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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ที่มีต่อชุมชนตลาดน�้ำคลองบางหลวงธนบุรีกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผลกระทบด้านบวกด้านลบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อ
ชุมชนตลาดน�ำ้ คลองบางหลวงธนบุรกี รุงเทพมหานครการวิจยั เชิงคุณภาพการรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีแบบส�ำรวจพื้นที่แบบประเมินศักยภาพแบบสังเกตแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
แบบสัมภาษณ์ผนู้ ำ� ชุมชนกลุม่ ศิลปินผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วร้านค้าชุมชนชาวบ้านในชุมชน
มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าทีร่ ฐั รวม 36 คนการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพโดยการส�ำรวจพืน้ ทีใ่ ช้
แนวคิด 3 A สิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และทฤษฎีการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของRichardson ซึง่ ผลการวิพบว่าศักยภาพการท่องเทีย่ ว
เชิ งนิ เ วศประกอบด้วยโบราณสถานบ้า นศิ ล ปิ นบ้ า นริ ม คลองตลาดน�้ ำ คลองบางหลวง
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของชุ ม ชนด้ า นผลกระทบการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต ่ อ ชุ ม ชน
ตลาดน�้ำคลองบางหลวงผลกระทบด้านบวกสร้างรายได้ความสามัคคีในชุมชนการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติล�ำคลองและภาครัฐมีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวผลกระทบ
ด้านลบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศปัญหาการพึ่งพาการท่องเที่ยวท�ำให้เกิดปัญหารายได้
การขาดอาชีพเสริมจากปัญหาโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยเพื่อการท่องเที่ยว
ปัญหาขยะจากการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวจากผลการวิจัยพบ
ว่าการท่องเทีย่ วช่วยสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนส่งเสริมให้เกิดการอนุรกั ษ์ศลิ ปะวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและ
ช่วยเหลือให้การท่องเที่ยวยังคงอยู่กับคนในชุมชนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ผลกระทบจากท่องเที่ยว,
ชุมชนตลาดน�้ำคลองบางหลวงกรุงเทพมหานคร
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Abstract
A research on the potential of ecotourism and the impacts of
ecotourism on Khlong Bang Luang Floating Market Community, Thonburi,
Bangkok. The objective is to assess the potential of ecotourism and positive
effects negative effects on Khlong Bang Luang Floating Market Community.
The data collection was based on a qualitative research method, a field
survey, a potential assessment form, an observation , a participant observation
and an interview to the Community leaders, artist groups, tour operators,
community shops, villagers in the community, tour guides and government
officials, total 36 people. An analysis of the potential assessment by field survey
the area using the concept of 3 A tourism attraction. Accessibility, Amenity
and Richardson's ecotourism theory, which the results showed Ecotourism
potential consists of an Ancient sites, Artist houses, local houses along the
rivers, Khlong Bang Luang Floating Market are famous tourist attractions of
the community. The impacts of tourism on Khlong Bang Luang Floating
Market community positive impacts, income, unity in the community
Conservation of arts, culture, nature, canals and government sectors
contribute to tourism.
Keywords: Tourism Potential, Ecotourism, Impacts of Tourism, Khlong
Bang Luang Floating Market Community, Thonburi, Bangkok
บทน�ำ

