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บทคัดย่ อ
จุดมุ่งหมายของการนาเสนอบทความวิจยั นี้ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
สามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวติ แบบดั้งเดิม และแนวทางเพื่อการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อที่ จะจะช่วยให้ผูท้ ี่ เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการการท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อัมพวา เป็ นชุมชนศูนย์กลางการค้าและคมนาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ าแม่กลอง อย่างไรก็ตามอัมพวา
ยังคงมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ระบบนิ เวศ และ เกษตรกรรม คนอัมพวาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานต่างๆ มาร่ วมฟื้ นฟูชุมชน จนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จ
โดยเริ่ มจากการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมชุมชนและการฟื้ นฟูตลาดน้ า กระบวนการดังกล่าว กลาย เป็ นต้นแบบ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอื่นๆ ทัว่ ประเทศเดินทางมาดูงานและนาประสบการณ์ดงั กล่าวไปประยุกต์ ใช้จนเกิด
การฟื้ นฟูชุมชนริ มน้ าในภูมิภาคต่างๆ ของไทยมาเป็ นลาดับ จากการศึกษาพบว่า รู ปแบบทางการตลาดที่ ยงั่ ยืนของ
ตลาดน้ า คือ การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ด้วยการนาสิ่ งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นสร้างเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ตามวิถีชีวิตประจาวันโดยสร้างความแตกต่างให้เปิ ดเป็ นตลาดน้ ายามเย็นเพียงวันศุกร์ -วันอาทิ ตย์เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อ
ต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้ และเกิดเศรษฐกิจที่ดีโดยมีการคานึงถึงสังคม และสิ่ งแวดล้อม
คาสาคัญ: ตลาดน้ าอัมพวา, วิถีชีวติ แบบดั้งเดิม, สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม บางเขน
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract
The aim of presenting this research paper is to propose guidelines for tourism and environmental
management in order to be able to experience the traditional way of life and guidelines for the prevention and
solution of natural resources and environmental problems of the local community, Amphawa Floating Market in
Samut Songkhram Province. These are to help people involved understand and realize the value of tourism
management and the environment, including the participation of all parties involved in tourism management and
natural resource conservation.
The Amphawa community was formerly the largest trading and communication center, in the Mae Klong
Basin. However, Amphawa has managed to retain its vivid historical past in terms of architecture, arts, ecology and
agriculture. Local people and administrations are known to have their strong points in this regard. Also, outside
organizations have participated in the successful rehabilitation of the Amphawa community, involving the
conservation of local architecture and the rehabilitation of the floating market. This process has become a model for
other local administrations and communities, whose representatives visit Amphawa for a study and share ideas
about the conservation process so that they can apply them in their effort to revive their riverside communities
across Thailand. The results of the study are that a sustainable Amphawa floating market involves the participation
of the local community to create an attractive valuable and sustainable local tourist attraction. The market is part of
a way of life which makes a difference to the local community not only by increasing their earnings and growing
the local economy but also strengthening local society groups and the environment.
Keywords: Amphawa floating market, traditional lifestyle, society and environment
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1. บทนา
การพัฒ นาอุต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วอย่า งยัง่ ยืนโดยรวมแล้วต้องมี การปรั บ สภาพการจัด การ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ กระแสโลกที่ เปลี่ยนไป (Paradigm shift) จากสังคมบริ โภคนิ ยมเขาสู่ ยุคสังคมที่ คานึ งถึ ง
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ ที่ไม่ได้เป็ นการทาลายสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว นั้นมีท้ งั ที่เป็ นรู ปธรรม และนามธรรม สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมนั้นเป็ นสิ่ งที่สมั ผัสจับต้องได้ มีท้ งั
ที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรรู ปธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็เช่น ป่ าไม้ ภูเขา สัตว์ป่า
ทะเลสาบ ถ้ า น้ าตก ส่วนที่เป็ นรู ปธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ใน
ท้องถิ่น สวนสาธารณะ สวนสนุก โรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้า เป็ นต้น
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ที่กาลัง
ได้รับความสนใจเพิ่มมากยิง่ ขึ้นจากหมู่นกั เดินทางท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวรู ปแบบนี้ เป็ นการให้ความสาคัญต่อการ
เดิ นทางท่องเที่ ยวไปยังสถานที่ ท่องเที่ยว และดาเนิ นรู ปแบบกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
รู ปแบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เช่น แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็ นต้น โดย Seba, J. A. (2012) ได้สรุ ปนิ ยามของ
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ไว้ว่า คือการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดย
หลี กเลี่ยงการสร้ างผลกระทบด้านลบที่ ก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย หรื อการทาลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยวและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ นี้ ได้เริ่ มแพร่ หลายนับตั้งแต่ ช่วง
ปลายปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมา การพัฒนาการเจริ ญเติ บโตของการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ มี อตั ราการขยายตัวเร็ วที่ สุด
