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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่ สงผลตอ
ความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  เน่ืองจากมีบุคคล
หลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจ ผู เ ขี ย น ข อ
กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยชัยศรี   ธาราสวัสด์ิพิพัฒน  ผูชวยศาสตราจารยศิวพันธุ   ชูอินทรและ 
ดร. ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล  ที่ไดชวยตรวจเครื่องมือขอแนะนําในการทําแบบสอบถามใหสําเร็จไดตาม
วัตถุประสงค 
 ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงครามและผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูนําชุมชน ผูประกอบการ
ทองเที่ยว  กลุมชุมชนในพื้นที่การทองเที่ยวพื้นที่ตลาดนํ้า ทุกทานที่ไมสามารถกลาวนามไดหมด ที่กรุณาให
ขอมูลและเขารวมประชุมอันเปนประโยชนอยางย่ิงในการวิจัย  คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ 
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 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเพื่อการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
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ทําการสุมตัวอยางมา 12 คน  นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ประชากร  43 คน  ทําการสุมตัวอยางมา 27 คน 
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ประเมินความเสี่ยง พบวานักทองเที่ยวที่มีความเสี่ยงหายของทรัพยากรการทองเที่ยวสูง ไดแก ปาชายเลน และ
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บทที่ 1. 
 

คํานํา 
 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
 
 ประเทศไทยไดเร่ิมพัฒนา อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ม า ตั้ ง แ ต ป พ . ศ .  2503 
ซึ่งในปน้ันมีเงินรายไดจากการทองเที่ยว 196 ลานบาท  และเม่ือเปรียบเทียบ (พ.ศ. 2543)  พบวามี
รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 285,300 ลานบาท (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
,2544) แสดงวาประเทศไทยประสบความสําเร็จในดานการสงเสริมการทองเที่ยวเปนอยางมาก อยางไร
ก็ตามความสําเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวน้ัน มุงเนนผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
เพียงดานเดียว ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบันมุงเนนทิศ
ทางการทองเที่ยวของประเทศไทยภายใตแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่กําหนดใหการทองเที่ยวเปน
อุตสาหกรรมบริการมุงดึงเงินตราจากนักทองเที่ยวสรางจุดขายดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศใหมากที่สุด โดยไมสนใจผลกระทบดานตางๆที่จะเกิดขึ้นในภายหลังในขณะเดียวกันผลการ
ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวที่ผานมาก็กําลังถูกประเมินวาไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคากับ
ผลกระทบดานตางๆ ที่ตามมาหรือไมดังจะเห็นไดจากการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตเมืองทองเที่ยวหลายแหงพบวา การทองเที่ยวไดกอใหเกิดผลกระทบดานสภาพแวดลอม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่นมากมายหลายประการ 
อาทิเชน  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว  รูปแบบการใชแรงงานอีกทั้งยังเปนสาเหตุทําให
ปญหาสังคมอื่นๆตามมา  เชน ปญหาอาชญากรรม โสเภณี  การใชแรงงานเด็ก  ยาเสพติดและปญหา
โรคเอดส เปนตน   
 การทองเที่ยวตามธรรมชาติและผจญภัยเปนธุรกิจที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและได
กลายเปนจุดขายที่สําคัญในการทองเที่ยว ซ่ึงเกิดมาจากการคาดหวังในดานการกระจายรายได  จาก
แนวคิดที่เนนการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจภายนอกเปนหลัก  ดังปรากฏในงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงใหเห็น
ผลกระทบจากการทองเที่ยว (ปุสตี อาคานนท มอนซอนและคณะ , 2535, สุวิทย  นามแสง, 2536 และ
ยศสันต ิสมบัติและคณะ, 2544) เชนเดียวกับการทองเที่ยวรูปแบบอื่นๆ นั้นก็คือ  

1. ผลกระทบที่กอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจของกลุมชนที่ถูกนักทองเที่ยว เชน การกระจุกตัว
ของผลประโยชน  ซึ่งกอใหเกิดการขัดแยงในชุมชนและการซ้ือขายสินคาที่แพงขึ้นในพ้ืนที่ทองเที่ยว
สงผลใหคาครองชีพของคนในชุมชนสูงตามไปดวย  

2. ผลกระทบที่กอใหเกิดปญหาการเสื่อมสลายในวัฒนธรรมประเพณี เชน  การนําเอา
วัฒนธรรม  ประเพณี  การละเลนหรือพิธีกรรมตามความเชื่อดังเดิมมาแลกเปลี่ยนกับเงินตราทําใหเกิด
การบิดเบือนจากความเปนจริงในดานความหมายและคุณคา 

3. ผลกระทบที่กอใหเกิดปญหาทางดานสังคม เชน ยาเสพติด โสเภณี การถูกครอบงํา  โดย
วัฒนธรรมการลอกเลียนแบบและลัทธิบริโภคนิยม  ความไมสมดุลในระบบโครงสรางการจัดการแรงงาน
ในระดับครอบครัวและชุมชน  ซึ่งสงผลตอระบบการผลิตในชุมชน 
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4.  ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาการตัดไมฟนเพ่ือบริการ
นักทองเที่ยว  ปญหาผลกระทบตอสัตวนํ้าและสัตวปกที่มีคุณคา  ปญหาการทําลายความอุดมสมบูรณ
และการพังทลายของดิน  ปญหาเร่ืองการบุกเบิกรุกล้ําพ้ืนที่หวงหามและการแยชิงทรัพยากร   

นอกจากนี้การพยายามตอบสนองตอธุรกิจการทองเที่ยวไดกอใหเกิดการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและที่พักอาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  ซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ไดงายยิ่งขึ้น 

ปญหาตางๆดังกลาวทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถูกจับตามองวาเปนกิจกรรมที่เกิดผลเสีย
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวมากกวาผลตอบแทนที่ไดรับมา  
นอกจากน้ีแหลงทองเที่ยวหลายแหลงยังมีลักษณะทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทองเที่ยว  เชน มีหนาผาสูงชัน พื้นที่คับแคบ  ความแออัด  จะเห็นวานาจะเปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิด
อันตรายถาแหลงทองเที่ยวแตละแหลงไดมีการศึกษาถึงความเสี่ยงตอความเสียของแหลงทองเที่ยวและ
อันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการทองเที่ยวแลวหาทางปองกันหรือลดความเสี่ยงกอนที่จะเกิด
ผลกระทบขึ้นจริงดังกลาวก็จะเปนการดีกวาวิธีการลดผลกระทบในภายหลัง เพราะการศึกษาถึงความ
เสี่ยงทําใหทราบถึงโอกาสในการเกิดผลกระทบและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น  เพ่ือหาแนวทางในการ
ปองกันและลดความเสี่ยงใหนอยลงดังเชนงานวิจัยของ อภิรัตน  เอ่ียมศิริ ในรายงานการประชุมวิชาการ
โครงการ BRT คร้ังที่ 5 (2544:286)  ไดศึกษาเร่ืองการประเมินความเสี่ยงของแผนการทองเที่ยวเชิง
นิเวศตอสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาสันปนแดน  จังหวัดแมฮองสอน  พบวา  การทองเที่ยวมี
แนวโนมเกิดผลกระทบตอทรัพยากรดานชีวภาพมากที่สุด  โดยเฉพาะกับนกและสัตวปาโดยรอบโปง 
ดังนั้นจึงมีแนวทางในการลดความเสี่ยงคือ  การแบงเขตพ้ืนที่ออกเปน 3 สวน คือ เขตหามทองเที่ยว  
เขตทองเที่ยวไดแตตองมีมัคคุเทศกทองถิ่นนําทางและเขตที่นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวดวยตนเองได  
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรการทองเที่ยวที่อาจไดรับผลกระทบ 

สมุทรสงคราม เปนจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครใชเวลาเดินทางประมาณหน่ึง
ชั่วโมงเศษ เปนจังหวัดที่มีทั้งเขตที่เปนน้ําเค็ม นํ้ากรอยและนํ้าจืด จึงไดชื่อวาเปน “เมืองสามน้ํา” พ้ืนที่
ดานที่ติดฝงทะเลเปนแหลงประมงสําคัญโดยเฉพาะหอยหลอด ดานในเปนพ้ืนที่ดินดําน้ําชุม มีแมน้ําแม
กลองเปนแมนํ้าสายหลักหลอเลี้ยงใหความชุมชื้นแกยานที่เปนสวนผลไมเกา เขตอําเภออัมพวา การคง
อยูของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไมวาจะเปนอาชีพการทําสวนผักผลไม การเคี่ยวน้ําตาลมะพราว
หรือตลาดนํ้าทาคา ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบานชาวสวนของชุมชนริมคลอง ทําใหอําเภออัมพวา
เปนอําเภอหน่ึงที่นาไปเยี่ยมเยือนสําหรับผูสนใจการทองเที่ยวที่จะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมสิ่งที่เปนจุดขายทางการทองเที่ยวอีกอยางหนึ่งของอําเภออัมพวาก็คือ แมลงปกแข็งขนาดเล็ก
ลําตัวยาวเปนรูปทรงกระบอก สามารถเปลงแสงกะพริบเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืนที่เรียกวา 
“หิ่งหอย” ซึ่งนับวันจะหาดูไดยากในเขตสังคมเมืองหรือแมกระทั่งในเขตพ้ืนที่ชนบทที่สภาพธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการบุกถางทําลายตนไม สภาพแหลงนํ้าที่เต็มไปดวยสารเคมี สารพิษจาก 
ยาฆาแมลง ทําใหพืชนํ้าอาศัยอยูไมไดรวมถึงหอยซึ่งเปนอาหารของหิ่งหอยดวย เม่ือสิ่งแวดลอมอยูใน
สภาพเสื่อมโทรมไมเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตของมัน ทําใหหิ่งหอยที่มีใหเห็นอยูเปนจํานวนมากใน
อดีต คอย ๆ ลดจํานวนลงไปจากบริเวณหวยหนอง คลอง บึงตาง ๆ อยางไรก็ตาม อําเภออัมพวา  ยัง
เปนอําเภอที่นักทองเที่ยวนิยมมาลองเรือชมหิ่งหอยอยางตอเน่ือง ทําใหธุรกิจโฮมสเตยและรีสอรทตาง ๆ  
เฟองฟูมากขึ้น มีนักทองเที่ยวหลายกลุมสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาชมความสวยงาม. 

http://rdi.ssru.ac.th



 3 

สําหรับอําเภออัมพวา  ซึ่งมีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไป เปนที่ราบลุม ริมทะเลโดยตลอด สภาพดินเปนดินเหนียวปนทราย ไมมี ภูเขาหรือเกาะ เดิม
เคยมีปาไมโกงกาง ไมแสม ตามชายฝงทะเล และมีปาจากตามปากแมน้ํา นอกจากน้ีมีลําคลองใหญนอย
มากมาย แยกจากแมนํ้าแมกลอง 300 คลอง กระจายอยูทั่วทุกพื้นที่    แมนํ้าสําคัญที่ไหลผาน คือ  
แมนํ้า   แมกลอง ไหลผานบริเวณทองที่อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา ไปออกทะเลอาวไทยที่บริเวณ
ปากแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จากสภาพภูมิประเทศเชนน้ี ทําใหเกิดความสะดวก
ในดานการคมนาคมทางน้ํา และประกอบอาชีพดานกสิกรรม  สําหรับทรัพยากรที่สําคัญประกอบดวย
ทรัพยากรตางๆ ดังตอไปน้ี   ทรัพยากรสัตวนํ้าประกอบดวย กุง หอหอย  ปู ปลา  ซึ่งทรัพยากรสัตวนํ้าที่
มีชื่อเสียง ไดแก  ปลาทู  หอยหลอด  เปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวแลวจะตองนําไปเปน
ของฝาก สวนทรัพยากรพรรณไม  ซึ่งมีความสําคัญตอมนุษย ไดแก  แหลงสมุนไพรรักษาโรคเปน
แหลงปจจัยในการดําเนินชีวิตอาทิการใชพรรณไมจากปาชายเลนในการสรางที่อยูอาศัยเปนแหลง
เชื ้อเพลิงหรือแหลงพลังงานรวมถึงเปนแหลงพืชพรรณที่นําไปกลั ่นทําสารเคมีชนิดตางๆ  ซึ ่ง
ประกอบดวยพรรณไมหนาแนนขึ้นตามธรรมชาติ  ไดแก  ตนจาก  แสม  ตะบูน  ตะบัน  ครุย โปรง 
ตาตุม  ลําพู ลําแพน ฯลฯ ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับพรรณไมและ
ทรัพยากรสัตวปาจะประกอบดวย สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยนคลาน นกและสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม  ไดแก   กบ  เขียด  คางคก  ปาด  ตัวเงินตัวทอง   พวกนกประเภทตางๆ  สุนัข และ
กระรอก  ซ่ึงจะสามารถพบเห็นไดงายจากที่นักทองเที่ยวไดมาทองเที่ยวและสามารถที่จะเก็บภาพไว
เพื่อทําการศึกษาตอไป 

สําหรับการที่นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปน
สถานที ่ทองเที ่ยวที ่ม ีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดลอม  พรอมทั ้ง
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  จากจํานวนนักทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในอําเภออัมพวา  อาจกอใหเกิดความเสื่อมโทรมเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ  นอกจากน้ีแลวจากสภาพพ้ืนที่  
ที่แออัดจากจํานวนนักทองเที่ยว  จํานวนรานคา  กิจกรรมเกี่ยวของการลองเรือชมหิ่งหอยและการ
สัญจรทางนํ้า นาจะมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่นักทองเที่ยวเที่ยวชมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยเหตุน้ีการศึกษาถึงคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ความเสี่ยงตอ
ความเสียหายที่สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ อันเน่ืองมาจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวควบคูไปกับอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการทองเที่ยว จากสภาพที่
เกิดขึ้นทําใหผูวิจัยสนใจที่จะดําเนินการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวที่สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม จึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งทั้งจะเปนประโยชนตอการปองกันความเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมกับชีวิตของนักทองเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นได 
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2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวไดรับในพ้ืนที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เพื่อประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ และอันตรายที่
นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
3.ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีขอบเขตในการวิจัยใชพ้ืนที่ในอําเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณ 
ตลาดน้ําอัมพวา   
 2. ขอบเขตดานประชากร 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีกลุมประชากรตัวอยาง 
 1. กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา บริเวณตลาดนํ้าอัมพวา   เชน 
ตลาอดนํ้ายาม  พืชพรรณและสัตวประจําทองถิ่น  สถานที่ทองเที่ยวตาง  ๆ
 2. อันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการทองเที่ยว 
 3. ผูนําชุมชน นายกองคการบริหารตําบล  ประชาชนในชุม 
 
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้คาดวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาในดานตางๆดังน้ี 
 1. ไดทราบถึงคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพ้ืนที่อําเภออัมพวา 
 2. ไดทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา 
 3. ไดทราบถึงความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวตางๆ ทีอ่าจไดรับผลกระทบจากกิจกรรม 
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจาการทองเที่ยว 
 4. ผลการศึกษาที่ไดอาจนําไปประยุกตใชในการจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภอ 
อัมพวาตอไปในอนาคตและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่คลายคลึงกัน 
 
5. นิยามศัพท 
 1. นักทองเที่ยว  หมายถึง   ผูมาเยือนตลาดนํ้าอัมพวา ไมวาจะเปนคนในทองถิ่นหรือมาจาก
ตางถิ่นไมวาจะคางคืนหรือไมคางคืนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เดินทางมาเพ่ือวัตถุประสงคใดๆก็ตาม 
ที่ไมใชการประกอบอาชีพหรือหารายได 
 2. พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  หมายถึง  การกระทําการแสดงออกหรอการ
ปฏิบัติของนักทองเที่ยวตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในตลาดนํ้าอัมพวา เชน การพักผอน
หยอนใจ การเที่ยวชมตลาด  การชมหิ่งหอย การดูนก แมลง การตะโกนสงเสียงดัง การทิ้งขยะ 
 3. ความเสียหายของนักทรัพยากรการทองเที่ยว  ไดแก พืชพรรณถูกเหยีบย่ํา สัตวปาถูก
รบกวนและคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปจากคามาตรฐาน 
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 4. ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะเกิดผลในทางลบหรือความเสียหาย
ที่ไมพึงปรารถนา 
 5. การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของความเสี่ยง
ตอสุขภาพของนักทองเที่ยวและ/หรือทรัพยากร สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ โดยเกิดขึ้นจริงหรือ
เปนไปไดในปจจุบัน 
 6. นักท่องเทียว หมายถึง   บุคคลทีเดินทางจากทีอยู่อาศัยของตนไปยังทีอืนเป็นการ

ชัวคราว  โดยใช้เวลาว่างเพือความเพลิดเพลินการพักผ่อนหรือวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามทีมิใช่การหา

รายได้ 

 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    หมายถึง   หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถินได้แก่  

เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีไดดําเนินการในเร่ืองการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย  วิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. วิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การคํานวณหาขนากกลุมตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรของ Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธิ์ 
,2534 : 13) ดังน้ี 
   n =  N/1+ Ne2   

  เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = จํานวนหนวยประชากร 
   e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
 เม่ือแทนคาลงในสูตร  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  0.08  หรือมีระดับความเชื่อม่ันที่
รอยละ 92  ไดขนาดกลุมตวัอยางเทากับ 160 ตัวอยาง ผูวิจัยเก็บตัวอยางนักทองเที่ยว โดยสุมตัวอยางแบบ
เปนระบบ Systematic โดยเลือกสัมภาษณนักทองเที่ยวจากกลุมนักทองเที่ยวที่มาดวยกัน 
 
 1.1 ในการวิจัยคร้ังนี้กลุมประชากรตัวอยางที่เปนเปาหมายในการวิจัยแบงออกเปน  2  กลุม  
ไดแก 
  1. กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา บริเวณตลาดนํ้าอัมพวา   
เชน ตลาดนํ้ายามเย็น  พืชพรรณและสัตวประจําทองถิ่น  สถานที่ทองเที่ยวตาง  ๆ
  2. อันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการทองเที่ยว 
  3. ผูนําชุมชน นายกองคการบริหารตําบล  ประชาชนในชุม 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

ประชากร จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

1. ผูนําชุมชน 36 22.5 
2. หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 31 19.4 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 19 11.8 
4. ประชาชนในชุมชน 12 7.5 
5. นักทองเที่ยวชาวไทย 19 11.8 
6. นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 43 26.9 
รวมทั้งสิ้น 160 100 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้

 1. แผนที่ภูมิประเทศในพ้ืนที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือใชในการสํารวจสภาพ
ปจจุบัน แหลงทองเที่ยวและเสนทางในการทองเที่ยว 
 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ดังตอไปน้ี 
  ชุดที่ 1. แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แบงออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1. แบบสอบถามคุณสมบัติของนักทองเที่ยว 
 สวนที่ 2. แบบสอบถามขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
 สวนที่ 3. แบบสอบถามกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว 
 สวนที่ 4. แบบสอบถามพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
 ชุดที่ 2.  แบบสัมภาษณแนวลึกเก่ียวกับทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย 
จากกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากรดังกลาว  และจํานวนของ
ทรัพยากรตางๆ เพ่ือนํามาใชประกอบการประเมินความเสี่ยง สําหรับกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก  
นักทอง เที่ ย ว  นายกองคการบ ริหารสวนตํ าบล ผู นําชุมชนและประชาชนในชุมชนเ ก่ียว กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 การประเมินความเส่ียง 
  1. การประเมินความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่อาจไดรับความเสียหายจาก 
กิจกรรมการทองเทีย่วของนักทองเที่ยว 
  การประเมินความเสี่ยงจากการใหคะแนนความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวแตละพ้ืนที่โดย
ผูวิจัยรวมกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว  ทรัพยากรสัตวนํ้า  ทรัพยากรพรรณไมและ
ทรัพยากรสัตวปา จํานวน 3 คนโดยพิจารณาชนิด  จํานวน  ระดับความชุกชุม  ถิ่นที่อยูของสัตวปาและ
พรรณไมที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลายจากกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวรวมกับปจจัยที่ทําให
เกิดความเสี่ยงไดแก  จํานวนนักทองเที่ยว  กิจกรรมของนักทองเที่ยวและพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว 
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  เกณฑการใหคะแนนความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวบริเวณแหลง
ทองเที่ยวตางๆในพื้นที่อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ความเสี่ยงของพื้นที่สูง     3 คะแนน 
  ความเสี่ยงของพื้นที่ปานกลาง    2 คะแนน 
  ความเสี่ยงของพื้นที่ต่ํา    1 คะแนน 
  2. การประเมินความเสี่ยงของอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการทองเที่ยวในพ้ืนที่
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมในพ้ืนที่อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
รวมกับอาการบาดเจ็บ  ระดับความรุนแรงของอันตรายที่นักทองเที่ยวไดรับในพ้ืนที่แหลงทองเที่ยวตางๆ 
เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงของอันตราย ดังตารางตอไปน้ี 
    
ตารางระดับความเสี่ยงของอันตราย 4 ระดับ 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผลลัพธ รายละเอียด 

1 1-2 ความเสี่ยงนอย 
2 3-6 ความเสี่ยงที่ยอมรับไดตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 7-9 ความเสี่ยงสูงตองมีการดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยง 
4 10-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดตองหยุดดําเนินการและปรับปรุงแกไขเพ่ือลด

