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การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง แหล่งท่องเที่ยวจำานวนมาก
ตกอยู่ภายใต้การดูแลและบำารุงรักษาของ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการ 
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการท่องเที่ยว 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ใช้จัดลำาดับ อปท. ดีเด่น ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และให้กำาลังใจ 
กับ อปท. ที่โดดเด่น 2) จัดลำาดับ อปท. ท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะและการบริหารจัดการที่ดี และ  
3) จัดทำาฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่องเที่ยว
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial  
Organization) ที่ว่าด้วยโครงสร้าง การดำาเนินการ และผลงาน (Structure/Conduct/ 
Performance) วิธีการศึกษาได้แก่ 1) คัดเลือก อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุดจำานวน 
17 แห่ง มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ 2) พัฒนาแบบสำารวจ 
เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของ อปท. ท่องเที่ยว และนำามาสร้างเป็นดัชนีวัด โดยส่งแบบสำารวจไปยัง อปท. 
ที่ระบุว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในฐานข้อมูล กชช  2 ค. จำานวน 1,889 แห่งทั่วประเทศ ได้รับการตอบกลับ  
494 ชุด เป็นแบบสำารวจที่สมบูรณ์ใช้การได้จำานวน 256 ชุด และ 3) พัฒนาดัชนีวัดและ 
ดัชนีจัดลำาดับ อปท. ท่องเที่ยว ด้านศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง ด้านการ 
ดำาเนินงาน และด้านผลการดำาเนินงาน

การศึกษาพบว่า
 1) การท่องเที่ยวได้กระจายไปหยั่งรากใน อปท. ในระดับหนึ่ง โดยประมาณร้อยละ 23 
ของ อปท. ตัวอย่าง (58 แห่ง) มีโฮมสเตย์ในท้องถิ่น
 2) อปท.ยังมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย       
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำานาจ เช่น อปท. มีอำานาจแต่เพียงบนบก ไม่มีอำานาจในทะเล 
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญอื่นๆ อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีหน่วยงาน
เฉพาะดูแลอยู่ การเดินทางสัญจรทั้งทางบกและทางนำ้าก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงและภูมิภาค 
ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่มีกฎหมายให้อำานาจ อปท. ในการหารายได้จากการดูแลทรัพยากร
ท่องเที่ยว เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการดำานำ้า ปีนเขา ดูปะการัง ฯลฯ ซึ่งผลของข้อจำากัด 
ทั้ง 2 ด้าน ทำาให้ อปท. มีบทบาทได้ไม่เต็มที่
 3) อปท. มีบทบาทสำาคัญในการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง อปท.
ตัวอย่างให้ความสำาคัญกับการเข้าถึง (ถนนหนทาง) และการจัดการขยะก็จริง แต่ยังมีร้อยละ 38  
ที่ไม่มีระบบกำาจัดขยะ และเกือบทั้งหมดไม่มีการบำาบัดนำ้าเสีย ซึ่งอาจทำาให้ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงในภายหลัง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ อปท. พบว่า ขยะเป็นปัญหา 
การจัดการอันดับหนึ่ง และ อปท. ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงพอที่จะจัดการขยะ และ 
ปัญหาที่สำาคัญอีกปัญหาหนึ่งคือ การบุกรุกที่สาธารณะในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก 
ข้อจำากัดต่างๆ อปท. จึงมีบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวน้อยมาก แม้แต่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
อปท. ก็ยังมีอุปสรรคและข้อจำากัด ดังนั้นโอกาสที่ อปท. จะสามารถดูแลแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก
 4) ข้อจำากัดของอำานาจหน้าที่ทางกฎหมาย ทำาให้ อปท. ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ใหม่ๆ ได้ การรวมศูนย์อำานาจและการขาดการประสานงานของหน่วยราชการจากส่วนกลาง  
ทำาให้ อปท. ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และฉับพลันที่เกิดจากการท่องเที่ยวได ้
(อย่างเช่นกรณีอำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

บทสรุป 
สำาหรับผู้บริหาร
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การสร้างเกณฑ์ชี้วัดศักยภาพของ อปท. ท่องเที่ยว 4 เกณฑ์ โดยใช้กลุ่มตัวแปรทั้ง 3 กลุ่ม  
วิเคราะห์ร่วมกัน คือ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มการดำาเนินงาน กลุ่มผลการดำาเนินการ และดัชนีรวม 
สามารถคัดเลือกและจัดลำาดับ อปท. ที่มีศักยภาพโครงสร้างโดดเด่นได้จากชุดตัวอย่าง อปท. 
256 แห่ง โดย อปท. 3 อันดับแรก ได้แก่ ทต.สุเทพ (เชียงใหม่) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ทต.ท่าศาลา 
(เชียงใหม่) และ หากจะวัดแต่ความสามารถในการจัดการของ อปท. ล้วนๆ โดยไม่คำานึงถึง 
ความดึงดูดใจ ความหลากหลายของการท่องเที่ยว และการลงทุนของภาคเอกชน อปท. 3 อันดับแรก 
ที่มีความสามารถในการดำาเนินการ ได้แก่ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) อบต.หนองกุงเซิง (ขอนแก่น)  
และ อบต.ปูยู (สตูล) ส่วน 3 อันดับแรกในด้านการประเมินผลการดำาเนินงานได้แก่ อบต.แจ้ซ้อน 
(ลำาปาง) ทต.เวียง (เชียงของ เชียงราย) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ส่วน 3 ลำาดับของ อปท. ที่โดดเด่น 
ในภาพรวม คือ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ทต.อุโมงค์ (ลำาพูน) ทต.สุเทพ (เชียงใหม่)
 6) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างดัชนีทั้ง 3 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า 
โครงสร้างและสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การลงทุนของภาคเอกชนและการดำาเนินการ 
ของ อปท. มีผลต่อผลการดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และ
ทำาให้ อปท. ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างและการลงทุน 
ภาคเอกชนมีผลโดยตรงต่อจำานวน และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และอิทธิพลของโครงสร้าง 
สูงกว่าอิทธิพลของการลงทุนภาคเอกชน และโครงสร้างมีผลทั้งโดยตรงต่อจำานวนนักท่องเที่ยว 
และมีผลโดยอ้อมผ่านการลงทุนภาคเอกชน การดำาเนินการของ อปท. ด้านการท่องเที่ยวมีผลเพียง
ให้ได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยังไม่มีผลทำาให้มีการเพิ่มขึ้นของจำานวนนักท่องเที่ยว  
สรุปได้ว่าโมเดลทางสถิติยืนยันข้อค้นพบเชิงคุณภาพว่า อปท. ยังมีบทบาทและผลกระทบน้อย 
ด้านการจัดการท่องเที่ยว

