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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม (2) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (3) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิน่ ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
บริเวณพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (4) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการได้รบั รายได้จากการท่องเทีย่ วชุมชนและความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบริเวณ
พืน้ ที่พื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง สุ่มครัวเรือนจานวน 50 ครัวเรือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

*อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนท้องถิน่ ส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเทีย่ วชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือเกิดรายได้เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏ
ว่า การได้รบั รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นชุ่มน้าหนองไชย
วาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นในข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ รัฐจึง
ควรตระหนักถึงการได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้ของชุมชนอย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันจะนาไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดนครพนม พื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) local people opinions on
community tourism benefit in Nong Chaiwan Wetland Dondeng Village,
Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province, 2) the local people knowledge
and understanding about sustainable tourism, 3) the level of local people participation in environmental conservation at Nong Chaiwan Wetland Dondeng Village,
Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province, and 4) the relationship of community tourism benefit and the knowledge of sustainable tourism on the levels of local
people participation in environmental conservation at Nong Chaiwan Wetland Dondeng Village, Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province. The purposive sampling was employed to select a total of 50 households from the village. Questionnaire survey was carried out to collect data. Percentage and Mean was employed
to analysis data research.
The results found most local people agreed that community tourism
brought benefit to the communities. The monetary value was seen as the highest
benefit to the communities, secondly, the knowledge and understanding of sustainable tourism, and finally the environmental conservation. The hypothesis testing
revealed that the tourism income and the knowledge and understanding of sus-

tainable tourism, and finally level of environmental conservation participation
were not significant different. Thus, the government should take into account for
consideration the equality of benefit from the community based tourism together
with the educating about environmental conservation to local people. That will
lead to the sustainably tourism management in eventually.
Key Words: Community Based Tourism, Sustainable Tourism, Nakgon Phanom province,
Nong Chaiwan Wetland

บทนำ
พื้ น ที่ ชุ่ม น้ าเป็ น ระบบนิ เ วศที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ทั้ งด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้า ประมาณ 36,616 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 7.5 ของ
พื้นที่ประเทศ ประเทศ (คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ, 2556) แต่ในปัจจุบัน พื้นที่เหล่านี้
ถูกคุกคามจากการบุกรุก และการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า มีบทบาทสาคัญ
ต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นได้ทั้งแหล่งน้า แหล่งสารองน้า เป็นขอบเขตกั้นการ
ไหลเข้าของน้าเค็ม ป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง และช่วยในการป้องกันการตกตะกอน รวมถึง
กรองแร่ธาตุและสารพิษอื่นๆพื้นที่ชุ่มน้ายังอุ้มชูประชากรสัตว์ป่าที่หลากหลาย ทั้งสัตว์บกและสัตว์
น้า มันเป็นที่อาศัยสาหรับนกอพยพและทาหน้าที่เป็นที่ ผสมพันธุ์และวางไข่สาหรับปลาหลายร้อย
สายพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงสัตว์น้าที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายาก เช่น พะยูนหางแฉก (Dugong) พะยูนหาง
กลม (Manatee) และโลมาน้าจืด พื้นที่ชุ่มน้าโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่ง
ดารงชีวิตที่สาคัญสาหรับคนชนบทส่วนใหญ่ น้าจืดสร้างรายได้สาหรับผู้คน เป็นแหล่งอาหารที่มี
โปรตีนและมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิ ตความเป็นอยู่รวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นระยะ
เวลานาน (Board, M. E. A., 2016)
จากการสารวจพบว่า หนองไชยวาน จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับท้องถิ่น
เป็นส่วนหนึ่งของป่าบุ่งป่าทามในลุ่มน้าสงครามตอนล่าง บริเวณโดยรอบของหนองเป็นพื้นที่โล่ง
แต่ผิวน้าถูกปกคลุมด้วยพรรณไม้น้าจาพวกหญ้าแพรกน้า ผือ แห้วทรงกระเทียม หญ้าหนวดปลา
ดุก เป็นต้น ระดับน้าในหนองน้ามีความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ในฤดูแล้ง แต่ในฤดูฝนระดับ
ความลึกของน้าโดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 เมตร หนองไชยวาน มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ
เป็นแหล่งที่พบพืชเฉพาะถิ่นได้แก่ อินทวาน้า (Kailasenialineata (Craib)Tirveng) และที่หายาก