อันหนึ่ งของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและแนวโน้มการท่องเที่ ยวรู ปแบบนี้ จึ งมี ความสาคัญมากต่ออนาคตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Seba J. A., 2012) กระแสความสนใจของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้นการท่องเที่ยวที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ความคิดริ เริ่ มสี เขียวกาลังเป็ นที่ ยอมรับไปทัว่ โลก และสะท้อนให้เห็ นอย่างมีนัยสาคัญต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจต่อรู ปแบบการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย นั้น ถือว่าเป็ นแหล่งรายได้สาคัญที่สามารถทารายได้ให้ประเทศ
เป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากประเทศไทย มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ และสวยงาม ไม่ ว่า จะเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่ งมีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมเฉพาะตัว จึงเป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นอีกด้วย ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน นั้น มีภาคส่ วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหลากหลาย ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง หรื อภาควิชาการทั้ง
สถาบันการศึ กษาและองค์กรพัฒนาเอกชน หรื อ NGOs ต่างๆ เข้ามาเกี่ ยวข้องมากมาย การมีผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มากมายหลากหลายเช่นนี้ ทาให้ทิศทางในการพัฒนามีความหลากหลายแตกต่างไปตามภารกิจหรื อแนวทางของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนจึงจาเป็ นจะต้องหันหน้าเข้ามา ‘ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วม
ปฏิ บตั ิ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมรั บผลประโยชน์’ ทาให้เกิ ดทิ ศทางการพัฒนาการท่ องเที่ ยวในรู ปแบบที่ จะเกิ ด
ประโยชน์กบั ชุมชนท้องถิ่นสู งสุ ดเพื่อให้ทุกฝ่ ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพราะเมื่อทุกฝ่ ายได้เข้ามามี
ส่วนร่ วมตั้งแต่ตน้ เมื่อเกิดผลประโยชน์หรื อผลเสี ย ทุกฝ่ ายจะได้ร่วมกันรับผิดชอบและร่ วมรับผลประโยชน์ในระยะ
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ยาวร่ วมกันการร่ วมคิดร่ วมวางแผนเพื่อให้เกิดทิศทางการทางานร่ วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้
บทความชิ้ นนี้ ผูว้ ิจัยให้ความสนใจไปที่ การพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนของชุ มชนท้องถิ่ น จังหวัด
สมุท รสงคราม ว่า จาเป็ นต้อ งสร้ างจิ ตส านึ กเกี่ ยวกับการอนุ รั กษ์ทรั พ ยากรท่ องเที่ ย ว และสิ่ ง แวดล้อ ม ให้แ ก่ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน สร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว และสร้างการมี
ส่วนร่ วมของชุมชน ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอผลการศึกษา เรื่ อง “การจัดการและฟื้ นฟูชุมชนเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสถึง
วิถีชีวติ แบบดั้งเดิม: กรณี ศึกษาชุมชนท้องถิ่นตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ว่าควรจะมีลกั ษณะรู ปแบบเป็ น
อย่างไร ตลอดจนการนาเสนอถึ งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการการจัดการและฟื้ นฟูชุมชนเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสถึงวิถีชีวติ แบบดั้งเดิม เพื่อที่จะได้เป็ นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของชุมชนท้องถิ่น
ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป
2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ ยวและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิ ม
ของตลาดน้ าอัมพวา สมุทรสงคราม
2. เพื่อแนวทางเพื่อการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. วิธีดาเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพโดยมีวธิ ีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ลงพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ น นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าขาย และที่พกั นักท่องเที่ยว รวมจานวน 30 คน
3. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เก็ บ ข้อ มู ล
ภาคสนามจากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นการศึกษา
วิถีชีวิต ลักษณะของการท่องเที่ ยว และการให้ความหมายชุมชนตลาดน้ าอัมพวา ใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
แหล่งข้อมูลจากบุคคล สถานที่ และระยะเวลา ในขณะที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่ได้จากตารา เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ มาจาแนกหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ นามาตีความ สร้างข้อสรุ ป และนาเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์
4. ข้ อค้ นพบจากการลงพืน้ ทีว่ จิ ยั
4.1 แนวทางการจัดการการท่ องเทีย่ วและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อสามารถสั มผัสได้ ถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิ มของตลาด
นา้ อัมพวา สมุทรสงคราม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็ นหลักความรู ้อนั เกิดจากความสามารถประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดในการ
ประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่น ที่เป็ นผลมาจากการสัง่ สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบานการเรี ยนรู ้ เลือกสรร พัฒนา
และถ่ายทอดสื บต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่ นปั จจุบนั เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นชีวิต เกิดจากการสื บสาน
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สื บทอดประสบการณ์จากรุ่ นถึงรุ่ น เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สงั่ สมกันมาเป็ นเวลานาน ถ้าถูกละเลย ขาดการยอมรับ
และถูกทาลายลง ก็จะสู ญหายไป ไร้ซ่ ึ งภูมิปัญญาของตนเอง ทาให้คนในท้องถิ่นไม่มีศกั ดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่ นของตน ดังนั้น ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่ นจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ท่ ามกลางสังคมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา กระแสการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทวีความต้องการมากขึ้น (ณิ ชมน ภมร และพัชรี ตันติวภิ าวิน, 2561,น.30)
ด้ านวิถีชีวติ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของชุมชนอัมพวา
วิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย และขึ้นอยู่กบั วัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม ซึ่งโดยทัว่ ไปแต่ละชุมชนจะมีวฒั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ชุมชนอาเภอ
อัมพวา ซึ่ ง เป็ นอาเภอหนึ่ ง ในสามของจังหวัดสมุ ทรสงคราม จังหวัด ที่ มีข นาดพื้น ที่ เล็กที่ สุดของประเทศไทย
เมื่อก่อนสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีผูค้ นมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ไม่มากนัก ต่อมาเมื่อเสี ยกรุ งศรี อยุธยา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.