ความเสี่ยง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 กลุมประชากรที่ศึกษาไดแก  นักทองเที่ยว เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือนําขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามมาแปรขอมูลเปนตัวเลขเพื่อลงรหัสแลวไปประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติคา
รอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum) และขอมูลที่ไดจาก
ผูใหขอมูลหลักในพ้ืนที่อําเภออัมพวาจากการสัมภาษณเชิงลึกจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลในเชิง
พรรณา 
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3.3 วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 การทดสอบแบบสอบถาม 
 การทดสอบแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยกอนเก็บขอมูล เพ่ือทําการทดสอบแบบสอบถามที่จะใชใน
การวิจัยมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เมื่อนํามาใชเก็บขอมูลและใหผลการวิจัยที่ถูกตอง
และเชื่อถือไดมากที่สุด โดยผูวิ จัยสรางแบบสอบถามขึ้นแลวนําไปปรึกษากับผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอง ตรง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยและนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือ
นําผลที่ไดมาปรับปรุงแบบสอบถามใหมีคุณภาพดีขึ้น ผลการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
พบวามีบางขอที่ตองปรับปรุง เน่ืองจากเปนคําถามที่ตอบไดหลายคําตอบและซับซอน เชน อาชีพ รายได 
เน่ืองจากนักทองเที่ยวบางรายมีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมและบางรายเปนนักเรียน/นักศึกษาที่ยังไมมี
รายได รวมทั้งเร่ืองกิจกรรมและอันตรายที่นักทองเที่ยวไดรับ ก็มีการปรับปรุงเปนและใสเคร่ืองหมาย/เพื่อ
สะดวกในการตอบคําถามของนักทองเที่ยว  
 
 1.  หาคา   IOC   คํานวณไดเปนรายขอโดยใชสูตรดังนี ้
 
 
   
 
  
 IOC หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลอง 

X หมายถึง  คะแนนที่ผูเชี่ยวชาญให 
1 หมายถึง  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
0 หมายถึง  ตัดสินใจไมได 
-1 หมายถึง  ไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดพิจารณาคําถามที่มีคา IOC  ตั้งแต  .50  ขึ้นไปเทานั้น 
 6.  นําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง   

(Try  out )  จํานวน  30  คน 
 7.  นําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Rreliability) 
ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของ (Cronbach , 1970 )  ไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ  0.83 

 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค 
 
 
 
 
 

สูตร  IOC  =   X 
               N 

                n            S2
i      

สูตร    = n¯1                1-    
                                    S2

t     
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Y 

Y 

    หมายถึง คาความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
n หมายถึง จํานวนแบบสอบถาม 

S2
i หมายถึง คาผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

S2
t   หมายถึง คาผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 8.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กําหนด   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                      ใหทบทวน                          N 

                 รับปรุงแกไข 
 
          
 

                  ผูเชี่ยวชาญ 3 คน                           N 
              ตรวจหาคา IOC          
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   แผนภูมิที่  3.1   กรรมวิธีการสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการวิจัย 

สร้างแบบสอบถามที

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

กําหนดกรอบแนวคิดของ

แบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามไปใช้กับ 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3  คน 

นําผลทีได้มาคํานวณหาค่า 

ความเชือมัน (Reliability ) 

จัดพิมพ์แบบสอบถาม 

ฉบับสมบรูณ์นําไปใช้งาน 

N    =  ไม่ผ่านย้อนกลับไปทบทวน 

Y    =  ผ่าน ดําเนินตามขั นตอนต่อไป 

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี  โดยทําหนังสือขอความรวมมือในการแจก

แบบสอบถามพรอมสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของในการทําวิจัย  เร่ือง การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่  สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพ้ืนที่ อําเภออัมพวา   
จังหวัดสมุทรสงครามถึงผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือผูที่เก่ียวของ
ฝายตางๆในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยจะดําเนินการแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถามดวย
ตนเอง 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
     ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( check list )คาสถิติพ้ืนฐานที่ใช ไดแก  คาความถี่รอยละ  

  2. การวิเคราะหคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทีส่งผลตอความเสียหาย
ของทรัพยากรการทองเที่ยวในพ้ืนที่ อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงครามคาสถิติที่ใชไดแก  คาเฉลี่ยเลข
คณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  การวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง เพ่ือการ
ทองเที่ยว  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชการวิเคราะหเน้ือหาแลวนํามาสรุปและเรียบเรียง
ขอความ 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพื่อศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่
นักทองเที่ยวไดรับในพ้ืนที่อําเภออมัพวา     จังหวัดสมุทรสงครามและพ่ือประเมินความเสี่ยงตอความเสียหาย 
ของทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ  และอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการทองเที่ยวใน
พ้ืนที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวทาง  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย   โดยแบงเน้ือหาที่ทําการศึกษาเปน  9  ประเด็นหลักคือ 

1. การทองเที่ยวและทรัพยากรการทองเที่ยว 
2. แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยว 
3. พฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
4. การทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม    
5. การประเมินความเสี่ยง 
6. แหลงทองเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
7. การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 การทองเที่ยวและทรัพยากรการทองเที่ยว 
 2.1.1 ความหมายของการทองเที่ยว 

อําเภออัมพวามี ความสําคัญและเก่ียวของกับประวัติศาสตรไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงตนกรุง 
รัตนโกสินทร สมัยกอนเรียกกันวา “แขวงบางชาง”  เปนชุมชนเล็ก ๆ  ที่มีความเจริญทั้งในดาน
การเกษตร และการพาณิชย มีหลักฐานเชื่อไดวาในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองนั้น แขวงบางชางมี
ตลาดคาขายเรียกวา “ตลาดบางชาง” นายตลาดเปนหญิงชื่อนอย มีบรรดาศักดิ์เปนทาวแกวผลึก  นาย
ตลาดผูน้ีอยูในตระกูลเศรษฐีบางชางซึ่งตอมาเปนราชินิกุล“ณ บางชาง”  
          พ.ศ. 2303 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจาเอกทัศนโปรดเกลาฯ ใหนายทอง
ดวง (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช)  เปนหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซ่ึงเปนเมือง
จัตวาขึ้นตรงตอกรุงศรีอยุธยา ภายหลังหลวงยกกระบัตรไดแตงงานกับคุณนาค บุตรีเศรษฐีบางชาง และ
ยายบานไปอยูหลังวัดจุฬามณี ตอมาเมื่อไฟไหมบานจึงไดยายไปอยูที่หลังวัดอัมพวันเจติยาราม ป พ.ศ. 
2310 พมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก   หลวงยกกระบัตรจึงตัดสินใจอพยพครอบครัวเขาไปอยูในปาลึก  ใน
ระหวางน้ี ทานแกว (สมเด็จกรมพระศรีสุดารักษ) พี่สาวของหลวงยกกระบัตร ไดคลอดบุตรหญิงคนหน่ึง
ตั้งชื่อวา  “บุญรอด” (ตอมาไดเปนสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตยบรมราชินี ในรัชกาลที ่2)  ในชวงสมัย
กรุงธนบุรี     พระยาวชิรปราการไดรวบรวมกําลังขับไลพมาออกไปหมดและสถาปนาขึ้นเปน    พระเจา
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ตากสิน   หลวงยกกระบัตรไดอพยพครอบครัวกลับภูมิลําเนาเดิมในชวงน้ีเองคุณนาคภรรยาก ็ไดคลอด
บุตรคนที ่4 เปนชายชอื ฉิม  (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย)หลังจากนั้นหลวงยกกระบัตรก ็
ไดกลับเขารับราชการอยูกับสมเด็จพระเจา ตากสินมหาราช ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระราชว
รินทรเจากรมพระตํารวจนอกขวาและไดดํารงตําแหนงจนเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกและ
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกตนราชวงศจักรีเร่ิมเขาสูสมัยกรุง
รัตนโกสินทร คุณนาคภรรยาจึงไดรับสถาปนาขึ้นเปน สมเด็จพระอมรินทรามาตย คุณสั้นมารดาคุณนาค 
ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี  
             แตเน่ืองจากสมเด็จพระอมรินทรามาตยทรงเปนคนพ้ืนบานบางชางมากอน จึงมีพระประยูร
ญาติตางๆ ที่สนิทประกอบอาชีพทําสวนอยูที่บางชาง  เม่ือไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระอมรินทรามาตย
จึงนับเปนราชินิกุล “บางชาง” พระประยูรญาติจึงเกี่ยวดองเปนวงศบางชางดวย และสมเด็จพระอมรินท
รามาตยมักทรงเสด็จเยี่ยมพระประยูรญาติเสมออัมพวาตลาดนํ้ายามเยน็จึงมีคํากลาวเรียกวา“สวนนอก” 
หมายถึง สวนบานนอก ที่เปนของวงศราชินิกุลบางชาง สวนบางกอก ซ่ึงเปนสวนของเจานายในราชวงศ
ก็เรียกวา “สวนใน” มีคํากลาววา “บางชางสวนนอก บางกอกสวนใน” จนถึงใน สมัยรัชกาลที่ 4 จึง
ยกเลิกไปอัมเภออัมพวาจึงเปนเมืองที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับประวัติศาสตรไทยมายาวนาน       
            เปนตลาดริมคลอง ตั้งอยูใกลวัดอัมพวันเจติยาราม   (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได) ทุกวัน
ศุกร เสารและอาทิตย ในชวงเวลาเย็นตั้งแตชวงเวลา 14.00 - 21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพอคา
แมคาพายเรือขายอาหาร และเคร่ืองดื่ม เชน หอยทอด กวยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานตาง  ๆและมี
รถเข็นขายของบนบกดวย บรรยากาศสบายๆ มีเพลงฟง จากเสียงตามสายของชาวชุมชน  ประชาชน
สามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทานและเชาเรือไปเที่ยวชมดูหิงหอยในยามค่ําคืนได
ลองเรือชมหิ่งหอย 
         การลองเรือชมหิ่งหอยยามค่ําคืนเปนกิจกรรมหน่ึงที่นักทองเที่ยวที่มาพักมา เที่ยวสมุทรสงคราม
มักไมพลาดที่จะไปชม โดยปกติแลวหิ่งหอยจะมีมากโดยเฉพาะใน ชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - 
ตุลาคม ควรเลือกชมในชวงเวลาที่เปนขางแรมหรือคืนเดือนมืด เพราะเห็นแสงของหิ่งหอยไดชัดเจนกวา
เวลาขางขึ้น อัมพวาตลาดนํ้ายามเย็นนอกจากนี้ควรเลือกชวงเวลาที่น้ําขึ้นมากเน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสงครามเปน จังหวัดที่อยูใกลทะเลนํ้าจะขึ้น-ลง อยูตลอดเวลา ในชวงนํ้าขึ้นเรือสามารถเขาไปใกล
กับตนลําพูซึ่งหิ่งหอยเกาะอยูทําใหสามารถเห็นแสงของหิ่งหอยไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น       
            นักทองเที่ยวที่มีความประสงคจะน่ังเรือชมหิ่งหอยประกายความงามยามค่ําคืน สามารถติดตอ
เรือได ซึ่งทางชุมชนตลาดอัมพวาไดจัดบริการไวใหที่ตลาดนํ้าอัมพวา (ราคา 50-60 บาท/ทาน)  หรือจะ
ติดตอกับที่พักหรือโฮมสเตยตางๆ ในอัมพวาก็ได  โดยเรือจะลองไปตามลําน้ําแมกลองหรือคลองยอย
ตางๆที่มีตนลําพูริมฝง อัมพวาตลาดน้ํายามเย็น 
          กอนเชาเรือ นักทองเที่ยวควรตรวจสอบระยะทางการลองเรือชมหิ่งหอยกับผูใหบริการเสีย กอน 
เรือจะว่ิงไปตามแมนํ้าและลําคลองที่มืดหิ่งหอยจะมีอยูเปนจุด  ๆในบริเวณที่แตกตางกัน ถาหากผูให
บริการไมมีความชํานาญในเสนทาง และรูแหลงที่อยูหรือใหบริการในเสนทางที่สั้นเกินไปยอมทําใหนัก
ทอง เที่ยวเห็นหิ่งหอยไดนอย และควรใสชูชีพตลอดเวลาเพ่ือความปลอดภัย สําหรับขอปฏิบัติในการชม
หิ่งหอย คือ ไมควรสงเสียงดัง และไมจับหรือทําสิ่งใดที่รบกวนหิ่งหอยโดยเด็ดขาด เพ่ือใหธรรมชาติถูก
รบกวนนอยที่สุดและมีหิ่งหอยใหชมไปนาน  ๆ
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 ในป พ.ศ. 2534 องคการทองเที่ยวโลกหรือ WTO (World Tourism Organization) ไดมีการ
จัดการประชุมกับรัฐบาลของนานาประเทศขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนนาดา ซ่ึงผลจาการประชุม
ในคร้ังนี้ไดรับการลงนามจากหนวยงานสถิติขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงมีมติรวมกันถึงคําจํากัดความ
ของการทองเที่ยววา การทองเที่ยวประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ของบุคคลที่ทองเที่ยวไปและอยูพัก
อาศัยในสถานที่ที่ไมใชในสภาพแวดลอมปกติในชีวิตประจําวัน ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งติดตอกันเปน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป ซึ่งเปนการเดินทางในชวงที่เปนเวลาวางหรือเพ่ือทําธุรกิจหรือเพ่ือวัตถุประสงค
ตางๆ (ใจพร เศรษฐาภิวัติกลุ,2544 : 23) 
 2.2.2 ความหมายของทรัพยากรการทองเที่ยว 
 1. ความหมายของการทองเที่ยว 
 ในปพ.ศ. 2506 องคการสหประชาติไดจัดประชุมวาดวย การเดินทางและการทองเที่ยว
ระหวางประเทศขึ ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีและไดใหคําจํากัดความของคําวา “การทองเที่ยว” 
หมายถึง การเดินทางเพ่ือความบันเทิงร่ืนเริงใจ  เยี่ยมญาตหรือการไปรวมประชุมแตมิใชเพื่อการ
ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน หรือไปพํานักอยูเปนการถาวร (ใจพร  เศรษฐาภิวัติกุล , 2544 : 22)  
 ปพ.ศ.  2534 องคการทองเที่ยวโลกหรือ WTO (World Tourism Organization) ไดมีการจัด
ประชุมกับรัฐบาลกับนานาประเทศขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนนาดา ซ่ึงผลจากการประชุมในคร้ัง
นั้นไดรับการลงนามจากหนวยงานสถิติขององคการสหประชาชาติ  ซ่ึงมีมติรวมกันถึงคําจํากัดความของ
การทองเที่ยววา  การทองเที่ยวประกอบไปดวย กิจกรรมตางๆ ของบุคคลที่ทองเที่ยวไปและอยูพักอาศัย
ในสถานที่ที่ไมใชในสภาพแวดลอมปกติในชีวิตประจําวัน ณ สถานที่ที่ใดสถานที่หน่ึงติดตอกันเปน
ระยะเวลาไมเกิน1ป ซ่ึงเปนการเดินทางในชวงที่เปนเวลาวางหรือเพ่ือทําทําธุรกิจ หรือเพ่ือวัตถุประสงค
ตางๆ (ใจพร  เศรษฐาภิวัติกุล , 2544 : 23) 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดใหความหมายของการทองเที่ยวไววา  “การทองเที่ยว” 
เปนคําที่มีความหมายคอนขางกวางขวาง เพราะมิไดหมายความเฉพาะเพียงการเดินทาง เพื่อพักผอน
หยอนใจหรือเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศ ึกษาหาความรู  เพื่อการกีฬา  เพื่อการติดตอธุรกิจ  
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพ่ีนอง นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น (ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล,2544 : 
23) 
 จึงอาจสรุปไดวาความหมายของการทองเที่ยวที่กําหนดไวเปนสากลจะตองอยูภายใตเงื่อนไข 
3 ประการคือ 
 1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว (Temporary)  
 2. เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 

3.เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆก็ตามที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ 
2. ความหมายของทรัพยากรการทองเที่ยว 
ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดใจในการมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมีผูอธิบายและให

ความหมายของทรัพยากรการทองเที่ยวไวหลายประการดังนี้ 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 :25)  ใหความหมายของ ทรัพยากรการทองเที่ยววา หมายถึง 

สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นทั้งที่อยูในลักษณะที่เปนรูปธรรมสามารถสัมผัส
ไดและอยูในลักษณะนามธรรมไมสามารถสัมผัสได  อันมนุษยสามารถนํามาใชเพ่ือเปนสิ้นคาทางการ
ทองเที่ยวในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมอีกทั้งเปนมรดกที่ทรงคุณคาของประเทศดวย 
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วินิจ  วีรยางกูร (2532 : 56)ใหความหมายของทรัพยากรการทองเที่ยววา หมายถึง สถานที่
ทองเที่ยว  กิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเดน
สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได 

สาธิต  ประเสริฐ (2538:27) ใหความหมายของทรัพยากรการทองเที่ยววา หมายถึง สิ่ง
ดึงดูดใจหรือสิ่งที่นาสนใจที่ทําใหผูคนเดินทางเขาไปเยียนหรือชื่นชมตามถิ่นฐานที่ตั้ง  ซึ่งไดแกหนาผา  
ถ้ําและนํ้าตกตางๆ ตลอดจนบริเวณสถานที่ทองเที่ยวที่ทางอุทยานไดอนุญาตไว 

เห็นไดวาทรัพยากรการทองเที่ยวหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้นทั ้งที ่อยูในลักษณะที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เปนสิ่งดึงด ูดใจหรือสิ่งที่ทําใหผูคนสนใจเด ิน
ทางเขาไปเยียนหรือชื่นชมตามถิ่นฐานที่ตั้ง 

3. ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548:26) กลาวไววา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท) แบง

ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ทรัพยากรการทองเที ่ยวทางธรรมชาติ (Natural Tour ism Resources)  หมายถึง 

ทรัพยากรทั้งทางดานชีวภาพและกายภาพ ไดแก  พื้นที่ปา  สัตวปา  นํ้าตก  ถ้ํา  ชายหาด  เกาะ  
แกงและปะการัง เปนตน   ทรัพยากรการทองเที่ยวเหลานี้มีความงดงามโดดเดน  เอื ้ออํานวย
ประโยชนตอการพักผอนหยอนใจและการศึกษาธรรมชาติ 

2.ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณคดีและประวัติศาสตร (Archeological and 
Historical Resources)  หมายถึง  พ้ืนที่  หลักฐานและรองรอยทางกายภาพที่เหลืออยู  ซึ่งอาจบง
บอกถึงสภาพความเปนมาและพัฒนาการของสิ ่งมีชีว ิตทั ้งในย ุกตก อนประวัต ิศาสตรและยุกต
ประวัติศาสตร ทั้งน้ีรวมถึงวัตถุตางๆ ที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้นดวย ตัวอยางของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวในกลุมนี้  ไดแก  แหลงโบราณคดีบานเช ียง  อุทยานประวัติศาสตรในจังหวัดสุโขทัย  
พระนครศรีอยุธยา  พระพุทธรูปและเคร่ืองปนดินเผา  เปนตน 

3. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอด
ตามประเพณีโบราณมาสูชนรุนหลัง เชน  ศิลปะการแสดง  การแตงกายแบบโบราณ  ภาษาพ้ืนเมือง  
ความเชื่อเร่ืองวิญญาณและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ทั้งน้ียังรวมถึงสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสราง
ขึ้นเพ่ือการทองเที่ยว เชน สวนสนุก  หรือพิพิธภัณฑ เปนตน และสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้น โดย
วัตถุประสงคดั้งเดิมที่สรางขึ้นนั้นอาจไมใชเพื่อการทองเที่ยว แต เปนที ่ซึ ่งนักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางไปทองเที่ยวได เชน  เขื่อน  โรงงานผลิตเบียร  โรงงานเคร่ืองปนดินเผา   สวนองุน เปนตน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยว  (Tourism)   เปนกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษย       ซ่ึงกระทําเพื่อผอยคลาย
ความตึงเครียดจากกิจกรรมงานประจํา โดยปกติการทองเที่ยวจะหมายถึง การเดินทางจากที่หน่ึงไปยัง
อีกที่หน่ึงโดยไมคํานึงวาระยะทางน้ันจะใกลหรือไกลและการเดินทางน้ันจะมีการคางแรมหรือไม 
องคการสหประชาชาติในคราวประชุมวาดวยการเดินทางและการทองเที่ยว ณ กรุงโรมเม่ือป พ.ศ. 2506 
ไดใหคํานิยามของการทองเที่ยวไววา กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวของอยู  3 ประการคือ 1) ตองมีการ
เดินทาง  2)  ตองมีสถานที่ปลายทางที่ประสงคจะไปเยี่ยมเยือนและ 3)  ตองมีจุดมุงหมายของการ
เดินทาง 
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 สําหรับจุดมุงหมายของการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยวตองมิใชเพ่ือการประกอบอาชีพและไปอยู
ประจํา  แตเปนเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายๆอยาง ตอไปนี้ 
 1. เพื่อพักผอนในวันหยุด 
 2. เพื่อวัฒนธรรมหรือศาสนา 
 3. เพื่อการศึกษา 
 4. เพื่อการกีฬาและบันเทิง 
 5. เพื่อชมประวัติศาสตรและความสนใจพิเศษ 
 6. เพื่องานอดิเรก 
 7. เพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
 8. เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ 
 9. เพื่อเขารวมประชุมสัมมนา 
 การทองเที่ยวเปนการนันทนาการ (Recreation)  รูปแบบหน่ึงที่เกิดขึ้นระหวางเวลาวางที่มีการ
เดินทางเขามาเกี่ยวของ  โดยเปนการเดินทางจากที่หน่ึงที่มักหมายถึงที่อยูอาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือเปน
แหลงทองเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยมีแรงกระตุน (motivator) จากความ
ตองการในดานกายภาพ  ดานวัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย,2540, หนา 2-5 ) 
 แมคอินทอช และโกลเนอร (Mclntosh & Goeldner, 1984) ไดสรุปวาการทองเที่ยว 
(tourism) หมายถึง  ผลรวมของปรากฏการณตางๆ และความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวาง
นักทองเที่ยวกับธุรกิจและบริการตางๆ รวมทั้งรัฐบาลประเทศเจาภาพและประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปน
แหลงทองเที่ยวที่เก่ียวของอยูในกิจกรรมหรือกระบวนการในการดึงดูด ดวยการใหการตอนรับที่อบอุน
เปยมไมตรีจิตแกนักทองเที่ยวหรือแขกผูมาเยือน 
 ความสําคัญของการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสูงยิ่งในการนําเงินตราเขาสูระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย  โดยเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับสินคาสงออกอื่นๆ การ
ทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม ดังตอไปน้ี 
 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจของประเทศ เปนแหลงที่นํารายไดในรูปเงินตรา
ตางประเทศ , ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินตราระหวางประเทศ , ชวยสรางอาชีพและการจาง
งาน , กอใหเกิดการกระจายรายได , กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทองถิ่น การ
ทองเที่ยวกอใหเกิดการกระตุนการผลิต 
 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอสังคมของประเทศ ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนใน
ทองถิ่น , ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถิ่น , ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม , 
กอใหเกิดประโยชนดานการศึกษา , ชวยลดปญหาการอพยพยายถิ่นของชุมชนทองถิ่น , ชวยกระตุนใหมี
การคิดคนนําทรัพยากรธรรมชาติสวนเกินที่ไรคามาประดิษฐเปนสินคาที่ระลึกจําหนาย , ชวยสราง
สันติภาพและความสามัคคี 
 สานนท  สมศรี  (2532,หนา 1)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการทองเที่ยว สรุปไดวาการ
ทอง เที่ย วมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐ กิจ สามารถนํา เงินตราตางประเทศเขาสู ประเทศ 
ทําใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดสูทองถิ่น สรางงานและอาชีพเปนการแกปญหาการ
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วางงาน  นอกจากนี้ยังเปนการสงสริมความสัมพันธของมนุษยชาติกอใหเกิดสันติภาพ ความเปนมิตร
ไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน กอใหเกิดการอนุรักษฟนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กอใหเกิดคามมั่นคงปลอดภัยและเปนการสรางสรรคความเจริญใหสังคม  
การทองเที่ยวมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะอุตสาหกรรมทองเที่ยว ชวยขยาย
ขอบเขตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมตลอดจนทําให
สาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งพอจะสรุปความสําคัญของการทองเที่ยวไดดังน้ี 
(ปก แกวกาญจนและสมพร ขุมทอง , 2532 หนา 17-19) ไดแก กอใหเกิดการจางงาน , 
ชวยใหผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเพ่ิมขึ้น , ชวยลดปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงิน ,เปน
แหลงใหเกิดการออมและการสะสมทุน , ทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนสะดวกสบายขึ้น ,
กอใหเกิดผลกระทบไปสูการผลิตสาขาอ่ืนๆ ,กอใหเกิดการเคลื่อนยายทรัพยากรธรรมชาติ ,ชวยกระตุน
ใหเกิดการพัฒนาสถาบันการเงิน, กอใหเกิดการกระจายรายไดที่เหมาะสม 
 จากทรรศนะที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การทองเที่ยวในระยะที่ผานมาจะเนนมิติทางเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ  การที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวเติบโตคูกับผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจไดกอใหเกิด
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมกับโครงสรางตางๆ ของประเทศ โดยสรุปไดดังน้ี 
 1.ดานเศรษฐกิจ ทําให เกิดการวาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น ธุรกิจทองเที่ยวขยายตัวนําไปสู
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่กอใหเกิดรายไดที่สําคัญของประเทศ 
 2.ดานสังคม  
  2.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานกอใหเกิดการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน ถนน 
ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภคตางๆ ที่จะนําไปสูแหลงทองเที่ยวที่ชวยสรางความเจริญทางสังคมใหแก
ทองถิ่นและประเทศ 
  2.2 ดานศิลปวัฒนธรรม ชวยใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของอารยประเทศและทองถิ่นไทยไดดี  นอกจากน้ียังเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ศลิปวัฒนธรรมและเกียรติภูมิของประเทศใหเปนที่รูจักแกชาวโลก 
 3. ดานการเมืองการปกครอง กอใหเกิดสันติภาพ ความสามัคคี ความเขาใจและความสัมพันธ
อันดีตอกันในหมูเพ่ือมนุษย เกิดความรูสึกเปนมิตรไมตรีตอกัน ระหวางเจาของบานและผูใชบริการ 
กลาวไววา การทองเที่ยวกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันของมนุษยชาติ 
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 องคประกอบของการทองเที่ยว ประกอบดวย 5  องคประกอบ  ที่มีความสัมพันธกันเปนวงจร
ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2.1  แสดงองคประกอบการทองเที่ยว (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย,2540, หนา 2-45) 

 
นักทองเที่ยวเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการทองเที่ยว ถาไมมีนักทองเที่ยว การ

ทองเที่ยวก็เกิดขึ้นไมได นักทองเที่ยวแบงออกเปน  6  ประเภท  คือ 
1. นักทองเที่ยวระหวางประเทศ  (International visitor) หมายถึง บุคคลที่มิไดพํานักถาวรใน

ราชอาจักรไทย 
2. นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่คางคืน (International tourist ) หมายถึง นักทองเที่ยว

ระหวางประเทศที่เขามาในราชอาจักรไทยแตละคร้ังอยางนอย 1 คืน แตไมเกิน 60 วัน 
3. นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ไมคางคืน  (International  excursionist)  หมายถึง 

นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาอยูในราชอาจักรไทยแตละคร้ังโดยมิไดคางคืน 
4. นักทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic  visior)  หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มิไดพํานัก

ถาวรอยูในราชอาจักรไทยและเดินทางไปยังสถานที่หน่ึงในอีกจังหวัดหน่ึง ซึ่งมิใชเปนถิ่นที่อยูประจําของเขา 

นักท่องเทียว (Tourism) 

สิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเทียว 

(Tourism  facilities) 

ทรัพยากรท่องเทียว 

(Tourism  resources) 

การขนส่ง 

(Transportation) 

การตลาดท่องเทียว 

(Tourism marketying) 
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5. นักทองเที่ยวภายในประเทศที่คางคืน (Domestic tourist ) หมายถึง  นักทองเที่ยว
ภายในประเทศที่ไปคางคืนนอกที่พํานักอาศัยปจจุบันแตละคร้ังอยางนอย 1 คืน 

6. นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมคางคืน  (Domestic excursionist)  หมายถึง นักทองเที่ยว
ภายในประเทศที่มิไดพักคางคืนนอกที่พํานักอาศัยปจจุบัน 

การตลาดทองเที่ยว การที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวน้ัน จะตองมีการตลาดทองเที่ยว
ในการชักนําใหเขามาทองเที่ยว ซึ่งการตลาดทองเที่ยว  หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหนักทองเที่ยว
กลุมเปาหมายเดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตน แลวใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวน้ัน โดยการตลาดทองเที่ยวอาจทําได  2 วิธี คือ 

1. การใหบริการขอมูลขาวสาร  หมายถึง  การใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ทางการทองเที่ยว 
เชน ทรัพยากรทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยว เปนตน 

2. การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว หมายถึง การสื่อสารขอมูลขาวสารทองเที่ยวไป
ยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายโดยผานสื่อตางๆ  เชน  โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร  หนังสือพิมพ จดหมาย 
เปนตน เพ่ือเชิญชวน  กระตุน เรงเราใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลง
ทองเที่ยวของตน 

การขนสง เม่ือนักทองเที่ยวตัดสินใจจะไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวใดแลวก็ตองมีบริการ
ขนสงนักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวน้ัน ซึ่งการขนสง หมายถึง การจัดใหมีการเคลื่ อนยาย
นักทองเที่ยวดวยยานพาหนะประเภทตางๆ จากภูมิลําเนาไปยังแหลงทองเที่ยวที่ตองการและกลับสู
ภูมิลําเนา การขนสงแบงออกไดเปน   4   ประเภทคือ 

1. การขนสงทางรถยนต 
2. การขนสงทางรถไฟ 
3. การขนสงทางเรือ 
4. การขนสงทางเคร่ืองบิน 
ทรัพยากรทองเที่ยว เปนสินคาการทองเที่ยวและเปนจุดหมายปลายที่นักทองเที่ยวจะเดิน

ทางเขามาทองเที่ยว ซ่ึงทรัพยากรทองเที่ยว  หมายถึง  สิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเกิดการ
เดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยว โดยแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน  3 ประเภท คือ 

1. ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติ 
สามารถดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่น้ัน เชน ภูเขา ปาไม น้ําพุรอน ถ้ํา นํ้าตก ชายทะเล 
หาดทราย ทะเลสาบ เกาะแกง เปนตน 

2. ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนแหลงทองเที่ยว
ที่มนุษยสรางขึ้นตามความประสงคหรือประโยชนของมนุษยเอง ทั้งที่เปนมรดกในอดีตและไดสรางเสริม
ในปจจุบัน  แตมีผลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เชน พระราชวัง ศาสนสถาน ชุมชน
โบราณ  พิพิธภัณฑ กําแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 

3. ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรรมเปนแหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม  ซ่ึงปฏิบัติยึดถือสืบตอกันมา  ตลอดจน
กิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอการดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพ้ืนที่น้ัน เชน สภาพชีวิตในชนบท 
หมูบานชาง ตลาดน้ํา ศูนยวัฒนธรรม สวนสนุก การแสดงสินคาพ้ืนบาน  การแขงขันกีฬา งานเทศกาล
ประเพณีตางๆ เปนตน 
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สิ่งอํานวยการสะดวกทางการทองเที่ยว เปนสรรพสิ่งที่รองรับในการเดินทางทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว เพื่อใหการเดินทางเปนไปดวยความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยว แบงออกเปน   2   ประเภท คือ 

1. สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวโดยตรง เปนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นรองรับการเดินทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว   โดยเฉพาะประกอบดวย  2 
อยางคือ 

(1) การอํานวยความสะดวกในการเขาและออกประเทศ เปนการอํานวยความสะดวก
ในการผานเขาและออกประเทศของนักทองเที่ยว  ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนถายกระเปา
เดินทาง การตรวจตราหนังสือเดินทาง การตรวจคนสิ่งของติดตัว การตอวีซา 

(2) การใหบริการทองเที่ยว เปนการใหความสะดวกในระหวางการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะ ไดแก บริการขนสงภายในแหลงทองเที่ยว การบริการที่พักแรม บริการอาหาร
และบันเทิง บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศกและบริการจําหนายสินคาที่ระลึก 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดจําแนกองคประกอบของการ
ทองเที่ยวไดดังน้ี (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540, หนา 3-1-3-5) 

1. ทรัพยากรทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว   ประเภทธรรมชาติ  ไดแก ภูเขา น้ําตก ถ้ํา ลําธาร 
ทะเล   หาดทราย   หาดดิน   เกาะ แกง   อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน   สวนรุกชาติ เขื่อน อางเก็บนํ้า 
แหลงนํ้าจืด ปะการังและธรรมชาติใตทะเล 

2. ประเภทประวัติศาสตรโบราณสถานและศาสนา ไดแก  วัด โบราณสถาน ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ  กําแพงเมือง อนุสาวรีย อนุสรณสถาน 

3. ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ไดแก งานประเพณี ชีวิตความเปนอยู วิถี
ชีวิต ศูนยวัฒนธรรม สินคาพ้ืนเมือง ไร นา พืชผัก ผลไม เหมือง แหลงบันเทิง โรงละคร โรงงาน
อุตสาหกรรม  

4. กีฬาและบันเทิง ไดแก กีฬาทางบก ทางนํ้า แหลงบันเทิงยามราตรี สวนสนุก สวนน้ํา 
5. ตลาดการทองเที่ยว ไดแก แหลงตนทาง ถิ่นที่พักอาศัย ระยะเวลาพํานัก วันพัก กิจกรรม

และพฤติกรรม ทัศนคต ิ
6. การบริการทองเที่ยว ไดแก การคมนาคมขนสง เสนทางบก เรือ อากาศ ยานพาหนะ การ

ขนสงนักทองเที่ยว ระเบียบพิธีการเขาเมืองและที่พัก ไดแก  โรงแรม เกสทเฮาส หอพัก บังกะโล  
บานพักรับรอง การตั้งแคมป บานพักในชุมชน บานเรือน  และการบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก ไดแก 
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว  ผูแทนจําหนายการทองเที่ยว  รานขายของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมือง 
กิจกรรมการทองเที่ยว  

ประเทศไทยมีทรัพยากรทองเที่ยวเก่ียวเนื่องกับรากฐานของวิถีชีวิตของประชาชนเปนหลัก 
ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตรโบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม การจัดการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยที่แทจริงไดแบงรูปแบบและระดับกิจกรรมของการทองเที่ยวที่ตองการการ
จัดการแตกตางกัน ดังนี้ 
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1. การทองเที่ยวที่มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรใหคงไวนานที่สุด ครอบคลุมทรัพยากรทุก
ประเภท เชน ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของมนุษย การทองเที่ยว
เหลาน้ีจัดเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation tourism) ซ่ึงครอบคลุม   natural tourism , 
cultural  tourism  และ historical tourism ทั้งหมด 

2. การทองเที่ยวที่มุงเนนการศึกษาในแหลงธรรมชาติเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ โดยคํานึงถึง 
การมีสวนรวมของทองถิ่นมากเปนพิเศษ   ทั้งนี้เปนสวนหน่ึงหรือบางสวนในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
แหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญตอระบบนิเวศของพื้นที่นั้นๆ จัดเปนการทองเที่ยว  
 3. การทองเที่ยวที่มุงเนนนันทนการ การพักผอนหยอนใจ  การทัศนศึกษา การประชุม สัมมนา 
การติดตอทางธุรกิจ ที่ใหความสําคัญในการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเปนหลัก เปนการ
ทองเที่ยวนันทนาการ ประชุมและสัมมนา (เพ่ือนธรรมชาติ , 2537) 
 การวัดความเปนนักทองเที่ยว  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(2540, หนา 3-17) ไดพิจารณาความเปนนักทองเที่ยวเชิงนิเวศไดจากปจจัยดังตอไปน้ี 

1.ความสนใจในแหลงทองเที่ยว  พิจารณาประเภทและแนวทางของแหลงทองเที่ยวที่นิยมไป
เที่ยว โดยใหความสําคัญการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่สงเสริมการอนุรักษ การรักษาสิ่งแวดลอมและ
การสรางความตระหนักในการพัฒนาอยางยั่งยืน ระดับความเขมขนของความสนใจมีดังน้ี  1) สนใจ
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะทองถิ่นที่มีความสมบูรณหลากหลาย ตองใช
ความตั้งใจในการทองเที่ยวสูง มีกิจกรรมที่แตกตางจากความเคยชินตามปกติ   2)  มีกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพื่อการศึกษา เรียนรู สัมผัสและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศ  เชน การศึกษา
ธรรมชาติ การเดินปา การดูนก การสองสัตว การดํานํ้าดูปะการัง  

2.การเตรียมตัวกอนเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวควรจะ มีการเตรียมการศึกษาความรู โดย
การศึกษาคนควาดวยตนเองและ/ หรือการเขารับการอบรมกอนเดินทางหรือโดยการสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่กอนเดินทาง , มีการเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือ ในการทองเที่ยวครบถวนดวยตนเองหรือ
ตามคําแนะนําโดยใหความสําคัญในอุปกรณที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและไมทิ้งใหเปนขยะมูลฝอยในขณะ
ทองเที่ยว 

3.การปฏิบัติตัวในการทองเที่ยว ปฏิบัติตามกฏเกณฑที่กําหนดไวในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ ตามที่
เห็นสมควร , มีการกระตือรือรนในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม , มีความสนใจใฝรูในระหวางการ
ทองเที่ยวใหความสําคัญตอขอมูล  กิจกรรม  การสื่อความหมายหรืออื่นๆที่จะเสริมความรูและความ
ตระหนักที่ดี ,มีความยินดีจายในการรักษาสิ่งแวดลอม , สนใจเขารวมกิจกรรมและปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

4. การปฏิบัติหลังการทองเที่ยว มีความรักและหวงแหนทรัพยากรที่ไดเรียนรูเพิ่มขึ้น  หลังจาก
การทองเที่ยวและมีการเรียนรูตอเน่ือง ชวยสื่อ  ขยาย เผยแพรขอมูลที่ไดรับตอจากผูอ่ืน 

กระบวนการทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในแตละแหลงเปนองคประกอบ
สําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ เพลิดเพลินและมีความสุขจากการการทองเที่ยว หรือ
นันทนาการนอกเวลางานตามปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสําคัญตอ
กิจกรรมการทองเที่ยวมากเพราะกิจกรรมตางๆ น้ันจะเปนสื่อกลางนําการทองเที่ยวไปสู เปาหมายได  
กิจกรรมที่เหมาะสมจึงควรเปนกิจกรรมที่เนนการศึกษาหาความรูในระบบนิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่น
ควบคูไปกับการไดรับความเพลิดเพลิน  ทั้งน้ีตองเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบนอยที่สุดหรือผลกระทบที่
สามารถปองกันหรือแกไขได 
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กิจกรรมที่เก่ียวของจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยว ประกอบดวย 
1. กิจกรรมในแหลงธรรมชาติ ไดแก เดินปา ศึกษาธรรมชาติสองสัตว/ดูนก  เที่ยวถ้ํา/น้ําตก  

พายเรือ  (แคดู,คะยัก,เรือใบ,วินเสริฟ)  ดํานํ้าดูปะการัง (นํ้าตื้น ,นํ้าลึก) ตั้งแคมป ลองแพ ขี่มา/น่ังชาง 
2. กิจกรรมก่ึงนิเวศ ไดแก ถายรูป บันทึกภาพ/เสียง ศึกษาทองฟา ขี่จักรยาน ทองเที่ยว (เสือ

ภูเขา) ปน/ไตเขา ตกปลา 
3. กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ไดแก ชมความงาม ความเกาแก ศึกษาเรียนรู ประวัติ 

ความเปนมาของแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร    ศึกษาชื่นชมงานศิลปกรรมและวัฒนธรรม รวม
กิจกรรม เรียนรูพฤติกรรมของผูคน ศึกษาเรียนรูการผลิตของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมือง 