จากการศึกษานี้ ควรมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. เป็นไป
อย่างยั่งยืน ดังนี้
 1) ปรบัปรงุกฎหมายทรพัยากรธรรมชาต ิทีม่อียูเ่ดมิ และออกกฎหมายลกูตามรฐัธรรมนญู  
มาตรา 290 เพื่อให้ อปท. มีอำานาจในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งให้อำานาจ 
อปท. ในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล และให้สามารถหารายได้จากทรัพยากรท่องเที่ยว
ทั้งทางบกและทางทะเล
 2) หน่วยงาน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ควรมีโครงการส่งเสริม 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ อปท. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่ อปท. 
 3) ให้อำานาจ อปท. ในการจัดการกับผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ ให้ อปท. สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทั้งของเอกชนและที่สาธารณะมากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 4) หน่วยงานส่วนภูมิภาคควรมีการจัดการอบรมให้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับการใช้
กฎหมายที่มีอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วนและเกิดประสิทธิผล
 5) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ควรมีแผนงาน กิจกรรม และโครงการพัฒนา อปท. ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
 • ตั้งรางวัล อปท.ท่องเที่ยวดีเด่น
 • ถอดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก อปท. ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและเผยแพร่
แก่ อปท. ทั่วไป
 • สร้างเวทีและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกในชมรมสามารถถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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ทั้งนี้อาจใช้ผลของการศึกษาที่เสนอวิธีการจัดลำาดับและเกณฑ์การจัดลำาดับ 4 ชุด ซึ่งสามารถนำาไป
ใช้จัดลำาดับศักยภาพทางโครงสร้าง การดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และความสามารถโดยรวม
ของ อปท.
 6) อบจ. ควรมีการจัดลำาดับศักยภาพของ อปท. ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและทำาการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
 7) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อาจมีโครงการนำาร่องที่จะบูรณาการการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เช่นในเขตที่มีนำ้าพุร้อน เพื่อให้การพัฒนาเป็นมาตรฐาน และเป็น
แหล่งเรียนรู้ของ อปท. อื่นๆ
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Tourism has now spread throughout the country. Local governments (LG) which 
are mandated to look after tourism and natural resources have an important role in  
assuring long term tourism sustainability.
 This study aims to 1) set criteria for ranking the capacity of local governments 
in their efforts and performance in promoting tourism, 2) to rank local government 
performance in managing tourist destinations and 3) to establish a data base of local 
governments  in tourist destinations. 
 The study employs the theory of structure, conduct and performance as 
the conceptual framework. The data were obtained from a large scale questionnaire 
survey from the data base of the Department of Community Development. They are 
local governments which identified themselves as situated in tourist destinations.  
A total of 496 questionnaires were returned from the 1,889 questionnaires sent out. 
Only 256 set of questionnaires contain sufficient information for the study. In addition, 
field studies and interviews with 17 local governments were conducted in five major 
touristic destinations (namely, Phuket, Phang-gna, Krabi, Chiang Mai and Chiang Rai)  
were conducted to understand the problems and the obstacles that these local  
governments encounter in their effort to promote tourism and manage tourism  
resources. 

The results of our study are as follows: 
 1) Tourism has started to root in rural areas under the Tambon Administration  
Organization (TOA). About 23 per cent of our samples (58 local governments) stated 
that they have operating home-stays in the areas.
 2) LG have little legislative power in managing local natural resources.  
All important resources, forests, water body, seashores and riverbanks, coastal and 
marine resources are totally governed by central ministerial power. They do not have 
power to administer resources in the sea and over water body. Nor do they have power 
to raise charges and local taxes on the use of local tourism resources, e.g., charges or 
concession for diving, rock climbing and so on. The lack of power to manage and to raise 
revenue has significantly reduced their role in the management of tourism resources.
 3) Traditionally, the major role of LG is to provide public services including  
the provision of infrastructure, management of sanitation which benefit both the 
communities and tourists. Most of them gave greater importance to access to tourism  
attractions. Their major problems include garbage collection waste management. 
About 38 percent of the samples have not managed waste disposal and almost all of 
them have not managed waste water. Neither they can properly and effectively handle 
encroachment of public areas by commercial squatters but LG leaders and personnel 
have limited knowledge of important legal provisions. This could result in deterioration  
of tourism quality in the longer term. In the areas of urban management, LG have 
greater administrative power but have not use their power to the maximum limits.

