหนดจุดดับเครื่องหรือกำรใช้ควำมเร็วให้น้อยที่สุด ในบริเวณท่ีชุมชนก ำหนด  

 3) วำงแนวทุ่นบริเวณที่มีหิ่งห้อยตลอดแนว เพ่ือป้องกันคลื่นและเว้นระยะห่ำงของเรือ

ท่องเที่ยวไม่ให้เข้ำใกล้บ้ำนเรือนของชำวบ้ำนมำกเกินไป เพรำะจะรบกวนควำมเป็นส่วนตัวและมีเสียงดัง   

 4) กำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรขับเรือในเรื่องของกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยที่ถูกวิธี     

ปลูกจิตส ำนึกกับนักท่องเที่ยวให้อนุรักษ์ธรรมชำติ (เช่น ไม่ใช้ไฟฉำยส่อง และให้ควำมรู้เรื่องธรรมชำติ

ของหิ่งห้อยอย่ำงถูกต้อง) 

 5) ก ำหนดเวลำกำรท่องเที่ยว เช่น เริ่มจำก 19.30–21.30 น. เฉพำะเรือยนต์ ส ำหรับเรือพำย

ให้พำยดูหิ่งห้อยได้โดยไม่ก ำหนดเวลำแต่ไม่ควรเกิน 23.00 น. 

 นอกจำกนี้ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครำม ซึ่งมีกำรจัดตั้งตลำดชุมชนอยู่หลำยแห่งได้แก่ 

ตลำดท่ำกำ ตลำดบำงน้อย ตลำดอัมพวำ ตลำดวัดเพชรสมุทร และดอนหอยหลอด ได้ประสบปัญหำ

คล้ำยกันเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัด อยู่เป็น

ประจ ำเพ่ือวำงแผนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยว เนื่องจำกเดิมกำรท่องเที่ยวของ

พ้ืนที่สมุทรสงครำมยังขำดกำรวำงระบบและไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ผู้ประกอบกำรขำดควำมรู้ในเรื่อง



แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเท่ียวชมหิ่งหอ้ย อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 |4- 22 
 

กำรท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ เช่น แหล่งทรัพยำกรที่เป็นจุดขำย วิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศของแหล่ง

ทรัพยำกร รวมทั้งยังขำดควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรเพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบ ดังนั้น

ส่วนรำชกำรน่ำจะเป็นแกนน ำในกำรบริหำรจัดกำร โดยเป็นกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมที่ให้ผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องทั้งหมดมำหำแนวทำงร่วมกันในกำรแก้ปัญหำเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนและทุกฝ่ำยยอมรับได้ ไม่

ว่ำจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้เสียประโยชน์ นอกจำกนี้กำรแก้ปัญหำและกำรประสำนงำนต่ำงๆต้อง

มีควำมต่อเนื่องอีกด้วย 

บทเรียนจากการจัดระเบียบการเที่ยวชมหิ่งห้อยที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

 กำรจัดระเบียบกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยในระยะที่ผ่ำนมำเรียกว่ำประสบควำมส ำเร็จน้อย 

ภำยหลังจำกกำรท ำให้ตลำดน้ ำอัมพวำและกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย โดยกำร

ล่องเรือน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยได้เริ่มขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรใน พ.ศ. 2548 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้หันมำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพ่ือใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

มำพร้อมกับปัญหำต่ำงๆ ตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นมลภำวะเสียง น้ ำเสีย ต้นล ำพูริมคลองถูกตัด ดินริม

คลองถูกกัดเซำะ เป็นต้น เนื่องจำกสินค้ำและบริกำรก่อให้ เกิดผลกระทบด้ ำนลบ (negative 

externality) จำกกำรผลิตและกำรบริโภค กำรทีผู้ผลิตมิได้ค ำนึงถึงต้นทุนทำงสังคมที่เกิดขึ้น จึงท ำให้

ผลิตออกมำในปริมำณมำกกว่ำจุดที่เหมำะสม (optimum) น ำไปสู่ควำมขัดแย้งของคนในสังคมที่มีผู้

ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์   

 ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำเกิดขึ้นหลำยครั้งในระยะกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม

จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพบว่ำกำรจัดระเบียบกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จมี

เหตุผลส ำคัญหลำยประกำร เช่น 

 1. ขาดการมีส่วนร่วมในลักษณะองค์รวม จำกประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำที่ผ่ำนมำมัก

พบว่ำเป็นลักษณะต่ำงคนต่ำงท ำ เช่น ได้มีกำรประชุมร่วมกันในชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน 

พ.ศ. 2550 โดยมีผู้น ำชุมชนเป็นแกนน ำรวมทั้งเป็นตัวแทนของฝ่ำยที่ได้รับผลกระทบ มีกำรก ำหนด

กติกำส ำหรับกำรเดินเรือชมหิ่งห้อยในเวลำค่ ำคืน เช่น ห้ำมออกเรือหลัง 3 ทุ่มไปแล้ว เวลำที่เรือเข้ำ

ใกล้บริเวณที่จะชมหิ่งห้อยให้ดับเครื่องยนต์ ห้ำมนักท่องเที่ยวจับหิ่งห้อยและส่งเสียงดัง และห้ำมใช้
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ควำมเร็วเกินก ำหนดเพ่ือลดผลกระทบเรื่องคลื่นจำกเรือกัดเซำะตลิ่ง เป็นต้น แต่ก็ขำดกำรน ำมำปฏิบัติ