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นล�ำดับต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปี
มีนกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วชมความงามของประเทศไทยมากมายหลายล้านคน ท�ำให้มกี ารพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวก
สบาย ซึง่ ในอดีตระบบการจัดการการท่องเทีย่ วไม่มคี วามสลับซับซ้อนเพราะไม่ได้ตระหนักถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เป็นเพียงการสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยว แต่ไม่มีการค�ำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดการ
การท่องเที่ยวได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการค�ำนึงถึงการรักษาธรรมชาติ อนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า
ท�ำให้เกิดการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการนักท่องเทีย่ วเกิดขึน้ (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม หรือ
การท่องเที่ยวรูปใหม่ ย่อมมีผลกระทบ ทั้งด้านบวกคือ การสร้างรายได้ให้ชุมชน ร้านค้า
ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว การน�ำประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมต่อนักท่องเทีย่ ว โดยคนในชุมชน
และภาครัฐมีความร่วมมือกันเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดความ
ร่วมมือสามัคคีทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยเป็นต้น จากผลกระทบ
ด้านบวกสามารถน�ำไปเพิ่มคุณค่าและรักษาไว้ ส่วนผลกระทบด้านลบ เช่น ทางเศรษฐกิจ
การกู้เงินเพื่อการลงทุนทางการท่องเที่ยวหรือผู้คนในชุมชนรับวัฒนธรรมจากผู้มาท่องเที่ยว
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเลียนแบบทางวัฒนธรรมท�ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
จากเดิมเป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อย และเป็นปัญหาในพื้นที่การท่องเที่ยวที่ควรจะปรับปรุง
หรือป้องกันเพื่อไม่ให้ผลกระทบในด้านลบไปท�ำลายการท่องเที่ยว และความเป็นธรรมชาติ
(กิตติพงษ์ ประชุมแดง, 2533)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
ต่อตัวนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวหรือผู้จัดการการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ชุมชนท้องถิ่น และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์และค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบทางด้านบวกที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์และสิ่งแวดล้อม หรือ ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหา
การท�ำลายสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (วิมล จิโรจพันธ์ และ
คณะ, 2548)
การศึกษาความพร้อมของชุมชนทั้งด้านกายภาพพื้นที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของชุมชนท�ำให้เข้าใจบริบททุกด้านของ
ชุมชนและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพด้านการท่องเที่ยวคือ ความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพัฒนา การปรับปรุงหรือท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึง
ความน่าสนใจของท้องถิน่ นัน้ ว่ามีเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วให้ตดั สินใจเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ (วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์, 2550)
การวิจัยนี้เพื่อรวบรวมผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนและศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลาดน�้ำคลองบางหลวง
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยนี้น�ำเสนอโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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บัณฑิตย์ ได้สำ� รวจเส้นทางท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ คลองบางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่
ตลาดน�้ำคลองบางหลวงมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อศึกษาผลกระทบด้านบวก เช่น
เศรษฐกิจรายได้จากการท่องเทีย่ ว สังคมมีความสามัคคีจากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว การรือ้ ฟืน้
ศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพื่อรักษาอนุรักษ์ไว้ ส่วนด้านลบ
ทางเศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวท�ำให้พึ่งพาการท่องเที่ยว หรือการท�ำลายทรัพยากร
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ขยะ สิ่ ง ปฏิ กู ล จากการท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ท�ำ การส�ำ รวจและ
น�ำเส้นทางท่องเที่ยวมาศึกษาและวิจัยเพิ่มเติม แล้วน�ำการประมวลผลทั้งหมดมาปรับปรุง
แก้ไขหรือเสริมเพิ่มบางส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน
ทัง้ การสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการ นักท่องเทีย่ ว และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ในเวลาเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการจ�ำกัดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและประเมิน
ศักยภาพทางการท่อ งเที่ยวตลาดน�้ำคลองบางหลวงธนบุ รี กรุงเทพมหานครเพื่อ เป็ น
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาประเมินศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศชุมชนตลาดน�ำ้ คลองบางหลวง
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
ตลาดน�้ำคลองบางหลวงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อ เสนอแนวทางการพัฒนาการท่ อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศชุ ม ชนตลาดน�้ ำ คลอง
บางหลวงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การท�ำวิจัยศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศึกษาผลกระทบด้านบวก