EXECUTIVE 
SUMMARY
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 4) The lack of sufficient legal authority thus prevents LG roles in the  
development of new tourist sites in protected and public areas. Moreover, centralization  
of power and weak co-ordination among different central agencies disallow local 
governments to quickly respond to big and unexpected changes such as the case of  
sudden and massive Chinese arrivals in Chiang Khong. Owing to both legal and revenue  
limitations, LG have played less than optimal role in tourism development even in 
community based tourism, let alone high quality tourist attraction development.
 5) Four sets of criteria and 3 sets of variables are used to evaluate the 
structure, the conduct, the performance and the total ability of the local governments 
in managing tourism in their locality. The first 3 best local governments in terms 
of structure are Suthep (Chiang Mai), Ao Nang (Krabi), and Tha Sala (Chiang Mai). 
The three best LG in terms of conduct are Ao Nang(Krabi), Nong Kung Soeng (Khon 
Kaen), and Poo Yoo (Satun). The 3 best in performance are Jae Son (Lam Pang), Vieng 
(Chiang Khong, Chiang Rai) and Ao Nang (Krabi). When the three sets of criteria are 
considered together the best three all round are Ao Nang (Krabi), Umong (Lam Phun) 
and Suthep (Chiang Mai).  
 6) Next, we consider the structural relation between structural conduct and 
performance by means of structural equation model. We found that structural criteria 
which include infrastructure and private investment have direct positive relationship  
with tourist arrivals and have enabled LG to receive awards. The total influence of 
structure (direct and indirect) is stronger than private investment. Our statistical model 
confirmed that LG have negligible impact on the tourism performance of the locality.

Our recommendations are as follows:
 1) New laws or improvement of laws should be undertaken to empower LG 
to  better manage tourism resources and raise charges and income from the use of 
resources for sustainability and revenue purposes.
 2) Central government agencies such as the National Park and Wildlife  
Department, Royal Forestry Department should have joint projects and co-management 
projects with LG to improve mutual capacity in managing local tourism resources and 
raise greater income for LG to achieve more effective management.
 3) LG should be empowered to handle the problem of land encroachment 
by providing LG free access to land property rights information.
 4) Central government agencies and, LG should seek to increase legislative 
knowledge of their leaders and personnel regarding the conservation and use of natural 
resources.
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 5) By using the criteria proposed, Ministry of Tourism and Sports, Ministry  
of culture and Ministry of natural Resources and Environment could jointly or  
independently.
 • provide awards to LG in specific areas such as nature conservation,  
cultural promotion and so on,
 • draw from awarded cases their best practices to be disseminated to  
other LG,
 • support LG forums of exchanges of knowledge and ideas in innovating  
tourism development and conservation.
 6) The Provincial Administration Organization (OR BOR JOR) should also 
play an active role in ranking the potential of lower tier LG (Tambon Administration 
Organization and Thedsaban Tambon) for tourism development by using this set of 
criteria in order to scan for areas for effective investment.
 7) The Ministry of Tourism and Sports could start some pilot projects with LG 
to promote appropriate and sustainable investment in tourism resource development 
such as  hot springs which are often under the jurisdiction of LG. This will enable LG  
to gain more knowledge to meet required standards and be a learning center for  
other LG.
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จัดลำาดับ  
อปท. ดีเด่น ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และให้กำาลังใจกับ อปท. ที่โดดเด่น  
2) จัดลำาดับ อปท. ท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะและการบริหารจัดการที่ดี และ 3) จัดทำาฐานข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่องเที่ยว
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดของการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial 
Organization) ที่ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้าง การดำาเนินการ และผลงาน (Structure/Conduct/
Performance) 
 วิธีการศึกษาได้แก่ 1) คัดเลือก อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุดจำานวน  
17 แห่ง มาทำาเป็นกรณีศึกษาเพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการจัดการ 2) พัฒนาแบบสำารวจ 
เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของ อปท. ท่องเที่ยว และนำามาสร้างเป็นดัชนีวัด แบบสำารวจนี้ถูกส่งไปยัง อปท. 
ที่ระบุว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในฐานข้อมูล กชช. 2ค. จำานวน 1,889 แห่ง ได้รับการตอบกลับ 494 ชุด 
เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้การได้จำานวน 256 ชุด 3) พัฒนาดัชนีวัดและดัชนีจัดลำาดับ อปท. 
ท่องเที่ยว ด้านศักยภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง ด้านการดำาเนินงาน และด้าน 
ผลการดำาเนินงาน
 ผลของการศึกษาเป็นวิธีการจัดลำาดับและเกณฑ์การจัดลำาดับ 4 ชุด ซึ่งสามารถนำาไป
ใช้จัดลำาดับศักยภาพด้านโครงสร้าง การดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และความสามารถโดยรวม
ของ อปท. และยังได้จัดลำาดับ อปท.ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้ทั้ง 4 เกณฑ์ การศึกษานี ้
ยังได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอำานาจให้แก่ อปท. ในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว  
และให้มีการร่างกฎหมายรายได้ใหม่ให้ อปท. สามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ 
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This study aims 1) to set criteria for ranking the capacity of local governments in 
their efforts and performance in promoting tourism, 2) to rank local governments in 
tourist destinations and 3) to establish a data base of local governments in tourist 
destinations. The study employs the theory of structure, conduct and performance as 
the conceptual framework. The data were obtained from a large scale questionnaire  
survey. These questionnaires were sent to local governments in the data base of 
the Department of Community Development. They are local governments which  
identified themselves as situated in tourist destinations. A total of 496 questionnaires 
were returned from the 1889 questionnaires sent out. Only 256 sets of questionnaires  
contain sufficient information for the study. In addition, field studies and interviews  
with 17 local governments in five major tourist destinations (namely, Phuket,  
Phang-gna, Krabi, Chiangmai and Chiangrai) were conducted to understand the 
problems and the obstacles that these local  governments have encountered in their 
effort to promote tourism and manage tourism resources. Results of the study include 
4 sets of criteria and variables that can be used to evaluate the structure, the conduct, 
the performance and the total ability of the local governments in managing tourism  
in their locality.  Best local governments under each set of criteria were presented.  
The study also indicates several major obstacles from existing laws and power  
boundaries of the local governments which prevent them from effectively managing 
tourism destinations and recommends the change in local natural resource laws to 
empower the local governments so that they can effectively manage local resources.  
The study also suggests the need to have a new revenue law to allow local  
governments to raise sufficient revenue to manage local tourism resources.

