
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา    

จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชม

หิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และศึกษาต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การเที่ยวชมหิ่งห้อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย โดยใช้แนวคิดทางเศรษศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์สาธารณะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน  

ในการศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ต ารา บทความ 

และอินเตอร์เน็ท เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา      

จ.สมุทรสงคราม และ 2) การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อยประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ 

1) นักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าอัมพวา 2) ผู้ประกอบการเรือและคนขับเรือน าเที่ยว 3) ชาวบ้านริมคลอง/

แม่น้ าที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ และ 4) ผู้น าชุมชน/องค์กรพัฒนาชุมชน/ส่วนงานราชการในพ้ืนที่

จังหวัด อ.อัมพวา และอ าเภอเมือง ซึ่งเป็นบริเวณเส้นทางเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเชื่อมต่อกันเป็น

วงกลมของแม่น้ าและคลอง โดยมีเส้นทางที่ออกจากท่าเรือตลาดน้ าอัมพวาผ่านคลองวัดจุฬามณี -

คลองผีหลอก-แม่น้ าแม่กลอง ทั้งนี้การเลือกชาวบ้านริมคลองและคนขับเรือน าเที่ยวเพ่ือประชุมกลุ่ม

ย่อยนั้น จะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในกลุ่มผู้ที่ ได้ประโยชน์และเสีย

ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยเป็นหลักเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วน

นักท่องเที่ยวจะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)     

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆหน่วย หรือทุกๆ คนในกลุ่มประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกเลือก

เท่าเทียมกัน เนื่องจากไม่ต้องการเฉพาะเจาะจงนักท่องเที่ยวว่าเป็นใครมาจากไหน หรือมีคุณสมบัติใด 
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แต่ต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถูกเลือกในวันที่ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 

ตัวอย่าง1  

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. สภาพการณ์ทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย  ของ อ.อัมพวา        

จ.สมุทรสงคราม พบว่าอ าเภออัมพวาเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆ อาทิ บรรยากาศ

ธรรมชาติร่มรื่นอุดมไปด้วยคลองน้อยใหญ่และมีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน การล่องเรือน าเที่ยวชม

หิ่งห้อยได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2548 เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นได้หันมาส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเพ่ือใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีการสนับสนุนให้เกิดการค้าขายในตลาดน้ าอย่างจริงจัง "ตลาด

น้ าอัมพวา" เป็นตลาดริมคลอง  โดยในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม 

เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย หอยทอด กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ เป็นต้น การขยายตัวของตลาดน้ า

อัมพวานั้น ตามมาด้วยกิจกรรมการล่องเรือชมหิ่งห้อยที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ สามารถหาดูได้ทั่วไป

ตลอดแนวชายแม่น้ าในเขตอ าเภออัมพวาและอ าเภอเมือง ในระยะแรกนี้มีเรือรับจ้างน าเที่ยวชม

หิ่งห้อยประมาณ 30-40 ล า และในปีต่อมาจากความต้องการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้รับความนิยมสูง

มากก็ได้มีการขยายพ้ืนที่ชมหิ่งห้อยเพ่ิมเติม โดยจ านวนเรือได้เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 100-200 ล า และ

เส้นทางเรือท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ เส้นทางที่ออกจากท่าเรื อตลาดน้ า

อัมพวาผ่านคลองวัดจุฬามณี-คลองผีหลอก-แม่น้ าแม่กลอง โดยเป็นการแล่นเรือเป็นวงกลม ต่อมาใน 

พ.ศ. 2550 คงเหลือบริเวณที่เป็นที่นิยมมานั่งเรือชมหิ่งห้อย คือ ที่แหลมลมทวน ส่วนบริเวณอ่ืนแทบ

ไม่มีหิ่งห้อยให้เห็น และใน พ.ศ. 2555 การท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยของอัมพวาเริ่มได้รับความนิยมลดลง

จากจ านวนหิ่งห้อยที่ลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

การน าเที่ยวชมหิ่งห้อย โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งที่ตลิ่งพังทลายลงไป รวมทั้งวิถีชีวิตยามค่ าที่ถูก

รบกวนจากเสียงเรือและนักท่องเที่ยว 

                                                 

1 การค านวณขนาดตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane, Yamane (1967) และใช้ระดับความเชื่อมั่น

ที่ 95% 
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 2. ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา นั้น 