2310 ผูค้ นอพยพมาอยูก่ นั มากขึ้น เพราะมีทาเลที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและเป็ นที่อยูอ่ าศัย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะ
เป็ นสวนผลไม้ คนส่ ว นใหญ่ใ นพื้น ที่ น้ ี มี อาชี พ เกษตรกรรม และการทาสวน ได้แก่ สวนลิ้น จี่ สวนส้ม โอ สวน
มะพร้าว สวนมะม่วง เป็ นต้น ซึ่ ง อัมพวา เป็ นอาเภอเล็กๆ ที่ มีลกั ษณะเป็ นที่ ราบลุ่ม มีสายน้ า แม่น้ า และลาคลอง
จานวนมากไหลผ่าน เสมือนเป็ นเส้นเลือดหล่อเลี้ยง คนในพื้นที่น้ ีมาตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั เช่น แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ า
แควน้อย คลองจุฬามณี คลองตรง คลองบางผีหลอก คลองโคก เป็ นต้น บริ เวณนี้ เดิมเป็ นพื้นที่สวน มีตน้ มะพร้าว
และต้นมะม่วง อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ต้นมะพร้าว นั้น เป็ นพืชหลักของสมุทรสงคราม และมีอยูท่ วั่ ไป ส่ วนต้นมะม่วง มี
การปลูกอยูอ่ ย่างหนาแน่นที่บริ เวณนี้ จึงใช้ชื่อ อัมพวา
หากจะกล่าวถึง ตลาดน้ า ชื่อดังในเมืองไทยแล้ว ชื่อแรกที่ผดุ ขึ้นมาในความรู ้สึกนึกคิดของหลายคน คงต้อง
เป็ น ตลาดน้ าอัมพวา ซึ่งมีชื่อเสี ยงโด่งดัง ในเรื่ องของการอนุรักษ์วิถีชีวิตริ มน้ าแบบดั้งเดิม ภายในคลองอัมพวา แห่ ง
นี้ เต็มเปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์ของบ้านเรื อนสองริ มฝั่ง ที่ยงั คงความโบราณไว้เป็ นอย่างดี ทั้งยังเป็ นตลาดน้ ายามเย็นแห่ ง
แรกของเมืองไทย โดย ความร่ วมมือร่ วมใจชุมชนในท้องถิ่นได้พยายามพลิกฟื้ นตลาดน้ าอัมพวาในอดีตกลับมา เพื่อ
อนุรักษ์ความเป็ นอยูข่ องชุมชนริ มน้ า โดยปรับเวลามาเป็ นช่วงเวลาเย็นๆ ที่เหมาะแก่การเดิน เลือกชม เลือกซื้ อ สิ นค้า
หลากหลายชนิ ด ทั้ง อาหาร การกิ น อาหารทะเล ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ ผัดไทย หอยทอด กาแฟ โอเลี้ยง ขนมไทย ผลไม้
พืชผัก ขนมหวาน ของใช้ ของประดับ ที่พอ่ ค้า แม่ขายนามาทั้งทางเรื อ ส่ วนบนบกก็จะมีรถเข็นขายของ และร้านขาย
ของที่ ระลึก แบบคลาสสิ ค /ร่ วมสมัย ที่ ให้อารมณ์เหมือนกาลังย้อนกลับไปในอดี ต และใช้ชื่อตลาดน้ า แห่ งนี้ ว่า ”
ตลาดน้ ายามเย็น” ซึ่ งจะมี ประจาทุ กวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิ ตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่ มตั้งแต่เวลา
ประมาณ 16.00 นาฬิกา เป็ นต้นไป
“ตลาดน้ าอัมพวา” เป็ นตลาดน้ าที่เปิ ดให้คนมาเยี่ยมชมในยามเย็น เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นเรื่ องชุมชนวิถี
ชีวติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ ซึ่งปั จจุบนั ได้มีผคู ้ นหลัง่ ไหลเข้ามาเยือนเป็ นจานวนมาก สอง
ฝั่งคลองอัมพวา ยังมีวิถีชีวิตอีกรู ปแบบหนึ่ งให้ได้สัมผัส คือ บ้านเรื อนเรี ยงรายเป็ นแถวยาว ที่ยงั คงรู ปแบบเดิมของ
การตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อนไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ละบ้านจะมีสินค้าพื้นเมือง สิ นค้าภูมิปัญญา ของที่ระลึก โปสการ์ ด
งานฝี มือ กาแฟโบราณ อาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ มาบริ การให้นกั ท่องเที่ยวได้จบั จ่ายเช่นกัน มีภูมิปัญญาไทยด้าน
แพทย์แผนไทย มาคอยบริ การนวดฝ่ าเท้าให้นกั ท่องเที่ยวเพื่อคลายเมื่อย ที่น่าสนใจไปกว่านี้ คือ มีร้านทาขนมไทยใน
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วรรณคดีแห่งรัชกาลที่ 2 ที่จดั สรรอย่างประณี ต งดงาม วางขายอยูร่ ิ มทาง อาทิ ทองเอก จ่ามงกุฏ เสน่ห์จนั ทร์ เป็ น
ต้น
กิจกรรมชุมชน ที่สะท้อนถึงวิถีความเป็ นอยูช่ ุมชนริ มน้ า ที่ถือว่าเป็ นกิจกรรมโดดเด่นที่ชุมชนตลาดอัมพวา
ได้จดั บริ การไว้ให้นกั ท่องเที่ยว คือ การนัง่ เรื อท่องเที่ยวตามแม่น้ าแม่กลอง และไหว้พระตามวัดที่อยูต่ ิดริ มแม่น้ า ชม
วิวทิวทัศน์ ตามลาคลอง และอีกหนึ่งบริ การที่โดเด่นมากอีกกิจกรรม คือ การล่องเรื อชมหิ่ งห้อย นัง่ เรื อชมหิ่ งห้อยแสง
ระยิบ ระยับจากแมลงตัวน้อย กระพริ บแสงแข่งกับดวงดาวบนท้องฟ้ ายามราตรี บนต้นลาพู ซึ่ งถือว่าเป็ นกิ จกรรม
ชุมชนที่ โดดเด่น ซึ่ งทั้งนี้ อัมพวา ถือเป็ นแหล่งที่ มีหิ่งห้อยมากที่ สุดในประเทศไทย เพราะมีทาเลเหมาะสม แมลง
เหล่านี้มกั ชื่นชอบน้ ากร่ อย โดยจะกินน้ าค้างบนยอดต้นลาพูเป็ นอาหาร ช่วงที่เป็ นตัวหนอนจะกินหอย ส่วนกลางวัน
จะหลบอยูต่ ามพงหญ้าหรื อวัชพืชชื้นแฉะ กลางคืนจึงจะออกผสมพันธุ์
การท่องเที่ ยวมักจะตกเป็ นจาเลยเสมอเมื่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี หรื อสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ชุมชน หรื อสภาพแวดล้อมในชุมชนบางแห่ งมีอนั ต้องเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนริ มคลองอัมพวาก็เช่นกัน แม้นความ
รุ่ งโรจน์ในอดีตของชุมชนสองฝั่งคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา และรุ่ งเรื องมาก
ในยุครัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ด้วยเป็ นพื้นที่ทาเลอันอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรจนกล่าวได้วา่ อัมพวาเป็ นเสมือนอู่ขา้ วอู่
น้ าแห่งหนึ่งของกรุ งศรี อยุธยาเลยทีเดียว และยังเป็ นชุมชนการค้าพาณิ ชย์ที่เรื อสิ นค้าขึ้นล่องมาทางลาน้ าแม่กลองและ
คลองอัมพวาที่แยกมาจากแม่น้ าแม่กลองแห่งนี้ก็กลายเป็ นศูนย์รวมการค้าทางเรื ออันคึกคัก แต่ความรุ่ งเรื องของชุมชน
แห่งนี้ก็หลีกหนีไม่พน้ กับความเปลี่ยนแปลงแห่ งกาลเวลา เมื่อถนนเริ่ มตัดเข้ามาถึง การเดินทางสัญจรทางน้ าก็ค่อยๆ
ลดความสาคัญลง ที่สุดบ้านเรื อนร้านค้าที่มีลกั ษณะเป็ นเรื อนแถวชั้นเดียวสองฟากฝั่งคลองอัมพวาที่หันหน้าบ้านออก
ริ มคลองและทุกหลังมีบนั ไดลงท่าน้ าซึ่งเคยเป็ นย่านการค้าทางเรื อที่คึกคัก ก็กลับเงียบเหงาเหมือนเป็ นชุมชนร้าง ด้วย
คนหนุ่มคนสาวต่างเข้าเมืองใหญ่หรื อไม่ก็เดินทางไปทามาหากินอะไรที่ไม่จาเป็ นต้องใช้อาคารร้านรวงเรื อนแถวอัน
เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนริ มคลองอัมพวาอีกต่อไป ผูค้ นในชุมชนโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่า คนเก่าคนแก่ของที่นนั่ ก็อยู่
กินกันไปตามประสา แต่จะหาความคึกคักเหมือนเช่นอดีตคงไม่มี ดูเหมือนลมหายใจและวิถีชีวิตผูค้ นริ มสายน้ านี้ จะ
อ่อนล้าโรยแรงลงไปทุกที
แต่ก่อนที่ ทุกอย่างจะสายเกิ นไป สมาชิ กในชุมชนริ มคลองอัมพวาก็เกิ ดการรวมตัวขึ้นเพื่อพลิกฟื้ นความ
รุ่ ง เรื อ งเช่ นในอดี ตขึ้ น มาอี ก ครั้ งตามโครงการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มศิ ล ปกรรม ที่ ท างคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามาเป็ นแม่งานในการฟื้ นฟู โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์รูปแบบของชุมชนที่มีอาคารเรื อน
แถวไม้ช้ นั เดียวหลังคามุงกระเบื้องสองฟากฝั่งคลองอัมพวาอันเป็ นเอกลักษณ์ อาคารไม้เหล่านี้ เป็ นเครื่ องบอกเล่าถึง
ความเป็ นมาของชุ ม ชนการค้า ริ มสายน้ า ได้เ ป็ นอย่า งดี แต่ การฟื้ นชี วิต ชุ มชนมิ อ าจทาได้ด้ว ยการตกแต่ ง อาคาร
บ้านเรื อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะชาวบ้านต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะฟื้ นชีวิตตลาดน้ าอัมพวาขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้าง
ความคึกคักตามวิถีชุมชนดั้งเดิม และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านชาวสวนรอบข้างได้นาผลิตผลทางการเกษตร
ออกมาจาหน่ายโดยตรงกับนักท่องเที่ยว นัน่ จึงทาให้ตลาดน้ าอัมพวาที่ได้หยุดปิ ดตลาดและเลิกราไปเมื่อหลายสิ บปี
ก่อนได้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 2549)
วิถีชีวติ ชุมชน ของตลาดน้ ายามเย็น แห่งนี้ ยังพยายามที่จะคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด และรบกวนธรรมชาติ
น้อยที่ สุดเนื่ องจากที่ นี่มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นคูคลอง ขนบประเพณี ด้ งั เดิ มของคนกลุ่มนี้ ก็ยงั มีความต่อเนื่ องมา
จนถึงปั จจุบนั สะท้อนให้เห็นภาพของชุมชนคนไทยยุคโบราณ ที่ใช้ประโยชน์จากน้ า วีถีชีวิตความเป็ นอยูต่ ลอดจน
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ลักษณะนิ สัยที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน แม้ทุกวันนี้ สังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ด้าน แต่ “ตลาดน้ าอัมพวา” ยังคงยืนหยัดสื บต่ออยูใ่ นความเป็ นวิถีชุมชนดั้งเดิมได้เป็ นอย่างดี
วัฒนธรรมประเพณี ด้ านอาหาร
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดได้วา่ มีอาหารอร่ อยๆ หลากหลายอย่างโดยเฉพาะในอาเภอ อัมพวาต้องบอกว่าเป็ น
แหล่งรวมอาหารการกิ นที่ อุดมสมบู รณ์ มากที่ สุดแห่ งหนึ่ ง เลยก็ว่าได้สังเกตได้จากบทกวี “กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาว
หวาน” ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่ องจากอัมพวา เป็ นเมืองประสู ติของรัชกาล
ที่ 2 รวมทั้งเป็ นเมืองราชนิกลุ คือ เป็ นที่ประสูติของพระบรมราชินีรัชกาลที่ 1 และ 2 รวมถึงการเสด็จประพาสต้นยัง
คลองอัม พวาของพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัวถึ ง 2 ครั้ ง ดังนั้น จึ งไม่น่า แปลกใจที่ อ ัมพวาจะเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่ สาคัญในอดี ต ทาให้มีตลาดน้ าขนาดใหญ่และมี ชุมชนริ มน้ าที่ เป็ นศูนย์กลางด้าน
การค้า ถึงแม้วา่ การพัฒนาการคมนาคมทางบกในภายหลังจะทาให้ตลาดน้ าค่อยๆ ถูกลดความสาคัญลงไป แต่ทว่า
ร่ องรอยความเจริ ญของชุมชนริ มคลองอัมพวาแห่ งนี้ ก็ยงั คงปรากฏให้เห็ นในงานสถาปั ตยกรรมต่างๆ ทั้งบ้านไม้
เรื อนไทย ห้องแถวไม้ เรื อนแพ เป็ นต้น ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 50-100 ปี
จุดเด่นหนึ่งของตลาด น้ าอัมพวา ที่ทาให้ใครหลายๆ คนติดอกติดใจนัน่ ก็คือ การได้เลือกชิม และช็อปของ
อร่ อยแบบเต็มพิกดั ถ้าใครมาแล้วไม่อิ่มจนพุงกาง ก็เป็ นต้องช็อปสนุกชนิ ดสองมือหอบหิ้ วไม่ไหวกันเลยทีเดียว เรื อ
พายขายอาหารที่จอดเรี ยงรายอยูร่ ิ มคลองนั้น หลักๆ จะเป็ นอาหารทะเลเสี ยเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปลาหมึกย่าง ปูเผา หอย
เชลล์ยา่ ง รวมถึงกุง้ แม่น้ าตัวโตๆ เผากันให้เห็นๆ ส่ วนอาหารอื่นๆ ก็มีเช่นกันทั้ง ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ ผัดไท หอยทอด หมูส
เต๊ะ ซึ่งมีให้เลือกหลายเจ้ามากๆ ใครถูกใจร้านไหนก็จบั จองที่นงั่ ริ มน้ าไว้ได้เลย หรื อจะหาซื้อมานัง่ กินตามมุมต่างๆ ที่
มี การจัดสถานที่ ไว้ใ ห้ นอกจากนี้ ย งั มี ขนมหวานอี กนานาชนิ ด ทั้งที่ คุน้ ตากัน ดี อย่า ง เช่ น ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง ขนมชั้น ข้าวเกรี ยบว่าว ขนมหม้อแกงในหม้อดินเผา ขนมถ้วย เฉาก๊วย รวมไปถึงขนมไทยโบราณที่หากิน
ยากๆ ที่ตลาดน้ าอัมพวาก็ยงั มีให้ได้ซ้ื อหามาลองชิมกันอยู่ เช่น ขนมลืมกลืน ขนมรังไร ขนมลาเจี ยก ขนมวุน้ ในไข่
เป็ นต้น และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม พวกพืชผัก และผลไม้สดๆ จากสวนก็เรี ยงรายกันมาให้
เลือกซื้อกันไม่หวาดไม่ไหว เดินกันจนเหนื่ อยแล้วก็สามารถแวะพักดื่มเครื่ องดื่มสมุนไพรเย็นๆ หรื อจะแวะตามร้าน
กาแฟโบราณก็มีให้เลือกอยูห่ ลายร้านเช่นกัน
วัฒนธรรม ประเพณี ด้ านงานฝี มือศิลปะ
มิใช่เพียงแค่เรื่ องอาหารการกิน เท่านั้น ในตลาดน้ าอัมพวาแห่งนี้ยงั เป็ นแหล่งรวมงานฝี มือและงานศิลปะไว้
อีกมากมาย เช่น เสื้ อยืดสกรี นลายเก๋ ๆ ที่มีให้เลือกเป็ นร้อยๆ แบบ ของที่ระลึกของฝากรู ปแบบต่างๆ โปสการ์ ดลาย
สวยๆ พวงกุญแจสุดน่ารัก ของเล่นโบราณ หรื อแม้แต่ขา้ วของเครื่ องใช้ในบ้าน และสาหรับคนที่ชื่นชอบเพลงเก่าคง
พลาดไม่ได้เลยกับ “บ้านครู เอื้อ สุนทรสนาน” ศิลปิ นเอกแห่งอัมพวา ภายในบ้านจะมีขา้ วของเครื่ องใช้ส่วนตัวของครู
เอื้อจัดแสดงไว้ให้ชม อี กทั้งยังมี ซีดีเพลงผลงานของครู เอื้อให้ได้เลื อกซื้ อหาด้วย ใกล้กนั กับบ้านครู เอื้อ ก็จะเป็ น
“โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” โครงการในพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พื้นที่ของโครงการนี้ ถูกแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ พื้นที่สวนชัยพัฒนานุ รักษ์ ที่จดั เป็ นสวนสาธิ ตการเกษตรเพื่อ
การเรี ยนรู ้ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์และลานสวนชัยพัฒนานุ รักษ์ ลานอเนกประสงค์สาหรับจัดกิ จกรรมชุมชน
ลานจัดแสดงสิ นค้าชุมชน ส่ วนสุ ดท้ายคือ พื้นที่ เรื อนแถวไม้ริมคลองอัมพวา ที่ มีร้านชานชาลา เป็ นส่ วนเชื่ อมโยง

วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

112

ณิ ชมน ภมร และ พัชรี ตันติวิภาวิน
Vol.7 No.2 July-December 2021

พื้นที่สวนกับบริ เวณริ มน้ าเข้าด้วยกัน ซึ่ งบริ เวณของร้านชานชาลาที่เป็ นร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มและของว่างจะมีที่ นัง่
จัดเตรี ยมไว้มากมาย ใครเดินเล่นเหนื่อยๆ ก็สามารถมานัง่ พักได้
4.2 แนวทางเพือ่ การป้ องกันและการแก้ ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชนท้ องถิ่น
ตลาดนา้ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การมีส่วนร่ วมในจัดการและฟื้ นฟูชุมชน
ในการดาเนินการ “การจัดการและฟื้ นฟูชุมชนตลาดน้ าอัมพวา สมุทรสงคราม เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัส
ถึ งวิถีชี วิตแบบดั้งเดิ ม ของชุ ม ชนท้องถิ่ นตลาดน้ า อัม พวา จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น นอกจากโครงการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมศิลปกรรมพื้นที่คลองอัมพวาและมูลนิธิชยั พัฒนา ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมชุมชน
ในพื้นที่คลองอัมพวาแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้ นฟูชุมชน ด้วย ผลที่เกิด
จากกระบวนการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูชุมชนไม่เพียงแต่จะทาให้อาคารบ้านเรื อนที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ได้รับการ
อนุรักษ์และซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่ดีข้ ึน ซึ่งเป็ นการเตรี ยมการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผนวกกับการ
ที่สานักงานเทศบาลตาบลอัมพวา และชุมชนร่ วมกันฟื้ นฟูตลาดน้ าอัมพวา มีผลให้ชุมชนอัมพวาพลิกฟื้ นจากความ
เงียบเหงาเป็ นชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในระดับประเทศอยูถ่ ึงในปั จจุบนั ได้
สภาพแวดล้ อมทีส่ ่ งผลดีในการจัดการท่ องเทีย่ ว
การที่ อ ัม พวามี ศัก ยภาพในการเป็ นศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ ย วในด้า นวัฒ นธรรมและเชิ ง นิ เ วศของ
สมุทรสงคราม โดยมี พ้ืนที่ เกษตรกรรมที่ สมบู รณ์ มี แม่น้ าและคลองสายต่างๆ ที่ มีคุณภาพน้ าที่ ดี จึ งเป็ นที่ อยู่ของ
หิ่ งห้อยจานวนมากมายเนื่ องจากการชมหิ่ งห้อยเกิ ดขึ้นในช่วงหัวค่ า นักท่องเที่ยวจึ งมีความต้องการพักแรม จึ งเป็ น
โอกาสของชาวบ้านในการปรับปรุ งบ้านเป็ นที่พกั นักท่องเที่ยว (home stay) ทั้งในพื้นที่ริมคลองอัมพวา และในพื้นที่
อื่นๆ ของจังหวัด ผลของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอัมพวาและพื้นที่โดยรอบ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทาให้
รายได้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทผี่ ลทางด้ านวัฒนธรรมประเพณี
ผลจาการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูชุมชนอัมพวา ส่ งผลถึงศักยภาพทางด้านการเป็ นศูนย์กลางการท่ องเที่ ยวของ
จังหวัด สามารถทาให้คนในวัย ทางานกลับคื น ถิ่ น ทาให้สังคมประกอบด้วยคนต่า งวัย มารวมกัน ก่ อให้เกิ ดการ
ถ่ายทอดและการจัดการความรู ้ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเพณี ที่เกี่ยวกับศาสนาและ
ประเพณี ที่เกี่ยวกับน้ า เช่น การฟื้ นฟูการลอยกระทงสาย ที่ทามาจากกาบกล้วย การฟื้ นฟูการใส่ บาตรพระสงฆ์ทางน้ า
การทอดผ้าป่ าเรไรซึ่ งเป็ นการทอดผ้าป่ าทางเรื อ การตักบาตรขนมครก การอนุ รักษ์และพัฒนาศิ ลปะการทาเครื่ อง
เบญจรงค์ อาหาร และขนมในวรรณคดีในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
การขยายผลจากการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูชุมชน
กระบวนการอนุรักษ์และฟื้ นฟูชุมชนอัมพวาและการฟื้ นฟูตลาดน้ าให้เป็ นต้นแบบ (model) ในการเรี ยนรู ้
กระบวนการอนุรักษ์และฟื้ นฟูชุมชนและตลาดน้ า หรื อตลาดริ มน้ าในประเทศไทย จึงมีหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ เดินทางมาศึกษาและดูงานที่อมั พวา ทั้งนี้ เทศบาล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหลายแห่ งได้นากระบวนการนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั บริ บทในท้องถิ่นของตนเองอย่าง
แพร่ หลาย (ศิริวรรณ ศิ ลาพัชรนันท์, 2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดริ มน้ า และตลาดน้ าในภาคกลาง ได้เริ่ มอนุรักษ์
และฟื้ นฟูชุมชนที่ เปิ ดดาเนิ นการภายหลังตลาดน้ าอัมพวา ซึ่ งพบปั ญหาบางประการ เช่ น ปั ญหาการจราจรคับคัง่
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ปั ญหาเรื อนาชมหิ่ งห้อย ปั ญหานักท่องเที่ ยวหนาแน่ นในบริ เวณปากคลองอัมพวา เป็ นต้น นอกจากนี้ การที่องค์กร
บริ หารส่วนท้องถิ่นนาบทเรี ยนของอัมพวาไปประยุกต์ใช้ อาจไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากขาดการศึกษาวิเคราะห์
อย่างถี่ ถว้ นและขาดความเข้าใจกระบวนการ ทาให้การดาเนิ นการมีปั ญหาในภายหลัง อย่างไรก็ตามถื อได้ว่าการ
ดาเนินการอนุรักษ์และฟื้ นฟูชุมชนอัมพวามีผลต่อการอนุรักษ์และฟื้ นฟูชุมชนริ มน้ า ในพื้นที่อื่นๆ ในระดับประเทศ
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทตี่ ลาดนา้ อัมพวา
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทาให้แหล่งท่องเที่ยวอย่างตลาดน้ าอัมพวา