ABSTRACT
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ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
การท่องเที่ยวคือ ร่างกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมิได้มีการจัดทำา

CHAPTER

I

บทที่ 1 
บทนำ�
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ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้กำากับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
มีหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายป่าไม้มีการทับซ้อนกันของกฎหมาย (และพื้นที่) กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอำานาจ อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ดิน และกฎหมายทรัพยากรต่างๆ  
ซึ่งล้วนอยู่ในอำานาจของราชการส่วนกลางแทบทั้งสิ้น ดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะ และอยู่ในความดูแลของ 
อปท. แต่องค์กรเหล่านี้ขาดอำานาจตามกฎหมาย ขาดงบประมาณและกำาลังคนที่จะใช้ในการพัฒนา
และบำารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อปท. ขาดแรงจูงใจในการให้ความสำาคัญกับ
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เพราะไม่มีอำานาจให้หารายได้ได้ การขาดความใส่ใจดังกล่าว
อาจนำามาสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยว
 ในด้านการจัดการสุขภาวะเมือง กฎหมายให้อำานาจท้องถิ่นให้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ 
เช่น การจัดการขยะ นำ้าเสีย ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูง จึงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หาก อปท.  
ในท้องที่ไม่สามารถจัดการพื้นที่ของตนให้เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี อย่างไรก็ดี บุคลากรใน อปท.  
ในปัจจุบันยังขาดความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลเต็มที่ในการทำานุบำารุงสิ่งแวดล้อม 
จากประเด็นข้างต้นนำามาสู่คำาถามในการวิจัยของโครงการนี้ คือ (1) อปท. มีความพร้อมในการ
ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้เพียงใด (2) จะทำาอย่างไร 
ให้ อปท. มีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน จะต้องแก้ไขปัญหาของ
อุปสรรคทางด้านกฎหมายอย่างไร และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และ (3) จะใช้เกณฑ์อะไรมาวัด
หรือประเมินว่า อปท. ใดสามารถเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (quality 
destination) ได้ 

1) ศึกษาฐานข้อมูล อปท. ในประเทศ เพื่อจัดทำาฐานข้อมูล อปท. ท่องเที่ยว
2) ทบทวนและเสนอตัวชี้วัด เพื่อจัดลำาดับ อปท. ท่องเที่ยวสุขภาวะที่มีคุณภาพ 
3) ทดสอบตัวชี้วัดในพื้นที่กรณีศึกษา
4) เสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการเชิดชูเกียรติหรือให้รางวัล  
 เพื่อกระตุ้นให้ อปท. ทั่วประเทศมีการดำาเนินงานที่เหมาะกับการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้มี 2 ประเด็นที่สำาคัญ คือ

1.2.1	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
 การสำารวจแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมทั่วประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542 พบว่า มีจำานวนทั้งหมด 179 แห่ง และ 49 แห่งอยู่ในสภาวะ
วิกฤติ โดยแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของ อปท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2000 อ้างใน วัชรี ชูรักษา, 2548) จึงเป็นที่มาของผลงานการศึกษาหลายชิ้นที่มุ่งเน้นการศึกษา 
ใน 5 ประเด็นหลัก คือ ศักยภาพ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา และอุปสรรค  
รวมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไขที่จะมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (สมยศ มะสิลา, 2546;  
วัชรี ชูรักษา, 2548; สุจิตราภา พันธ์วิไล, 2548)