เป็นต้นทุนจากการผลิตสินค้าและบริการโดยมีต้นทุนจากการผลิตบางส่วนที่เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งเป็น

บุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ต้นทุนทางสังคมประกอบด้วยต้นทุนเอกชนรวมกับ 

ผลกระทบภายนอกด้านลบ และหักด้วยผลกระทบภายนอกด้านบวก เนื่องจากการเที่ยวชมหิ่งห้อยมี

ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นนี่เอง จึงท าให้ต้นทุนเอกชนไม่เท่ากับต้นทุนสังคม ผลกระทบภายนอกนี้

เกิดขึ้นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ส าหรับผลกระทบภายนอกด้านบวก (positive externality) ก็คือ 

ผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม หรือ บุคคลที่สาม เช่น ราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้น

รายได้ท้องถิ่นสูงขึ้น ผลประโยชน์ทางอ้อมอ่ืน เป็นต้น ตรงกันข้ามกับผลกระทบภายนอกด้านลบ 

(negative externality) ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ ต้นทุนกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เสียงดัง/

น้ าเสีย ตลิ่ งถูกกัดเซาะจากการแล่นเรือ แสงไฟรบกวนยามค่ าคืน ขยะจากการท่องเที่ ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็นต้น ในทางปฎิบัติผู้ประกอบการเรือจะพิจารณาต้นทุนจากต้นทุน

เอกชน (private cost) เท่านั้น ซึ่งได้แก่ เรือ น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างแรงงาน ค่าบ ารุงรักษาเรือ 

รายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือน าเที่ยว โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบภายนอกด้านลบ จึงท าให้มีการ

ผลิตสินค้าและบริการในปริมาณมากเกินกว่าที่ทรัพยากรธรรมชาติจะสามารถฟ้ืนฟูได้ทัน หรือ

มากกว่าจุดเหมาะสมนั่นเอง การด าเนินการของภาคเอกชนอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างผลก าไรภายใต้

ระบบทุนนิยม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวว่า “เป้าหมายของผู้ผลิต คือ ก าไร

สูงสุด” อย่างไรก็ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกด้านลบ โดยทั่วไป

จะมีหลักการที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) และควรมีการชดเชย

ส าหรับผู้เสียประโยชน์หรือได้รับความเดือดร้อน จากการศึกษาพบว่าค่าชดเชยที่เหมาะสม โดยการ

เก็บค่านั่งเรือเที่ยวชมหิ่งห้อยจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมเที่ยวละ 10 บาท ซึ่งจะท าให้สามารถจัดเก็บได้

ครอบคลุมจ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเที่ยวทางน้ าที่เป็นจุดขาย

ของอัมพวามากนัก 

 3. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย เพ่ือให้เกิดความ

ยั่งยืนนั้นควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือ

ผู้เสียประโยชน์ จะต้องยอมรับได้ร่วมกันในหลักการและแนวปฎิบัติที่จะเกิดข้ึน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่

มีส่วนร่วมก็ยากที่จะประสบความส าเร็จได้ รวมทั้งมีการจ่ายชดเชยให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อบรรเทา
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ความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ น าไปสู่การลดความขัดแย้งทางสังคม

โดยการสร้างแรงจูงใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการสร้างความ

ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการเรือ คนขับเรือ 

นักท่องเที่ยว และชุมชนริมน้ า รวมทั้งสร้างภาระรับผิดชอบในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือลดการก่อ

มลพิษ โดยภาครัฐต้องมีบทบาทในการก ากับดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม รวมทั้ง

การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวทาง

เรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบแก่ชุมชนน้อยที่สุด ควรมีการ

ด าเนินการดังนี้ คือ 1) ควรมีคนกลางในการท าความตกลงร่วมกันอาจเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้น า

ท้องถิ่นมาเป็นผู้น าในการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การจัดการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้รับ

การยอมรับและข้อยุติร่วมกัน 3) ควรมีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและก ากับดูแล 

และ 4) การสร้างวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 ส าหรับรูปแบบการชดเชยนั้น อาจใช้วิธีการชดเชยทางอ้อมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสาธารณประโยชน์ตอบแทนแก่ชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน   

การส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งเน้นพืชผลที่ปลอดสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีราคา

สูงขึ้น เป็นต้น ส่วนการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการจัดเก็บเงินส่วนเพิ่มจากนักท่องเที่ยวนั้น คณะ