ได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เกิดความเสื่ อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ ว และไม่ได้รับการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่ อง จากการเพิ่มขึ้นจานวนมากของนักท่องเที่ ยว ทาให้
ผูป้ ระกอบการมองหาช่องทางในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ตนเองโดยไม่คานึ งถึงผลกระทบด้านลบที่
ตามมา จึงทาให้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของตลาดน้ าอัมพวาได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก จากการที่
มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสู่ ชุมชนอัมพวาอย่างรวดเร็ ว ทาให้คนในชุมชนปรับสภาพและวิถีชีวิตความเป็ นอยูไ่ ม่
ทันกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการล่องเรื อชมหิ่ งห้อยในช่วงวันหยุดที่มีเรื อนับร้อยลาให้บริ การนักท่องเที่ยวไปชม
หิ่ งห้อยบริ เวณที่มีตน้ ลาพู บริ เวณที่มีหิ่งห้อยจานวนมากและเป็ นเส้นทางหลักที่มีการล่องเรื อชมหิ่ งห้อยมากที่สุดของ
จังหวัดสมุทรสงคราม คือ คลองอัมพวาประกอบกับผูป้ ระกอบการทั้งคนในชุมชนและผูป้ ระกอบการจากต่างถิ่นที่มา
หารายได้ในตลาดน้ าอัมพวาเพิ่มมากขึ้น ภาชนะที่ใส่ อาหารส่ วนใหญ่จะเป็ นภาชนะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น โฟม
ถุงพลาสติกต่างๆ เป็ นต้น ภาชนะเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากผูป้ ระกอบการมุ่งเห็นแต่ความสะดวกรวดเร็ วต่อการขาย จึงทาให้สิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเกิดจาก
ความมัก ง่ า ยของผู ้ป ระกอบการในบางรายที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มและ
ผูป้ ระกอบการไม่ได้มีการจัดการสิ่ งปฏิกูลเหล่านี้ อย่างจริ งจัง ปั ญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ การลดลงของต้ น
ลาพูที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของหิ่ งห้อย ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการที่นกั ท่องเที่ยวใช้เรื อยนต์ในการชมหิ่ งห้อย ได้ส่งผลกระทบ
ด้านลบหลายประเด็น ไม่วา่ จะเป็ นควันพิษจากเรือยนต์ ทาให้คนในชุนชนเกิดความเดือดร้อน การที่เรื อยนต์ปล่อย
คราบน้ ามันลงสู่แม่น้ า ระบบนิเวศของสัตว์ นา้ เปลีย่ นแปลงไปและการที่เรื อยนต์เล็กหรื อเรื อหางยาวแล่นด้วยความเร็ ว
ทาให้เกิ ดคลื่ นซัดไปกระทบดิ นริ มตลิ่งและใบพัดของเรื อหางยาวตะกุยดิ นให้พงั มากขึ้ น ทาให้ดินตลิ่งริ มคลอง
พัง ทลาย ซึ่ ง ก่ อให้เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อนแก่ ค นในชุ ม ชนที่ มี บ้า นเรื อ นอาศัย อยู่ต ามชายฝั่ ง คลอง ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการขับเรื อเร็ วเพื่อแย่งนักท่องเที่ยวทาให้เกิดเสี ยงดัง เสี ยงจากเรื อยนต์ได้รบกวนวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
คนในชุมชน ทาให้คนชุมชนเกิดความราคาญเป็ นผลให้ตดั ต้นลาพู จึงส่ งผลทาให้หิ่งห้อยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งนับเป็ นการทาลายระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมโดยตรงที่เกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิ จ
และยัง ส่ ง ผลให้ ทัศ นี ย ภาพในพื้ น ที่ แ ละความสวยงามของบ้า นเรื อ นในอดี ต ที่ เ ป็ นแหล่ ง ของวัฒ นธรรมทาง
ประวัติศาสตร์ได้ถูกลบเลือนลงไปด้วย
จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับตลาดน้ าอัมพวาไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวอย่างขาด
ความรู ้ความเข้าใจ ระบบนิเวศถูกทาลายทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรม ล้วนแล้วแต่เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข
อย่างเร่ งด่วนและต้องมีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวอย่างตลาดน้ าอัมพวาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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เป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ถ้าทรัพยากรถูกใช้ไปและไม่ได้รับการดูแลรักษา อีกไม่นาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ที่ตลาดน้ าอัมพวาก็จะหมดลงไป
ปั จจุบนั ตลาดน้ าอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีนักท่องเที่ ยวเข้ามาท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากตลาดน้ าอัมพวามีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจากการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งทาให้คนในชุมชน
ท้อ งถิ่ น และผูป้ ระกอบการต่ า งถิ่ นมาประกอบธุ ร กิ จ การค้า เป็ นจ านวนมาก จนท าให้ท รั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรมลงไปบ้าง รวมทั้งชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ ณ ที่ตลาดน้ ามุ่งเน้นการค้ามากเกินไปจนลืมนึ กไป
ถึงวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดน้ าที่ มีมาแต่เก่าก่อน จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ ยวชม
หิ่ งห้อยเป็ นจานวนมากทาให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณตลาดน้ าอัมพวาไปด้วย จากการทบทวน
เอกสาร งานวิจยั และบทความที่ เกี่ ยวข้อง เห็ นว่าภาครัฐ และเอกชน ชาวบ้าน และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในชุมชน
ท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแล และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางและ
นโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตลาดน้ าอัมพวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม
ความเป็ นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่ งสามารถทาได้ในด้านต่างๆ
ดังนี้
1) ด้านการจัดการทางด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เช่น กาหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องขยะในพื้นที่ท่องเที่ยว ในชุมชน ในลาคลองต่างๆ รวมทั้งปั ญหาเสี ยงดัง และมลพิษที่เกิดขึ้น