กิจกรรมตางๆน้ี มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบางพ้ืนที่และบางกลุมนักทองเที่ยว  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคที่ตางกัน  มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือเคร่ืองมือที่ตางกัน  รวมทั้งมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับที่ตางกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงแผนที่เขตตําบลอัมพวาและทรัพยากรการทองเที่ยวในตําบลอัมพวา 
           ที่มา : เอกสิทธิ์ สุดแกว. 2549. หนา 33 
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2.3. พฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
 1. ความหมายของพฤติกรรม 
 พจนานุกรมลองแมน (Goldensor,1984:90) ไดใหคําจํากัดความวา  พฤติกรรมเปนการ
กระทําหรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตและบุคคลและเปนปฏิสัมพันธในการ
ตอบสนองตอสิ่งกระตุนภายในหรือภายนอกรวมทั้งเปนกิจกรรมการกระทําตางๆ ที่เปนไปอยางมี
จุดมุงหมายสังเกตเห็นไดหรือเปนกิจกรรมการกระทําตางๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลวหรือเปนไป
อยางไมรูสึกตัว 
 สมจิตร  สุพรรณทัสน (2534:97) ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา  หมายถึง  ปฏิกิริยา
หรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม 
 โสภา  ชูพิกุลชัย (2521:2) ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง  การกระทํา
กิจกรรมตางๆ ซึ่งมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตไดหรือใชเคร่ืองมือทดลองได เชน การหัวเราะ  
การรองไห   การกิน  การเลนหรือการนอน เปนตน 
 จากความหมายของพฤติกรรมดังกลาวจึงสรุปไดวา  พฤติกรรมหมายถึง  การกระทําหรือ
การตอบสนองที่บุคคลน้ันแสดงออกมาทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล โดยอาจแสดงออกมาทั้งที่
รูตัวหรือไมรูตัวก็ได ซ่ึงบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นไดหรือสามารถตรวจสอบได  โดยใชเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบพฤติกรรม 
 2. การวัดพฤติกรรม 
 พฤติกรรมในการทองเที่ยวขึ้นอยูกับประเภทของแหลงทองเที่ยวและทรัพยากรการทองเที่ยว  
พฤติกรรมในการทองเที่ยว เชน การเลนนํ้าตก  การเดินปา  การดูนก  การสองสัตว ฯลฯ  
 สมจิตร  สุพรรณทัสน  (2534:97)  กลาวถึง วิธีการศึกษาพฤติกรรมมี 2 วิธี คือ 
 1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรงอาจทําได 2 วิธีคือ 
  1.1 การสังเกตแบบใหผูสังเกตรูตัว (Direct Observation) การสังเกตพฤติกรรม
โดยบอกใหผูสังเกตทราบบุคคลบางคนอาจไมแสดงพฤติกรรมที่แทจริงของตนออกมา ถาบุคคลนั้น
คิดวา การแสดงออกของพฤติกรรมบางอยางใหบุคคลอ่ืนเห็นเปนการไมสมควร 
  1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือ การที่บุคคลผู
ตองการสังเกตพฤติกรรมไมไดกระทําตนเปนรบกวนพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกสังเกตและเปนไปใน
ลักษณะที่ทําใหผูถูกสังเกตไมทราบวาถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบน้ีจะไดพฤติกรรมที่แทจริง
มาก เพราะบุคคลที่ถูกสังเกตจะไมเกิดความรูสึกตัววาบุคคลอ่ืนคอยสังเกตพฤติกรรมของตนเอง 
 2. การศึกษาพฤติกรรโดยทางออม แบงออกไดหลายวิธีคือ 
  2.1 การสัมภาษณเปนวิธีที่บุคคลหน่ึงตองการซักถามขอมูลจากบุคคลอื่น กลุมของ
บุคคล  ซ่ึงทําไดโดยการซักถามแบบเผชิญหนากัน  พบหนากันโดยตรงหรืออาจเผชิญกันโดยตรง  แต
มีคนกลางทําหนาที่ซักถามใหก็ได   การสัมภาษณแบงออกเปน  2 ประเภทใหญๆ คือ 
   2.1.1 การสัมภาษณโดยตรงผูสัมภาษณจะซักถามผูถูกสัมภาษณเปนเร่ืองๆ 
ไปตามที่ตั้งจุดมุงหมายไว  ซึ่งผูสัมภาษณจะรูตัวตลอดเวลาวา ผูสัมภาษณตองการทราบในเร่ืองใด 
   2.1.2  การสัมภาษณโดยทางออมหรือไมเปนทางการผูสัมภาษณจะไม
ทราบวาผูสัมภาษณตองการอะไร  ผูสัมภาษณจะพูดคุยไปเร่ือยๆ  โดยสอดแทรกเร่ืองที่จะสัมภาษณ 
เมื่อโอกาสซ่ึงผูตอบจะไมรูตัววาเปนสิ่งที่ผูสัมภาษณเจาะจงที่จะไดทราบถึงพฤติกรรมน้ันๆ 
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  2.2 การตอบแบบสอบถามเหมาะสําหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเปนจํานวน
มาก  โดยบุคคลเหลาน้ันอาจอยูหางไกลกระจัดกระจายมากหรือพฤติกรรมที่ตองการทราบเปนเร่ือง
ที่ผานมาแลว  ผูศึกษาไมสามารถยอนไปดูพฤติกรรมน้ันได  ในบางกรณีผูศึกษามีความตองการที่จะ
ทราบถึงแนวโนมของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การศึกษาโดยวิธีนี้ผูถูกศึกษาสามารถที่จะให
ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมที่ปกปดหรือพฤติกรรมตางๆที่ไมยอมแสดงใหผูอื่นทราบไดโดยวิธีอื่นและ
สามารถที่จะใหขอมูลในเวลาใดก็ได โดยผูศึกษาจะตองเปนผูที่สามารถอานออกเขียนได 
   2.3 การทดลองเปนการศึกษา  โดยผูถูกศึกษาจะอยูในสภาพการควบคุมตามที่ผู
ศ ึกษาตองการโดยสภาพแทจริงการควบคุมจะทําไดในหองปฏิบ ัติการ  แต ในชุมชนการศึกษา
พฤติกรรมของชุมชน  โดยการควบคุมตัวแปรตางๆ คงเปนไปไดนอยมาก 
  2.4 การบันทึกเปนวิธีการใหบุคคลแตละคนไดบันทึกพฤติกรรมของตนเอง  ซึ่งอาจ
ออกมาในรูปของบันทึกประจําวันหรือเปนการศึกษาพฤติกรรมแตละประเภทก็ได เชน  พฤติกรรม
การกิน  พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมการทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ 
 สําหรับการศึกษาครั้งนี ้เป นการศึกษาพฤติกรรมการทองเที ่ยวผู วิจัยใช วิธีการใหตอบ
แบบสอบถาม  เนื่องจากเปนการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจํานวนมากและพฤติกรรมที่ตองการ
ทราบเปนเร่ืองที่ผานมาแลว  รวมทั้งตองการทราบแนวโนมของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
2.4 การทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม    
 จังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดขนาดเล็กมีเพียง   3  อําเภอ    และหางจากกรุงเทพมานคร
เพียงแค  65 กิโลเมตร   มีแหลงทองเที่ยวประกอบดวย    
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม    1) ดอนหอยหลอด เปนสันดอนบริเวณปากแมนํ้าแมกลองเปนที่
อาศัยของหอยหลายชนิด โดยเฉพาะหอยหลอดในชวงน้ําลงจะเปนพ้ืนที่ดอนที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก  
นักทองเที่ยวสามารถลงไปจับหอยหลอดได บริเวณดานหนาของดอนหอยหลอดเปนที่ตั้งของศาลกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแมกลองใหความเคารพอยางสูง  ประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธถึงตนเดือนเมษายน จะเปนระยะเวลาที่เหมาะแกการเดินทางไปเที่ยว  ปจจุบันคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเม่ือวันที่  1 สิงหาคม 2543 เห็นชอบการเสนอพ้ืนที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม
เปนพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramstad site)  2)  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เปนพระ
อารามหลวงชั้นตรี เปนวัดที่สําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดสมุทรสงคราม  เนื่องจากเปนที่ประดิษฐานของ
หลวงพอบานแหลม  พระพุทธรูปยืนปางอุมบาตร  ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย  เปนพระพุทธรูปที่
มีความศักดิ์สิทธ์ิเปนที่เคารพสักการะของชาวแมกลอง   ถือเปนพระคูบานคูเมือง   3) วัดศรัทธาธรรม 
(วัดมอญ) สรางเมื่อ พ.ศ. 2428 ปจจุบันทางวัดไดสรางอุโบสถหลังใหมทําดวยไมสักทองฝงมุกเปนหลัง
แรกในประเทศไทย  มีความงดงามมาก  นอกจากน้ีเขื่อนบริเวณหนาวัดยังเปนจุดชมทัศนียภาพปากอาว
แมกลองไดอยางสวยงาม  4)  อนุสรณสถาน  อิน – จัน   ตั้งอยูตําบลลาดใหญ  อําเภอเมืองสมุทรสง
คาม  หางจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง  4 กม. สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติประวัติแกฝา
แฝด อิน-จัน แฝดสยามที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยทั่วโลก  5)  พิพิธภัณฑเรือ ตั้งอยูริมถนนเอกชัย   
ติดกับอนุสรณสถาน  อิน-จัน   เปนสถานที่เก็บเรือชนิดตางๆ   ที่เคยใชในลุมน้ําแมกลอง เพื่อใหเปนที่
ศึกษาคนควาเก่ียวชีวิตความเปนอยูของชาวแมกลอง  6) วัดใหญ  ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าแมกลอง ตําบลแม
กลอง  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  เปนวัดเกาแกสมัยรัตนโกสินทร  เปนที่ตั้งของศาลากลางแหงแรกของ
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จังหวัดสมุทรสงครามและเปนที่เก็บรักษากลองใหญ  ซ่ึงเลาวาไดลอยนํ้ามาประชาชนจึงนํามาไวที่วัด
แหงน้ี   
 อําเภออัมพวา    1) อุทยานพระบรมราชานุสรณ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(อุทยาน ร.2) จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณอันเปนนิวาสสถานที่พระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศเหลานภาลัย  รัชกาลที่ 2. แหงราชวงศจักรี  ภายใตอุทยานมีลานแสดงละคร และโขนกลางแจง 
สวนพฤษชาติ  เปนสวนพันธุไม  ในวรรณคดี  กลุมอาคารทรงไทย  ศาลาเอนกประสงค  พิพิธภัณฑ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ตูวรรณคดี  หุนจําลองตัวละครจากวรรณคดี   2) วัดจุฬามณี  
เปนวัดโบราณริมคลองอัมพวาตอเนื่องกับคลองผีหลอก  สรางขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาล 
พระเจาประสาททอง  มีศาลาการเปรียญเปนเรือนไมโบราณขนาดใหญและมีอุโบสถสรางใหมที่มีความ
งดงามและล้ําคา  มีของประดับที่มีความงามและสูงคายิ่ง  เชน  ขอฟาประดับกระจกจากเบลเยี่ยม 
หนาตางฝงมุก  พ้ืนปูดวยหินออนหลากสี     3)  วัดอัมพวันเจติยาราม  ตั้งอยูที่ตําบลอัมพวา  อําเภอ
อัมพวา  เปนพระอามรามหลวงชั้นโท  เปนสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ภายในเปนโบราณสถานที่มีสถาปตยกรรมสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรที่งดงามมากและยังเปนที่ประดิษฐาน
โบราณวัตถุอีกมาก   4) วัดภุมรินทรกุฎีทอง  ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าแมกลอง ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา  
ตรงขามกับวัดอัมพวันเจติยารามและอุทยาน ร.2  เปนวัดสมัยรัตนโกสินทรมีกุฎีทองลวดลายวิจิตร ซ่ึง
ชนกชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย  เศรษฐีตระกูลบางชางสรางถวายเปนกุฎีที่สวยงาม  5) วัดบาง
กะพอม  สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  มีวิหารรอยพระพุทธบาทจําลองที่สวยงามมากผนัง
ดานในของวิหารเปนจิตกรรมฝาผนังนูน  ศิลปะปูนปน  บรรยายภาพพุทธประวัติและจําลองภาพสวน
ผลไมและวิถีชีวิตของชาวเมืองสมุทรสงครามสวนรอยพระพุทธบาทชั้นในทําดวยแผนไมมะเกลือขนาด
ใหญฝงมุกลวดลายวิจิตร  6) วัดเขายี่สาร  ตั้งอยูที่ตําบลยี่วาร  อําเภออัมพวา เปนวัดเกาแกไมทราบวา
สรางขึ้นในสมัยใด  บางก็สันนิษฐานจากลายจําหลักบานประตูอุโบสถ  วิหารรอยพระบาทจําลองวาเปน
ศิลปะสมัยสุโขทัย เปนวัดที่มีตุมโบราณที่เรียกวา   ตุมโพ  มีอยูมากที่สุด  จึงอางวาสรางในสมัยสุโขทัย 
บางก็วาสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา   7)  วัดบางแคใหญ  ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองบริเวณปากคลองบาง
แค ตําบลแควออม สรางเม่ือ  พ.ศ. 2357  ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่นาสนใจ  ไดแก  
อุโบสถหลังใหญ  อายุราว 150 ป ดานหนามีเจดียเหลี่ยมยอมุมสิบสอง  ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา  พระ
ประธานในอุโบสถสรางจากศิลาแลง  ปางมารวิชัย  ดานหนาอุโบสถ มีธรรมเจดีย  7 องค  สรางเมื่อ 
พ.ศ. 2415  มีกําแพงแกวลอมรอบและภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียวดวยสีฝุนผสมกาวเขียนขึ้นในปลาย
รัชกาลที่ 2. เปนภาพเร่ืองราวสงครามไทย –พมา   8) วัดอินทาราม  ตั้งอยูที่ตําบลเมืองใหม  อําเภอ
อัมพวา เปนวัดโบราณสรางขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตมาปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่  
3. สิ่งที่นาสนใจ ไดแก หลวงพอโตอายุกวา 300 ป อุโบสถสรางดวยหินออนทั้งหลัง  มีพิพิธภัณฑเรือ
โบราณ  อุทยานปลาตะเพียนและศูนยฟนฟสูภาพจิตใจที่ใชสมุนไพรควบคูกับการปฏิบัติธรรมรักษาผูติด
ยาเสพติด     9)  ตลาดน้ําทาคา  ตั้งอยูที่คลองพันลา  ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  เปนสภาพชีวิตอีก
แบบหนึ่งของชาวสมุทรสงครามเปนตลาดนัดทางนํ้าที่ลอยเรือคาขายกันมานานนับรอยป   10) เตาตาล  
ตั้งอยูริมถนนสายสมุทรสงคราม – บางแพ  อําเภออัมพวา  เปนแหลงผลิตน้ําตาลมะพราวซึ่งเปนอาชีพ  
ที่สําคัญอาชีพหน่ึงของชาวสมุทรสงคราม มีการสาธิตขั้นตอนการทํานํ้าตาลมะพราว  11) บานเบญจรงค  
ตั้งอยูริมถนนสมุทรสงคราม – บางแพ  อําเภออัมพวา เปนแหลงผลิตเคร่ืองเบญจรงคเลียนแบบศิลปะ
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สมัยรัชกาลที่  2. ที่มีฝมือประณีต  งดงาม เหมาะแกการเปนของฝากหรือของตกแตงบาน  นักทองเที่ยว
สามารถศึกษากรรมวิธีการผลิตเคร่ืองเบญจรงคดังกลาวได  
 อําเภอบางคนที  1) อาสนวิหารแมพระบังเกิด   ตั้งอยูที่  หมูที่  7 ตําบลบางนกแขวก  อําเภอ
บางคนที  หางจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ  16 กิโลเมตร เปนสักการะสถานอันศักดิ์สิทธ์ิของ
คริสต  คนที่อาศัยอยูโดยรอบกวา  400 ครอบครัว สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1890 ( พ.ศ. 2433)  โดย
บาทหลวงเปาโลซัลมอล มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส ใชเวลาสรางถึง 6 ป จึงเสร็จสมบูรณจัดเปนอาสนวิหาร
ที่เกาแกที่สุดในประเทศไทย เปนอาคารรูปไมกางเขน มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ของ
ฝร่ังเศสภายในตกแตงดวยกระจกสี ประติมากรรมปูนปนแบบนูนสูง  รูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติ
ในพระคัมภีรคริสตศาสนา  2) วัดเจริญสุขราม  ตั้งอยูที่ตําบลบางนกแขวก  อําเภอบางคนที เปนพระ
อารามหลวงชั้นตรี  มีหลวงพอโตเปนพระประธานในอุโบสถ  สรางดวยศิลาแลง  เปนพระพุทธรูปบาง
มารวิชัย  ถือเปนพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธ์ิโบสถมีลักษณะคลายเรือสําเภา  พื้นปูดวยหินออน พรอมดวย
วิหารที่จําลองมาจากประสาทพระเทพบิดร  งดงามมาก  มีการจัดงานทิ้งกระจาดในเทศกาลสารจีน ที่
บริเวณหนาวัดมีอุทยานวังมัจฉา  เปนแหลงปลาตะเพียนที่ชุกชุมที่สุด 3) วัดบางกุง  ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 
ตําบลบางกุง เปนวัดโบราณสรางสมัยกรุงศรีอยุธยา  มีอุโบสถหลังเกา (โบสถปรกโพธ์ิ ) เปนโบสถที่ถูก
ตอโพธิ์  ตนไทรปกคลุมทั้งหลัง  ภายในโบสถมีพระประธานเปนพระพุทธรูปปูนปนขนาดใหญ  เรียกวา 
หลวงพอนิลมณีศักดิ์ และมีภาพจิตกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ  มีสระน้ําโบราณอายุกวา 400 ป ซ่ึงปจจุบันทรุดโทรมมากแลวและยังเปนคายทหารเรือเกาสมัย
กรุงธนบุรี เรียกวา คายบางกุง  4) กะลาซอ  เปนผลมะพราวที่มีลักษณะพิเศษ  เรียกวา มะพราวซอ  
พบไดในบางพ้ืนที่เทาน้ันนิยมนํามาแกะสลัก ลวดลายเพ่ือใชทํากะโหลกซอ  อันเปนเคร่ืองดนตรีไทย
พ้ืนบานประจําภาคกลาง   นักทองเที่ยวสามารถศึกษาศิลปะการแกะสลักซอไดจากอาจารย   สมพร 
เกตุแกว  ที่บานเลขที่ 42 หมูที่ 5 ตําบลบางพรหม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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                        ภาพที่ 2.3 แสดงแผนที่ทองเที่ยวสมุทรสงคราม 

ที่มา : www.paiduaykan.com แหลงชุมนุมของคนชอบเที่ยว 
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2.5 การประเมินความเส่ียง 
 การประเมินความเสี่ยงมีการนํามาเอาใชอยางกวางขวางในการทํานายโอกาสของเหตุการณ
ที่ไมนาเกิดขึ้น  เชน  การระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม  การบาดเจ็บในสถานที่ทํางานเนื่องจาก
สวนประกอบของเคร่ืองจักรที่ทํางานบกพรอง  การขนสง  กักเก็บสารเคมี  หายนะทางธรรมชาติ
การบาดเจ็บหรือการตาย จากิจกรรมที่อันตรายรวมทั้งโรคภัยไขเจ็บในปพ.ศ. 2518 หนวยงานการ
ขนสงของสหรัฐอเมริกาไดทําการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายจากการจราจร  ซึ่งสัมพันธก ับ
เสนทางการออกแบบยานพาหนะและพฤติกรรมของผูขับขี่  นอกจากน้ียังมีการประเมินความเสี่ยว
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและทางการเกษตร  โดยการพิจาณาเกี่ยวกับโรคหรือแมลงในปที่
ทําการประเมินป พ.ศ. 2523  วิธีการประเมินความเสี่ยงถูกนํามาใชในการสรางคามาตรฐาน  
สําหรับสารเคมีที่ตกคางในอาหาร  สารที่นํามาใชปรุงยา  การปนเปอนในดินและในอากาศ  การ
ประเมินความเสี่ยงมีความสําคัญและมีชื่อเสียงในประเทศอเมริกาและแคนนาดา เพราะมีการเก็บ
รวบรวมพิษวิทยาและระบาดพิษวิทยาที่ผานมากกวา 40 ป  หนวยงานการปองกันทางสิ่งแวดลอม 
(Environmental  Protection Agency : EPA)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทําการเปรียบเทียบ
ประเมินอันตรายของสิ่งแวดลอมทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม  เปนการลําดับ
การจัดการกอนหลังของหนวยงานและแสดงความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมที่สาธารณชนตระหนัก
ที ่ส ุด  ซึ่งบางครั้งอาจไมไดถ ูกจัดลําด ับวาเปนความเสี ่ยงที ่สุด  โดยหนวยงานการจัดการและ
นักวิทยาศาสตร 
 1. ความหมายของความเสี่ยง 
 ประเสริฐ  อัครประถมพงศและคณะ (2547:4)  กลาวไววา  ความเสี่ยงหมายถึง  โอกาส
หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่จะสงผลกระทบทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป 
 Whyte and Burton (1979:13)  กลาวไววาความเสี่ยง หมายถึง  โอกาสความนาจะเปน
และความรุนแรงของผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาของเหตุการณที่อันตรายตอมนุษยหรือสิ่งแวดลอม 
 Greenberg and Craner (1991:X) กลาวไววา  ความเสี่ยงหมายถึง  การรวมกันของความ
นาจําเปนของโอกาสในการเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดและความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา  จาก
เหตุการณดังกลาว โดยที่ Risk = Probability x Consequences 
 Taylor (1993:21)  กลาวไววาความเสี่ยงคือ  การวัด 2 พารามิเตอรที่เ กี่ยวของ ไดแก 
ความนาจําเปนของเหตุการณที่ทําใหเกิดความสูญเสียและผลที่เกิดขึ้นตามมาของเหตุการณความ
รุนแรง  ซ่ึงอาจจะดีหรือไมดี 
 ความเสี่ยงในงานวิจัยน้ีหมายถึง โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะเกิดผลในทางลบ หรือความ
เสียหายที่ไมพึงปราณนาแกทรัพยากรการทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการ
ทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงมีหลายวิธีตามคําแนะนําของหนวยงานและนักวิชาการดังนี้ 
 Erickson and King (1999:174-177)  ไดกําหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับ 
สุขภาพของมนุษยไว 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. การจําแนกภาวะอันตราย คือ การระบุสารพิษที่องคกรตระหนัก   ซ่ึงจะสงกระทบกับ
สุขภาพของมนุษยและระบุประชากรที่อาจจะไดรับผลกระทบ 
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 2. การประเมินผลหรือสิ่งที่แสดงออกมาเปนการประเมินผลที่มนุษยจะไดรับเมื่อเกิดภาวะ 
ที่เสี่ยงแตละทางผาน/เหตุการณที่เปนไปได 
 3. การประเมินความเปนพิษโดยอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรในการพิจาณาความเปนพิษ
ของสารแตละชนิดภายใตการศึกษา 
 4. ระบุลักษณะของความเสี่ยงขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสุดทายของการประเมินความเสี่ยงเปน 
การประมาณแนวโนมของผลกระทบในทางลบตอสุขภาพที่เกิดจากผลของความรุนแรงที่ปรากฏและ
ประเมินความไมนอนที่เกิดขึ้น 
 3. ระดับความเสี่ยง 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2543:17-19)  ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติการชี้บงอันตรายการ
ประเมินความเสี ่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ .ศ. 2543  สําหรับความ
ประเมินความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรม โดยพิจารณาระดับความเสี่ยงจากผลลัพธของระดับ
โอกาสคุณกับระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอบุคคล  ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม  หากระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอบุคคล/ ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอมมีคาแตกตางกันใหเลือกระดับความเสี่ยงที่มี
คาสูงกวาเปนผลของการประเมินความเสี่ยงในเร่ืองนั้น 
 4. การจัดการความเสี่ยง 
 ความหมายของการจัดการความเสี่ยง 
 Greenberg and Craner (1991:X) สรุปไววาการจัดการความเสี่ยงเปนเคร่ืองมือในการ
จัดการเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการทางเคมีมีความจําเปนและเปนประโยชนใน
การจําแนกอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการเกิดอันตราย 
 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 Lewis (1990:69) กลาวไววา การจัดการความเสี่ยงอยูบนพ้ืนฐานของ 2 วิธี วิธีแรกคือ การ
ปองกันความเสี่ยงกอนที่จะเกิด หมายถึง การลดความนาจะเปนของเหตุการณที่ไมตองลงและวิธีที่
สอง คือ การทําใหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลวลดลงเปนการทําใหผลที่ตามมาที่ไมนาพึงพอใจที่เกิดขึ้น
แลวลดลงหรือถาเป นความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับโรค วิธีแรกคือ   การปองกันโรคและวิธีที่สอง การ
บําบัดรักษาโรคใหลดลง 
 วิธีการประเมินความเสี่ยงมีหลายวิธีการ ดังน้ี 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2543 : 15) กําหนดระเบียบวาดวยหลักเกณฑการบงชี้อันตราย
การประเมินความเสี ่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี ่ยง พ .ศ. 2543 หมวด 3 
กลาวถึง การประเมินความเสี่ยงวาเปนการจัดระดับของความเสี่ยง วาเปนความเสี่ยงเล็กนอยหรือ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได  ความเสี ่ยงสูงหรือความเสี ่ยงที ่ยอมรับไมได เพื่อจะไดเปนข อมูลในการ
ดําเนินงานควบคุมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงใหใชหลักเกณฑการพิจารณา 
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 5.วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เกษม   จันทรแกว  (2544:83-84)   ไดกลาวถึง วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอมวามีทั้งหมด  8 วิธี  ดังน้ี 
 1. การใช  หมายถึง  การใชหลายรูปแบบ  เชน  บริโภคโดยตรง  เห็น  ไดยิน  ไดฟง  ได
สัมผัส  การใหความสะดวกและความปลอดภัยรวมไปถึงพลังงานเหลานี้ตองเปนเร่ืองการใชอยาง
ยั่งยืน 
 2. การเก็บกัก  หมายถึง  การรวบรวมและการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโนมที่จะขาดแคลน
ในบางเวลาหรือคาดวาจะเกิดวิกฤตการณเกิดขึ้น  บางคร้ังอาจเก็บกักเอาไวเพ่ือการนําไปใช
ประโยชนในปริมาณที่สามารถควบคุมได 
 3. การรักษา  หมายถึง  การดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรที่ขาดไป/ไมทํางานตาม
พฤติกรรม/เสื่อมโทรม/เกิดปญหาเปนจุด/พื้นที่เล็กๆสามารถใหฟนคืนสภาพเดิมได 
 4. การฟนฟู   หมายถึง  การดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหสิ่ง 
เหลาเปนปกติสามารถเอ้ือประโยชนในการนําไปใชประโยชนตอไป  ซึ่งการฟนฟูตองใชเวลาและ
เทคโนโลยีเขาชวยดวยเสมอ 
 5. การพัฒนา  หมายถึง  การทําสิ่งที่เปนอยูใหดีขึ้น การที่ตองพัฒนาเพราะตองการเรง 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใหเกิดผลผลิตที่ดีขึ้น การพัฒนาที่ถูกตองนั้นตองใชทั้งความรูและ  
เทคโนโลยีและการวางแผนที่ดี 
 6.การปองกัน  หมายถึง  การปองกันสิ่งที่เกิดขึ้นมิใหลุกลามมากกวาน้ี  การปองกันน้ีตองทํา
ทั้ง 2 ลักษณะ การปองกัน คือ การปองกันกอนมีการทําลายจําเปนตองดําเนินการอยางมี 
ประสิทธิภาพและการปองกันภัยที่เกิดซ้ําซากก็ตองหาทางยุติ 
 7. การสงวน   หมายถึง  การเก็บไวโดยไมใหแตะตองหรือนําไปใชดวยวิธีใดๆก็ตาม การ
สงวนอาจกําหนดเวลาที่เก็บไวโดยไมใหมีการแตะตองตามเวลาที่กําหนดไวก็ได 
 8. การแบงเขต   หมายถึง  ทําการแบงเขตหรือแบงกลุ ม/ ประเภท ตามสมบัต ิของ
ทรัพยากรสาเหตุที่สําคัญเพราะวิธีการที่ใหความรูหรือกฎระเบียบที่นํามาใชน้ันไมไดผลหรือตองการ
จะแบงเขตใหชัดเจน  เพื่อใหการอนุรักษไดผล  การแบงเขตน้ีจะตองมีการสรางมาตรการกํากับดวย
มิฉะนั้นแลวจะไมเกิดผล 
 6. สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอําเภออัมพวา  