อย่ำงจริงจัง 

 2. ขาดการเคารพกติการร่วมกันในสังคม สืบเนื่องจำกควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำของ

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอัมพวำในอดีตนั้น เกิดจำกควำมต้องกำรของผู้เสียประโยชน์/ผู้ที่ได้รับควำม

เดือดร้อนเป็นหลัก โดยที่ฝ่ำยผู้ได้รับประโยชน์และส่วนรำชกำรไม่มีส่วนร่วมเท่ำที่ควร จึงขำดมุมมอง

และควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกติกำหรือข้อตกลงจึงมิได้ถูกน ำมำปฎิบัติ

อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องจำกคนขับเรือและนักท่องเที่ยวเท่ำที่ควร ควำมขัดแย้งยังคงไม่ได้รับกำรแก้ไข

อย่ำงจริงจัง เพรำะขำดกำรเคำรพกติกำรร่วมกันในสังคมนั่นเอง 

 3. ภาครัฐขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและด าเนินการไม่ต่อเนื่อง จำกประสบกำรณ์ที่

ผ่ำนมำภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้กลไกตลำดเป็น

ส ำคัญทั้งในส่วนของอุปสงค์และอุปทำน แต่เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่ำวนี้เป็นบริกำรที่

เกิดผลกระทบภำยนอกด้ำนลบ (negative externality) กำรบริโภคตำมกลไกตลำดอำจมีปริมำณ

มำกเกินกว่ำที่ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่จะฟ้ืนฟูได้ทัน ดังนั้นภำครัฐควรมีบทบำทเข้ำมำดูแลเพ่ือลด

ผลกระทบต่อบุคคลที่สำมดังที่เป็นอยู่ หำกภำครัฐซึ่งเป็นคนกลำงมีควำมเข้มแข็งและจัดระเบียบใน

เรื่องกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง มีกำรบังคับใช้กฎระเบียบก็จะช่วยบรรเทำ

ปัญหำลงได้ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพบว่ำในส่วนของรัฐบำลท้องถิ่นเองก็มีข้อจ ำกัด

ด้ำนงบประมำณและก ำลังคน นอกจำกนี้นักกำรเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้บริหำรเองก็ต้องค ำนึงถึงฐำนเสียง

ของตน เพรำะบุคคลเหล่ำนี้ต้องมำจำกกำรเลือกตั้ งของประชำชน หำกมีควำมขัดแย้งกับ

ผู้ประกอบกำร/ชุมชนก็จะท ำให้เสียฐำนเสียงไปได้ 

 4. ขาดการประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎระเบียบ กำรจัดระเบียบกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย

ที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรขำดกำรประชำสัมพันธ์และกำรบังคับใช้

กฎระเบียบ โดยในทำงปฎิบัติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักท่องเที่ยงก็ไม่ทรำบข้อห้ำมหรือแนวปฎิบัติใน

กำรเที่ยวชมหิ่งห้อย อำทิ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่จับหิ่งห้อย เพรำะเคยมีนักท่องเที่ยวน ำถุงพลำสติกมำจับ

หิ่งห้อย เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรเรือ/คนขับเรือ ก็น ำเรือออกบริกำรนักท่องเที่ยงรอบดึกที่
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เลยเวลำที่ได้ตกลงกันไว้โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลที่มีนักท่องเที่ยวมำจ ำนวนมำกเพรำะขำดบทลงโทษ

ที่ชัดเจน 

4.5 ความขัดแย้งระหว่างผู้ได้ประโยชน์-เสียประโยชน์ 

 ปัญหำควำมขัดแย้งเกิดขึ้นในอดีตนั้น เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ได้ประโยชน์ คือ ผู้ประกอบกำรเรือน ำ

เที่ยว/คนเรือ และนักท่องเที่ยว กับผู้เสียประโยชน์คือ ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมน้ ำ เนื่องจำกกำรที่

นักท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยมีจ ำนวนมำกและเที่ยวกันจนดึก เวลำที่เลิกเที่ยวชมอำจดึกมำกช่วงตีสองในแต่

ละวัน จนท ำให้ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมคลองไม่พอใจ เพรำะรบกวนกำรหลับนอนและควำมเป็นส่วนตัว 

บำงรำยถึงกับโดนยิงด้วยหนังสติ๊กและขว้ำงปำก้อนหินจำกชำวบ้ำน แต่ในปัจจุบันนี้จะอยู่ในช่วงเวลำ

ประมำณหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่ม ซึ่งเป็นเวลำที่ไม่ดึกจนเกินไปแล้ว โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ ชำวบ้ำน

ริมคลองได้รับผลกระทบในเรื่องนี้น้อยลง เนื่องจำกนักท่องเที่ยวย้ำยไปดูหิ่งห้อยจำกแหล่งอ่ืนในเขต

พ้ืนที่ใกล้เคียงอัมพวำ เพรำะหิ่งห้อยลดลงจนเกือบหมดไป ในช่วงที่มีควำมขัดแย้งชำวบ้ำนตอบโต้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่สร้ำงควำมเดือดร้อนจำกเสียงเรือ และเครื่องเสียงที่เปิดเสียงดังในเวลำเที่ยวชมหิ่งห้อย