2) ด้ า นการให้ ก ารศึ ก ษา และฝึ กอบรม เช่ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้แก่นกั ท่องเที่ยวและเยาวชนในพื้นที่
3) ด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการตลาด เช่น สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กบั
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่น้ นั ๆ
4) ด้านการส่งเสริ มการลงทุน เช่น จัดทางบประมาณในการส่งเสริ มการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
5) ด้านการมีส่วนร่ วม เช่น ให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผน การตัดสิ นใจ การดาเนินการ การ
ประเมินผล และการได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย นั้น ไม่วา่ จะเกิดเหตุภยั ธรรมชาติ ภัยการเมือง หรื อ เหตุการณ์
ใดๆ นักท่องเที่ยวยังคงหลัง่ ไหลเข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย เพราะประเทศไทย เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ งั
หาดทรายที่ สวยงาม ภูเขาที่ อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ เป็ นเอกลักษณ์ อาหารที่ โดดเด่ น
หลากหลายชนิด และไมตรี จิตของคนไทย การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนท้องถิ่น นั้น จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่ตน้ แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ทาให้ชุมชนไม่เข้า
มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่อง เที่ยว มี 2 ปั จจัยหลัก คือ
1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่ วมทาไมเพื่อประโยชน์ใดตนเองอยูต่ รงไหนของการท่องเที่ยว และ
2) ชุมชนไม่รู้วา่ จะเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างไร
สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการก้าวข้ามปั จจัยท้าทายทั้ง 2 ประการ นั้นได้ คือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความรู ้ และทักษะที่ จาเป็ นในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการท่องเที่ ยว ไม่ว่าจะเป็ นการรู ้เท่าทัน ข้อดี และข้อเสี ย
ของการท่องเที่ยว การบริ หารจัดการและการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การเป็ นเจ้าบ้านที่ดี การเล็งเห็นถึงโอกาสใน
การเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็ นต้น
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5. อภิปรายผลจากการวิจยั
การท่ องเที่ ยวอย่างมี ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูเ้ กี่ยวข้องในท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศจึงเป็ นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ ายมีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทาให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร และ
รักษาระบบนิเวศท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถและสร้างกาลังใจให้กบั ชุมชนของตนเองด้วย จากข้อ
ค้น พบที่ ได้จ ากการวิจัย เรื่ อง “การจัดการและฟื้ นฟูชุ มชนเพื่ อให้นัก ท่ อ งเที่ ย วได้สัม ผัส ถึ งวิถี ชีวิตแบบดั้ง เดิ ม :
กรณี ศึกษาชุมชนท้องถิ่นตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ในครั้งนี้ พบว่าการท่องเที่ยวที่กาลังเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจ คือ การท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม ให้สามารถอยู่
ร่ วมกันอย่างสมดุลและยัง่ ยืน การพัฒนาที่ยงั่ ยืน การพัฒนาที่มีการคานึงถึงความเสี ยหายของสิ่ งแวดล้อม มีการป้ องกัน
ปั ญ หาที่ เ กิ ด แก่ สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ ถ้า จ าเป็ นจะต้อ งเกิ ด ความเสี ย หาย ก็ จะต้อ งท าในขอบเขตที่ เ สี ยหายน้อ ยที่ สุ ด
องค์ประกอบหลักที่สาคัญของการจัดการและฟื้ นฟูชุมชนเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสถึงวิถีชีวติ แบบดั้งเดิม ได้ต่องมี
องค์ประกอบหลัก ที่ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็ นการท่ องเที่ ยวในแหล่งท่ องเที่ ยวที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นที่น้ นั ๆ
2) องค์ประกอบด้านการจัดการเป็ นการท่ องเที่ ยวที่ มีความรั บผิดชอบ (Responsible Travel) โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยงั่ ยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและจากัดมลพิษ ภาวะ และควบคุมอย่างมีขอบเขต จึงเป็ นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการยัง่ ยืน
3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็ นการท่องเที่ยวที่มีกระบวน การเรี ยนรู ้ โดยมีการให้ศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ ความประทับใจ
เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่ วม เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชน ประชาชน
ท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่ วมในการคิด วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ได้รับประโยชน์ติดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนร่ วมบารุ งรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจาย
รายได้ การยกระดับคุณภาพชีวติ และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบารุ งรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย
จากองค์ประกอบหลักที่สาคัญทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่ วม นั้นจะ
ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชี วิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อ
กลับมาบารุ งรักษา และจัดการแหล่งท่ องเที่ ยวด้วย ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น (Local participation)