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนที่ราบลุม ริมทะเลโดยตลอด สภาพดินเปนดินเหนียวปน
ทราย ไมมี ภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีปาไมโกงกาง ไมแสม ตามชายฝงทะเล และมีปาจากตามปากแมนํ้า 
นอกจากน้ีมีลําคลองใหญนอยมากมาย แยกจากแมนํ้าแมกลอง 300 คลอง กระจายอยูทั่วทุกพ้ืนที่ 
แมนํ้าสําคัญที่ไหลผาน คือ แมนํ้าแมกลอง ไหลผานบริเวณทองที่อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา ไปออก
ทะเลอาวไทยที่บริเวณปากแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จากสภาพภูมิประเทศเชนน้ี 
ทําใหเกิดความสะดวกในดานการคมนาคมทางน้ํา และประกอบอาชีพดานกสิกรรม 

ทรัพยากรสัตวนํ้า 
ทรัพยากรสัตวนํ้าจะอาศัยอยูตามลําคลองใหญนอยมากมาย แยกจากแมนํ้าแมกลอง 300 

คลอง กระจายอยูทั่วทุกพื้นที่ แมนํ้าสําคัญที่ไหลผาน คือ แมนํ้าแมกลอง ไหลผานบริเวณทองที่อําเภอ
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บางคนที อําเภออัมพวา ไปออกทะเลอาวไทยที่บริเวณปากแมน้ําแมกลอง   ทรัพยากรสัตวนํ้าจะ
ประกอบดวย กุง หอย  ปู ปลา  ซึ่งทรัพยากรสัตวนํ้าที่มีชื่อเสียง ไดแก  ปลาทู  หอยหลอด  เปนที่นิยม
สําหรับนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวแลวจะตองนําไปเปนของฝาก 

ทรัพยากรพรรณไม 
ทรัพยากรพรรณไม  ซ่ึงมีความสําคัญตอมนุษย ไดแก  แหลงสมุนไพรรักษาโรคเปนแหลง

ปจจัยในการดําเนินชีวิตอาทิการใชพรรณไมจากปาชายเลนในการสรางที่อยูอาศัยเปนแหลงเชื้อเพลิง
หรือแหลงพลังงานรวมถึงเปนแหลงพืชพรรณที่นําไปกลั่นทําสารเคมีชนิดตางๆ  ซึ่งประกอบดวย
พรรณไมหนาแนนขึ้นตามธรรมชาติ  ไดแก  ตนจาก  แสม  ตะบูน  ตะบัน  ครุย โปรง ตาตุม  ลําพู 
ลําแพน ฯลฯ ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับพรรณไม 

ทรัพยากรสัตวปา 
ทรัพยากรสัตวปาจะประกอบดวย สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยนคลาน นกและสัตว

เลี้ยงลูกดวยนม  ไดแก  กบ  เขียด  คางคก  ปาด  ตัวเงินตัวทอง   พวกนกประเภทตางๆ  สุนัข 
และกระรอก  ซ่ึงจะสามารถพบเห็นไดงายจากที่นักทองเที่ยวไดมาทองเที่ยวและสามารถที่จะเก็บ
ภาพไวเพ่ือทําการศึกษาทรัพยากรสัตวปาของอําเภออัมพวาที่หาดูไดยาก 
 
2.6 แหลงทองเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ขอบเขตพื ้นที ่ศ ึกษาสําหรับแหลงทองเที ่ย วที ่สําค ัญของอําเภออัมพวามีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

1. อุทยานพระบรมราชานุสรณ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณอันเปนนิวาสสถานที่พระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเหลานภาลัย  
รัชกาลที่ 2. แหงราชวงศจักรี  ภายใตอุทยานมีลานแสดงละคร และโขนกลางแจง สวนพฤษชาติ  เปน
สวนพันธุไม  ในวรรณคดี  กลุมอาคารทรงไทย  ศาลาเอนกประสงค  พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย  ตูวรรณคดี  หุนจําลองตัวละครจากวรรณคดี    

2. วัดจุฬามณี  เปนวัดโบราณริมคลองอัมพวาตอเนื่องกับคลองผีหลอก  สรางขึ้นสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายรัชกาล พระเจาประสาททอง  มีศาลาการเปรียญเปนเรือนไมโบราณขนาดใหญและมี
อุโบสถสรางใหมที่มีความงดงามและล้ําคา มีของประดับที่มีความงามและสูงคายิ่ง  เชน ชอฟาประดับ
กระจกจากเบลเยี่ยม หนาตางฝงมุก  พ้ืนปูดวยหินออนหลากสี     

 3. วัดอัมพวันเจติยาราม  ตั้งอยูที่ตําบลอัมพวา  อําเภออัมพวา  เปนพระอามรามหลวงชั้นโท  
เปนสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ภายในเปนโบราณสถานที่ มี
สถาปตยกรรมสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรที่งดงามมากและยังเปนที่ประดิษฐานโบราณวัตถุอีกมาก    

4. วัดภุมรินทรกุฎีทอง  ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าแมกลอง ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา  ตรงขามกับ
วัดอัมพวันเจติยารามและอุทยาน ร.2  เปนวัดสมัยรัตนโกสินทรมีกุฎีทองลวดลายวิจิตร ซ่ึงชนกชนนีของ
สมเด็จพระอมรินทรามาตย  เศรษฐีตระกูลบางชางสรางถวายเปนกุฎีที่สวยงาม   

5. วัดบางกะพอม  สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  มีวิหารรอยพระพุทธบาทจําลองที่
สวยงามมากผนังดานในของวิหารเปนจิตกรรมฝาผนังนูน  ศิลปะปูนปน  บรรยายภาพพุทธประวัติและ
จําลองภาพสวนผลไมและวิถีชีวิตของชาวเมืองสมุทรสงครามสวนรอยพระพุทธบาทชั้นในทําดวยแผนไม
มะเกลือขนาดใหญฝงมุกลวดลายวิจิตร  
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 6. วัดเขายี่สาร  ตั้งอยูที่ตําบลยี่วาร  อําเภออัมพวา เปนวัดเกาแกไมทราบวาสรางขึ้นในสมัยใด  
บางก็สันนิษฐานจากลายจําหลักบานประตูอุโบสถ  วิหารรอยพระบาทจําลองวาเปนศิลปะสมัยสุโขทัย 
เปนวัดที่มีตุมโบราณที่เรียกวา   ตุมโพ  มีอยูมากที่สุด  จึงอางวาสรางในสมัยสุโขทัย บางก็วาสรางใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา    

7. วัดบางแคใหญ  ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองบริเวณปากคลองบางแค ตําบลแควออม สรางเมื่อ  
พ.ศ. 2357ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่นาสนใจ  ไดแก  อุโบสถหลังใหญ  อายุราว 150 ป 
ดานหนามีเจดียเหลี่ยมยอมุมสิบสอง  ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา  พระประธานในอุโบสถสรางจากศิลา
แลง  ปางมารวิชัย  ดานหนาอุโบสถ มีธรรมเจดีย  7 องค  สรางเม่ือ พ.ศ. 2415  มีกําแพงแกวลอมรอบ
และภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียวดวยสีฝุนผสมกาวเขียนขึ้นในปลายรัชกาลที่ 2. เปนภาพเร่ืองราวสงคราม
ไทย –พมา    

8. วัดอินทาราม  ตั้งอยูที่ตําบลเมืองใหม  อําเภออัมพวา เปนวัดโบราณสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตมาปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่  3. สิ่งที่นาสนใจ ไดแก หลวงพอโตอายุกวา 300 
ป อุโบสถสรางดวยหินออนทั้งหลัง  มีพิพิธภัณฑเรือโบราณ  อุทยานปลาตะเพียนและศูนยฟนฟูสภาพ
จิตใจที่ใชสมุนไพรควบคูกับการปฏิบัติธรรมรักษาผูติดยาเสพติด     

 9. ตลาดน้ําทาคา  ตั้งอยูที่คลองพันลา  ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  เปนสภาพชีวิตอีกแบบ
หนึ่งของชาวสมุทรสงครามเปนตลาดนัดทางนํ้าที่ลอยเรือคาขายกันมานานนับรอยป    

10. เตาตาล  ตั้งอยูริมถนนสายสมุทรสงคราม – บางแพ  อําเภออัมพวา  เปนแหลงผลิตน้ําตาล
มะพราวซึ่งเปนอาชีพ  ที่สําคัญอาชีพหนึ่งของชาวสมุทรสงคราม มีการสาธิตขั้นตอนการทํานํ้าตาล
มะพราว   

11. บานเบญจรงค  ตั้งอยูริมถนนสมุทรสงคราม – บางแพ  อําเภออัมพวา เปนแหลงผลิต
เคร่ืองเบญจรงคเลียนแบบศิลปะสมัยรัชกาลที่  2. ที่มีฝมือประณีต  งดงาม เหมาะแกการเปนของฝาก
หรือของตกแตงบาน  นักทองเที่ยวสามารถศึกษากรรมวิธีการผลิตเคร่ืองเบญจรงคดังกลาวได  

12. ตลาดนํ้าอัมพวา   เปนตลาดริมคลองตั้งอยูใกลวัดอัมพวันเจติยาราม ทุกวันศุกร  เสารและ
อาทิตย ในชวงเย็นตั้งแตชวงเวลา 15.00 -21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพอคาแมคาพายเรือขายอาหาร
และเคร่ืองดื่ม  เชน หอยทอด กวยเตี๋ยว  กาแฟ  ขนมหวานตางๆ และมีรถเข็นขายของบนบกดวย
บรรยากาศสบายๆมีเพลงฟงจากเสียงตามสายของชาวชุมชน  ประชาชนสามารถเดินทางเที่ยวชมตลาด
หาซื้ออาหารรับประทานและเชาเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งหอยในยามค่ําคืนได 

การเดินทางสูอําเภออัมพวา 
สําหรับการเดินทางสูอําเภออัมพวานั้น  จากรุงเทพฯใชเสนทางหลวงหมายเลข 35 ถนน