ยำมค่ ำคืน โดยชำวบ้ำนใช้วิธีตัดต้นล ำพูทิ้งเพ่ือไม่ให้มีแหล่งอำศัยของหิ่งห้อย ส่วนในพ้ืนที่อ่ืนถึงกับมี

กำรยิงปืนขู่นักท่องเที่ยวไม่ให้เข้ำไปใกล้บริเวณบ้ำนของตน 

สำเหตุอีกประกำรหนึ่งที่คนเรือเห็นว่ำท ำให้หิ่งห้อยมีจ ำนวนน้อยลงก็คือ กำรก่อสร้ำงรีสอร์ท

ที่เพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งหำกยังด ำเนินต่อไปเรื่อยๆ อำจท ำให้หิ่งห้อยหมดไปได้เพรำะจะต้องมีกำรตัดต้นล ำพู 

กำรติดไฟฟ้ำแสงสว่ำง และระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรมลงโดยจำกกำรกระท ำของคน เช่น กำรปล่อยน้ ำ

เสียลงแม่น้ ำ/คลอแต่ผู้ประกอบกำรเรือบำงคนกลับเห็นว่ำ กำรสร้ำงรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์เพ่ิมขึ้นเป็น

เรื่องที่ดี เนื่องจำกจะท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวมีจ ำนวนมำกขึ้น เพรำะหำกไม่มีที่พักเพียงพอแล้ว

นักท่องเที่ยวอำจจะไม่มำท่องเที่ยวมำกนัก และเห็นว่ำผู้คนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่มีควำมเคยชินกับเสียง

เครื่องยนต์ของเรือซ่ึงมีมำนำนแล้วจึงไม่รู้สึกร ำคำญ  ผู้ประกอบกำรเรือให้ข้อมูลว่ำโดยปกติเสียง

เครื่องยนต์เรือจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชำวบ้ำนในพ้ืนที่ เนื่องจำกกำรใช้เรือสัญจรไปมำเป็นเรื่องปกติ

ของผู้คนแถวนั้น ซึ่งผู้คนแถวนั้นใช้เรือเป็นพำหนะตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อมีกำร

ท่องเที่ยวทำงเรือมำกขึ้น มีเรือแล่นเป็นจ ำนวนมำกท ำให้เกิดเสียงดังทั้งจำกเครื่องยนต์และเสียง

นักท่องเที่ยวก็จะท ำให้ชำวบ้ำนบริเวณนั้นไม่พอใจ โดยชำวบ้ำนหลำยรำยซึ่งเป็นชำวสวนท ำงำนตั้งแต่
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เช้ำถึงค่ ำ จึงต้องกำรพักผ่อนและทนไม่ได้ที่มีเสียงดังในช่วงดึก ชำวบ้ำนจ ำนวนหนึ่งตัดสินใจตัดต้น

ล ำพูทิ้งเสีย เพ่ือที่เรือน ำเที่ยวจะได้ไม่มำจอดบริเวณบ้ำนของตน 

 ส ำหรับปัญหำผลกระทบที่มีต่อชำวบ้ำนริมน้ ำ คือ กำรที่คลื่นซัดตลิ่งพังนั้น คนเรือยอมรับว่ำมี

จริง โดยหำกชำวบ้ำนจะท ำเขื่อนป้องกันจะมีค่ำใช้จ่ำยสูงมำก อำจเป็นจ ำนวนถึงหลักล้ำนบำทเลย

ทีเดียว  ซึ่งหำกเรือล ำใดล ำหนึ่งไม่ระมัดระวังท ำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ หรือก่อควำมร ำคำญจำกเสียงที่ดัง

เกินไปก็จะโดนเหมำรวมว่ำเป็นเรือหิ่งห้อย เนื่องจำกในรอบสิบปีที่ผ่ำนจ ำนวนเรือน ำเที่ยวชมหิ่งห้อยมี

เพ่ิมข้ึน โดยมีทั้งขนำดเล็ก-ใหญ่ และเป็นเรือยนต์ทั้งหมด 

ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำและดูแลควำมเรียบร้อยของกำร

ท่องเที่ยวนั้น ในอดีตเมื่อประมำณ พ.ศ. 2550 ได้มีกำรปรึกษำหำรือและด ำเนินกำรเพ่ืออนุรักษ์กำร

ท่องเที่ยวหิ่งห้อยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประเด็นที่สำมำรถจัดกำรหรือแก้ไขได้ เช่น กำร

ก ำหนดให้นักท่องเที่ยวสวมชูชีพ และกำรจัดกำรเรื่องไฟกระพริบที่หิ่งห้อยหลงเข้ำมำเล่น ส่วนที่ ไม่

สำมำรถจัดกำรได้ เช่น กำรส่งเสียงของเรือที่มำเที่ยวชมในรอบดึก ซึ่งท ำให้ชำวบ้ำนโค่นต้นล ำพูทิ้ง 

กำรจัดระเบียบไม่ให้เรือน ำเที่ยววิ่งเกิน 3 ทุ่ม ซึ่งท ำได้เพียงระยะหนึ่งเท่ำนั้น และกำรขอควำมร่วมมือ

ดับเครื่องเมื่อถึงระยะห่ำง 50 เมตร รวมทั้งไม่ให้เรือแล่นเร็วเพรำะจะท ำให้คลื่นซัดตลิ่ง และเมื่อสังคม

หรือชุมชนในพ้ืนที่ยังไม่มีวัฒนธรรมกำรรวมหมู่ที่จะปรับให้อยู่อย่ำงยั่งยืน ก็ยิ่งท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำร

แก้ปัญหำที่เกิดข้ึนดังกล่ำวได้  

การปรับตัวของภาคส่วนต่างๆและการชดเชย 

ในส่วนของชุมชนได้เคยมีควำมพยำยำมวำงระบบส ำหรับนักท่ องเที่ยว ชุมชน และ

ผู้ประกอบกำร เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนและให้สำมำรถอยู่กันได้อย่ำง

ยั่งยืน ซึ่งชำวบ้ำนหรือชุมชนเองไม่ได้มีควำมต้องกำรเงินชดเชยแต่อย่ำงใด โดยมีควำมพยำยำมในกำร

จัดกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ ได้แก่   

1. การท าทุ่นเป็นระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแนวให้เรือจอดชมหิ่งห้อย

และมีสัญญำณไฟเมื่อเข้ำถึงจุดชมหิ่งห้อย  โดยให้มีกำรใช้เรือพำยแทนเรือหำงยำว แต่ผู้ประกอบกำร

ไม่ยอมรับและตัดแนวทุ่นออก กำรก ำหนดให้ใช้เรือพำยดังกล่ำวในช่วงแรกสำมำรถท ำได้และ
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นักท่องเที่ยวก็พึงพอใจ แต่จ ำนวนเรือที่ให้บริกำรมีเป็นจ ำนวนน้อย (ประมำณ 20 ล ำ) เมื่อเทียบกับ

เรือยนต์ ซึ่งมีจ ำนวนนับร้อยล ำมำจำกทั้ง อ ำเภอด ำเนินสะดวก และอ ำเภออัมพวำ นอกจำกนี้

นักท่องเที่ยวที่นั่งเรือพำยไม่มั่นใจในควำมปลอดภัยเพรำะโดนคลื่นจำกเรือยนต์ท ำให้เรือโครง ในที่สุด

กำรใช้เรือพำยจึงยกเลิกไป 

2. การห้ามจับหิ่งห้อยกลับไป เนื่องจำกพบว่ำ ในกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยนั้นมีนักท่องเที่ยว

จ ำนวนหนึ่งเอำถุงด ำมำครอบจับหิ่งห้อยเอำใส่ขวดกลับไป ซึ่งจะท ำให้ประชำกรหิ่งห้อยลดลง ดังนั้น

ชุมชนจึงมีกติกำร่วมกันว่ำห้ำมนักท่องเที่ยวจับหิ่งห้อยกลับไป แต่อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติกลับมิได้

มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบเท่ำที่ควร รวมทั้งคนขับเรือเองก็ไม่ได้แจ้งกับนักท่องเที่ยวด้วย 

      3. การก าหนดความเร็วเรือท่องเที่ยวไว้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควำมดังไม่

เกิน 70 เดซิเบล โดยขอให้กรมเจ้ำท่ำมำช่วยดูแลในเรื่องกฎระเบียบและกำรปฏิบัติของเรือน ำเที่ยว 

ซึ่งในประเด็นนี้ก็ไม่สำมำรถท ำได้เช่นกัน เพรำะเรือน ำเที่ยวต้องรีบท ำรอบให้มำกเพ่ือสร้ำงรำยได้ 

เนื่องจำกมีควำมต้องกำรใช้บริกำรเรือน ำเที่ยวจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลและวันหยุดที่มี

นักท่องเที่ยวจำกกรุงเทพฯ มำท่องเที่ยวจ ำนวนมำก จึงต้องใช้ควำมเร็วเกินกว่ำที่ก ำหนด 

4. การก าหนดเวลาเที่ยวชมหิ่งห้อยไม่เกิน 21.30 น. โดยประเด็นนี้ก็ไม่สำมำรถท ำได้

เนื่องจำกนักท่องเที่ยวมีจ ำนวนมำก และหลำยรำยมำในช่วงเวลำดึกกว่ำที่ก ำหนดไว้ หำกลูกค้ำ

ต้องกำรใช้บริกำรเรือผู้ประกอบกำรก็จะน ำเรือออกให้บริกำรแม้ว่ำจะเลยเวลำที่ก ำหนดกันไว้ หรือ

กล่ำวได้ว่ำผู้ประกอบกำรละเลยกำรปฏิบัตินั่นเอง ส่วนหนึ่งเพรำะไม่มีบทลงโทษหำกไม่ปฏิบัติ 

เนื่องจำกเป็นเพียงกำรขอควำมร่วมมือเท่ำนั้น 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมพยำยำมของชุมชนได้รับควำมสนใจเพียงชั่วครำว ท ำให้ไม่สำมำรถลด

ผลกระทบต่อชุมชนได้ ชำวบ้ำนซึ่งมีบทบำทในลักษณะที่เป็นผู้ตำม (passive) จึงได้มีกำรตัดต้นล ำพู

เพ่ือแก้ปัญหำด้วยตนเองดังที่กล่ำวไปแล้ว ส ำหรับมำตรกำรที่ชุมชนได้เคยเสนอให้จัดกำรและไม่ได้

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง ได้แก่ กำรก ำหนดบริเวณ (zoning) ที่ไม่มีกลิ่น (เช่น จำกน้ ำมันเครื่องยนต์เรือ 

และกำรปิ้งย่ำง)  กำรจัดให้มีทุ่นเพ่ือกันไม่ให้เรือเข้ำใกล้และไม่ให้สวะลอยเข้ำบ้ำน  โดยปัจจุบันยิ่งมี