1.1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2 
การทบทวนวรรณกรรม/ 
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
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การศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ 
จัดเวทีระดมสมอง แล้วนำามาวิเคราะห์เป็นผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า พื้นที่ภายใต ้
การดำาเนินงานของ อปท. มีศักยภาพด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ แต่ศักยภาพในการ
จัดการการท่องเที่ยวของ อปท. ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง แม้ว่าบทบาทของ อปท. ในการ
จัดการพื้นที่ที่ตนดูแลจะมากขึ้นก็ตาม (สุจิตราภา พันธ์วิไล, 2548; พัทธมน บุณยราศรัย, 2548) 
จากการศึกษา อปท. 144 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย พบว่า อปท. มีศักยภาพการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวในระดับน้อย และมีศักยภาพในระดับปานกลางใน 4 มิติ คือ 1) นโยบายและยุทธศาสตร ์
2) วิสัยทัศน์ของผู้นำา 3) ความพร้อมของบุคลากรที่จะทำางานกับชุมชน และ 4) การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ชูกลิ่น อุนวิจิตร, 2549) 
 ส่วนสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความสำาเร็จในการจัดการ เกิดจากการที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำานาจให้แก่ อปท. กำาหนดให้ อปท. มีหน้าที่หลากหลายมากขึ้น  
สำาเนาว์ เสาวกูล และคณะ (2550) พบว่า อปท. มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ มาก  
แต่ยังมีส่วนร่วมในด้านการจัดการการท่องเที่ยวไม่มาก เนื่องจากปัญหาการทับซ้อนกันของ
กฎหมาย ระหว่างกฎหมายของ อปท. และกฎหมายที่กำากับทรัพยากรของหน่วยราชการส่วนกลาง  
โดย วัชรี ชูรักษา (2548) ได้ยกตัวอย่างปัญหาการครอบครองที่ดินบนเกาะเต่า ซึ่งมีกรมธนารักษ ์
เป็นเจ้าของ และองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) มีอำานาจในการควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้ต้อง 
ขออนุญาตกรมธนารักษ์อนุมัติแบบแปลนก่อนจะดำาเนินการได้ หรือการที่ อบต.มีหน้าที่โดยตรง 
ตามกฎหมายในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะบนบก แต่การปกป้อง
ทรัพยากรทางทะเลเป็นหน้าที่ของกรมประมงในการส่งเรือตรวจตราพื้นที่ หรือกรณีของการศึกษา
บทบาท และศักยภาพของ อปท. ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี กรณีศึกษาเฉพาะ
เทศบาลเมืองลพบุรี โดย สมยศ มะลิลา (2546) พบว่า ในพื้นที่เทศบาลลพบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
ระดับชาติหลายแห่ง แต่เทศบาลไม่มีหน้าที่จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ เป็นต้น ดังนั้นบทบาท
สำาคัญของ อปท. คือ การบูรณาการและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้การศึกษาบทบาท
ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2555) พบว่า 
กฎหมายที่กำากับทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่มีอยู่ มีมาก่อนกำาเนิด อปท. ทำาให้ อปท. แทบไม่มีอำานาจ
ตามกฎหมายดังกล่าว  
 ขณะที่การบูรณาการและการประสานงานเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหา
ดังกล่าว แต่การที่ อปท. เป็นองค์กรใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก ประกอบกับ ตัวผู้นำา และ 
เจา้หนา้ทีข่อง อปท. ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องตนอยูม่าก เนือ่งมาจากสาเหตุ
ในเรื่องของระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำางานเกี่ยวกับ อปท. และการเป็นคนในท้องถิ่น  
(ศิริพันธ์ ไพโรจน์รัตน์, 2543; วัชรี ชูรักษา, 2548) นอกจากนี้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่น้อยและไม่ต่อเนื่อง หากดูจากแผนดำาเนินงานการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่นประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 พบว่า เป็นหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 1-4 สัปดาห์
เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง อปท. ดังกล่าวจะมีวาระในการดำารงตำาแหน่งนานถึง 4 ปี (วัชรี ชูรักษา, 
2548)
 ประเด็นปัญหาสำาคัญที่สุด คือ เรื่องงบประมาณซึ่งเป็นเสมือนตัวแปรสำาคัญในการพัฒนา
ยังมีไม่เพียงพอ (วัชรี ชูรักษา, 2548; นันทพร อดิเรกโชติกุล, 2550; สำาเนาว์ เสาวกูล และคณะ, 2550)  
เนื่องจากงบประมาณของ อปท. ได้มาจากการขยายเงินอุดหนุนและการเก็บภาษี แต่เงินอุดหนุน 
ที่ได้มานั้นแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2547) เสนอผลงานการทบทวน
ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ เรื่อง ความสามารถในการหารายได้ของเทศบาล และ อบต.โดยมี 
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การศึกษาเชิงประจักษ์ร่วมกับการทดสอบโดยแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ พบว่า ระบบการจัดสรรเงิน 
ของสำานักงบประมาณ มีอคติต่อภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง และให้การสนับสนุนต่อชุมชนเมือง 
มากกว่าชนบท (โดยไม่ได้ตั้งใจ)
 ประเด็นปัญหาเรื่องงบประมาณอีกประการหนึ่ง คือ การใช้งบประมาณในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไปในทางอื่น โดยประเด็นนี้อาจอธิบายด้วยผลงานของ สมพงษ์ ธงไชย (2547)  
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย อปท. ในกลุ่มจังหวัด 
ริมแม่นำ้าโขงตอนล่าง พบว่า ศักยภาพการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับทรัพยากร
ในแต่ละพื้นที่ จึงทำาให้ผลลัพธ์ในการดำาเนินการต่างกัน เช่น จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งพัฒนาด้าน
การประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจังหวัดอำานาจเจริญ  
เน้นการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น งานฝีมือ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ดีปัญหา
เรื่องงบประมาณที่น่าห่วง และไม่ควรมองข้าม คือ ปัญหาการคอรัปชั่น เนื่องจากเงินงบประมาณ 
ของ อปท. จะขึ้นอยู่กับเงินภาษี และงบประมาณอุดหนุนที่แปรไปตามสภาพเศรษฐกิจ แต่เงินเหล่านี ้
มีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ผลงานการพัฒนากลับไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ควรจะเป็น 
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ อาชีพ และรายได้ของชาวบ้าน
 ด้านปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็มีความสำาคัญเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การดำาเนิน
นโยบายต่างๆ จะประสบความสำาเร็จได้นั้น ควรได้รับความร่วมมือจากภาคีการท่องเที่ยวทั้งใน
ภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน ทั้งนี้ผลงานการศึกษาหลายชิ้นได้สะท้อนปัญหาและเสียงร้อง
ของประชาชนว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำาเนินงานมากขึ้น (นันทพร อดิเรกโชติกุล, 
2550; มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2548) ซึ่งในกรณีศึกษาของ มาฆะ ขิตตะสังคะ (2548) ได้ศึกษาบทเรียน
จากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดเชียงราย พบว่า การวางแผนกระทำาการโดยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ซึ่งทั้ง อบต.และประชาชนไม่มีส่วนรับรู้ ยิ่งไปกว่านั้นแผนดังกล่าวยังเป็นไปในเชิงทฤษฎีมากกว่า
เชิงปฏิบัติ
 นอกจากปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างเชิงนโยบายและปัญหางบประมาณจะมีความเกี่ยวข้อง
กับความพร้อมและความมีศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว การประชาสัมพันธ์ถือเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน โดย นันทพร อดิเรกโชติกุล  
(2550) พบว่า ถึงแม้การพัฒนาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อบต.ในกลุ่มอีสานมีผลต่อ 
การท่องเที่ยว แต่ อปท. ยังไม่มีแผนประชาสัมพันธ์ที่ดีและชัดเจน อีกทั้งบุคลากรยังขาดความ
สามารถในการสื่อสารและการผลิตสื่อ และแม้จะมีโครงการอินเตอร์เน็ตตำาบลที่อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนให้แต่ละตำาบลมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
เป็นของตัวเอง แต่เว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้จริงตามที่กล่าวอ้าง
 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังในข้างต้น และความคาดหวังของประชาชน รวมทั้ง
หน่วยงานท้องถิ่นต่อปัญหาดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้ คือ 1) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ อปท. โดยให้ 
อปท. มีอำานาจในการจัดการอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้มีการประสานงานเชิงบูรณาการมากขึ้น  
อปท. เองควรได้รับการอบรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 2) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับชุมชน  
กล่าวคือ ควรมีการส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติการ การประเมินและติดตามผล รวมถึงการ
จัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น  
3) ให้มีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น และมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และ 4) ส่งเสริม
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงาน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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จากผลการวิจัยที่ผ่านมาดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของศักยภาพ บทบาทหน้าที่  
และความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว แต่ปัญหาที่ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนอำานาจ 
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอันที่จริงมีกำาหนดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2549 แต่สภาพปัญหา คือ  
การถ่ายโอนอำานาจต้องพิจารณาจากความพร้อมของท้องถิ่น แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินศักยภาพความพร้อมว่า มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอย่างไรให้เหมาะสม
กับพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตน่าจะให้ความสำาคัญในประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