ได้แก่ ต้นไชยวาน (Cephalanthustetrandra (Roxb.) Ridsd.&Bakh. f.) และเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบนิเวศลุ่มน้าสงครามตอนล่าง มีพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลพันธุ์
ปลาและสัตว์น้านานาชนิด ที่มีคุณค่าและความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีพของชุมชนท้องถิ่น
โดยชาวบ้านสามารถเก็บหาผลผลิตจากหนองน้า ได้แก่ ปลา พืชพรรณ และสัตว์ เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้แก่ครัวเรือน นอกจากนี้ชุมชนยังนาน้ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
ผลิตน้าประชาหมู่บ้าน และใช้สาหรับทานาปรังในฤดูแล้ง และใช้พื้นที่ชุ่มน้าเป็นแหล่งเลี้ยงโคกระบือ นอกจากการใช้ประโยชน์โดยตรงแล้วหนองไชยวาน ยังมีคุณค่าที่ชุมชนได้รับโดยอ้อม
เช่น พื้นที่ชุ่มน้าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ช่วยกรองของเสีย มลพิษจากการ
เพาะปลูก และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของกลุ่มพื้นที่ชุ่มน้าในลุ่มน้า
สงครามตอนล่าง เป็นต้น คุณค่าและความสาคัญของพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน จึงจาแนกได้เป็น 3
ประเภท ได้แก่ คุณค่าด้านการสนับสนุนการดารงชีพของมนุษย์ (Life Support) คุณค่าด้านสังคม
วัฒนธรรม (Social-cultural) และคุณค่าด้านกระบวนการผลิต (Wetland Production) โดย
คุณค่าของหนองไชยวานที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ Ecological Values, Agricultural Values และ
Wetland Product Values ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งหากพื้นที่ชุ่มน้าถูกทาลายหรือทาให้เสื่อมโทรมลง จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการทามา
หากิ น เพื่ อ ด ารงชี พ ของชาวบ้า นจากคุ ณ ค่ า ที่มี อ ยู่ ข องหนองไชยวาน จึ งทาให้ ปั จจุ บั น WWF
(World Wildlife Fund) ได้ส่งเสริมให้เป็นหนองไชยวานเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มไปกั บ การส่ ง เสริ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เ นื่ อ งจากหนองไชยวานมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อนันทนาการและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่พบเห็นได้เสมอ
เช่น กีฬาทางน้า การตกปลา การดูนก การถ่ายภาพธรรมชาติ การศึกษาธรรมชาติ การศึกษาชีวิต
สัตว์ป่า การว่ายน้า การดาน้า การเล่นเรือ การพายเรือเล่น และอื่นๆ อีกมากมายและเป็นแหล่ง
สาคั ญ สาหรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ทางธรรมชาติวิ ท ยา การศึ กษาขบวนการความสมดุ ล ในระบบ
ธรรมชาติทั้งระบบ เป็นแหล่งที่สมควรทาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ใช้
สอนให้การศึกษาและให้การอบรมแก่ประชาชน
ประโยชน์และคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวานมีมากมายจนกระทั่งชาวบ้านดอนแดง
ผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยตรง ได้เกิดแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหนองไชยวานนาไปสู่
กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวานขึ้นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่แก่คนในพื้นที่ เป็นแหล่งพักผ่อน

รองรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทาให้ประชาชนบ้านดอนแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการ
นาการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและการร่วมมือในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้าที่ชุมชนใช้หาอยู่หากินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ชาวบ้านดอนแดงยัง
ได้แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่มีการจัดการที่เป็นระบบและมีความ
เข้าใจกันในกลุ่มของผู้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
เป็นการสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตรงตามแนวคิดที่ว่าประโยชน์ที่ได้รับ
จากการท่ อ งเที่ ย วน่ า จะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนท้ อ งถิ่ น หวงแหนและมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม Holden, A. (2016)
ดังนั้น จากสถานการณ์ข้างต้น ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังกล่าว
สามารถทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน ตามความคาดหวังหรือไม่
โดยงานวิจัยมุ่งศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าของ
ประชาชนในท้องถิ่นกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสมมุติฐานว่า ผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน น่าจะมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ชุ่มน้า
เพราะการมีความรู้และความเข้าใจในหลักการสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ต้องรักษาฐาน
ทรัพ ยากรท่อ งเที่ ยวไว้ ให้ ได้ จึงจะทาให้ก ารท่อ งเที่ยวมีค วามยั่ งยืน และงานวิจั ยยั งมุ่ งศึ่ งษา
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของประชาชนในท้องถิ่นกับ
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การได้รับรายได้ น่าจะปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะนาไปสู่
การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าโดยมีสมมุติฐานว่า ประชาชนท้องถิ่นที่ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยว น่าจะ
มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์พนื้ ทีช่ มุ่ น้ามากกว่าผูไ้ ม่ได้รบั รายได้จากการท่องเทีย่ ว โดยในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
คัดเลือกพืน้ ทีช่ มุ่ น้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษา

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท้องถิน่ ทีม่ ตี อ่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
2. ศึกษาระดับความรูค้ วามเข้าใจของประชาชนท้องถิน่ เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
3. ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนท้องถิน่ ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบริเวณพื้นที่
ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการได้รบั รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบริเวณพืน้ ทีพ่ ื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

ทบทวนวรรณกรรม
กำรท่องเที่ยวชุมชน
ธันยพร วณิชฤทธา (2550) และ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ได้ให้ความหมายของ
การท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism) ไว้ว่า การท่องเที่ยวชุมชนคือการท่องเที่ยวที่อาศัย
องค์ประกอบของชุมชนที่มีอยู่แล้วหรือศักยภาพเป็นตัวฐาน โดยมีผู้ประกอบการหรือภาครัฐ
จัดการหรือส่งเสริมให้เข้ามาให้ท่องเที่ยวในชุมชน Boonratana (2010) ยังกล่าวว่า การท่องเที่ยว
ชุมชนเป็นการเรียกสถานการณ์การท่องเที่ยวในมิติเชิงพื้นที่ที่เกิดมีการท่องเที่ยวโดยเน้นการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในบริเวณชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยโดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้มาเยือน (Guest) ส่วน
ประชาชนในชุมชนเป็นเสมือนเจ้าบ้าน (Host) ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าบ้าน
นั้น โดยทั่วไปเรามักมองในฐานะผู้ให้บริการหรือจาหน่ายสินค้าแต่ในมุมมองของมานุษยวิทยาแล้ว
การท่องเที่ยวเป็นมากกว่าการค้าการขายเพราะยังเป็นการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
สาหรับประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวชุมชนมีหลายประการ แต่สิ่งสาคัญ
คื อ ประโยชน์ ใ นด้ า นการพั ฒ นาของชุ ม ชนเอง ลักษณะแบบนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ทาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองปัญหา หรือความต้องการของชุมชนบางอย่างซึง่ อาจไม่ใช่ดา้ นเศรษฐกิจเพียงประการเดียว
ดังนั้น ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับนั้นอาจมีหลากหลาย เช่น หากต้องการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนนั้น ก็จะได้การจัดการสิง่ แวดล้อมโดยทางอ้อม ดังนัน้ ประโยชน์กค็ อื สิ่งทีเ่ ป็นเป้าหมายกับ
ชุมชนในตอนแรกเพื่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการจัดการ มากกว่าประโยชน์ในเรื่องรายได้
ส่วนประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อไปท่องเที่ยวชุมชนก็คือ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความ
เป็นชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการนาเสนอ เช่น เมื่อชุมชนต้องการนาเสนอในด้านสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง
ของต้นไม้ คนในท้องถิน่ อาจพาไปดูพรุ ป่า หรือลาน้า นักท่องเทีย่ วก็จะได้รับประโยชน์ที่เป็นข้อเท็จจริง
และได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
Bello, E. (2016) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ มี ส่วนในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงตนส่วนไพ Amin, A., และ Ibrahim, Y. (2016) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้
ว่า หมายถึงกระบวนการที่รัฐบาลทาการส่งเสริมชักนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งส่วนบุคคล
กลุ่มชน ชมรม สมาคมมูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานในเรื่องใด
เรื่ องหนึ่งหรือ หลายๆ เรื่ อ งแล้ วแต่ กรณี และLee, H. (2013) ได้ สรุ ป ว่า การมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้ มสี ว่ นได้เสียในทุก
ขัน้ ตอนของโครงการ หรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีสว่ นร่วมในอานาจการตัดสินใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีสว่ นเข้าร่วมจะเป็นเครือ่ งประกันว่าสิง่ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการทีส่ ดุ
นัน้ จักได้รบั การตอบสนอง และทาให้มคี วามเป็นไปได้มากขึน้ ว่า สิง่ ทีท่ าไปนัน้ จะตรงกับความต้องการ
ทีแ่ ท้จริง และมัน่ ใจมากขึน้ ว่าผูเ้ ข้าร่วม ทุกคนจะได้รบั ประโยชน์เสมอหน้ากัน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
Rowland, L. (2014) ได้กล่าวไว้วา่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource
Conservation) หมายถึ ง การใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ ด้ว ยวิ ธีก ารฉลาดเหมาะสมโดยใช้ อย่ า ง
ประหยัดให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ามากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงของเสียให้นากลับมาใช้ใหม่
เพือ่ ให้เกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ดุ
Wellington, F. (2016) ได้กล่าวไว้ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การ
รู้จักใช้ ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็ นประโยชน์ต่อ มหาชนมากที่สุ ด และใช้เป็ น
เวลานานที่สุด ทั้งนี้ ต้องให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้อง
กระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงกันด้วย
จากความหมายดั งกล่าวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีลักษณะของการ
จัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทอย่างชาญฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหายาก
หรือลดจานวนน้อยลง ถ้านามาใช้ประโยชน์อาจทาให้เกิดผลเสียหายได้ ในสภาพนี้จะต้องนาหลัก
ของการสงวน มาใช้ และในการใช้อย่างประหยัดและพยายามเพิ่มปริมาณให้เพียงพอก่อนที่จะ
นาไปใช้ในอนาคตสิ่งที่สาคัญ คือ ควรหาวิธีการที่จะทาให้มีทรัพยากรธรรมชาติมีไว้ใช้ประโยชน์
ตลอดไป

ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นที่อาศัยในหมู่บ้านดอน
แดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีการให้บริการการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ มุ่ น้าหนองไชยวาน
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน

กรอบแนวคิด
การศึกษาการท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้า
หนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีกรอบแนวคิดในวิจยั ไว้ดงั นี้
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ: การได้รับราย ได้จาก
การท่องเที่ยว
ปัจจัยด้านสังคม: ระดับความรู้ความเข้าใจ
ข อ งป ระ ช า ชน ท้ อ งถิ่ นเกี่ ย ว กั บ ก า ร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน
บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนกับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนมโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. กำรเก็บรวบรวมทุติยภูมิ
ท าการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและจานวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ทาการศึกษา รวบรวมเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีศ่ กึ ษาด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว กิจกรรม
การท่องเทีย่ วในพื้นที่ชุ่มน้า เพื่อนาไปใช้สร้างแบบสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
2.1 ประชากรเป้าหมาย และขนาดตัวอย่าง ประชากรในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ครัวเรือนในหมู่บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนแดง
ไม่ต่ากว่า 1 ปี จานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2 การสร้างเครื่องมือ สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาตาราเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของ
การท่องเที่ยวชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว (4) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ชุ่มน้า
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการท่องเทีย่ วและการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ของข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของการท่องเที่ยวในด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม ได้สมั ประสิทธิอลั ฟ่าเท่ากับ 0.85 และข้อคาถามเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจด้าน
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนโดยวิธี Kuder-Richardson (KR.20) มีคา่ KR.20 เท่ากับ 0.72
2.4 การเก็บข้อมูลภาคสนาม นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนโดยเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 50 ตัวอย่าง ยังหมู่บ้าน
เป้าหมายในวันที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนช่วงเดือนตุลาคม 2559 คือเป็นวันที่นักท่องเที่ยวเข้า
มายังพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน และวันที่ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้า
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่เก็บได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดทาคู่มือลงรหัส
(Codebook) และทาการลงรหัส (Coding) ข้อมูลทุกส่วน จากนั้นวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

โดย โปรมแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้ใช้สถิติค่า t-test ในการวิเคราะห์สมมุติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สีเขียว

ผลกำรวิจัย
1. ควำมคิดเห็นของประชำชนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวชุมชนและประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรท่องเที่ยวชุมชน
ตำรำงที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นต่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท่องเทีย่ วชุมชน

ร้อยละ (n = 50)

1. การได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน

56.8

2. ได้รับความรู้ความเข้าใจ

68.2

3. การได้เพื่อนใหม่

64.9

4. มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

66.9

5. ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น

94.5

จากตารางที่ 1 ผลจากความคิ ด เห็ น ของประชาชนท้ อ งถิ่ น ต่ อ ประโยชน์ ข องการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนประชาชนท้องถิน่ ส่วนใหญ่ พบว่า ร้อยละ 94.5 ประชาชนในท้องถิ่นเห็นว่า
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ในชุมชน
รองลงมาคื อ ด้ า นสั งคมในประเด็ น ที่ ชุม ชนได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 68.2 และความคิดเห็นของประชาชนในด้านสิง่ แวดล้อม คน
ในชุมชนเห็นว่าการท่องเที่ยวทาให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.9 ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ชาวบ้านระบุว่าการท่องเที่ยวกระตุ้น ให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม และความสะอาด ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ ที่นักท่องเที่ยวทั่วไปให้ความสาคัญ
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาชุมชน
ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 2) ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว
ถ่ า ยรู ป ธรรมชาติ ดู น ก และเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ เป็ น กิ จ กรรมที่ ป ระชาชนท้องถิ่ นเห็นว่า มี