ด้านลบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนตลาดน�้ำคลองบางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลอดจนการศึกษาผลกระทบ
การท่องเที่ยวด้านบวกและด้วนลบที่ส่งผลต่อ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้ง
แนวทางการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีหวั ข้อทีท่ ำ� การศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แนวคิดด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว คือ ความพร้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง หรือการท�ำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2529) ได้เสนอ
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หลักเกณฑ์การพิจารณา และการก�ำหนดศักยภาพ หรือความส�ำคัญของแหล่งท่องเที่ยวไว้
ดังนี้
1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง
ความเก่าแก่ทางประวัตศิ าสตร์ ความส�ำคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมทิ ศั น์
ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต
2. ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะ
การเดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว
3. สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ
ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัย
4. สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และ
สภาพอื่น ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
5. ข้อจ�ำกัดในการรองรับนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ข้อจ�ำกัดด้านพืน้ ที่ ข้อจ�ำกัดทางด้าน
บริการสาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยว และ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2549) ได้ก�ำหนดองค์ประกอบพื้นฐาน
ในการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี 3 ด้าน ดังนี้
1. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
2 ด้าน ได้แก่
		 1.1 คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1)
ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ 2) ความต่อเนื่องของ
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม 4) ความสามารถ
ในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 5) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ 6) ความผูกพันต่อท้องถิ่น 7) ความเข้มแข็งในการรักษา
เอกลักษณ์
		 1.2 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
3 ดัชนีชี้วัดได้แก่1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
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2. ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเทีย่ ว มีเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่
		 2.1 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
		 2.2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
3. การบริหารจัดการ มีเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่
		 3.1 การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด
ได้แก่ 1) การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ 3) การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง
มาจากการท่องเที่ยว
		 3.2 การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1)
การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว 3) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส�ำนึก 4) ชุมชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 5) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
จากทฤษฎีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดของ กระทรวงการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (2549) ได้ ก� ำ หนดองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานในการศึ ก ษาศั ก ยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ 3 A สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
(Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยว (Amenity)
ผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวก คือ ผลกระทบที่เป็นผลดี และทางลบ คือ
ผลที่เป็นปัญหา และต้องแก้ไขปรับปรุง อาจขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย
หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Dye,1982)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมี กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมี ส่วนร่วม
ของท้องถิน่ เพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดจิตส�ำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน (วิมล จิโรจพันธ์
และคณะ, 2548)
Richardson (1993) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่าเป็นการ
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนในพืน้ ทีท่ างธรรมชาติ ซึง่ มีการสือ่ ความหมายเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทั้ ง ในเรื่ อ งธรรมชาติ แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง วั ฒ นธรรมที่ ส� ำ คั ญ นอกจากจะมี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมแล้ว ยังมีสว่ นสนับสนุนและ
ผลักดันให้มีการปกป้องอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้และชุมชนในพื้นที่นั้นจะได้รับรายได้และมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยว
กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถด�ำรงไว้ซึ่งทรัพยากร
ท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุง คุณภาพ
ให้ได้ผลก�ำไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม�่ำเสมออย่างเพียงพอ
แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ที่สุด รับผิดชอบต่อทรัพยากรกรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมให้ยืนยาวที่สุด (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542)