1.2.2	 ศักยภาพในระดับท้องถิ่น
 การประเมินศักยภาพในระดับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเป็นงานประเมินระดับแหล่งท่องเที่ยว
หรือชุมชน แต่ขาดงานที่เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของ อปท.
 การประเมินศักยภาพในระดับท้องถิ่นมีการประเมินในหลายรูปแบบ เช่น การประเมิน
ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนต่างๆ การประเมินศักยภาพกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น การประเมินตามแนวทางนี้ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์หรือสำารวจ
แหล่งท่องเที่ยว การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การประเมินด้วยการวิเคราะห์ SWOT เช่น การประเมิน
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเชียงใหม่ โดย กมลวรรณ กาญจนกิตติ (2545) การศึกษา
ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริของ ศิโรรัตน์ หอมนาน (2547) เป็นต้น
 ผลการศึกษาศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการประเมิน
ศักยภาพระดับชุมชนทั้งที่ประสบความสำาเร็จและไม่ค่อยประสบความสำาเร็จในการจัดท่องเที่ยว 
ของชุมชน โดยหมู่บ้านที่ค่อนข้างประสบความสำาเร็จในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไทยทรงดำา บ้านเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง มธุรส ปราบไพรี (2543)  
พบว่า ชาวไทยทรงดำามีศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อ
ความมีศักยภาพดังกล่าวคือ (1) มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีการอยู่ร่วมกัน
โดยระบบเครือญาติ (2) มีรายได้ และอาชีพที่ไม่ได้มาจากการพึ่งพาการท่องเที่ยว (3) มีการเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 ขณะที่ นิรันดร์ บุญเนตร (2547) ได้ศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หมู่บ้านแม่กำาปอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้านมีการจัดการที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากชุมชน
มีความพร้อมด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการดำารงชีวิตที่เรียบง่าย โดยสามารถรักษาป่าชุมชน 
ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และมีปัจจัยพื้นฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
 ส่วนตัวอย่างการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่ไม่ค่อยประสบความสำาเร็จ 
เช่น ชุมชนลำานำ้าว้า อำาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่ง คมสัน วาฤทธิ์ (2545) พบว่า ชุมชนดังกล่าว 
มีศักยภาพด้านการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่กลับมี 
ศักยภาพตำ่าในเรื่องของการให้บริการการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
 จากงานศึกษาในอดีต มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ลักษณะของหมู่บ้านที่ประสบความสำาเร็จ 
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเด่น คือ เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะวัฒนธรรมร่วมกัน และส่วนใหญ่ 
เป็นการจัดการโดยชุมชนไม่ใช่ อปท. ขณะที่ชุมชนที่ไม่ค่อยประสบความสำาเร็จ ส่วนใหญ่มักม ี
ปัญหาที่คล้ายกัน คือ มีการจัดการแนวดิ่งโดยภาครัฐ หรือหน่วยงานราชการ หรือกลุ่มผู้นำา  
และดำาเนินการโดยเน้นการตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป  
อีกทั้ งยังเป็นที่มาของปัญหาการกระจายรายได้และความไม่ เท่า เทียมกันในการกระจาย 
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ผลประโยชน์ภายในชุมชน ดังที่ได้มีการนำาเสนอในการศึกษาของ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 
(2548) และ Akarapong et al. (2006)

จากผลงานการศึกษาที่ผ่านมา สรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกัน  
โดยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคมที่เข้าถึงยาก  
อปท. ไม่มีอำานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว
จนทำาให้แตกความสามัคคีกันภายในชุมชน ทั้งนี้ ยศ สันตสมบัติ และคณะ (2544) ได้นำาเสนอ 
การเตรียมพร้อมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว โดยมี 
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1) การเตรียมความพร้อมของชุมชน โดยชุมชนมีการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมกับองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการ 
 2) จัดทำาแผนงานและโปรแกรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน และร่วมกันกำาหนดบทบาท
หน้าที่ของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มช้าง กลุ่มแพ เป็นต้น อีกทั้งต้องมีการจัดทำาเส้นทางการท่องเที่ยว
พร้อมรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอย่างชัดเจน 
 3) การเตรียมแผนโฆษณา โดยร่วมมือกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงแรม เกสต์เฮาส ์ 
รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 4) มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยว ทั้งด้านที่พักแรม บุคลากร 
และการส่งเสริมสินค้าหัตกรรมของชุมชน 
 5) คณะกรรมการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต้องมีการประชุมเพื่อกำาหนดกลยุทธ์ และ
ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นสมำ่าเสมอ 
 ในผลงานชิ้นเดียวกันนี้ยังชี้ ให้ เห็นถึงปัญหาของการจัดการอย่างมีส่วนร่วมว่า  
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการจัดการ และมีความขัดแย้งกันเองภายในชุมชน นอกจากนี้ 
ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ประชาชนอาจต้องการมีส่วนร่วมในบางขั้นตอนเท่านั้น เช่น  
ในงานการศึกษาของ จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ (2547) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เขตเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว พบว่า  
ชุมชนบ้านเชียงแมน และบ้านจานเหนือ ต้องการในการมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัต ิ
และผลมากกว่าขั้นตอนการคิด วางแผนและการลงทุน เป็นต้น