นักวิจัยมีความเห็นว่าควรบริหารเงินดังกล่าวให้มีความโปร่งใส และให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมใน

การบริหารจัดการ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นในระยะแรกจึงเสนอแนะให้จัดตั้ง

เป็นกองทุน ในการด าเนินงานของชมรม/กองทุนฯ ต้องมีความสม่ าเสมอ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจาก  

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เช่น คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องมาจากตัวแทน

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ อาทิ เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้เพ่ือความโปร่งใส

ต้องมีการก าหนดนโยบายต่างๆให้ชัดเจนและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งมีการจัดท างบการเงินและ

ประกาศงบการเงินต่อสาธารณะเป็นรายงวด 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่ งห้อย อ.อัมพวา 

จ.สมุทรสงครามในครั้งนี้ มีความแตกต่างจากงานศึกษาในระยะที่ผ่านมา เนื่องจากได้สะท้อนให้เห็น
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ถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งก็คือผู้ประกอบการเรือและนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

กับผู้เสียประโยชน์ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน คือ ชาวบ้านริมคลอง/แม่น้ าที่เรือเที่ยวชมหิ่งห้อย

แล่นผ่าน ท าให้ชาวบ้านจ านวนหนึ่งตัดต้นล าพูทิ้ง เพ่ือไม่ต้องการให้เรือมาจอดในบริเวณใกล้บ้าน 

นอกจากนี้ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยังรวมทั้งเสียงดัง ขยะ และคลื่นจากเรือกัดเซาะตลิ่งพังอีกด้วย 

และการศึกษานี้ได้เสนอแนวทางในการลดความขัดแย้ง จากพ้ืนฐานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าว

ว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) ทั้งนี้จากผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ควร

เก็บเงินส่วนเพ่ิมจากนักท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยคนละ 10 บาทต่อเที่ยวของการ

นั่งเรือชมหิ่งห้อย รวมทั้งการศึกษานี้ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสีย

ประโยชน์ และการจัดการเงินที่เก็บส่วนเพิ่มจากนักท่องเที่ยวในรูปแบบของกองทุนอีกด้วย 

 อย่างไรก็ตามในส่วนของผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องเรือชมหิ่งห้อยที่มีต่อจ านวน

ประชากรหิ่งห้อยที่ลดลงนั้น มีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2548)   

ที่กล่าวว่าจ านวนประชากรหิ่งห้อยลดลงเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยถูกท าลาย การเกิดมลภาวะมี

ผลกระทบกับตัวอ่อนของหิ่งห้อย และการมีแสงสว่างจากอาคารบ้านเรือน หรือ บนถนนมากขึ้นลด

โอกาสในการจับคู่ของหิ่งห้อย เป็นต้น ส าหรับการศึกษาผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวล่องเรือชม

หิ่งห้อยที่มีต่อชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเส้นทางหลักของการล่องเรือชมหิ่งห้อยบริเวณริมคลองอัมพวานั้น     

มีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ (2550) ที่พบว่าธุรกิจการ

ท่องเที่ยวท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเกิดอาชีพหลากหลายมากขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยว

มามากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เศรษฐกิจในอัมพวาขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส าหรับผลกระทบทางลบเมื่อ

มีเรือมาวิ่งเพ่ือชมหิ่งห้อยมากๆ จะท าให้มีคลื่นซัดจนท าให้ดินริมตลิ่งพัง ท าให้เกิดมลพิษทางเสียง 

และมลพิษทางน้ าเกิดน้ าเสียจากคราบน้ ามันเรือ ขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 ส่วนในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีความเห็นสอดคล้องกับงานศึกษาของ อารยา 

(2554) ที่ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นก็มีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งอาจท า

ได้ด้วยการจัดให้มีการประชุมส าหรับชุมชนในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ

บริการจัดการการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ได้ประโยขน์ ผู้เสียประโยชน์ และภาครัฐอีกด้วย 
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 เป็นที่น่าสังเกตว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา นี้แม้ว่าจะ

สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในภาพรวมก็ตาม แต่การกระจายรายได้ไปยังคนในกลุ่มต่างๆไม่เท่าเทียมกัน 

รายได้ที่ตกกับคนในชุมชนน่าจะมีสัดส่วนไม่มากนัก ธุรกิจขนาดใหญ่และนายทุนต่างถิ่นจะได้รับส่วน