จากทฤษฎี ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศผู ้ วิ จั ย ใช้ ท ฤษฎี ข อง Richardson (1993)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ทางธรรมชาติ ให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ นอกจาก
จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมแล้ว ยังมี
ส่วนสนับสนุนและผลักดันให้มกี ารปกป้องอนุรกั ษ์สงิ่ เหล่านีไ้ ว้และชุมชนในพืน้ ทีน่ นั้ จะได้รบั
รายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตลาดน�้ ำ คลองบางหลวง ตลาดน�้ ำ คลองบางหลวงเป็ น ตลาดน�้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่งเสริมให้ด�ำเนินการเมื่อไม่นานมานี้ อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญบริเวณวัดก�ำแพงบางจาก
ความจริงคลองบางหลวงคือส่วนหนึ่งของคลองบางกอกใหญ่ คลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
พระเจ้าตากสินตั้งราชธานี ณ กรุงธนบุรี เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่จึงมาจับจองสร้างบ้าน
ริมคลองแห่งนี้ เพราะอยู่ใกล้พระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกคลองแถบนี้ว่า
คลองบางข้าหลวง จนต่อมาเหลือแค่คลองบางหลวงในที่สุดมาถึงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนริมคลองบางหลวง เข้าได้ 4 ทาง 1. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ปากซอยมีรถ
สองแถวและวินมอเตอร์ไซด์บริการ 2. ซอยเพชรเกษม 20 จอดรถที่วัดก�ำแพงบางจาก
และวัดทองศาลางาม 3. ซอยเพชรเกษม 28 จอดรถที่วัดคูหาสวรรค์ (แมวเซาผู้น่า
สงสาร, 2561)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบการท่องเที่ยวและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
ตลาดน�้ำคลองบางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานครการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูลและผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้การสุม่ ตัวอย่างประชากรแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive) ใช้การตรวจสอบความตรงของข้อมูลโดยเทคนิคสามเส้า (Triangulation)
และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยการสอบถามเกินสามครั้งขึ้นไปและผู้ตอบยังคงให้ค�ำตอบ
เหมือนเดิม มีกลุ่มประชากรดังต่อไปนี้
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ผู้น�ำชุมชน
ร้านค้าชุมชนและชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์
กลุ่มศิลปิน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธดี ำ� เนินการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั คุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย
การส�ำรวจพื้นที่ (Field survey) โดยส�ำรวจองค์ประกอบการท่องเที่ยวภายในชุมชน
ตามหลัก 3 A คือ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่อง
เที่ยว (Accessibility) สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) การสังเกต
(Observation) และ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participant observation) และ สัมภาษณ์
(Interview)โดยกลุ่มผู้วิจัยได้ร่วมเดินทางส�ำรวจเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงการสัมภาษณ์
มัคคุเทศก์ 5 คน ร้านค้าท้องถิ่น 6 ศิลปิน 3 คน ผู้น�ำชุมชน 1 คน เจ้าหน้าที่รัฐ 3 คน
รวมถึงผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัททัวร์ 3 บริษัทเดินเรือท่องเที่ยวและ
พนักงาน 5 และผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น ชาวบ้านชุมชน 10 คนรวม 36 คน
โดยการสัมภาษณ์เป็นไปแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) แบ่งออกเป็น
3 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูถ้ กู สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
หน้าที่ และระยะเวลาในการท�ำงานหรืออยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
ส่วนที่ 2 ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการการบริการของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว เดินเรือ โฮมเสตย์ท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์การบริหารการจัดการ ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยรวม
ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ รายได้ชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วย
การด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1, 2 วันที่ 21-22 มีนาคม
2563 เป็นเวลา 2 วัน โดยการส�ำรวจพื้นที่ทั่วไป และ ครั้งที่ 3, 4 วันที่ 1-2 พฤษภาคม
2563 เป็นเวลา 2 วัน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยกลุ่มผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง และท�ำการบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative
analysis) โดยน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) ท�ำการสรุปเรียบเรียง
ประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวและเปรียบเทียบผลกระทบด้านบวกด้านลบ เพื่อ
ให้สามารถท�ำการวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้นตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ แล้วใช้การพรรณนา
ความในการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและผลกระทบการท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ชุมชน
ตลาดน�้ำคลองบางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานครพบว่า ตลาดน�้ำชุมชนคลองบางหลวง
ธนบุรี กรุงเทพมหานครมีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนอยู่ในระดับมากและ
ผลกระทบด้านบวกที่เป็นประโยชน์ต่อ “การพัฒนา” ระบบเศรษฐกิจชุมชน สังคม