กำรพัฒนำเรือให้มีขนำดใหญ่ขึ้นและท ำให้คลื่นใหญ่ขึ้น ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรมเจ้ำท่ำ 
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ก็ไม่ได้ดูแลควำมเสียหำยอย่ำงจริงจัง เช่น เมื่อเรือน ำเที่ยวเห็นไฟจำกเรือตรวจกำรณ์ของกรมเจ้ำท่ำก็

จะลดควำมเร็ว แต่พอเรือของกรมเจ้ำท่ำไม่อยู่ก็แล่นเร็วอย่ำงเดิม เป็นต้น 

ทั้งนี้ หำกจะจัดให้มีกำรชดเชยควำมเสียหำยในเรื่องถูกรบกวนเวลำของชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชนมี

ควำมเห็นว่ำก็ไม่น่ำจะสำมำรถจ่ำยเป็นเงินให้กับทุกครัวเรือนได้  เนื่องจำกมีควำมซับซ้อนในกำร

ก ำหนดค่ำชดเชยที่เป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ำยและกำรบริหำรจัดกำรซึ่งจะท ำให้เกิดควำมวุ่นวำย อีก

ทั้งในส่วนของชำวบ้ำนเองก็ไม่ได้คิดที่จะเรียกร้องเป็นตัวเงิน แต่ต้องกำรให้เคำรพเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เสนอ

เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและสำมำรถอยู่ร่วมกันได้ด้วยควำมเรียบร้อย 

4.6 ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย  

 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยในอัมพวำ เกิดจำกกำรพัฒนำและด ำเนินธุรกิจโดย

ภำคเอกชนเป็นหลัก แม้ว่ำในระยะแรกจะถูกริเริ่มและส่งเสริมจำกรัฐบำลท้องถิ่นก็ตำม กำร

ด ำเนินกำรของภำคเอกชนอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงผลก ำไรภำยใต้ระบบทุนนิยม ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่กล่ำวว่ำ “เป้ำหมำยของผู้ผลิต คือ ก ำไรสูงสุด” ดังนั้นพฤติกรรมของผู้ผลิต

จึงขยำยก ำลังกำรผลิตเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่สูงขึ้น จนกระทั่งกำรผลิตมี

ปริมำณมำกเกินกว่ำที่ทรัพยำกรธรรมชำติจะสำมำรถฟ้ืนฟูได้ทัน หรือมำกกว่ำจุดเหมำะสมนั่นเอง

รวมทั้งในกำรตัดสินใจผลิตสินค้ำและบริกำรของผู้ผลิตนั้นได้ค ำนึงถึงต้นทุนเอกชนเป็นหลัก โดย

ละเลยต้นทุนทำงสังคม (social cost) ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต้นทุนทำงสังคม คือ ต้นทุนจำกกำรผลิตสินค้ำ

และบริกำรโดยมีต้นทุนจำกกำรผลิตบำงส่วนที่เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งเป็นบุคคลที่สำมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมดังกล่ำว เรียกว่ำเป็น ผลกระทบภำยนอก (externality) และผลกระทบภำยนอกนี้เกิดขึ้นได้

ทั้ งด้ำนบวกและด้ำนลบ ส ำหรับผลกระทบภำยนอกด้ำนบวก (positive externality) ก็คือ 

ผลกระทบในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม หรือ บุคคลที่สำม ตรงกันข้ำมกับผลกระทบภำยนอก

ด้ำนลบ (negative externality) ที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสีย หรือ ต้นทุนกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น

กำรเกิดผลกระทบภำยนอกนี้จึงเป็นเหตุที่ท ำให้ต้นทุนทำงสังคมไม่เท่ำกับต้นทุนเอกชน โดยต้นทุนทำง

สังคมสำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

 
ต้นทุนทางสังคม = ต้นทุนเอกชน + ผลกระทบภายนอกด้านลบ – ผลกระทบภายนอกด้านบวก 
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 โดยทั่วไปสำเหตุที่น ำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคมและกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ มักจะมำ

จำกปัญหำของผลกระทบภำยนอกด้ำนลบที่เกิดจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เป็นหลัก เพรำะจะมีผู้

เดือดร้อน หรือ สูญเสียจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งก็รวมทั้งในเรื่องของกำรท่องเที่ยวชม

หิ่งห้อยที่อัมพวำด้วย ดังนั้นในกำรศึกษำนี้จึงให้ควำมสนใจกับผลกระทบภำยนอกด้ำนลบที่เกิดขึ้นจำก

กำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเป็นส ำคัญ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงของต้นทุนเอกชนและผลกระทบภำยนอกของ

เรือน ำเที่ยว ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย 

  ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่ำงต้นทุนเอกชนและผลกระทบภำยนอกของเรือน ำเที่ยว 

ต้นทุนเอกชน ผลกระทบภายนอก 

 เรือ 

 น้ ำมันเชื้อเพลิง 

 ค่ำจ้ำงแรงงำน 

 ค่ำบ ำรุงรักษำเรือ 

 รำยจ่ำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือน ำ

เที่ยว 

ด้านบวก 

 รำคำอสังหำริมทรัพย์เพ่ิมขึ้น 

 รำยไดท้้องถิ่นสูงขึ้น 

 ผลประโยชน์ทำงอ้อมอ่ืน 

ด้านลบ 

 เสียงดัง/น้ ำเสีย 

 ตลิ่งถูกกัดเซำะจำกกำรแล่นเรือ 

 แสงไฟรบกวนยำมค่ ำคืน 

 ขยะจำกกำรท่องเที่ยว 

 ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรม  

 ที่มำ: จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 

จะเห็นว่ำในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรนั้น ผู้ประกอบกำรเรือจะพิจำรณำต้นทุนจำกต้นทุน