พระราม 2(ถนนธนบุรีปากทอเดิม) ไปถึงหลักกิโลเมตรที่63 ชิดซายใชทางคูขนานตางระดับเขาตัว
เมืองสมุทรสงครามถึงสีแ่ยกเลี้ยวขวา  เลี้ยวซายขามทางรถไฟ  เลี้ยวขวาถึงสามแยกไฟแดง  เลี้ยว
ซายว่ิงตรงไปประมาณ 6 กิโลถึงสามแยกอัมพวา ชิดซายเขาอําเภออัมพวาวิ่งตรงผานตลาดอัมพวา 
ขามสะพานคลองอัมพวา ซุมประตูวัดทางเขาอยูซายมือ 
 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1. วัตถุประสงคของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่น  เพ่ือใหประชาชนทองถิ่น 
มีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเปนระบบในกระบวนการทองเที่ยว  พัฒนาใหเกิดความรัก  ความหวง
แหน ดูแลรักษา และฟนฟูทรัพยากรทองเที่ยวเชิงนิเวศใชประโยชนในการดําเนินชีวิต  เพ่ิมพูนรายได
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จากระบบและเรียนรู  เขาใจ  ปฏิบัติไดในกิจกรรมที่เก่ียวของและสามารถมีสัมพันธภาพเชิงธุรกิจในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
2.7 การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ขณะน้ีสัญญาณวาการทองเที่ยวแมกลองของเรากําลังไดรับความสนใจมาก  โดยเฉพาะในวัน
ศุกร – เสาร  โฮมสเตยตางๆจะเต็มหมด นักทองเที่ยวตองจองลวงหนา  เพราะความที่อยูใกลกรุงเทพฯ
เพียง 65  กิโลเมตร    ใชเวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษ จะไปกลับในวันเดียวกันได  เมืองที่ถูกลืมถูกเรียก
ผิดๆ ถูกๆ เกิดกลายเปนของมีคามีราคาขึ้นมา  ทําทาจะมีอนาคตไกลทางการทองเที่ยว สิ่งเหลาน้ีเปน
ปจจัยหนุนเสริมและเปนภัยคุกคามเทาๆกัน หากไมพิจารณาเลือกเฟนหรือเตรียมตั้งรับใหดี     หาก
ปลอยใหกระแสเงินตราหรือการพัฒนาตามกิเลสตัณหา  แบบที่ชอบทํากันอยูในสมัยน้ีเขาครอบงํา  โดย
ปราศจากวิธีการ  “ เขาใจ   เขาถึง  และพัฒนา”  ตามพระราชดํารัสดวยภาษาไทยงายๆ ของพระ
เจาอยูหัวแลว  ความวิบัติ ความไมยั่งยืนก็จะมากลืนกินเมืองน้ีไป  สิ่งที่รัฐบาลหรือนักธุรกิจชอบพูดวา 
วิน-วิน มีแตไดกับไดดวยกันทุกฝายน้ันมันไมมีหรอก  มันมีแตวาถาเอาแตไดทุกฝายจะฉิบหายกันหมด  
เสนหหรือฐานทรัพยากรทางการทองเที่ยวของเมืองนี้ก็คือ  วิถีชีวิตของผูคนและธรรมชาติของเมืองแม
กลองที่มิไดปรุงแตงเพ่ือเอาใจใครยังเปนตัวของตัวเอง  ยังมิไดกมหัวศิโรราบยอมเปนเมืองบริวารของ
กรุงเทพฯ เหมือนสมุทรปราการ ,นนทบุรี , สมุทรสาคร , ปทุมธานี แมจะเปนเมืองที่เล็กที่สุด แตก็มี
ตัวตนที่ชัดเจนแตกตาง มีตําแหนงที่มียืนอยางมีศักดิ์ศรีมีแกน 
 สุรจิต  ชิรเวทย  (2547)  ไดไปประชุมสัมมนาหอการคาทั่วประเทศที่จังหวัดพิษณุโลก  คน
พิษณุโลกเขาบอกวาเขาพอใจจะวางตําแหนงเมืองของเขาเปน “ สี่แยกอินโดจีน” เขาจะเปน “  เมือง
แหงการบริการ ” (Service City) คงจะเพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรอบๆ 
ตัวเขาทั้งในระดับประเทศและในระดับกลุม  ประเทศอินโดจีน  ผมก็นึกในใจ สําหรับแมกลองหรือ
สมุทรสงครามขอเปน  “ เมืองที่ยืนอยูไดดวยตัวเอง ” ( Stand Alone Town)   แตทวา “ เมืองที่ยืน
อยูไดดวยเอง” น้ี หมายความวา  โดยยุงเก่ียวพึงพาโลกภายนอกหรือโลกาภิวัตนใหนอยที่สุด เชน สมโอ 
ลิ้นจ่ี อาหารทะเล ชองดีๆ ที่เรามีอยูน้ีทํายังไงใหพ่ึงพาการสงออกนอกจังหวัดใหนอยที่สุด  แตใหคน
ภายนอกเขามาหาซื้อ  หากินถึงบานเราเลย เพราะของดีที่เรามีมันสุดยอดในเร่ืองรสชาติและคุณภาพ  
แตมันไมไดมีมากขนาดจะตองไปคิดลงทุนทุมเทกันมากมายอะไร  มันอาจจะไมคุมคากับการลงทุนขนาด
ใหญ  ทําอยางไรใหคนเขารูคุณคาแลวเสาะหา  มันอาจฟงดูขวางโลกสักหนอย  แตการคิดอะไรใหญๆ 
แถมยังคิดตามแตกิเลสตัณหาจะพาไป  มันจะไมเพอฝนไรเดียงสาไปสักหนอย  คนจีนเขาสอนลูกหลาน
วา  “ คนคิดใหญจะทําเล็ก (กอน) สวนคนคิดเล็กจะทําใหญเลย ” แตคนเดี๋ยวนี้เขาเรียนจากฝร่ัง   เขา
บอกวาทําเล็กตนทุนสูงตองทําใหญตนทุนจึงต่ํา  เขาเรียก ECONOMY OF SCALE  ประหยัดดวยขนาด   
ซึ่งมันก็เปนการทําที่ขัดกันเองอยูแลว  ฝร่ังมันบอกเพ่ือประหยัดตนท ุนการผลิตตอหนวย  คุณตองทํา
ใหญไปเลย  ทุกวันนี้ที่มันโฆษณาประชาสัมพันธกันมหาศาล ก็เพราะมันผลิตลนเกินความตองการ  
มันเลยตองกระตุนความตองการใหเกิดตอไปอีกเพ่ือขยายตลาดแลวมันประหยัดการลงทุนตรงไหน  แตก็
อยางวาแหละ  แมแตคนจีนในเมืองจีนเองก็ไมไดติดตามบทเรียนของบรรพบุรุษแลว   มนุษยจําพวก 
“ไมรูจักพอ ” ไงพอทํามากก็ตองไปหาตลาด  นายกฯ ทักษิน  ชินวัตรก็ดี  คุณสมคิด  รองนายกฯก็ดี 
อยางมองแคภายในชุมชนทองถิ่น      อยางมองแคประเทศไทยใหมองวาโลกทั้งโลกก็คือ    ตลาด   ให
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ลืมชาติรัฐพรมแดนใหลืมตัวลืมตาย  ตะเกียกตะกายหาแตเงินทองลูกเดียว  น่ีคือ  แกนสารของระบอบ
ทุนนิยม 
 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อภิรัตน   เอี่ยมศิริ (อางถึงในโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2544:286) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินความเสี ่ยงของ
แผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาปนแดน  จังหวัดแมฮองสอน พื้นที่
ศึกษาเร่ิมตนจากโปงแสนปก ซ่ึงอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาปนแดน (อยูในระหวางการประกาศเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปา) และขยายไปพ้ืนที่ขางเคียง   โดยครอบคลุมถึงพื้นที่ใชประโยชนของหมูบาน
หวยน้ําโปง      นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเขตรักษาพันธุปาสันปนแดนมักมีจุดประสงคเพื่อดูนกที่
บริเวณโปงแสนปก  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจและสอบถามบุคคลในพื้นที่  ซึ่งประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในปจจุบันและทรัพยากรตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศการ สํารวจทรัพยากรดานกายภาพประกอบดวย ความเปนกรด  ดางและความชื้นของด ิน  
ปริมาณและอุณหภูมิของนํ้าและนํ้าพุรอนรวมทั้งอัตราการไหลของนํ้าและภาพตัดขวางของลําหวย
โปงแสนปกดานทรัพยากรชีวภาพประกอบดวย  นก  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  ปลาและพันธุไม ดาน
คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิตของประชากรบานหวยน้ําโปง ประกอบไปดวยโครงสราง
ประชากรการใชประโยชนที่ด ิน การใชประโยชนจากปา สาธารณูปโภคพื้นฐาน  อนามัยชุมชน  
วัฒนธรรมและทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวซึ่งจะนํามาประเมินความเสี่ยงแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตอสิ่งแวดลอมผลการสํารวจพบวาทั้งในดานกายภาพอันมีโปงน้ํารอนและน้ําพุรอนเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวรวมอยูดวยกันและดานชีวภาพ  ซ่ึงมีนกเปนจุดเดนของพ้ืนที่ที่สามารถพบเห็นไดโดยงาย
และมีปริมาณมากและมีสังคมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ประกอบไปดวยผูลาและสัตวกินพืชและ
สังคมพืชที่หลากหลายรวมถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรดานกายภาพและชีวภาพที่นาศึกษา  
เมื่อผนวกเขากับชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่พึงพาธรรมชาติเปนหลักแลว  พื้นที่ศึกษาจึงมีศักยภาพเพียงพอใน
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป  สําหรับการประเมินความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมอัน
เนื่องมาจากลักษณะของการทองเที ่ยวที ่เก ิดขึ ้นในปจจุบันพบวา  มีแนวโนมเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรดานชีวภาพมากที่สุด โดยเฉพาะกับนกและสัตวปา  โดยรอบโปงแตเน่ืองจากนักทองเที่ยว
ยังมีปริมาณนอยระดับผลกระทบดังกลาวจึงนอยตามไปดวย 
 Kozlowski (1973:450-462) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการรองรับดานกายภาพ  
ดานชีวภาพและดานสังคมของอุทยานแหงชาติในประเทศโปรแลนด โดยการจําแนกปจจัยแตละดาน
เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดการสืบทอดหรือความยังยืนของแตละปจจัยและสิ่งที่เปนอุปสรรค
ของแตละปจจัย เพื่อนํามาหาขีดจํากัดของแตละปจจัยเมื่อไดขีดจํากัดแลวจึงนําไปปรับใชกับกิจกรรม
แตละประเภทในพ้ืนที่ โดยใชปจจัยที่มีขีดจํากัดในการรองรับไดต่ําสุด เปนตัวบงชี้ถึงการตัดสินใจใน
การจํากัดขอบเขต ในรองรับไดของพื้นที่นั้น การศึกษาดานกายภาพและชีวภาพผูทําการศึกษาได
กําหนดพ้ืนที่ศึกษาโดยการจําแนกเขตการจัดการหรือการ Zoning พ้ืนศึกษาเปนสวนๆ ตามประเภท
ของกิจกรรมที่มีในพื้นที่ เชน กิจกรรมการตั้งแคมป  การปนเขา  เที่ยวชมถ้ํา  เปนตน  โดยแตละ
พ้ืนที่มีการศึกษาดานพืชพันธุ  น้ําอุปโภคบริโภค  สัตวที่มีอยูแลวทําการประเมินคาของขีดจํากัดแต
ละดานของพืชพันธุ   นํ้า   สัตวปา  ซ่ึงเปนการนําผลจาการประเมินขีดจํากัดของแตละปจจัยมาทํา
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การซอนทับกันในแผนที่เพ่ือใชรวมกับกิจกรรมที่นักทองเที่ยวตองการทําในแตละพื้นที่หรือเพื่อเปน
เกมสที ่ใชกําหนดพื้นที ่ทํากิจกรรมของนักทองเที ่ยว  การศึกษาดานสังคมใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือโดยศึกษาดานตางๆ ของนักทองเที่ยว เชน กลุมอายุ  เพศ  กิจกรรมที่นักทองเที่ยวตองการ
ทําในพื้นที่ศึกษาเปนตน  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาดานสังคม เพ่ือใชในการจัดการพ้ืนที่ อุทยาน โดย
การจัดพื้นที ่เพื ่อกิจกรรมแตละอยางจะใชกลุ มประชากรเปนองคประกอบในการกําหนดจาก
การศึกษาในดานขีดจํากัดของสิ ่งแวดลอมนี้เปนการใชข อมูลทางกายภาพ    ชีวิภาพและสังคม
รวมกัน โดยผลการศึกษาจะใชตัวจํากัดที่ไดจากการศึกษาในดานนํ้า  พืชพันธุ  สัตวปาและสภาพ
พ้ืนที่เปนเกณฑในการจัดการพ้ืนที่อุทยานในรองรับกิจกรรมตางๆ เน่ืองจากมีขีดจํากัดในการรองรับ
ไดต่ําสุด 
 สมศักดิ์  ชะนา (2544 : 99 – 102) ไดทําการศึกษาเร่ือง เพ่ือกําหนดเกณฑระดับความเสี่ยง
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยและประยุกตใชการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในการประเมิน
ความเสี่ยง โดยใชกรณีศึกษาอุบัติภัยรายแรงจากสารเคมีอันตรายพื้นที่ทาเรือแหลมฉบัง สําหรับ
การศึกษาเกณฑระดับความเสี่ยงที่กําหนด ไดประยุกตจากวิธีการที่ใชในตางประเทศ เชน  UNEP, 
FEMA, US DOT and US.EPA และ Kletz นําไปสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินความเสี่ยงและดานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม จํานวน 23 คน นอกนั้นได ใชวิธี 
Leopold Interaction Matrix ในการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลไปใชในการ
ประเมินความเสี่ยง ซ่ึงปจจุบันไดมีการพิจารณาเพียงผลกระทบที่มีตอมนุษยและทรัพยสินเปนสวน
ใหญ ซึ่งการวิเคราะหความเสี่ยงพิจารณาจาก 2 ปจจัยหลัก คือ ความถี่ของการเกิดอุบัติภัย กับ
ระดับความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามภายหลังการเกิดอุบัติภัย  
 จากการศึกษาเกณฑระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยนั้น พบวารอยละ 
95.65 ของผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับเกณฑที่กําหนด แบงเปน 3 ระดับ 
 1. ความเสี่ยงสูงเปนระดับความเสี ่ยงที่สูงเกินกวาที่โครงการหรือหนวยงานจะยอมรับ
อุบัติภัยที่เกิดขึ้นได  จําเปนตองมีมาตรการในการปองกัน ควบคุมและลดความเสี่ยง 
 2. ความเสี่ยงปานกลางเปนระดับความเสี่ยงที่โครงการหรือหนวยงานยอมรับได อุบัติภัยที่
เกิดขึ้นเนื่องจาก การจัดเก็บ การผลิต การขนถาย การร่ัวไหลของสารเคมี อาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ทรัพยสินและมนุษยได 
 3. ความเสี่ยงต่ํา อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยสินและมนุษยใน
ระดับที่ไมมีนัยสําคัญ 
 ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว 

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 26) กลาวไววา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) แบง
ประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวเปน 3 ประเภทดังนี้ 

1.ทรัพยากรการทองเที ่ยวทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resources ) หมายถึง 
ทรัพยากรทั ้งทางดานชีวภาพและทางกายภาพ ไดแก พื้นที ่ปา สัตวปา เป นตน ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเหลานี้มีความงดงามโดดเดน  เอื้ออํานวยประโยชนตอการพักผอนหยอนใจและการศึกษา
ธรรมชาติ 
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2. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณคดีและประวัติศาสตร (Archeological and 
Historical resources) หมายถึง พ้ืนที่ หลักฐานและรองรอยทางกายภาพที่เหลืออยู ซึ่งอาจบงบอก
ถึงสภาพความเปนมาและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งในยุคกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร 
ทั้งน้ีรวมถึงวัตถุประสงคตางๆ ที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้นดวย  ตัวอยางเชน  แหลงโบราณคดี 
อุทยานประวัติศาสตร ร.2 และเคร่ืองปนดินเผา 

3. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม รวมถึงสิ่งที่ตก
ทอดตามประเพณีโบราณมาสู ชนรุนหลัง เชน ศิลปะการแสดง การแตงกายแบบโบราณ ภาษา
พ้ืนเมือง วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน รวมถึงสิ่งที่ด ึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้น โดยวัตถุประสงค
ดั้งเดิมที่สรางขึ้นนั้นอาจไมใชเพ่ือการทองเที่ยว แตเปนที่ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปทองเที่ยว
ได เชน เคร่ืองปนดินเผา 
 
2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบแนวความคิดการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่สงผลตอ

ความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา 
 

 
  

 
 
 
 

นักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในพื้นที่
อําเภออัมพวา 

ความเสียหายของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว 

ทรัพยากรการทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยว 

พฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยว 

อันตรายที่นักทองเที่ยว
อาจไดรับจากการ

ทองเที่ยว 

การประเมินความเสี่ยง 
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บทที ่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่
สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่ง
ทําการศึกษาเพื่อศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวไดรับในพื้นที่อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามและเพื่อประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ และ
อันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยผลของการวิจัยสามารถแบงออกไดดังน้ี 
 
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ดังตอไปน้ี 
  ชุดท่ี 1. แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แบงออกเปน 4 สวนดังตอไปน้ี 
 สวนที่ 1. แบบสอบถามคุณสมบัติของนักทองเที่ยว 
 สวนที่ 2. แบบสอบถามขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
 สวนที่ 3. แบบสอบถามกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว 
 สวนที่ 4. แบบสอบถามพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
 ชุดท่ี 2.  แบบสัมภาษณแนวลึกเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย 
จากกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากรดังกลาว  และจํานวนของ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อนํามาใชประกอบการประเมินความเสี่ยง สําหรับกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก  นายก
องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยวและ
สิ่งแวดลอม ในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
สวนท่ี 1. แบบสอบถามคุณสมบัติของนักทองเท่ียว 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤตกิรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่
สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งเปน
คําถามเกี่ยวกับแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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ตารางที่  4.1 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ   
       - ชาย 83 51.9 
       - หญิง 77  48.1 
รวม 160 100.0 

 
 จากตารางที่  4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.9 และ    
เพศหญิงคิดเปนรอยละ 48.1 
 
ตารางที่  4.2 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
อายุ   
         ไมเกิน  30 ป 105 65.6 
         31 – 40 ป 34 21.3 
         มากกวา 40  ป 21 13.1 
รวม 160 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาสวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 65.6
รองลงมามีอายุ  31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 21.3 
 
ตารางที่  4.3 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพปจจุบันของทาน 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
อาชีพปจจุบันของทาน   
1.ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 31 19.4 
2. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 19 11.8 
3.เกษตรกรรม 43 26.9 
5. พนักงานบริษัท/หางราน 14 8.8 
6.รับจางทั่วไป 
 

36 22.5 
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สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
7. แมบาน/พอบาน 3 1.9 

รวม 160 100.0 
  

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 26.9 
รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ  22.5 

 
ตารางที่  4.4 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา   
       1. ประถมศึกษา 14 8.8 
       2.มัธยมศึกษา/ปวช. 52 32.5 
       3. อนุปริญญา / ปวส. 25 15.6 
       4.ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 56 35.0 
       5.ปริญญาโทหรือสูงกวา 13 8.1 
รวม 160 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  คิดเปนรอยละ 35  รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเปนรอยละ 32.5 
 
ตารางที่  4.5 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

  ไมเกิน 10,000 บาท 111 69.3 
  10,001-20.000 บาท 26 16.3 
  20,000 บาทขึ้นไป 23 14.4 
รวม 160 100 

 

 จากตารางที่  4.5  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 10,000 บาท      
คิดเปนรอยละ  69.3  รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.3 
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สวนท่ี 2. ขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 
ตารางที ่4.6 ตารางวิเคราะหการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 

 
การทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จํานวน (คน) รอยละ 

1.จุดประสงคของการเดินทาง ทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ  
ทัศนศึกษา/ เขาคายพักแรม 

137 
23 
160 

85.6 
14.4 
100 

2. แรงจูงใจในการมาทองเที่ยว มีธรรมชาติที่สวยงาม 
มีตลาดนํ้าอัมพวา 
เดินทางสะดวก 
มีเพื่อน/ ญาติชักชวนมา 
คาใชจายนอย 
มีธรรมชาติและสัตวปาที่นาสนใจ 

101 
74 
61 
55 
30 
66 
160 

63.1 
10.3 
38.1 
34.4 
18.8 
41.3 
100 

3. จํานวนคร้ังที่ในการมาเที่ยว คร้ังแรก 
คร้ังที ่2 -5 
มากกวา 5 คร้ัง 

54 
81 
25 
160 

33.8 
50.6 
15.6 
100 

4.พาหนะในการเดินทาง รถยนต 
รถทัวร 
รถประจําทาง 

133 
22 
5 

160 

83.3 
13.8 
3.1 
100 

5. สมาชิกในการเดินทาง  
 
 

เดินทางมากับเพื่อน 
เดินทางมากับครอบครัว 
เดินทางมากับสถานศึกษา 
เดินทางมากับบรษัทนําเที่ยว 
เดินทางมาคนเดี่ยว 

76 
69 
8 
5 
2 

160 

47.5 
43.0 
5.0 
3.2 
1.3 
100 
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ตารางที่  4.6 (ตอ) 

   

การท่องเทียวของนักท่องเทียว จ ํานวน (คน) ร้อยละ 
7.สถานที่พักแรม ไมไดพักโรงแรม 

พักแรมในโฮมสเตย 
132 
28 
160 

82.5 
17.5 
100 

8.ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตลาด
นํ้าอัมพวา 

คําบอกเลา 
จากอินเตอรเน็ต 
จากนิตยสารการทองเที่ยว 
คําแนะนําจากวิทยุ/โทรทัศน 
คําแนะนําจากบริษัทนําเที่ยว 
แผนที่ทองเที่ยว 

117 
35 
33 
14 
23 
12 
160 

50.0 
15.0 
14.1 
6.0 
9.8 
8.1 
100 

 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ จุดประสงค
ของการเดินทางทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ จํานวน 137 คน  คิดเปนรอยละ 85.6   รองลงมาคือทัศน
ศึกษา/ เขาคายพักแรม  จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.4  ,ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ
แรงจูงใจในการมาทองเที่ยวมีธรรมชาติที่สวยงาม จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 63.1 รอลงมาคือตลาดนํ้า
อัมพวา  จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ  10.3  ,ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือจํานวนคร้ังที่การมา
เที่ยวคือคร้ังที่ 2 -5  จํานวน 81 คน  คิดเปนรอยละ 50.6.  รองลงมาคือคร้ังแรก จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 33.8  คน ,ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคือพาหนะในการเดินทาง คือรถยนต จํานวน 133 คน  
คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมา คือรถทัวร จํานวน 22  คน คิดเปนรอยละ 13.8 , ในการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวคือ สมาชิกในการเดินทาง คือการเดินทางมากับเพื่อน จํานวน 76  คน คิดเปนรอยละ 47.5 
รองลงมาคือเดินทางมากับครอบครัว จํานวน  69 คน คิดเปนรอยละ.43.0 ,ในการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวคือสถานที่พักแรม คือไมไดพักโรงแรม จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 82.5 รองลงมาคือพัก
แรมในโฮมสเตย  จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.5, ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับตลาดนํ้าอัมพวาคือคําบอกเลา จํานวน  117 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือจากอินเตอรเน็ต 
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 15  
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 สวนท่ี 3. แบบสอบถามกิจกรรมการทองเท่ียวและอันตรายจากการทองเท่ียว 
 
ตารางที่ 4.7  ความคิดเห็นกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว 
 

ขอ ความคิดเห็นกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตราย 
จากการทองเที่ยว 

x  SD ความหมาย ระดับ 

1. ชมวิวทิวทัศน 4.5333 0.83381 มากที่สุด 1 
2. ศึกษาธรรมชาต ิ 3.4667 1.30201 ปานกลาง 4 
3. กางเต็นทพักแรม 3.6667 1.11270 มาก 3 
4. ถายรูป/บันทึกวีดีโอ 3.2667 1.33452 ปานกลาง 5 
5. เก็บรวบรวมในการวิจัย 3.8000 1.14642 มาก 2 
 รวม 3.7467 0.90858 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา จากกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการ
ทองเที่ยว โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.7467 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90858 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว มากที่สุด 
คือ ผูชมวิวทิวทัศน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.5333   สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83381 รองลงมา คือเก็บรวบรวม
ในการวิจัย ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.8000 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14642 และนอยที่สุด คือ การถายรูป/บันทึก
วีดีโอซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.2667  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33452 
 
สวนท่ี 4. แบบสอบถามพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 
ตารางที่ 4.8  ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยว
บริเวณตางๆ  
 

ขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบ
กิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยว

บริเวณตางๆ 

x  SD ความหมาย ระดับ 

1 จํานวนนักทองเที่ยวที่ไดรับอันตราย 2.8000 1.82052 ปานกลาง 4 
2 ระดับโอกาสในการเกิดอันตราย 2.3333 1.58865 นอย 5 
3 จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรม 3.7333 1.38701 มาก 1 
4 การปกนิก 3.2000 1.47358 ปานกลาง 2 
5 ถูกสัตวที่เปนพาหนะนําโรค เชน ยุง แมลงกัด 3.1333 1.59762 ปานกลาง 3 
 รวม 3.0400 1.11918 ปานกลาง  
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบ
กิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยวบริเวณตางๆ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งมี
คาเฉลี่ย 3.0400 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11918  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักทองเที่ยวที่เขาไป
ประกอบกิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยวบริเวณตางๆ มากที่สุด  คือ  จํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
ไปประกอบกิจกรรมซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.7333  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38701  รองลงมา คือ การปกนิกซึ่งมี
คาเฉลี่ย 3.2000 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.47358 และนอยที่สุด คือระดับโอกาสในการเกิดอันตราย ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 2.3333  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.58865 
 1. ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resources)  หมายถึง ทรัพยากรทั้ง
ทางดานชีวภาพและกายภาพ ไดแก  พื้นที่ปา  สัตวปา  นํ้าตก  ถ้ํา  ชายหาด  เกาะ  แกงและปะการัง เปน
ตน   ทรัพยากรการทองเที่ยวเหลาน้ีมีความงดงามโดดเดน  เอื้ออํานวยประโยชนตอการพักผอนหยอนใจ
และการศึกษาธรรมชาติ 

2.ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณคดีและประวัติศาสตร (Archeological and Historical 
Resources)  หมายถึง  พื้นที่  หลักฐานและรองรอยทางกายภาพที่เหลืออยู  ซึ่งอาจบงบอกถึงสภาพความ
เปนมาและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งในยุกตกอนประวัติศาสตรและยุกตประวัติศาสตร ทั้งน้ีรวมถึงวัตถุ
ตางๆ ที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้นดวย ตัวอยางของทรัพยากรการทองเที่ ยวในกลุมน้ี  ไดแก  แหลง
โบราณคดีบานเชียง  อุทยานประวัติศาสตรในจังหวัดสุโขทัย  พระนครศรีอยุธยา  พระพุทธรูปและ
เคร่ืองปนดินเผา  เปนตน 

3. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอดตาม
ประเพณีโบราณมาสูชนรุนหลัง เชน  ศิลปะการแสดง  การแตงกายแบบโบราณ  ภาษาพื้นเมือง  ความเชื่อ
เร่ืองวิญญาณและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ทั้งน้ียังรวมถึงสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อการ
ทองเที่ยว เชน สวนสนุก  หรือพิพิธภัณฑ เปนตน และสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้น โดยวัตถุประสงคดั้งเดิมที่
สรางขึ้นน้ันอาจไมใชเพื่อการทองเที่ยว แตเปนที่ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปทองเที่ยวได เชน  เขื่อน  
โรงงานผลิตเบียร  โรงงานเคร่ืองปนดินเผา   สวนองุน เปนตน 
 
 

ตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆ 
 

ขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลง
ทองเที่ยวที่ตาง  ๆ

x  SD ความหมาย ระดับ 

1 นักทองเที่ยวตองการเที่ยวชมธรรมชาต ิ 4.2000 0.77460 มาก 2 
2 จํานวนนักทองเที่ยวที่มาชมตลาดนํ้ามีจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้น 
4.4000 0.73679 มาก 1 
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ตารางที่  4.9 (ตอ) 

ขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลง
ทองเที่ยวที่ตาง  ๆ

x  SD ความหมาย ระดับ 

3 ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปนคนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม 

4.4000 1.05560 มาก 1  

4 ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร 

3.8000 1.14642 มาก 6 

5 จํานวนเรือที่นําชมหิ่งหอยมีจํานวนมากพอที่จะรองรับ
นักทองเที่ยว 

4.4000 0.73679 มาก 1 

6 เรือที่ใหบริการนักทองเที่ยวมีความปลอดภัย 3.9333 1.16292 มาก 5 
 7 นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 4.1333 1.06010 มาก 3 
8 โบราณคดีบานเชียง  พระพุทธรูปและเคร่ืองปนดินเผา   3.5333 1.50555 มาก 7 
9 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําให

สามารถจัดการทองเที่ยวชมหิ่งหอยไดอยางยั่งยืน 
4.0000 1.25357 มาก 4 

10 ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณี
โบราณมาสูชนรุนหลัง 

3.8000 1.01419 มาก 6 

 รวม 4.0600 0.60687 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของ
แหลงทองเที่ยวที่ตางๆโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.0600 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.60687  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆ
มากที่สุด คือ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปนคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.4000  สวน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73679  ,จํานวนนักทองเที่ยวที่มาชมตลาดนํ้ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีคาเฉลี่ย 
4.4000 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05560 และจํานวนเรือที่นําชมหิ่งหอยมีจํานวนมากพอที่จะรองรับ
นักทองเที่ยว ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.4000 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73679  รองลงมา คือนักทองเที่ยวตองการ
เที่ยวชมธรรมชาติ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.2000 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77460 และนอยที่สุด คือ โบราณคดี
บานเชียง  พระพุทธรูปและเคร่ืองปนดินเผา ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.5333 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.50555 
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ตารางที่ 4.10 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา 
 

ขอ พฤตกิรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา x  SD ความหมาย ระดับ 
1 การศึกษาขอมูลตาง 3.9333 1.27988 มาก 1 
2 นําภาชนะ เชม โฟม พลาสติกเขาไปใสอาหาร 3.8667 1.18723 มาก 2 
3 สลักหรือขีดเขียนชื่อไวตามตนไม 3.2000 1.37321 ปานกลาง 4 
4 เก็บพรรณไมที่แปลกๆหรือสวยงามที่พบเห็นระหวาง

ทองเที่ยว 
3.6667 1.23443 มาก 3 

5 ขยะ ภาชนะที่ใชแลวทิ้งลงในถังขยะ 3.6667 1.23443 มาก 3 
 รวม 3.6667 1.01887 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา
โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.6667 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01887  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวามากที่สุด คือ การศึกษาขอมูลตางซึ่งมี
คาเฉลี่ย 3.9333 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27988  รองลงมา คือ นําภาชนะ เชม โฟม พลาสติกเขาไปใส
อาหารซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.8667 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.18723 และนอยที่สุด คือ สลักหรือขีดเขียนชื่อ
ไวตามตนไม ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.2000   สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37321 

ชุดท่ี 2.  แบบสัมภาษณแนวลึกเก่ียวกับทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีเสี่ยงตอการถูกทําลาย 
จากกิจกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวบริเวณแหลงท่ีอยูอาศัยของทรัพยากร จากการวิเคราะห
คําถามปลายเปด   ซึ่งใชการวิเคราะหเน้ือหาพบวา  ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย 
จากกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากร คือ 
 จากการวิเคราะหคําถามปลายเปดซึ่งใชการวิเคราะหเน้ือหา  พบวาทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ
ที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย จากกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากร 

1.ตองการใหนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดนํ้าอัมพวา 
2.ตองการใหนักทองเที่ยวรักษาความสะอาดและไมทิ้งขยะลงในแมนํ้าลําคลอง 
3.ตองการใหมีกฎ ระเบียบใน 
4. ตองการใหมีการรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย จากกิจกรรมการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากร 
5.ตองการใหชาวบานชวยกันปลูกตนลําพูและมีการรักษาตนลําพูไว 
6.มีการจัดการใหนักทองเที่ยวเยี่ยมตามฤดูกาลหรือเทศกาล 
7.ใหความเขาใจกับชาวบานเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ,ทรัพยากร

การทองเที่ยวประเภทโบราณคดีและประวัติศาสตรและทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณีโบราณมาสูชนรุนหลัง 
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8.ตองการใหผูประกอบการรวมกลุมกันเพื่อมีแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดการที่ดี 
9.มีคาเสียหายใหกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากนักทองเที่ยว 
10.มีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆในพื้นที่อําเภออัมพวา 
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ โดยทําการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการ
ท อ ง เ ที่ ย วขอ ง นั กท อ ง เที่ ย วที่ ส ง ผล ต อ ค ว าม เสี ย ห าย ข อง ท รัพย าก รก า รท อ ง เที่ ย ว ในพื้ นที่                                    
อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงครามเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) ซึ่งสามารถนําไปใชเปน
แนวทางการศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวไดรับในพื้นที่อําเภออัมพวา จั งหวัด
สมุทรสงครามและเพื่อประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ และอันตรายที่
นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําเภออัมพวา และษาพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวคุณลักษณะทั่วไปและปจจัยที่สงผลในการประเมินความเสี่ยงตอ
ความเสียหายของทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ และอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา    
 5.1 วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1.กลุมตัวอยางใชจํานวนประชากรมาคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane   ซึ่งจะไดกลุมตัวอยางแบง
ออกเปน  2 กลุม คือ กลุมของประชาชน สําหรับประชาชนประกอบดวย  ผูนําชุมชน  ประชากร  36 คนทํา
การสุมตัวอยางมา 23 คน  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ประชากร  31 คน ทําการสุมตัวอยางมา 19 คน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชากร  19  คน  ทําการสุมตัวอยางมา 11 คน   ประชาชนในชุมชนประชากร  
12 คน  ทําการสุมตัวอยางมา  8 คน  นักทองเที่ยวชาวไทย  ประชากร  19 คน   ทําการสุมตัวอยางมา 12 คน  
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ประชากร  43 คน  ทําการสุมตัวอยางมา 27 คน สรุปจํานวนประชากรทั้งสิ้น  
160  ทําการสุมตัวอยางมา  100  คน 

2.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกลุมนักทองเที่ยวอาจไดรับอันตรายรับจากกิจกรรมการทองเที่ยวใน
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเปนกรณีศึกษา  โดยการแจกแบบสอบถามโดยตรงและสัมภาษณเพิ่มเติม
รวมทั้งการสังเกตบรรยากาศและสภาพแวดลอม เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากแบบสอบถาม 
 3.การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  โดยการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
  1. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไป  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List ) คาสถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาความถี่รอยละ 
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  2. การวิเคราะหคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําเภออัมพวา ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ คาสถิติพื้นฐานที่ใชไดแก  คาเฉลี่ยเลข
คณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตราย
ที่นักทองเที่ยวไดรับในพื้นที่อําเภออัมพวา  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดใหเขียนตอบแสดง 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โดยใชการวิเคราะหเน้ือหาแลวนํามาสรุปและเรียบเรียงขอความ 
 5.2. สรุปผลการวิจัย 
 1.พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายนักทองเที่ยวไดรับในพื้นที่อําเภออัมพวา   
      1.1 ผูนําชุมชนรควรมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ประกอบดวย 

          1. ควรมีมัคคุเทศกใหความเขาใจในทรัพยากรธรรมชาติในการมาทองเที่ยว 
          2. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใชเรือจากเคร่ืองยนตมาใชเรือที่ใชพลังงานแบตเตอร่ีเพื่อลดเสียง

และควัน ซึ่งสงผลตอสภาพแวดลอมโดยรวม 
          3. ควรมีการรวมกลุมของผูนําชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูความเขาใจในการ

จัดกิจกรรมการทองเที่ยว 
                1.2 ประชาชนควรมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย 
         1. ประชาชนควรมีความรูความเขาใจในทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งมีความเสี่ยงตอการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว  

        2. การพัฒนาเสนทางสายใหมในการเยี่ยมชมวัฒนธรรม โบราณ และสถานที่ประวัติ  ควรมีการ
วางตําแหนงการจัดการเสนทางสายใหมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในอนาคต 

        3. ภาครัฐควรเขามากํากับดูแลและควบคุมทําความเขาใจใหกับประชาชนในเร่ืองการจัดการ
อนุรักษ  รักษาสภาพแวดลอม  ซึ่งจะไมทําใหสงผลตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมี 2 กลุมประกอบดวย 
 2 . 1  ส ถ า น ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ประช า ช น เ ป น เ พ ศ ช า ย มี อ า ยุ ไ ม เ กิ น ว า   30 ป 

สถานภาพทั่วไปสมรสและเปนคนโสด ซึ่งมีปริมาณเทากัน  สําหรับระดับการศึกษาน้ัน สวนใหญมีการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

 2.2 สถานภาพทั่วไปของประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุไมเกิน 30 ปข้ึนไป 
สถานภาพทั่วไปสมรสแลว สําหรับระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา.  

3.  ความคิดเห็นของประชาชนในดาน   พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่
นักทองเที่ยวไดรับ  การประเมินความเสี่ยง 

 3.1 การวิเคราะหการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
  ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ จุดประสงคของการเดินทางทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ 
รองลงมาคือการทัศนศึกษา/ เขาคายพักแรม,ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือแรงจูงใจในการมาทองเที่ยว
มีธรรมชาติที่สวยงาม   รอลงมามีตลาดนํ้าอัมพวา  ,ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  คือจํานวนคร้ังที่ในการ
มาเที่ยว  คร้ังที่ 2 -5  รองลงมาการมาคร้ังแรก,ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคือพาหนะในการเดินทาง  คือ
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รถยนต คือ รถทัวร, ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคือ สมาชิกในการเดินทางคือ เดินทางมากับเพื่อน 
รองลงมาคือเดินทางมากับครอบครัว, ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคือสถานที่พักแรม คือไมไดพักโรงแรม 
รองลงมาคือพักแรมในโฮมสเตย  ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตลาดนํ้าอัมพวา 
คือคําบอกเลา รองลงมาคือจากอินเตอรเน็ต  

 3.1 ดานความกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว 
จากกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของกิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว มากที่สุด 
คือ ผูชมวิวทิวทัศน รองลงมา คือเก็บรวบรวมในการวิจัยและนอยที่สุด คือ การถายรูป/บันทึกวีดีโอ 

3.2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆ 
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆโดยภาพรวมแลวอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆมาก
ที่สุด คือ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปนคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ,จํานวนนักทองเที่ยวที่มาชมตลาด
นํ้ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และจํานวนเรือที่นําชมหิ่งหอยมีจํานวนมากพอที่จะรองรับนักทองเที่ยว รองลงมา คือ
นักทองเที่ยวตองการเที่ยวชมธรรมชาติและนอยที่สุด คือ โบราณคดีบานเชียง  พระพุทธรูปและเคร่ืองปนดินเผา  

3.3 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวาโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวามากที่สุด คือ การศึกษาขอมูลตาง 
รองลงมา คือ นําภาชนะ เชม โฟม พลาสติกเขาไปใสอาหารและนอยที่สุด คือ สลักหรือขีดเขียนชื่อไวตามตนไม  
  3.4 กิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยวบริเวณตางๆ 

นักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยวบริเวณตางๆ โดย
ภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรมและ
ไดรับอันตรายจากการทองเที่ยวบริเวณตางๆ มากที่สุด  คือ  จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรม  
รองลงมา คือ การปกนิก และนอยที่สุด คือระดับโอกาสในการเกิด  
  3.5 นักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆ 
  นักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตางๆมากที่สุด คือ 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปนคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม,จํานวนนักทองเที่ยวที่มาชมตลาดนํ้ามี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นและจํานวนเรือที่นําชมหิ่งหอยมีจํานวนมากพอที่จะรองรับนักทองเที่ยว รองลงมา คื อ
นักทองเที่ยวตองการเที่ยวชมธรรมชาติและนอยที่สุด คือ โบราณคดีบานเชียง  พระพุทธรูปและเคร่ืองปนดินเผา  

 3.6 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา 
 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวาโดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวามากที่สุด คือ การศึกษาขอมูลตาง 
รองลงมา คือ นําภาชนะ เชม โฟม พลาสติกเขาไปใสอาหารและนอยที่สุด คือ สลักหรือขีดเขียนชื่อไวตามตนไม  
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4. ปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา 
  4.1 ปญหาและขอเสนอแนะทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย จาก
กิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากร 

1.ตองการใหนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดนํ้าอัมพวา 
2.ตองการใหนักทองเที่ยวรักษาความสะอาดและไมทิ้งขยะลงในแมนํ้าลําคลอง 
3.ตองการใหมีกฎ ระเบียบใน 
4.ตองการใหมีการรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย จากกิจกรรม

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากร 
5.ตองการใหชาวบานชวยกันปลูกตนลําพูและมีการรักษาตนลําพูไว 
6.มีการจัดการใหนักทองเที่ยวเยี่ยมตามฤดูกาลหรือเทศกาล 

7.ใหความเขาใจกับชาวบานเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ,
ทรัพยากรการทองเที ่ยวประเภทโบราณคดีและประวัต ิศาสตรและทรัพยากรการทองเที ่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณีโบราณมาสูชนรุนหลัง 

8.ตองการใหผูประกอบการรวมกลุมกันเพื่อมีแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดการที่
ดี 

9.มีคาเสียหายใหกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากนักทองเที่ยว 
10.มีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆในพื้นที่อําเภออัมพวา 

  ในการประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของแหลงทองเที่ยวตางๆ จากกิจกรรมทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากการทองเที่ยวยังไมเคยมีการศึกษามากอนผูวิจัยจึงตอง
พิจารณาเกณฑและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานตางๆมาประยุกตใช โดยขึ้นอยูกับจํานวน
นักทองเที่ยวและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  

 

5.2 การอภิปรายผล 
 1. การจัดการประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของแหลงทองเที่ยวตางๆ 
  1. ควรจัดใหมีมัคคุเทศกใหความรูความเขาใจในการทองเที่ยวแตละสถานที ่เน่ืองจากการเยี่ยมชมแตละ
คร้ังน้ันจะสงผลกระทบตอทรัพยากรที่อยูในเร่ืองเสียง ควัน นํ้าเสีย  สารเคมี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอมและสงผลตอทรัพยากรและสัตวปา 
  2. ควรจัดใหมีการรวมกลุมของผูนายกผูบริหารองคการตําบล หนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชน ซึ่ง
จะทําใหทราบทิศทาง หลักการและแนวทางในการปฏิบัติใหไปในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองจากประชาชนในชุมชนมี
แนวความคิดและทิศทางในการปฏิบัติกับนักทองเที่ยวทั้งใหความรูความเขาใจ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ ในเร่ืองตางๆ ไปใน
ทิศทางเดียวกันก็จะสงผลตอการจัดการทรัพยากร เพื่อการทองเที่ยวนอยลง 
  3. ควรจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชเรือจางที่เปนเคร่ืองยนตใหใชพลังงานอื่นๆทดแทน เชน แบตเตอร่ี  
เน่ืองจากเคร่ืองยนตจะมีเสียงดัง  เขมา  ควันและนํ้ามันซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการทรัพยากร เพื่อการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว  
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 แนวทางของประชาชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวไดรับจากการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา พบวา ชนิดของกิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําขณะมาเที่ยวไมมีความแตกตางแตมีความ
แตกตางกันที่ความนิยมของแตละกิจกรรมที่แตกตางกันไปตามยุคสมัย เชน กิจกรรมถายรูป/บันทึกวีดีโอ เปนกิจกรรมที่
นักทองเที่ยวนิยมทํามากขึ้น   
 จากแบบสอบถามแบบสัมภาษณพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวามากกวารอยละ 50 ของ
นักทองเที่ยวปฏิบัติตามกฎของพื้นที่ทองเที่ยว จากการสอบถามเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลอัมพวา ยังพบวาปญหา
ที่เกิดจากนักทองเที่ยว คือนักทองเที่ยวนําอสหสนเคร่ืองดื่มเขาไปรับประทานและทิ้งขยะไวตามบริเวณตาง  ๆนอกจากน้ีเศษ
อาหารที่เหลือมักทิ้งลงลําคลอง 
 3. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 
  1. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวสูงสุด คือ  การเยี่ยมชมหิ่งหอยและพื้นที่ปาชายเลน ผูประเมินสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนพื้นที่ทีมี
ความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยว 
  2. ปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการอันตรายจากอุบัติเหตุที่นักทองเที่ยวอาจ
ไดรับจากการมาองเที่ยวสูงสุดคือ การเยี่ยมชมทางวัฒนธรรมโบราณสถานและทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะ 
อุทยาน ร.2  สวนอันตรายประเภทอื่นๆ พบวามีความเสี่ยงนอยเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดแตตองมรการ
ทบทวนมาตรการควบคุม ผลการประเมินอันตรายจากปาชายเลน  พบวานักทองเที่ยวมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
อันตรายจากการเที่ยวชมทรัพยากรปาชายเลน  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
             1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. บริเวณอุทยาน ร.2 เปนบริเวณที่มีความเสี่ยงตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยว
สูง ทางเจาหนาที่ควรมีมาตรการในการปองกัน โดยกําหนดเปนเขตทองเที่ยวไดแตตองมีมัคคุเทศกนําทางและ
ใหคําแนะนํา 
  2. นักทองเที่ยวควรเดินเยี่ยมชมในสถานที่ที่ทางเจาหนาที่จัดไวให 
  3. นักทองเที่ยวควรระมัดระวังการถูกสัตวที่เปนพาหนะนําโรค เชน ยุง แมลง กัด/ตอย และ
การสัมผัสพืชพรรณที่เปนพิษ  
  4. นักทองเที่ยวควรมีการสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่เกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ที่จะเขาไป
เที่ยวชมและจุดอันตรายที่ควรระมัดระวังเปนพิเศษของจุดชมวิว 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป 
                       1. ศึกษาเกณฑและวิธีที่จะนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง เน่ืองจากในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวยังคงมีปญหาในการเลือกเกณฑและวิธรที่จะนํามาใช ดังน้ันควรมีการศึกษาความ
เสี่ยงของแหลงทองเที่ยว รวมทั้งวิธีที่จะนํามาใชเพื่อใหเกิดความชัดเจนและสะดวกในการนําไปใชในอนาคต 
  2. การศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดใน
อนาคต โดยเฉพาะบริเวณที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเขาไปเที่ยวเปนจํานวนมากหรือบริเวณที่มีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่นาสนใจและสําคัญ 
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  3. การศึกษาปจจัยและความเสี่ยงที่กอใหเกิดอันตรายกับนักทองเที่ยว  เพื่อใหผลการศึกษาใน
ความสมบูรณมากขึ้น ควรศึกษาทรัพยากรปาไมและอุทยาน ร.2  วายังเพียงพอตอการทองเที่ยวมากนอย
เพียงไร 
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ภาคผนวก  ก. 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เร่ืองการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีสงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเท่ียว 

ในพื้นท่ีอําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาคผนวก  ข. 