แนวโน้มของการเปิ ดให้ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วม และเข้ามาจัดการกับการท่องเที่ ยวเอง มีแนวโน้มที่ ชดั เจนและ
สูงขึ้นเรื่ อยๆ แนวทางป้ องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เสื่ อมโทรมการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยว นั้น รุ่ งทิพ ว่องปฏิการ (2547) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยว โดยให้
ชุมชนเข้ามารับรู ้และมีส่วนร่ วมในการแสดงความต้องการ ความริ เริ่ ม เสนอความคิดเห็น ร่ วมประชุมให้ขอ้ มูล
วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และพัฒนากระบวนการ/ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
อย่างแท้จริ ง และเป็ นการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวติ และเป็ นการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นด้วย โดย
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การสร้างฐานความรู ้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ให้กบั ชุมชนก่อน เช่น หลักการ แนวทาง ลักษณะของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรและ
การท่องเที่ยวได้อย่างเป็ นระบบ ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ การจัด การกับ ผลกระทบของการท่ อ งเที่ ย วชมหิ่ ง ห้อ ยของคลองอัม พวา จัง หวัด
สมุ ท รสงคราม ก็ ตอ้ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ มชน เพื่ อ หาแนวทางการรั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานในการหาแนวทางคงไว้ซ่ ึ งสภาพ
ธรรมชาติ ร่ วมมือกันจัดระบบการชมหิ่ งห้อย และเป็ นการสร้างจิตสานึ กให้กบั คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนรู ้ถึง
กระบวนการจัดการกับผลกระทบที่ เกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ ยวชมหิ่ งห้อยว่ามีผลกระทบทางด้านดีและด้านเสี ย
อย่า งไรบ้า ง ต่ อ ชุ ม ชน และหาแนวทางและวิ ธี ก ารในการแก้ไ ขปั ญ หาต่ อ การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม การดารงชีวติ อยู่ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และรวมถึงทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอัมพวา
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การให้ความรู ้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การสร้างความตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อการ
ดารงอยูข่ องหิ่ งห้อย สามารถทาได้โดยการให้คาแนะนานักท่องเที่ยวในการชมหิ่ งห้อยเชิงอนุรักษ์ เช่น การชมหิ่ งห้อย
อย่างถูกวิธีโดยไม่ดึงกิ่งต้นลาพู ไม่จบั ตัวหิ่ งห้อย ไม่ส่งเสี ยงดังรบกวนชาวบ้าน การรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงใน
น้ าตลอดเส้นทางการล่องเรื อชมหิ่ งห้อย
นอกจากให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวแล้ว องค์กรปกครองท้องถิ่นควรให้ความรู ้กบั ผูป้ ระกอบการ เจ้าของ
ท่าเรื อ คนขับเรื อ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน และหิ่ งห้อย ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
เช่น การควบคุมน้ าเสี ยจากครัวเรื อนรี สอร์ ท และโฮมสเตย์ การดับเครื่ องยนต์เมื่อจอดลอยชมหิ่ งห้อย รวมทั้งการขอ
ความร่ วมมือกับผูข้ บั เรื อในช่วงเวลาการให้บริ การเที่ยวสุ ดท้ายเพื่อไม่ให้ดึกเกินไปและเกิดความรบกวนชาวบ้านที่
อาศัยอยูส่ องฝั่งคลองอัมพวา
ทั้งยังสามารถสร้างการปลูกฝังความรู ้ให้กบั เยาวชนในพื้นที่ โดยการให้ความรู ้เรื่ องหิ่ งห้อย การดูแลต้นลาพู
หรื อบารุ งรักษาสภาพพื้นดินบริ เวณต้นลาพู และการอนุรักษ์ตน้ ลาพู
ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) ควรมี การจัดท้าแผนพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม และการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ โดยมี แผนการ
ดาเนินงานร่ วมกันหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและบริ ษทั
ท่องเที่ยวเอกชน รวมไปถึงองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชน
2) ควรมีการจัดทาการประเมินการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงการ
ควบคุ มการก่ อสร้ างสถาปั ตยกรรมที่ ขดั แย้ง กับวัฒนธรรมท้องถิ่ น การอบรมให้ความรู ้ แ ก่ ผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ย และ
มัคคุเทศก์ เกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ
3) การกาหนด นโยบายการศึกษาของรัฐเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการอนุรักษ์วฒั นธรรม และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ที่เป็ นเครื่ องมือในการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
4) การกาหนดนโยบายท่องเที่ยวของรัฐจาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความตระหนัก ในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
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5) เสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเปิ ดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ มีส่วนร่ วมในการประเมิน และที่สาคัญคือมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
6) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ธรรมชาติ ภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
และคนในชุมชนไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจเพียงด้านเดี ยวเป็ นสาคัญ ควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของเจ้าของชุมชน และประโยชน์ที่ชุมชนพึงจะได้รับอย่างยัง่ ยืนในทุกๆ ด้านทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความ
มัน่ คงทาง สังคม ความงามทางศิ ลปวัฒนธรรมของชุ มชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้ องกัน การผุกร่ อนทางวัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้
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