วัฒนธรรม สาธารณูปโภคและการศึกษา มากกว่าผลกระทบด้านลบดังนี้ ศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของตลาดน�้ำบางคลองหลวง ตามหลัก 3A ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
(Attraction) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
(Amenity)
ตลาดน�ำ้ ชุมชนคลองบางหลวง เป็นตลาดทีบ่ ริหารโดยชุมชนมีหวั หน้าวิสาหกิจชุมชน
ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ตลาดน�้ำ
คลองบางหลวงเป็นตลาดเก่ามีอายุมากกว่า 100 ปีเป็นเส้นทางคมนาคมเก่าแก่ตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาบ้านเรือนไม้ริมคลองบางหลวง
ปัจจุบันตลาดน�้ำชุมชนคลองบางหลวงเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งอยู่ในเขตวัดก�ำแพง
บางจากมีร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหาร ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวทางน�ำ้ มีความ
สวยงามเป็นธรรมชาติ สามารถมองเห็นชุมชน บ้านเรือนริมฝั่งแม่น�้ำ ล�ำคลองทั้งสองฝั่ง
แม่น�้ำเชื่อมต่อแม่น�้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกใหญ่ คลองบางหลวง อีกทั้งมีมัคคุเทศก์น้อย
ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการท่องเที่ยว การมีมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่นช่วยให้
คนในชุมชนโดยรอบสามารถน�ำบุตรมาเป็นมัคคุเทศก์น�ำเที่ยวเสริมสร้างทักษะการเรียน
ภาษาต่างประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและรายได้เส้นทางการท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงได้ทั้งทางแม่น�้ำ ล�ำคลอง รถโดยสาร รถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึงกันท�ำให้สามารถเข้าถึงได้
หลากหลายทาง
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บ้ า นศิ ล ปิ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะแบบผสม มี รู ป แบบ
การบริหารงานโดยกลุ่มศิลปินเป็นเจ้าของสถานที่เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ การแสดง
หุ่นละครเล็กคณะค�ำนาย อีกทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้งานศิลปะแบบผสมเช่น การแกะสลัก
การวาดภาพสีน�้ำและสีน�้ำมัน มีร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกงานศิลปะห้องน�้ำ สัญญาณ
โทรศัพท์ทกุ เครือข่ายบ้านศิลปิน มีกจิ กรรมส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เช่น การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะค�ำนาย การเรียนรู้นาฏศิลป์และศิลปะแบบผสม
บ้านศิลปินมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชาวไทย
พิพิธภัณฑ์คลองบางหลวง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐานการมีอยู่ของชุมชน
เป็นการเรียนรู้ ศึกษาผ่าน สิ่งของดั้งเดิม ของเก่าหายากเช่น เหรียญ กลองโบราณ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่หายากในปัจจุบันให้คนรุ่นปัจจุบัน
วัดก�ำแพงบางจากวัดโบราณมีอายุมากกว่า 250 ปี สถาปัตยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายสถานที่ส�ำหรับสักการบูชาและบ�ำเพ็ญบุญกุศลของชาวบ้านท้องถิ่น วัดก�ำแพง
บางจากตั้งอยู่ริมน�้ำ เป็นแหล่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชม
และมีตลาดชุมชนสินค้าท้องถิ่น เสาร์ - อาทิตย์ สินค้าชุมชน ที่น�ำมาขายให้นักท่องเที่ยว
มีความหลากหลายมีห้องน�้ำ ลานจอดรถ ท่าเรือสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
วัดคูหาสวรรค์วรวิหารเดิมมีชอื่ ว่า “วัดศาลาสีห่ น้า” วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา
มีอายุมากกว่า 250 ปีสถาปัตยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คือ ลายหน้าบันสลักไม้
ด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละสองปีกเป็น
ฝีมือช่างสมัยอยุธยา และใบเสมาคู่ท�ำด้วยหินทรายแดงสถานที่ส�ำหรับสักการบูชาและ
บ�ำเพ็ญบุญกุศลของชาวบ้านท้องถิ่นมีห้องน�้ำ ลานจอดรถ ท่าเรือสัญญาณโทรศัพท์
ทุกเครือข่าย
วัดทองศาลางามวัดโบราณมีอายุมากกว่า 200 ปี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
มีศาลาวัดที่สวยงามมากในอดีต จึงได้ชื่อว่า วัดทองศาลางาม สถานที่ส�ำหรับสักการบูชา
และบ�ำเพ็ญบุญกุศลของชาวบ้านที่อยู่ ซอยเพชรเกษม 20 โดยสารเรือหางยาวห้องน�้ำ
ลานจอดรถ ท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
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ตารางที่ 1 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ผลกระทบด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจ
- คนในชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวท�ำให้เกิดการสร้างรายได้ จากการ
ขายสินค้าท้องถิ่นเช่น สินค้าที่ระลึก อาหาร
ผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม ทิปจากการท่องเที่ยว
- หน่วยงานภาครัฐบาลในพื้นที่ได้รับรายได้
จากการท่องเที่ยวในรูปแบบภาษี เพื่อน�ำไป
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาการ
ท่องเที่ยวระบบการจัดการ และเงินเดือน
เจ้าหน้าที่รัฐ
- ผู้ประกอบการด้านโฮมสเตย์(คนท้องถิ่น)
และผู้ประกอบการน�ำเที่ยว ได้รายได้จาก
การจัดการน�ำเที่ยวและค่าที่พักจากการที่
นักท่องเที่ยวเข้าพักและเที่ยวชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ในตลาดน�้ำคลองบางหลวง
- เด็กในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เช่น มัคคุเทศก์น้อยเด็กในชุมชนได้รายได้
จากการน�ำเที่ยว เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กล้าพูด
กล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต
และเป็นแรงบันดาลใจให้อยากท�ำอาชีพ
มัคคุเทศก์หรืองานในภาคการท่องเทียวและ
บริการอื่น ๆ
- มัคคุเทศก์ชาวไทยได้รายได้จากการ
ท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ท�ำบุญล่องแม่น�้ำ 9 วัด
ทัวร์ปั่นจักรยาน 9 วัด ตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางน�้ำและเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางบก

ผลกระทบด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจ

- เกิดการซื้อขายที่ดินและเก็งก�ำไร
ราคาที่ดินจากนายทุนต่างถิ่นและ
เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นสถานที่			
ท่องเที่ยวจึงท�ำให้มีการซื้อที่ดินของคน
ในชุมชนเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบ			
การท่องเที่ยวท�ำให้ลดพื้นที่ของการ
อยู่อาศัยสร้างรายได้ให้กับนายทุน
- คนในชุมชนพึ่งพาการท่องเที่ยว
มากเกินไปเมื่อขาดนักท่องเที่ยวรายได้
ลดลงท�ำให้มีปัญหาค่าครองชีพเกิด				
ปัญหาหนี้สินคนในชุมชนมีพฤติกรรม			
การใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยว			
เมื่อสร้างรายได้ก็มีรายจ่ายตามมาจาก			
การที่มีคนภายนอกหรือนักท่องเที่ยว				
เข้ามาท�ำให้รายจ่ายค่าครองชีพสูงขึ้น			
ตามไปด้วยราคาสินค้าสูงขึ้น และคน
ในชุมชนมีพฤติกรรมการใช้เงินมากขึ้น
เนื่องจากความทันสมัยเทคโนโลยี
ก้าวเข้ามาคนในชุมชนก็ต้องการสิ่งใหม่			
จึงก่อเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ			
และท�ำตามท�ำให้การใช้จ่ายของคน
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
- เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมเงินในชุมชนหมุนไปนอกชุมชน			
เพราะความต้องการสิ่งอ�ำนวยความ				
สะดวกและเครื่องทุ่นแรงและท�ำให้
เศรษฐกิจการเงินของคนในชุมชนลดการ
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ตารางที่ 1 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ (ต่อ)
ผลกระทบด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจ

ผลกระทบด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจ
ใช้จ่ายภายในแต่น�ำเงินไปซื้อสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความ
ทันสมัยด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มการ
รับรู้ข่าวสาร
- รายได้จาการท่องเที่ยวไม่กระจาย
เท่าที่ควรเป็นการสร้างรายได้ให้เฉพาะ
ผู้ที่มีสินค้าออกมาวางขายในตลาด
ชุมชนหรือผู้ที่มีหน้าร้านติดกับริมแม่น�้ำ
ล�ำคลอง

ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม
ผลกระทบด้านบวกต่อสังคมและวัฒนธรรม
		
- คนในชุมชนท้องถิ่นมีความสามัคคีกัน
มากขึ้นทุกคนมีจิตส�ำนึกร่วมกันในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติแม่น�้ำล�ำคลองและหวงแหน
รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ให้อยู่อย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของชาวบ้านและ
ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์ เพราะการมีอยู่ของการท่องเที่ยว
ท�ำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว คนใน
ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนในชุมชน
มีการประชุมร่วมกันวางแผนด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งกับคนในชุมชนและส่งข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันเป็นการมีส่วนร่วมกัน
วางแผนของคนท้องถิ่นแบบ “ล่างสู่บน”

ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและ		
วัฒนธรรม
- การใช้จ่ายของคนในชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท�ำให้รับความ
เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกท�ำให้
คนในชุมชนต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยและ
ใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการลด
การใช้จ่ายภายในชุมชน
- การเคารพนับถือเชื่อฟังผู้อาวุโส
ลดน้อยลงและมีการแต่งกายที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากรับเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายมาจาก
นักท่องเที่ยวท�ำให้การแต่งกายของ
คนในพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิม
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ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)
ผลกระทบด้านบวกต่อสังคมและวัฒนธรรม
		

ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและ		
วัฒนธรรม

แทนที่ระบบเดิม ซึ่งช่วยขจัดปัญหาทางสังคม
เช่น ยาเสพติด รวมถึง คนในชุมชนได้
เรียนรู้และลูกหลานสามารถเรียนภาษา
ต่างประเทศ ท�ำให้มีความรู้ความสามารถ
มากขึ้นจากการน�ำเที่ยว
- ผู้ประกอบการที่เป็นคนในท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือทั้งกับภาครัฐและคนในชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างดีมีความสมานสามัคคีท�ำกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและดูแลแม่น�้ำล�ำคลอง
ร่วมกันเพราะมีเป้าหมายเดียวกันที่จะ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ
ชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืน ร่วมสะท้อนปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวสู่ภาคประชาชน
นักท่องเที่ยวและภาครัฐ
- นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
มัคคุเทศก์น้อยที่เป็นคนท้องถิ่นได้เรียนรู้
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนถ้องถิ่น ผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเป็นการร่วมเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน
- ภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเพราะ
ได้ร่วมกันวางแผนทางนโยบายโดยรับรู้
ปัญหาความเดือดร้อนจากคนท้องถิ่นจาก
ล่างสู่บน และ น�ำนโยบายที่ได้จากภาครัฐ
ให้แก่คนท้องถิ่นจาก บนสู่ล่าง อันเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ

- การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง
ไปและค่านิยมความเชื่อดั้งเดิม
เปลี่ยนแปลงไปเพราะคนในท้องถิ่น
จะมีความคิดที่ผิดไปจากเดิมท�ำให้
ชุมชนลดความเป็นธรรมชาติ แต่รับเอา
สิ่งแปลกใหม่จากนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ความทันสมัยจึงท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคนในท้องถิ่น
- สังคมความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อมีการท่องเที่ยวสิ่งที่ตามมาคือ
การกระท�ำของมนุษย์ทั้งด้านลบและ
ด้านบวกสังคมความเป็นอยู่เปลี่ยนไป
มีคนภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากมาย
ลดความสงบและเพิ่มความพลุกพล่าน
การเป็นอยู่ที่เงียบสงบ เปลี่ยนมาเป็น
เสียงเรือยนต์ ควันจากเรือ และผู้คน
มากมายแม้ว่าการท่องเที่ยวจะเพิ่ม
รายได้แต่มีชุมชนบางกลุ่มที่ไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวย่อมได้
รับผลกระทบเหล่านี้
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือมัคคุเทศก์
น้อยยังไม่ได้รับการอบรมอย่างเป็น
ระบบระเบียบแบบแผน ขาดทักษะ
ในการท�ำงานแบบมืออาชีพหรือยัง
ขาดใบรับรองการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
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ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)
ผลกระทบด้านบวกต่อสังคมและวัฒนธรรม
			

ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและ
วัฒนธรรม

และชุมชนท้องถิ่น ขจัดปัญหาความไม่เข้าใจ
กันของรัฐและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจาก
สมัยก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว
ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

- นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามทาง
ธรรมชาติแม่น�้ำล�ำคลองได้เรียนรู้และได้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท�ำให้รู้สึกหวงแหนและ
ตระหนักถึงการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ
มัคคุเทศก์และชุมชนท้องถิ่น
- ชุมชนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติแม่น�้ำล�ำคลอง ร่วมสร้างกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์
งานตลาดชุมชนท้องถิ่น งานลอยกระทง
งานแสดงทางวัฒนธรรมแข่งเรือม่วง เป็นต้น
- ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ลดปัญหาการท�ำงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะ
ได้คนในชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมคอยสอดส่องดูแลป้องกันร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในการท�ำงานดูแลท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว
โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ความรู้ทางศิลปะ

- การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยวมีผลกระทบท�ำให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จาก
ที่อยู่อาศัยเป็นร้านค้า โฮมสเตย์
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
- นักท่องเที่ยวบางกลุ่มขาดจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งขยะ
ลงแม่น�้ำล�ำคลองหรือในชุมชน
ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- นักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นและไม่เห็นความส�ำคัญของ
การมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- นักท่องเที่ยวซื้ออาหารเลี้ยงปลาหรือ
น�ำอาหารปลาที่เตรียมเอง อาหาร
บางชนิดปลาไม่กินหรือกินไม่ได้ท�ำให้
กลายเป็นขยะสกปรก
- ชุมชนท้องถิ่นบางส่วนไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท�ำให้การ
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ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

แบบผสม วัฒนธรรมโขนหุ่นละครเล็ก
ด�ำเนินการบางอย่างของชุมชน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน�้ำ	
ไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงเช่น ปัญหา
		