แบบสัมภาษณ เร่ืองการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวท่ีสงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเท่ียว 

ในพื้นท่ีอําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอ

อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึงทําการศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยและปัจจัยที

ส่งผลต่อการอนุรักษ์หิงห้อยจากการท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยผลของการวิจัยสามารถแบ่งออกได้ดังนี 

 ตอนที 1. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ตอนที 2. สถานภาพทัวไปของผู ้ประกอบการ 

 ตอนที 3. ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในด้านความเข้าใจ พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ 

การมีส่วนร่วมและด้านศักยภาพทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ตอนที 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ประกอบการทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยเพือการ

ท่องเทียวเชิงนิเวศ   

 ตอนที 5 สถานภาพทัวไปของประชาชน 

 ตอนที 6 ความคิดเห็นของประชาชนในด้านความเข้าใจ พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมี

ส่วนร่วมและด้านศักยภาพทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ตอนที 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ประชาชนทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยเพือการท่องเทียว

เชิงนิเวศ 

 ตอนที 1. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ผู ้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษาแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ  อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยการสัมภาษณ์ประชาชนและผู ้ประกอบการเมือวันที  2 สิงหาคม 2553

เวลา  14.30 น. จํานวน  4 คน จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนและผู ้ประกอบการได้ข้อสรุป

ดังต่อไปนี 

 การทีนักท่องเทียวมาเยียมชมอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามนั น นักท่องเทียวต้องการทีจะ

เยียมชมตลาดนํ ายามเย็นอัมวาและการชมหิงห้อย ซึงตลาดนํ ายามเย็นอัมพวาจะเปิดให้บริการตั งแต่เวลา 

15.00 – 21.00 น. ในวันศุกร์  เสาร์และวันอาทิตย์ พร้อมการจําหน่ายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะการชมหิงห้อย  

ถือว่าเป็นจุดขายโดยใช้เส้นทางคลองอัมพวาบริเวณตลาดนํ ายามเย็น ซึงผ่านวัดจุฬามณีเลี ยวซ้ายเข้าคลอง
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ผีหลอกแล้ววิงออกแม่นํ าแม่กลองกลับมาทีตลาดนํ ายามเย็นอัมพวา ส่วนใหญ่จะเริมชมหิงห้อยตอน

กลางคืนเวลาประมาณ 18.00 น.จนถึงประมาณ  21.00 น. โดยประมาณ 

 จากการทีตลาดนํ ายามเย็นและการเยียมชมหิงห้อยได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวทีมาของ

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนั น ทําให้เกิดปัญหาในเขตพื นทีทั งประชาชนและผู ้ประกอบการ

สามารถสรุปสภาพปัญหาทีเกิดขึ นในปัจจุบันดังต่อไปนี 

1. จํานวนหิงห้อยลดน้อยลง 

2. การตัดทําลายต้นลําพูจากชาวบ้านทีอยู่ริมคลอง ซึงเป็นทีอยู่ของหิงห้อย 

3. การเยียมชมหิงห้อยในเวลากลางคืนจากการเพิมขึ นของการจราจรทางนํ าทําให้ตลิงพัง 

4. เกิดการแข่งขันกันในการเยียมชมหิงห้อย 

5. ประชาชนและผู ้ประกอบการขาดความเข้าใจในวงจรชีวิตของหิงห้อย 

6. ขาดความรับผิดชอบของนักท่องเทียว 

7. ตลาดนํ ายามเย็นเกิดการแข่งขันสูง เนืองจากมีผู ้ประกอบการนอกเขตพื นที 

8. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเยียมชมหิงห้อยในเวลากลางคืนจากเสียงเรือและคลืน 

9. การกํากับดูแลการจัดการของภาครัฐ 

10. ขาดการรวมกลุ่มของผู ้ประกอบการในรูปของศูนย์รวมและศูนย์กลาง 

จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาทีเกิดขึ นนั น ในสภาพการณ์และการจัดการท่องเทียวชมหิงห้อย 

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความนิยมของนักท่องเทียวทําให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา 

โดยเฉพาะการลดลงของจํานวนหิงห้อย ซึงเป็นจุดขายในการท่องเทียวและเยียมชมในเวลากลางคืน แนว

ทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศนั น นักท่องเทียวควรมีความรับผิดชอบต่อแหล่ง

ท่องเทียว เพือทําการศึกษา ชืนชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ  สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน

ในท้องถินบนพื นฐานของความรู ้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ซึงสามารถสร้างแนว

ทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศได้ดังต่อไปนี 

1.ผู ้ประกอบการควรมีแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศประกอบด้วย 

 1.1 ควรมีมัคคุเทศก์ให้ความเข้าใจ ในวงจรชีวิตของหิงห้อยในการเยียมชมแต่ละครั ง 

 1.2 อาจมีการเปลียนแปลงการใช้เรือจากเครืองยนต์มาใช้เรือทีใช้พลังงานแบตเตอรีเพือลด

เสียงและควัน ซึงส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม 

 1.3 ควรมีการรวมกลุ่มของผู ้ประกอบการแต่ละประเภท ซึงจะทําให้ทราบทิศทาง หลักการ

และแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

http://rdi.ssru.ac.th



 1.4 ผู ้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบการสืบทอดแนวความคิดในการปลูกฝังกับวิถีชีวิต

ให้กับนักท่องเทียวทีมาเยียมชมหิงห้อยในการอนุรักษ์และท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 

2. ประชาชนควรมีแนวทางในการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศประกอบด้วย 

 2.1 ประชาชนควรมีความเข้าใจในวงจรชีวิตของหิงห้อย ซึงการลดลงของหิงห้อย ปัญหาที

สําคัญเกิดจากการลดลงของต้นลําพูทีเป็นทีอยู่อาศัยของหิงห้อยถูกทําลายจากชาวบ้าน 

 2.2 สภาพสิงแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยรวมถูกทําลายจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง ควัน 

เสียงและมลภาวะจากการท่องเทียวทางเรือด้วยเครืองยนต์  

 2.3 การพัฒนาเส้นทางสายใหม่ในการเยียมชมหิงห้อย ซึงแม่นํ าแม่กลองมีหลายสายทั ง

คลองขนาดใหญ่และคลองขนาดเล็ก ควรมีการวางตําแหน่งการจัดการเส้นทางสายใหม่ในการเยียมชม

หิงห้อยในอนาคต 

 2.4 ภาครัฐควรเข้ามากํากับดูแลและควบคุมการทําความเข้าใจให้กับประชาชนในเรืองการ

จดัการอนุรักษ์  รักษาสภาพแวดล้อม  ซึงจะไม่ทําให้ส่งผลต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศในการเยียมชมหิงห้อย 
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ภาคผนวก  ค. 
ประวัติผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rdi.ssru.ac.th



การวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอ

อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึงทําการศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยและปัจจัยที

ส่งผลต่อการอนุรักษ์หิงห้อยจากการท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยผลของการวิจัยสามารถแบ่งออกได้ดังนี 

 ตอนที 1. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ตอนที 2. สถานภาพทัวไปของผูป้ระกอบการ 

 ตอนที 3. ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในด้านความเข้าใจ พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ 

การมีส่วนร่วมและด้านศักยภาพทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ตอนที 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ประกอบการทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยเพือการ

ท่องเทียวเชิงนิเวศ   

 ตอนที 5 สถานภาพทัวไปของประชาชน 

 ตอนที 6 ความคิดเห็นของประชาชนในด้านความเข้าใจ พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ การมี

ส่วนร่วมและด้านศักยภาพทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ตอนที 7 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ประชาชนทีมีต่อการจัดการอนุรักษ์หิงห้อยเพือการท่องเทียว

เชิงนิเวศ 

 ตอนที 1. แนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 ผู ้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษาแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศ  อําเภอ

อมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยการสัมภาษณ์ประชาชนและผู ้ประกอบการเมือวันที  2 สิงหาคม 2553

เวลา  14.30 น. จํานวน  4 คน จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนและผู ้ประกอบการได้ข้อสรุป

ดังต่อไปนี 

 การทีนักท่องเทียวมาเยียมชมอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามนั น นกัท่องเทียวต้องการทีจะ

เยียมชมตลาดนํ ายามเย็นอัมวาและการชมหิงห้อย ซึงตลาดนํ ายามเย็นอัมพวาจะเปิดให้บริการตั งแต่เวลา 

15.00 – 21.00 น. ในวันศุกร์  เสาร์และวันอาทิตย์ พร้อมการจําหน่ายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะการชมหิงห้อย  

ถือว่าเป็นจุดขายโดยใช้เส้นทางคลองอัมพวาบริเวณตลาดนํ ายามเย็น ซึงผ่านวัดจุฬามณีเลี ยวซ้ายเข้าคลอง

ผีหลอกแล้ววิงออกแม่นํ าแม่กลองกลับมาทีตลาดนํ ายามเย็นอัมพวา ส่วนใหญ่จะเริมชมหิงห้อยตอน

กลางคืนเวลาประมาณ 18.00 น.จนถึงประมาณ  21.00 น. โดยประมาณ 

 จากการทีตลาดนํ ายามเย็นและการเยียมชมหิงห้อยได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวทีมาของ

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนั น ทําให้เกิดปัญหาในเขตพื นทีทั งประชาชนและผู ้ประกอบการ

สามารถสรุปสภาพปัญหาทีเกิดขึ นในปัจจุบันดังต่อไปนี 
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1. จํานวนหิงห้อยลดน้อยลง 

2. การตัดทําลายต้นลําพูจากชาวบ้านทีอยู่ริมคลอง ซึงเป็นทีอยู่ของหิงห้อย 

3. การเยียมชมหิงห้อยในเวลากลางคืนจากการเพิมขึ นของการจราจรทางนํ าทําให้ตลิงพัง 

4. เกิดการแข่งขันกันในการเยียมชมหิงห้อย 

5. ประชาชนและผู ้ประกอบการขาดความเข้าใจในวงจรชีวิตของหิงห้อย 

6. ขาดความรับผิดชอบของนักท่องเทียว 

7. ตลาดนํ ายามเย็นเกิดการแข่งขันสูง เนืองจากมผีู ้ประกอบการนอกเขตพื นที 

8. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเยียมชมหิงห้อยในเวลากลางคืนจากเสียงเรือและคลืน 

9. การกํากับดูแลการจัดการของภาครัฐ 

10. ขาดการรวมกลุ่มของผู ้ประกอบการในรูปของศูนย์รวมและศูนย์กลาง 

จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาทีเกิดขึ นนั น ในสภาพการณ์และการจัดการท่องเทียวชมหิงห้อย 

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความนิยมของนักท่องเทียวทําให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา 

โดยเฉพาะการลดลงของจํานวนหิงห้อย ซึงเป็นจุดขายในการท่องเทียวและเยียมชมในเวลากลางคืน แนว

ทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศนั น นักท่องเทียวควรมีความรับผิดชอบต่อแหล่ง

ท่องเทียว เพือทําการศึกษา ชืนชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ  สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน

ในท้องถินบนพื นฐานของความรู ้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ซึงสามารถสร้างแนว

ทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศได้ดังต่อไปนี 

1.ผู ้ประกอบการควรมีแนวทางการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศประกอบด้วย 

 1.1 ควรมีมัคคุเทศก์ให้ความเข้าใจ ในวงจรชีวิตของหิงห้อยในการเยียมชมแต่ละครั ง 

 1.2 อาจมีการเปลียนแปลงการใช้เรือจากเครืองยนต์มาใช้เรือทีใช้พลังงานแบตเตอรีเพือลด

เสียงและควัน ซึงส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม 

 1.3 ควรมีการรวมกลุ่มของผู ้ประกอบการแต่ละประเภท ซึงจะทําให้ทราบทิศทาง หลักการ

และแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 1.4 ผู ้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบการสืบทอดแนวความคิดในการปลูกฝังกับวิถีชีวิต

ให้กับนักท่องเทียวทีมาเยียมชมหิงห้อยในการอนุรักษ์และท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 

2. ประชาชนควรมีแนวทางในการจัดการอนุรักษ์หิงห้อย เพือการท่องเทียวเชิงนิเวศประกอบด้วย 

 2.1 ประชาชนควรมีความเข้าใจในวงจรชีวิตของหิงห้อย ซึงการลดลงของหิงห้อย ปัญหาที

สําคัญเกิดจากการลดลงของต้นลําพูทีเป็นทีอยู่อาศัยของหิงห้อยถูกทําลายจากชาวบ้าน 
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 2.2 สภาพสิงแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยรวมถูกทําลายจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง ควัน 

เสียงและมลภาวะจากการท่องเทียวทางเรือด้วยเครืองยนต์  

 2.3 การพัฒนาเส้นทางสายใหม่ในการเยียมชมหิงห้อย ซึงแม่นํ าแม่กลองมีหลายสายทั ง

คลองขนาดใหญ่และคลองขนาดเล็ก ควรมีการวางตําแหน่งการจัดการเส้นทางสายใหม่ในการเยียมชม

หิงห้อยในอนาคต 

 2.4 ภาครัฐควรเข้ามากํากับดูแลและควบคุมการทําความเข้าใจให้กับประชาชนในเรืองการ

จดัการอนุรักษ์  รักษาสภาพแวดล้อม  ซึงจะไม่ทําให้ส่งผลต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศในการเยียมชมหิงห้อย 
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แบบสัมภาษณ 

เร่ือง การประเมินความเส่ียงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที ่

สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที ่

อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณแบบเจาะลึกเจาหนาที่ เกี่ยวกับทรัพยากรการทองเที่ยวที่เสี่ยงตอการถูกรบกวน /

ทําลาย จากกิจกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว บริเวณแหลงที่อยูอาศัยของทรัพยากร  

1.ผูใหสัมภาษณ............................................................................................................................................... 

2.วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.............................................................................................................................. 

3.ตําแหนง/ หนาที่...................................................................................................................................... 

ตอนที่ 1. เพื่อนํามาใชประกอบการประเมินความเสี่ยง 

 1.สัตวสะเทนินํ้าสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน นก และสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม สวนใหญในพ้ืนที่แหลง

ทองเที่ยวที่มีความสําคัญที่พบมีอะไรบาง มีจํานวนมากนอยอยางไรและบริเวณที่พบสวนใหญคือบริเวณไหน 

 2. สัตวปาที่ถูกคุกคามจากชาวบานหรือนักทองเที่ยวเปนสัตวประเภทไหนที่เสี่ยงตอการถูกรบกวน 

/ทําลายจากนักทองเที่ยว มีอะไรบาง มีจํานวนเทาไร และบริเวณที่พบสวนใหญ 

 3. พรรณไมหายากในแหลงทองเที่ยวมีอะไรบาง มีมากนอยเพียงไร และสวนใหญคือบริเวณใด 

  4. พรรณไมสมุนไพรที่พบมีอะไรบาง มีมากเพียงไรและสวนใหญคือบริเวณใด 

 5. พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบกับทรัพยากรการทองเที่ยวมี

อะไรบางและทางผูที่เกี่ยวของมีการจัดการเชนไร  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที ่

สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวในพ้ืนที ่
อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ี สรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควาวิจัย ในการศึกษาการ
ประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่สงผลตอความเสียหายของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 

เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําเอาความคิดเห็นของทานไปเปนขอมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําเภออัมพวา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวและเพื่อประเมินความเสี่ยงตอความเสียหายของ
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ และอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอ
อัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 
 
ตอนที ่1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ    

     ชาย              หญิง 
2. อาย…ุ……………………………ป 
  
3. อาชีพปจจุบันของทาน 

     ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ         ธุรกิจสวนตัว/คาขาย   

     เกษตรกรรม           นักเรียน/นักศึกษา 

       พนักงานบริษัท/หางราน          รับจางทั่วไป 

       แมบาน/พอบาน           การบริการ 

       อื่นๆ โปรดระบ.ุ......................................... 
4. ระดับการศึกษา 

       ประถมศึกษา            มัธยมศึกษา/ ปวช.  

     อนุปริญญา/ปวส.          ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

       สูงกวาปริญญาตรี                             อื่นๆ โปรดระบุ........................ 
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สวนที่ 2. ขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
1.จุดประสงคหลักของการเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา 
 (   ) ทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ   
 (   ) ทัศนศึกษา/เขาคายพักแรม 
 (   ) ศึกษาวิจัย 
 (   ) อื่นๆโปรดระบุ....................... 
2. แรงจูงใจในการมาทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวาของทาน 
 (   )มีธรรมชาติที่สวยงาม 
 (   ) คาใชจายนอย 
 (   ) มีเพื่อน / ญาติ ชักชวนมา 
 (   ) การโฆษณาประชาสัมพันธ 
 (   ) การเดินทางสะดวก 
 (   ) มีพืชพันธุและสัตวปาทีน่าสนใจ 
 (    ) อื่นๆ โปรดระบุ........................ 
3. ทานใชยานพาหนะใดในการเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในพื้นที่อําเภออัมพวา 
 (    ) รถจักรยาน 
 (   ) รถจักรยานยนต 
 (   ) รถยนต 
 (   ) อื่นๆโปรดระบุ............................................................. 
4. ในการเดินคร้ังน้ีทานเดินมากับใคร 
 (   ) เดินทางมาคนเดียว 
 (   ) เดินทางมากับครอบครัว 
 (   ) เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว 
 (   ) เดินทางมากับสถานที่ทํางาน 
 (   ) เดินทางมากับเพื่อน 
5. จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่เดินทางมาในพื้นที่อําเภออัมพวากับทานในคร้ังน้ี..........................คน 
6. สถานที่พักแรม 
 (   ) ไมไดพักแรมในอุทยาน 
 (   ) พักแรมภายในโฮมสเตล 
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7. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับในพื้นที่อําเภออัมพวาจากแหลงใด 
 (   ) คําแนะนําจากบริษัทนําเที่ยว 
 (   ) จากนิตยสารการทองเที่ยว 
 (   ) จากอินเตอรเน็ต 
 (   ) จากหนังสือพิมพ 
 (   ) จากใบโปสเตอร 
 (   ) คําบอกเลา 
 (   ) คําแนะนําจากวิทยุ/โทรทัศน 
 
สวนที่ 3. พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา 
1. กอนที่จะเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา ทานไดศึกษาขอมูลตางๆเกี่ยวกับนที่อําเภออัมพวา 
 (   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
2. ทานนําภาชนะ เชน โฟม พลาสติกเขาไปใชใสอาหาร สิ่งของในสถานที่ทองเที่ยว  
 (   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
3.ภาชนะที่ใชแลว เชน ถุงพลาสติก ขวด กลองโฟม ทานทิ้งลงในถังขยะ 

(   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
4.เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทานจะนําภาชนะไปลางเพื่อทําความสะอาดบริเวณแหลงนํ้าที่คลอง 

(   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
5. เมื่อทานพบเห็นสิ่งสวยงาม ประทับใจ ซึ่งอยูนอกเสนทางเดินที่ทางอุทยานฯกําหนดไวทานจะเดินออกนอก
เสนทางเพื่อเขาไปชมอยางใกลชิด 
 (   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
6. ทานมักจะเก็บพรรณไมที่แปลกๆ หรือสวยงามที่พบเห็นระหวางทองเที่ยว 
 (   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
7. ทานจะแกะสลักหรือขีดเขียนชื่อไวตามโขดหินหรือตนไม 
 (   ) ใชเพราะ........................................................................................... 
 (   ) ไมใชเพราะ...................................................................................... 
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สวนที่ 4. กิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว 
 

กิจกรรมการทองเที่ยวและอันตรายจากการทองเที่ยว ระดับความคิดเห็น 
 1 2 3 4 5 

1.ชมวิวทิวทัศน      
2.ศึกษาธรรมชาต ิ      
3.กางเต็นทพักแรม      
4.ถายรูป/บันทึกวีดีโอ      
5.เก็บรวบรวมในการวิจัย      
6.ชมวิวทิวทัศน      
 
สวนที่ 5. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรมและไดรับอันตรายจากการทองเที่ยว
บริเวณตางๆ 
นักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรมและไดรับอันตราย
จากการทองเที่ยวบริเวณตาง  ๆ

ระดับความคิดเห็น 

 1 2 3 4 5 
1.จํานวนนักทองเที่ยวที่ไดรับอันตราย      
2.ระดับโอกาสในการเกิดอันตราย      
3.จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปประกอบกิจกรรม      
4.การปกนิก      
 
สวนที่ 6. นักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตาง  ๆ
 
นักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตาง  ๆ ระดับความคิดเห็น 
 1 2 3 4 5 
1.นักทองเที่ยวตองการเที่ยวชมธรรมชาต ิ      
2.จํานวนนักทองเที่ยวที่มาชมตลาดนํ้ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น      
3.ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเปนคนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม 

     

4.ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร 

     

5.จํานวนเรือที่นําชมหิ่งหอยมีจํานวนมากพอที่จะรองรับ
นักทองเที่ยว 

     

6.เรือที่ใหบริการนักทองเที่ยวมีความปลอดภัย      
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นักทองเที่ยวตอความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยวที่ตาง  ๆ ระดับความคิดเห็น 
 1 2 3 4 5 
7.นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย      
8.โบราณคดีบานเชียง  พระพุทธรูปและเคร่ืองปนดินเผา        
9.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําให
สามารถจัดการทองเที่ยวชมหิ่งหอยไดอยางยั่งยืน 

     

10.ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณี
โบราณมาสูชนรุนหลัง 

     

 
สวนที่ 7. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภออัมพวา 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา ระดับความคิดเห็น 
 1 2 3 4 5 
1.การศึกษาขอมูลตาง      
2.นําภาชนะ เชม โฟม พลาสติกเขาไปใสอาหาร      
3.สลักหรือขีดเขียนชื่อไวตามตนไม      
4.เก็บพรรณไมที่แปลกๆหรือสวยงามที่พบเห็นระหวาง
ทองเที่ยว 

     

5.ขยะ ภาชนะที่ใชแลวทิ้งลงในถังขยะ      
 
 
 สวนที่ 8  คําถามปลายเปดปญหาและขอเสนอแนะพัฒนาคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําเภอ
อัมพวา พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและอันตรายที่นักทองเที่ยวและเพื่อประเมินความเสี่ยงตอ
ความเสียหายของทรัพยากรแหลงทองเที่ยวตางๆ และอันตรายที่นักทองเที่ยวอาจไดรับจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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เบอรติดตอ  ที่ทํางาน  02 – 243-2246 – 7  ตอ  309    เบอรบาน   02 – 593 – 4114  
ท่ีอยูปจจุบัน  81/25  หมู  3   ตําบลบางเด่ือ     อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี   12000 
ประวัติการศึกษา 
 -  ปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ.  2532 
 -  ปริญญาโท สาขานโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พ.ศ.  2545 
ตําแหนงปจจุบัน 
 -  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประสบการณการทํางาน 

- บริษัท  ซันน่ีฟูทแวร  (ไทยแลนด ) จํากัด  ตําแหนง  ผูชวยผูจัดการฝาย Import - Export 
- บริษัท  ชารปแอพพลายแอนด   จํากัด     ตําแหนง  ผูชวยผูจัดการฝาย Import – Export  

 
ปจจุบัน 
 -  เปนที่ปรึกษา  บริษัท  ไทยวาชิน  จํากัด   ผลิตสีทาเฟอรนิเจอรสงออกเปนบริษัทฯที่ไดรบัการ
สงเสริมการลงทุนจาก  B.O.I.  ( คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ) ดาน  Import – Export 
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