แบ่งรายได้นี้ไม่มากก็น้อย จากการศึกษาของ (UNEP 2012) พบว่าผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจะ

ตกกับชุมชนเพียงร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือจะรั่วไหลสู่โรงแรมขนาดใหญ่ และภัตตราคาร/ร้านอาหาร 

รวมทั้งคนนอกพ้ืนที่ 

5.3 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 ในระยะกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวชมหิ่ งห้อย อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของการ

ท่องเที่ยว รีสอร์ท ที่พัก รายได้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ ในเขตอ าเภออัมพวาและอ าเภอ

ใกล้เคียง ในขณะเดียวกันการเพ่ิมขึ้นของการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยก็มีผลกระทบต่อปัญหาภาวะทาง

เสียง ตลอดจนภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนเป็นอันมาก รวมทั้งสร้างความขัดแย้งระหว่างธุรกิจ

การท่องเที่ยวกับชุมชน และหากไม่มีนโยบายและมาตรการเพ่ือรองรับก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน

ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว อาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านลบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของอ าเภอัมพวาและพ้ืนที่รอบข้าง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนในระยะยาวได้ 

 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะและมาตรการเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความ

ยั่งยืน โดยไม่สร้างภาระของการพัฒนาตกไปสู่คนรุ่นหลัง โดยอยู่ในกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสังคมควบคู่กันไป ดังนั้นการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืนนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนต้องร่วมมือกันและปรับตัว

ดังนี้ 

บทบาทของภาครัฐ 

 1. การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว รัฐบาล เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      

โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือชุมชน ร่วมกันศึกษาถึง

ผลกระทบของการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนใน



แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเท่ียวชมหิ่งหอ้ย อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

| 5-7 

ชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือก่อให้เกิดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถระบุให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และภัยคุกคาม

จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว โดยสามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ถูก

ผลกระทบทางลบ เช่น มลภาวะทางเสียง ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและชดเชยผู้ได้รับความ

เสียหายได้ถูกต้อง นอกจากนี้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนควรจะมีการประชุมสัมมนาและ

ระดมความคิดเห็น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย 

 2. การจัดระเบียบทางสังคมด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลโดยความร่วมมือขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น จะต้องออกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ โดยเคร่งครัดเพ่ือก่อให้เกิดการจัดระเบียบทาง

สังคมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความสงบสุขและความเป็นระเบียบของการท่องเที่ยว  อาทิ 

ก าหนดตวามเร็วของการแล่นเรือ สภาพเรือไม่ควรจะมีเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ระยะเวลา

ที่อนุญาตให้เรือวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เช่น ไม่เกิน 21.00 น. เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีการดูแลและบังคับใช้

กฎระเบียบให้เคร่งครัดด้วย 

 3. นโยบายและมาตรการการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการเรือ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเรือรับส่งนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก การเก็บภาษีอาจจะอยู่ในรูปของภาษี

บ ารุงท้องที่ การเก็บภาษีนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือให้ราคาค่าโดยสารการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ไม่ต่ า

เกินไป โดยระดับราคาที่ต่ าเกินไปไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการให้บริการ และระดับราคาที่ต่ า

เกินไป จะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวจะก าหนด

ราคาไม่สะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพ่ิมทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

สภาพมลพิษทางเสียง รวมทั้งมีผลต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ ด้วย รัฐบาลต้องมีมาตรการการใช้ภาษีที่จัดเก็บ

จากผู้ประกอบการเรือ น ามาใช้เพ่ือการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น การน าภาษีเพ่ือ

น ามาใช้ในการสร้างเขื่อนหรือซ่อมแซมที่เกิดจากการกระทบที่มาจากคลื่นที่เกิดจากเรือ จัดเขตหรือ

เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงเขตห้ามเข้าหรือระยะห่างของบ้านเรือนของประชาชนชายฝั่งกับการจอด

เรือด้วย 

 4. การจัดเก็บค่าชดเชยจากนักท่องเที่ยว จากการศึกษาได้ข้อสรุปเรื่องการจ่ายค่าชดเชย

โดยเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมหิ่งห้อยเพ่ิมเที่ยวละ 10 บาทต่อคน เพ่ือชดเชยให้กับ      
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ผู้เสียประโยชน์ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้รูปแบบของการชดเชยต่อผลกระทบที่ชุมชนได้รับ 