ความสาคัญต่อชุมชนในด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในระดับมาก กิจกรรมการพายเรือชมธรรมชาติ
ในพืน้ ทีช่ มุ่ น้า มีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจ ต่อชุมชนสูง ส่วนกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคมสูงสุด คือ กิจกรรมโฮมสเตย์ หมูบ่ ้านโอท็อปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเทีย่ วชมการทาอาหารพื้นบ้าน ทาเสือ่ กก วิสาหกิจชุมชน มีความสาคัญระดับปานกลางด้าน
การเข้าร่วมบริหารจัดการการท่องเทีย่ วชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกลุม่ และเป็นคณะกรรมการ
เช่น กลุม่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม กลุม่ สตรีทอเสือ่ กก กลุม่ โฮมสเตย์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เป็นต้น
ตำรำงที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาชุมชน
ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมสำคัญต่อชุมชนในด้ำน
เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

1. โฮมสเตย์

2.24(M)

2.20 (M)

1.66 (L)

2. กิจกรรมพายเรือชมธรรมชาติ

2.36 (H)

2.03 (M)

1.68 (M)

3. หมู่บ้านโอท็อปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.67 (M)

2.20 (M)

1.84 (M)

4. การนาเที่ยวหมู่บา้ นชมวิถีชวี ิต

2.02 (M)

2.03 (M)

2.08 (M)

5. การเช่าปั่นจักรยานนาเที่ยว

1.80 (M)

2.00 (M)

2.26 (M)

6. กิจกรรมเดินทางศึกษาธรรมชาติ

1.68 (M)

1.99 (M)

2.51 (H)

7. กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ

1.57 (L)

1.99 (M)

2.52 (H)

8. กิจกรรมดูนก

1.52 (L)

2.01 (M)

2.52 (H)

9. กิจกรรมศึกษาวิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน

1.76 (M)

2.02 (M)

2.33 (M)

10. กิจกรรมเทีย่ วชมการทาอาหารพืน้ บ้าน ทาเสือ่ กก
วิสาหกิจชุมชน

1.99 (M)

2.18 (M)

1.66 (L)

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
จากการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างจานวน 50 ตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 97 ชุมชนมีความรูค้ วาม
เข้าใจ ต่อการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน ทีน่ าไปสูก่ ระตุน้ ให้ชมุ ชนมีจติ สานึกด้านการอนุรกั ษ์ เมื่อศึกษา
ถึงระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนในในภาพรวม (ตารางที่ 3) พบว่าได้
ความรูค้ วามเข้าใจกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนของชุมชนจากการจัดการท่องเทีย่ วในชุมชน มีคา่
คะแนนเฉลีย่ 10.67 (S.D.=2.213)

ตำรำงที่ 3 การจาแนกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ควำมหมำย

ร้อยละ

ระดับสูง

คะแนน>10.67

52.7

ระดับต่า

คะแนน<10.67

47.3

รวม

100.0

ค่าคะแนนเฉลี่ย

10.67
(S.D.=2.213)

3. รูปแบบและระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ำหนองไชยวำน บ้ำนดอนแดง อำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม
ตำรำงที่ 4 ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้า
หนองไชยวาน บ้านดอนแดง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ระดับกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รวม (ร้อยละ)

ไม่เคยเข้าร่วม

12.8

เข้าร่วมกิจกรรม 1-3 ครั้ง/ปี

45.9

เข้าร่วมกิจกรรม >3-5 ครั้ง/ปี

23.4

เข้าร่วมกิจกรรม >5 ครั้ง/ปี

17.9

รวม

100

ผลการศึกษา ถึงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน โดยวัดเป็น
จานวนครัง้ ของกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วม พบว่า ชุมชนบ้านดอนแดงส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของประชาชนในพื้ น ที่ ชุ่ม น้ าหนองไชยวาน 1-3 ครั้ ง ต่ อ ปี ร้ อ ยละ 45.9
รองลงมา เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3- 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 23.4 และเข้าร่วมมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ร้อยละ 17.9 ตามลาดับ ดังใน (ตารางที่ 4) ซึง่ เป็นผลมาจากการทีช่ มุ ชนบ้านดอนแดง มีกจิ กรรม
ท่องเทีย่ วหลากหลาย มีความเชือ่ มโยงและส่งเสริมกับกิจกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมหลายกิจกรรม
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมพายเรือชมธรรมชาติ และปั่นจักรยานวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้าน และประมง
พื้นบ้าน ซึ่งชุมชนตระหนักถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี

4. กำรทดสอบสมมุติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรได้รับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ชุมชนและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน กับระดับกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองไชยวำน บ้ำนดอนแดง
อำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม
การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้า
หนองไชยวาน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ผู้มีระดับ
ความรู้สูงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมสูงกว่าผูม้ คี วามรู้
ความเข้าใจต่า อธิบายได้วา่ เมือ่ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักการ
สาคัญคือการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อให้ ได้รบั ประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่ ว ได้ยงั่ ยืนยาวนาน ก็นา่ จะเข้าใจและเห็นความสาคัญของการอนุรกั ษ์สงู ด้วยเช่นกัน (ตารางที่ 5)
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังได้ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมีส่วนสัมพันธ์
ในทางบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน
ตำรำงที่ 5 การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมที่มีต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สีเขียว
ปัจจัยอิสระ

ค่ำ t

P-value

1. การได้รบั รายได้จากการท่องเทีย่ ว

-4.208

0.000

2. ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

4.491

0.000

สรุปและอภิปรำยผล
1. ประชาชนในหมู่ บ้ า นดอนแดง ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือ เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชน ในมุมมองของท้องถิ่น
แล้ว การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อชุมชน และน่าจะเป็นตัวแปรสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชนจากรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Adongo, R., et al., (2017) ที่
กล่าวว่าประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวมีหลายประการ แต่สิ่งสาคัญคือประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนเอง อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ท้องถิ่นมีความสุข สามารถดูแลจัดการทรัพยากรและสังคมเศรษฐกิจด้วยตนเองเป็นหลัก

2. ในส่วนของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประชาชน
ในหมู่บ้านดอนแดงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ซึ่งระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนจะส่งผล
ต่อกระบวนการจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทาให้
เกิดความยั่งยืนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ (2558) ที่วิจัยหัวข้อเรื่อง
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง
3. ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้า
หนองไชยวานอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลมาจากประชาชนมีความตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ชุมน้า
และนาไปสู่การเกิดจิตสานึกในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ชุ่มน้าที่ตนเป็นเจ้าของอยู่สอดคล้องกับ Warburton, D., (2013) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการท ากิ จ กรรมหรื อ การเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน จะท าให้ เ กิ ด ความ
ตระหนั ก ในความเป็ น เจ้ า ของต่ อ สถานที่ ห รื อ สิ่ งที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องตนเอง
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นฐานของปัจจัยสี่
4. การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้า
หนองไชยวาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้สม่าเสมอมีความเป็นอยูอ่ ย่างที่
ต้องการจะทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น (Uysal, M., et al., 2016) รวมไป
ถึงการท่องเที่ยวยังส่งผลต่อตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน และอาจกล่าวได้ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ย่อมมีส่วนต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการท่องเที่ยว นอกจากประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้อย่างเท่าเทียมแล้ว การ
ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะนาไปสู่กระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอันจะ
นาไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมีส่วนในการกระตุ้นให้
ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวานสูงขึ้น ดังนั้น จึง
ควรกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

2. ควรทาความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา และการสื่อความหมายธรรมชาติ ว่ามีความสาคัญอย่างไร
และควรส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล และกรมป่าไม้ ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ประสานและร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ อาทิ การจัดงานปลูกต้นไม้ การปล่อยปลาในหนองหรือจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปลูกสร้าง และบารุงพื้นที่ชุ่มน้าหนองไชยวาน ให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
พื้นที่ชุ่มน้า และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยในครั้งต่อไป
การทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้าในครั้งต่อไป นั้น ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผลและอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ่ น้าอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น ทัศนคติ แนวความคิดความพึง
พอใจของชุมชนต่อการจัดการทีด่ นิ การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการจัดโซนนิง่ ในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ ความคาดหวังในผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและแนวความคิดเกีย่ วกับการได้รับ
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และควรศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้า เพื่อป้องกันการเกิด ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในอนาคต
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