เอกชน (private cost) เท่ำนั้น ซึ่งได้แก่ เรือ น้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำบ ำรุงรักษำเรือ 

รำยจ่ำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเรือน ำเที่ยว ส่วนผลกระทบภำยนอกด้ำนลบ เช่น เสียงดัง/น้ ำเสีย ตลิ่ง

ถูกกัดเซำะจำกกำรแล่นเรือ แสงไฟรบกวนยำมค่ ำคืน ขยะจำกกำรท่องเที่ยว และทรัพยำกรธรรมชำติ

เสื่อมโทรม จะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำเป็นต้นทุนเนื่องจำกไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องจ่ำยโดยตรง ดังนั้น
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ในช่วงที่กำรท่องเที่ยวขยำยตัว ผู้ประกอบกำรก็จะลงทุนเพ่ิมจ ำนวนเรือให้เพียงพอกับควำมต้องกำร

ของนักท่องเที่ยว หรือ กำรเพ่ิมจ ำนวนเที่ยววิ่งให้ได้มำกที่สุดเพ่ือเก็บเกี่ยวรำยไดแ้ละผลก ำไรนั่นเอง 

ตำมแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำยนอกด้ำนลบ โดยทั่วไปจะมี

หลักกำรที่ว่ำ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย” (Polluters Pay Principle: PPP) และควรมีกำรชดเชยส ำหรับ

ผู้เสียประโยชน์หรือได้รับควำมเดือดร้อน จำกแนวคิดดังกล่ำวจึงน ำมำสู่กำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กับผู้เสีย

ประโยชน์ ซึ่งจะกล่ำวถึงในส่วนต่อไป  

4.7 แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา  

 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวำ  ให้มีควำมยั่งยืนได้นั้น ทุก

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้เสียประโยชน์ จะต้องยอมรับได้ร่วมกันในหลักกำร

และแนวปฎิบัติที่จะเกิดขึ้น หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่มีส่วนร่วมก็ยำกที่จะประสบควำมส ำเร็จได้ ดัง

บทเรียนควำมล้มเหลวที่เกิดขึ้นในอดีต นอกจำกนี้โดยแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์แล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์

จำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย จะต้องจ่ำยชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ หรือ หลักกำร

ที่ว่ำผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluters Pay Principle: PPP) นั่นเอง เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและ

สร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ น ำไปสู่กำรลดควำมขัดแย้งทำงสังคมโดยกำรสร้ำงแรงจูงใจ

ในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบกำรเรือ คนขับเรือ นักท่องเที่ยว และชุมชน

ริมน้ ำ รวมทั้งสร้ำงภำระรับผิดชอบในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพ่ือลดกำรก่อมลพิษ  
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ภาพที่ 4.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย 

 ในส่วนของภำครัฐแม้ว่ำจะมิได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์โดยตรงก็ตำม แต่ก็ต้องมี

บทบำทในกำรก ำกับดูแลและรักษำผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม รวมทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง

มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพบว่ำมุมมองของผู้น ำชุมชนส่วนหนึ่งเห็น

ว่ำกำรจัดกำรให้เรียบร้อยยั่งยืนจะต้องใช้กฎหมำยสิทธิชุมชน และเห็นโอกำสที่หิ่งห้อยจะกลับมำมี

เป็นจ ำนวนมำกเหมือนเดิมเป็นไปค่อนข้ำงยำก โดยหิ่งห้อยน่ำจะค่อยๆ หมดไปจำกพ้ืนที่อัมพวำ ซึ่งจะ

เร็วหรือช้ำขึ้นกับกำรเติบโตของเมืองว่ำจะเร็วช้ำเพียงใด และจ ำเป็นต้องหำสินค้ำทดแทนในอนำคต  

อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สัมภำษณ์เชิงลึกและจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มตัวอย่ำงที่

มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังคงมีควำมเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกเรือน ำเที่ยว เพ่ือท ำให้กำร

ผู้ได้รับประโยชน์ 
 

 

ผู้ประกอบการเรือ 

นักท่องเที่ยว 

ธุรกิจริมน ้า 

ผู้เสียประโยชน์ 
 

 

 

ชาวบ้านริมคลอง/

แม่น ้า 

จ่ายค่าชดเชย
เข้ากองทุน 

การแก้ปัญหา 

และ 

จัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

ภาครัฐ 
 

 

ก้ากับดูแล 
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จัดกำรให้กำรท่องเที่ยวทำงเรือเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และเกิดผลกระทบแก่

ชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งอำจท ำให้มีหิ่งห้อยให้ได้เท่ียวชมต่อไปได้นำนขึ้น ดังนี้  

 1. มีคนกลางในการท าความตกลงร่วมกัน โดยต้องมีกำรขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และ 

ต้องกำรให้นำยกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้น ำท้องถิ่นมำเป็นผู้น ำในกำรพูดคุยระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบกำร/คนเรือ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแล รวมถึงกำรท ำควำม

ตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำร/คนเรือด้วยกันเอง เนื่องจำกประชำกรคนเรือมีเป็นจ ำนวนมำก มี

ควำมคิดเห็นยังไม่ตรงกันนักและบำงรำยก็มีควำมขัดแย้งกันอยู่ ทั้งนี้เพ่ือก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ใน

กำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมและเกิดผลกระทบในระดับที่แต่ละฝ่ำยยอมรับได้   

 2. การจัดการแบบมีส่วนร่วม ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในกำร

บริหำรจัดกำรเพรำะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล

ควรต้องให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรดูแลอย่ำงเคร่งครัด  โดยมำตรกำรที่เป็นข้อเรียกร้องของฝ่ำย

ชุมชนที่ควรมีกำรน ำมำทบทวนหำรือ เพ่ือจัดระบบให้เหมำะสมและเกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 

ได้แก่ กำรจัดระเบียบคนเรือ กำรวำงทุ่นให้มีระยะที่ปลอดภัยในกำรจ ำกัดควำมเร็วเพ่ือลดผลกระทบ

จำกคลื่น กำรจัดกำรขยะในน้ ำและกำรปลูกฝังพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม กำร

ดูแลสภำพแวดล้อมไม่ให้รกรุงรัง กำรจัดไฟส่องสว่ำงให้เหมำะสมเพ่ือป้องกันอำชญำกรรม และหำก

สำมำรถท ำได้ก็ควรให้เป็นเรือพำย หรือเรือที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังเป็นที่ร ำคำญในยำม

ค่ ำคืน  

 3. ควรมีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและก ากับดูแล  เพ่ือให้กำรใช้

ประโยชน์จำกพ้ืนที่ต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็นไปในเชิงอนุรักษ์สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เช่น กฎหมำยด้ำนผังเมือง กำรก ำหนดพ้ืนที่ควบคุม (zoning) กฎหมำยสิ่งแวดล้อม กฎหมำยที่ใช้

ก ำกับดูแลกำรเดินเรือ กฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร

บ้ำนเมืองที่ด ีเป็นต้น 
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 4. การสร้างวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กำรกวดขัน

ดูแลพฤติกรรมคนขับเรือ โดยเฉพำะไม่ดื่มสุรำทั้งในช่วงก่อนและระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่  โดยคนขับ

ต้องมีควำมระมัดระวัง ให้ควำมเกรงใจ ไม่ขับเรือเร็วหรือเร่งเครื่องยนต์จนท ำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่และ

เสียงดังรบกวนชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมน้ ำ ซึ่งตอนนี้เห็นว่ำมีคนเรือประมำณครึ่งหนึ่งที่ไม่ระมัดระวัง

เท่ำท่ีควร และในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีไกด์น ำเที่ยว ควรให้ไกด์จัดเวลำส ำหรับเที่ยวชมให้เหมำะสม 

ไม่เร่งเวลำ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถชมหิ่งห้อยอย่ำงเต็มที่ และควรช่วยอธิบำยให้ข้อมูลแก่

นักท่องเที่ยวเพ่ือให้กำรท่องเที่ยวทำงเรือน่ำสนใจมำกข้ึน ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ประสำนงำนให้ลงเรือข้ึนเรือ

เท่ำนั้น รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเคำรพสิทธิของผู้อำศัยริมคลอง

เพ่ือลดผลกระทบด้ำนลบที่จะเกิดขึ้น  

  การจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ 

 ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ควรจะมำกน้อยเพียงใดนั้น จำกกำรศึกษำนี้

ในส่วนของนักท่องเที่ยวใช้กำรสอบถำมควำมยินดีจ่ำย (willingness to pay) จำกกำรเก็บข้อมูล

ภำคสนำม พบว่ำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 65.25 ยินดีจะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรล่องเรือ

เที่ยวชมหิ่งห้อยเพ่ิม หำกมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถำนที่ชมหิ่งห้อย หรือท ำให้มีหิ่งห้อยเพ่ิมมำก

ขึ้น โดยจ ำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ำยเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย 

และคำดว่ำจะสำมำรถจัดเก็บได้มำกที่สุดอยู่ที่จ ำนวนเที่ยวละไม่เกิน 10 บำท ดังนั้นในกรณีที่จัดเก็บ

เงินจำกนักท่องเที่ยวเพ่ือชดเชยส ำหรับผู้เสียประโยชน์ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้เกิดกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวชมหิ่งห้อยอย่ำงยั่งยืนนั้น คณะนักวิจัยเสนอแนะกำรจัดเก็บเพ่ิม เที่ยวละ 10 

บำท จะท ำให้สำมำรถจัดเก็บได้ครอบคลุมจ ำนวนนักท่องเที่ยวมำกกว่ำ  และไม่ส่งผลกระทบต่อกำร

ตัดสินใจเที่ยวทำงน้ ำที่เป็นจุดขำยของอัมพวำมำกนัก 
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        ตารางท่ี 4.2 ควำมยินดีจ่ำยของนักท่องเที่ยว 