กรอบแนวคิด
 การศึกษานี้จะพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 
การจัดการอุตสาหกรรม (Industries Organization) ที่ว่าด้วยโครงสร้าง การดำาเนินงาน และ 
ผลการดำาเนินงาน (Structure/Conduct/Performance: S-C-P) ซึ่งต้องดำาเนินการศึกษา 
และประเมินตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

ก) ด้านโครงสร้าง (Structure)
 ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยว มีปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
ที่สำาคัญ คือ ตัวแปรด้านสิ่งดึงดูดใจ สาธารณูปโภค และสิ่งอำานวยความสะดวกประเด็นคำาถาม 
ในส่วนนี้ ได้แก่ 

1.3 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ของการวิจัย
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 1) โครงสร้างกฎหมายที่ซ้อนทับหลายฉบับ เช่น กฎหมายจัดตั้งองค์กร กฎหมายที่ดิน     
ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง ฯลฯ มีผลต่อ อปท. อย่างไรในด้านการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  
การหารายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
 2) ปัจจัยโครงสร้างมีผลต่อการดำาเนินงานของ อปท. และผลของการดำาเนินการ 
ด้านการท่องเที่ยวอย่างไร

ข) ด้านการดำาเนินงาน (Conduct)
 ซึ่งมีประเด็นคำาถามในส่วนนี้ ได้แก่ 
 1) อปท. มีบทบาทแค่ไหนและอย่างไรในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2) อะไรเป็นอุปสรรคในการดำาเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
 ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการดำาเนินการ ได้แก่ การมีแผนท่องเที่ยวในระดับ อปท. การจัดสรร
งบประมาณในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น การดำาเนินการ
ตามแผนท่องเที่ยวที่มีการจัดทำาขึ้นมา การกำากับ Carrying capacity ของแหล่งท่องเที่ยวหรือ 
ท้องถิ่น การลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชน การรักษาและดำารงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น

ค) ด้านผลการดำาเนินงาน (Performance) 
 ส่วนนี้มีประเด็นคำาถาม คือ ผลการจัดการการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นควรใช้ตัวชี้วัด
อะไรมาวดัผลการดำาเนนิการและมาทดแทนตวัชีว้ดัทีม่ตีน้ทนุจดัเกบ็สงู และตอ้งเกบ็จากนกัทอ่งเทีย่ว  
เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และทัศนคติของคนท้องถิ่น 
ที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีของ 
ผลการดำาเนินงาน แต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่หากต้องจัดเก็บในระดับท้องถิ่นจะใช้เวลาและ
ทรัพยากรมาก การศึกษานี้จึงค้นหาตัวชี้วัดที่เป็นไปได้เพื่อสร้างเกณฑ์ที่นำาไปใช้ได้จริง รายละเอียด 
กรอบแนวคิด ที่มาของดัชนีและตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน อยู่ในบทที่ 2 

ง) ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง การดำาเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน
 การศึกษาส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหลักทั้ง 3 กลุ่ม คือ โครงสร้าง การจัดการ ผลงาน รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อทดสอบบทบาท 
ความสำาคัญของ อปท. ในการการจัดการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น โดยใช้แบบจำาลองสมการ 
เชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดของแนวคิด ตัวแปร ในบทที่ 2 และบทที่ 7

การศึกษาครั้งนี้จะใช้ทั้งวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ อปท. เชิงลึกใน 5 จังหวัด
ท่องเที่ยว (เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ พังงา และภูเก็ต) (ดูตารางที่ 1) เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรค 
จุดอ่อน จุดแข็ง ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลจากแบบสำารวจ แล้วจึงนำาความรู้จากข้อมูล 
เชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม และส่งไปยัง อปท. ที่มีข้อมูลท่องเที่ยวในฐานข้อมูล กชช. 
2ค. ซึ่งมีจำานวน อปท. 1,889 แห่ง นอกจากนี้ ยังนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาประมวลเป็นกรณี
ศึกษา ส่วนดัชนีและตัวชี้วัดคำานวณจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ส่งไปยัง อปท. จำานวน 1,889 
แห่ง ผลที่ได้จะนำาเสนอเฉพาะ อปท. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก เท่านั้น   

1.4 
วิธีการศึกษา
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ลำาดับ รายชื่อ	อปท. อำาเภอ จังหวัด

1 ทต.เวียง เชียงแสน เชียงราย

2 ทต.เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย

3 ทต.เวียง เชียงของ เชียงราย

4 ทต.เวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย

5 อบต.บ้านแซว เชียงของ เชียงราย

6 อบต.ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่

7 ทต.ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่

8 ทต.สุเทพ เมือง เชียงใหม่

9 ทต.บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 

10 ทต.อุโมงค์ เมือง ลำาพูน

11 ทต.ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต

12 อบต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

13 อบต.คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่

14 อบต.อ่าวนาง เมือง กระบี่

15 อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา

16 อบต.รมณีย์ กะปง พังงา

17 อบต.เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา

18 อบต.เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา

ผลการศึกษาที่ได้จะถูกนำาไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
 1) หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมา สำาหรับวัดศักยภาพ 
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อจัดลำาดับ อปท. สำาหรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
 2) หน่วยงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาเป็นเกณฑ์ในการจัด
ลำาดับ อปท. เพื่อให้รางวัลเชิดชูเกียรติ และให้กำาลังใจ อปท. ที่มีการจัดการที่ดีสำาหรับการท่องเที่ยว
 3) อปท. ที่สนใจการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
กรณีที่เป็นเลิศที่ได้จากการจัดลำาดับ  