ขยะ น�้ำเสียทิ้งในล�ำคลอง
		
- สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการเดิน
		
ท่องเที่ยวตลาดน�้ำไม่ครอบคลุมทั้ง		
		
ชุมชน เพราะมีเส้นทางท่องเที่ยวเฉพาะ
		
ริมน�้ำเส้นทางเดิน บางพื้นที่เท่านั้น
				
การอภิปรายผล
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของตลาดน�้ำบางคลองหลวง ตามหลัก 3A ดังนี้
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ของตลาดน�้ำบางคลองหลวง
มีความน่าสนใจด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ บ้านศิลปินและ
กลุ่มบ้านเรือนไม้ซึ่งแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และศิลปะการแสดงโขนหุ่นละครเล็กที่เปิด
การแสดงให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีการสอนศิลปะ นาฏศิลป์ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ที่มี
ความสนใจ รวมถึงสถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วัดก�ำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์
และวัดทองศาลางาม ซึง่ มีประวัตติ งั้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึง่ แหล่งท่องเทีย่ วทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) จากการส�ำรวจพบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพ ท�ำให้ง่ายต่อการ
เข้าถึง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เช่น เรือหางยาว รถยนต์ รถไฟฟ้า เรือหางยาว
ซึง่ เป็นปัจจัยดึงดูดทางธรรมชาติทมี่ ตี อ่ การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วประทับใจ
แต่มีอุปสรรคส�ำหรับ รถบัส เพราะซอยทางเข้าคับแคบยากต่อการสัญจรและปัญหา
ที่ จ อดรถไม่ เ พี ย งพอ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก (Amenity) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตั้ ง อยู ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งห้องน�้ำ ร้านอาหาร ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม
ท่าเรือและลานจอดรถ เป็นต้น แต่ขนาดพื้นที่มีจ�ำกัดอาจท�ำให้ไม่เพียงพอส�ำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวปริมาณมากในฤดูกาลท่องเที่ยว
ผลกระทบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศจากผลการวิ จั ย พบว่ า ผลกระทบด้ า นบวก
มีมากกว่าด้านลบสอดคล้องกับทฤษฎีของ Richardson (1993) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ทางธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งใน
เรื่องธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ สนับสนุนและผลักดันให้มีการ
ปกป้องอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมดังนี้
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ชุมชนในพื้นที่นั้นจะได้รับรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งการ
เพิ่มรายได้ การลดปัญหาระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งการท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนอย่างแท้จริง แต่ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคระบาด การประท้วง
การก่อการร้าย มีผลต่อการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ร้านค้าชุมชน มัคคุเทศก์ ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวและมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
ปัญหาหนี้สิน ท�ำให้พบความเสี่ยงของชุมชนที่เกิดจากการพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว
มากเกินไป ดังนั้นภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐควรมีช่วยเหลือชุมชน เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เช่น งานศิลปะผสม ขนมไทยบางชนิด
น�้ำพริก ฯลฯ ในนามของตลาดน�้ำคลองบางหลวงและขายให้นักท่องเที่ยวเพื่อชดเชยรายได้
ในกรณีนักท่องเทียวไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ รวมถึงภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ควรช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้าชุมชน
โฮมสเตย์ท้องถิน่ และประชาชนในชุมชน เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้และการสร้าง
ร้านค้าชุมชน เพื่อขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทดแทนหรือเสริมรายได้ชุมชน
ผลกระทบด้านบวกการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมคนในชุมชนท้องถิ่น
มีความสามัคคีกันมากขึ้นทุกคนมีจิตส�ำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น�้ำล�ำคลอง
และหวงแหนรักษาศิลปะ วัฒนธรรม มีการอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้
ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม นาฏศิลป์การแสดงหุ่นละครเล็ก อันเป็นผลจากการท่องเที่ยว
ซึ่งภาครัฐและชุมชนควรรักษาการท่องเที่ยวท้องถิ่นโดยการวางแผนร่วมกันรับรู้ปัญหาและ
ช่วยเหลือชุมชนให้สามารถด�ำรงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงการให้ความรูก้ ารท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศชุมชนเพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านลบอันเป็นหน้าที่ส�ำคัญที่ภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ต้องท�ำการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน
ผลกระทบด้านบวกการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแม่น�้ำล�ำคลองผ่านการร่วมสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานประเพณี
สงกรานต์ งานตลาดชุมชนท้องถิ่น งานลอยกระทงงานแสดงทาง อีกทั้งภาครัฐและ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานท้องถิน่ ร่วมท�ำกิจกรรมกับชุมชนช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่าง
ภาครัฐและชุมชน ซึ่งควรมีความร่วมมือและความช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชนตลาดน�้ำคลองบางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการท�ำวิจยั หัวข้อ ผลกระทบโควิด-19 ทีม่ ตี อ่ การท่องเทีย่ วตลาดน�ำ้ ชุมชนคลอง
บางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการท่อง
เที่ยวตลาดน�้ำชุมชนคลองบางหลวง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
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