จ านวนเงินที่ยินดีจ่าย (บาท) ร้อยละของนักท่องเที่ยว* 

ยินดีจ่ำยเพิ่มเท่ียวละไม่เกิน 10 บำท 65.25 

ยินดีจ่ำยเพิ่มเที่ยวละ 11-20 บำท 39.50 

ยินดีจ่ำยเพิ่มเที่ยวละ 21-30 บำท 15.75 

ยินดีจ่ำยเพิ่มเที่ยวละ 31-40 บำท 8.25 

ยินดีจ่ำยเพิ่มเที่ยวละมำกกว่ำ 40 บำท 4.25 

         หมำยเหตุ * คือ ยอดสะสม 
         ที่มำ: จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 

 ส่วนรูปแบบของกำรชดเชยต่อผลกระทบที่ชุมชนได้รับอำจไม่สำมำรถท ำโดยกำรจ่ำยเงิน

ชดเชยโดยตรงได้หรือท ำได้ยำก ทั้งนี้อำจใช้วิธีกำรชดเชยทำงอ้อมที่สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น 

กำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงสำธำรณประโยชน์ตอบแทนแก่ชุมชน กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน   

กำรส่งเสริมสินค้ำทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งเน้นพืชผลที่ปลอดสำรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยและมีรำคำ

สูงขึ้น เป็นต้น ในกรณีที่มีกำรเก็บเงินจำกนักท่องเที่ยวเพ่ิมคนละ 10 บำทต่อเที่ยวในกำรเที่ยว       

ชมหิ่งห้อยทำงเรือนั้น ต้องมีกำรพูดคุยกับเจ้ำของท่ำใหญ่ๆ เพ่ือให้ควำมร่วมมือ และควรอธิบำยให้

นักท่องเที่ยวทรำบถึงวัตถุประสงค์ของกำรเก็บเงินเพ่ิมว่ำจะน ำมำพัฒนำในพ้ืนที่ เช่น ใช้ลอกคลอง

อัมพวำเพรำะหน้ำแล้งน้ ำตื้นเขินมำก กำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อมเพ่ือให้เป็นแหล่งที่มีหิ่งห้อยมำอำศัยอยู่

เป็นจ ำนวนมำกขึ้น สร้ำงทุ่นกันคลื่นในแนวที่ได้รับผลกระทบจำกตลิ่งถูกกัดเซำะ เป็นต้น ส ำหรับใน

ส่วนของผู้ประกอบกำรเรือที่ได้รับประโยชน์จำกกำรเที่ยวชมหิ่งห้อยโดยตรงอีกกลุ่มหนึ่งนั้น อำจขอ

ควำมร่วมมือในกำรบริจำคเพ่ือสำธำรณประโยชน์ และส ำหรับคนขับเรือนั้นเนื่องจำกส่วนใหญ่รำยได้

ไม่มำก กำรจัดเก็บอำจสร้ำงควำมเดือดร้อนได้ จึงน่ำจะเป็นกำรอบรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำ

สิ่งแวดล้อม และกำรปฎิบัติตำมข้อตกลงในกำรเดินเรือที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัดแทน 
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 การจัดการเงินในรูปแบบของกองทุน 

 ส่วนกำรบริหำรจัดกำรเงินที่ได้รับจำกกำรจัดเก็บเงินส่วนเพ่ิมจำกนักท่องเที่ยวนั้น คณะ

นักวิจัยมีควำมเห็นว่ำควรบริหำรเงินดังกล่ำวให้มีควำมโปร่งใส และให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ำมำร่วมใน

กำรบริหำรจัดกำร โดยมีตัวแทนจำกภำครัฐเข้ำมำร่วมด้วย ดังนั้นในระยะแรกจึงเสนอแนะให้จัดตั้ง

เป็นกองทุน เช่น “กองทุนเพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำรเที่ยวชมหิ่งห้อย” หรือ “กองทุน

เพ่ือ............” เป็นต้น รวมทั้งควรมีกำรลงทะเบียนสมำชิกหรือจัดตั้งเป็นชมรม และสมำชิกเลือก

กรรมกำรเพื่อเป็นตัวแทนเข้ำมำบริหำรกองทุนดังกล่ำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 แนวทำงในกำรบริหำรกองทุนฯ 

 

 

 

ชมรม............. 

สมาชิกเลือกตัวแทน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ก้าหนดนโยบาย บริหารกองทุนฯ 
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  โดยในเบื้องต้นเสนอแนะองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ดังนี้ 

 ตารางท่ี 4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 

ตัวแทนจาก จ านวน (คน) 

ผู้ได้ประโยชน์ 

ผู้เสียประโยชน์ 

ภำครัฐ 

4 

4 

1 

รวม 9 

 ในกำรด ำเนินงำนของชมรม/กองทุนฯ ต้องมีควำมสม่ ำเสมอ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจำกผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน เช่น คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ต้องมำจำกตัวแทนของ

ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง มีกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ อำทิ เดือนละ 1 ครั้ง นอกจำกนี้เพ่ือควำมโปร่งใสต้อง

มีกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆให้ชัดเจนและประกำศต่อสำธำรณะ รวมทั้งมีกำรจัดท ำงบกำรเงินและ

ประกำศงบกำรเงินต่อสำธำรณะเป็นรำยงวด อำทิ รำยไตรมำส เป็นต้น ตลอดจนมีกำรประชำสัมพันธ์

กิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงแพร่หลำยในชุมชนเพ่ือให้เกิดกำรยอมรับและมีส่วนร่วม และมีกำรจัดประชุม

ใหญ่ประจ ำปีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกสมำชิกทั้งหมด เพ่ือให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนว

ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน  