อาจใช้วิธีการชดเชยทางอ้อมที่สร้างประโยชน์ ให้กับชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง

สาธารณประโยชน์ตอบแทนแก่ชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นต้น รวมทั้งควรบริหาร

เงินดังกล่าวให้มีความโปร่งใส และให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีตัวแทน

จากภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นในระยะแรกจึงเสนอแนะให้จัดตั้งเป็นกองทุน เช่น “กองทุนเพ่ือการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเที่ยวชมหิ่งห้อย” โดยมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืน 

 5. บทบาทในการเป็นตัวกลางแก้ปัญหาความขัดแย้งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รัฐบาล

โดยเฉพาะองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นตัวกลางในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว ประชาชน และชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงและโดยอ้อม โดยยึดหลักให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และหลักความยุติธรรม โดยยึดหลัก

ของการเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชน นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ให้

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เพราะผลกระทบจากการท่องเที่ยวนั้ นก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาขยะ และมลพิษอ่ืนๆ ซึ่ งเกิดขึ้น กับ

บุคคลภายนอกและภายในชุมชนเอง โดยการรณรงค์ให้เกิดจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

 6. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการเรือได้จดทะเบียนในรูปของสหกรณ์ 

ทั้งนี้ประโยชน์จากการรวมตัวกันในรูปสหกรณ์นั้น  จะเอ้ืออ านวยให้มาตรการการก ากับดูแลให้

ผู้ประกอบการเรือรับจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการก าหนดราคา มาตรการรักษาความ

ปลอดภัย และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางเสียง และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการขยายตัว

ของรายได้จากการท่องเที่ยวก็จะตกอยู่ในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

บทบาทของภาคธุรกิจ 

 1. เสริมสร้างบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนโดยมีการจัดการการ

ท่องเที่ยวเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวชมหิ่งห้ อยเป็นการ
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็น

หลัก หากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงแล้วย่อมมีผลลบระยะยาวต่อรายได้และ

การเจริญเติบโตของธุรกิจทางธุรกิจ ดังนั้นภาคธุรกิจจะต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยภาคธุรกิจจะต้องอบรมคนขับเรือ ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ ให้มี

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม ลดระดับความดังของเสียงและ

มลภาวะต่างๆ ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

 2. การวางยุทธศาสตร์ระดับชุมชนร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 

เช่น ร่วมกันก าหนดค่าเรือในการชมหิ่งห้อย ราคาที่พักของรีสอร์ทและโฮมสเตย์ แบ่งโซนเพ่ือชม

หิ่งห้อย ควบคุมระยะเวลาการชมหิ่งห้อย ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 

บทบาทของชุมชน 

 1. การรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนควรมีการพัฒนาตนเองเป็น

กลุ่มหรือองค์กรหรือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน หรือธุรกิจกับชุมชน 

ทั้งนี้เพ่ือร่วมพัฒนาและร่วมมือเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น 

สิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางเสียง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนระบบนิเวศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกันพัฒนาและประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมจุดขายต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ อาทิเช่น ที่พักอาศัย ร้านอาหาร บริบทชุมชน สวนมะพร้าว และสวนผลไม้

ต่างๆ 

 2. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านองค์กรชุมชนควรมีบทบาทส าคัญใน

การพัฒนาและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้สึกมีความเป็นเจ้าของกับท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

มีการจัดรูปแบบภาคีหรือชุมชนต่างๆ โดยมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนในลักษณะของการร่วม

วางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรับรู้ของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ

กรณีใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และเสียผลประโยชน์ ผู้เสียผลประโยชน์นั้นควรจะได้รับการชดเชยอย่างไร 

จากผู้ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดข้อขัดแย้งและช่วยแก้ปัญหาหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจาก

การท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา มีความน่าสนใจ 

เนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องทรัพยากรที่สมบูรณ์และมีเอกลักษณ์ของตนเอง ส าหรับผู้ที่สนในการศึกษา

ครั้งต่อไป น่าจะศึกษาในเรื่องของการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในลักษณะบูรณาการ ให้สินค้า

มีความหลากหลายที่มากกว่าการมาเที่ยวชมหิ่งห้อย เช่น อาจจะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ผลไม้

ตามฤดูการ การใช้เรือพาย การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืน 