บทที่ 2 ทบทวนตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 7 ประเทศ 
และเป็นการนำาเสนอกรอบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดและดัชนีในระดับ อปท. บทที่ 3 
เป็นการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บทที่ 4 เป็นการทบทวนแหล่งรายได้ 
ของ อปท. เพื่อหาช่องทางหารายได้จากการท่องเที่ยวให้ อปท. บทที่ 5 เสนอกรณีศึกษาการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นของ อปท. ในภาคเหนือและภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบ  
บทที่  6  เสนอการพัฒนาดัชนี เพื่ อจัดลำ าดับศักยภาพการท่องเที่ยว  และรายชื่ อ  อปท.  
ใน 10 อันดับแรก บทที่ 7 เสนอทฤษฎีที่ใช้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวัดศักยภาพการเชื่อมโยง  
และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง การดำาเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน บทที่ 8 เป็นบทสรุป 
และข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 1 
อปท.	ท่องเที่ยวที่สัมภาษณ์

1.5 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษา

1.6 
การนำาเสนอรายงาน
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ปัจจุบันการจัดลำาดับเพื่อการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นวิธีการที่นิยมเพื่อให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องรู้ถึงช่องว่าง (Gap) ของความสามารถในการแข่งขัน สำาหรับยกระดับและพัฒนา 
การจัดการให้ตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในที่นี่ก็คือ ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 เนื้อหาส่วนนี้อธิบายถึงแนวคิดและองค์ประกอบของดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันด้านการ 
เดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียน 7 ประเทศ และการถอดหรือปรับองค์ประกอบ 
เหล่านี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในระดับ อปท. 
โดยมีเนื้อหาในแต่ละส่วนดังนี้

จากการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของภาคบรกิารการเดนิทางและการทอ่งเทีย่วของโลก ทำาใหภ้าคเศรษฐกจิ 
ดังกล่าวมีบทบาทสำาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ 
กำาลังพัฒนา ดังนั้น World Economic Forum (WEF) จึงจัดทำาดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)  
ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นครั้งแรก ดัชนี TTCI เป็นดัชนีสรุป (Comprehensive Index)  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดปัจจัยและนโยบายที่ทำาให้เกิดการจูงใจในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ 
การเดินทางและการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ รายงานดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ จำานวน 124 ประเทศ  
และขยายเพิ่มเป็น 140 ประเทศในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2556  
WEF ออกรายงานดังกล่าวมาแล้วรวม 5 ฉบับ (พ.ศ. 2550, 2551, 2552, 2554 และ 2556) และ
วางแผนที่จะรายงานดัชนี TTCI ทุกๆ สองปี โดยหวังที่จะให้ดัชนี TTCI เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ 
ในการสร้างแม่แบบการจัดการ (Blueprints) ของภาคธุรกิจและรัฐบาลสำาหรับการพัฒนาให้เกิด 
ความยั่งยืนและเติบโตในภาคบริการการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ในโลก

CHAPTER

II

บทที่ 2 
แนวคิดในก�รจัดลำ�ดับคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของภ�ครัฐในก�รจัดก�รท่องเที่ยว

2.1 
การวัดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว
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การจัดทำารายงานดัชนี TTCI ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสาขาการบริการ
การเดินทางและการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่น องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) สภาการเดินทาง 
และการท่องเที่ยวโลก (WTTC) สายการบินต่างๆ เป็นต้น โดยในรายงานดัชนี TTCI จะให้ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจและนโยบายแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งยังเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นที่สำาคัญสำาหรับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐหรือผู้กำาหนดนโยบายจะได้นำาข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวไปใช้กำาหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่คอยบั่นทอนความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศตนเอง หรือนำามาใช้เป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทาง 
และการท่องเที่ยวของประเทศตนเอง

ดัชนี TTCI ครอบคลุม 3 องค์ประกอบสำาคัญที่เป็นตัวส่งเสริมและขับเคลื่อนความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบทั้งสามแบ่งออกเป็นดัชนีย่อย  
3 กลุ่ม คือ
 1) ดัชนีย่อยกลุ่มกฎและระเบียบข้อบังคับของการเดินทางและการท่องเที่ยว  
ประกอบด้วยนโยบายทั่วไปและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของภาครัฐ
 2) ดัชนีย่อยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของธุรกิจการเดินทางและ 
การท่องเที่ยวที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภท ”Hard„ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ เช่น ถนน สนามบิน เป็นต้น
 3) ดัชนีย่อยกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของการเดินทาง 
และการท่องเที่ยวที่เป็นองค์ประกอบประเภท ”Soft„ ของทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เอื้ออำานวย (Resource Endowment) ที่มีอยู่ในแต่ละ
ประเทศ

ในแต่ละดัชนีย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มย่อยหลัก (Pillar) ที่แตกต่างกันรวมทั้งหมด  
14 กลุ่มย่อย ดังแสดงในรูปที่ 1 และในแต่ละ Pillar ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่แตกต่าง โดยมี 
ตัวชี้วัดรวมทั้งหมด 75 ตัวชี้วัด ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
 1) นโยบาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมถึง 
สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวในแต่ละ
ประเทศ
 2) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ที่ประเมินถึงความเข้มงวดของ
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในแต่ละประเทศ รวมทั้งการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว
 3) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่คำานึงถึง
ต้นทุนของอาชญากรรมและความรุนแรง จำานวนครั้งในการเกิดการก่อการร้าย และอุบัติเหตุของ
การจราจรบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความสามารถในการให้บริการของตำารวจ
ในการป้องกันอาชญากรรม
 4) สุขภาพและสุขอนามัย ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่ประเมินถึงคุณภาพและความพร้อม
ในเรื่องการดูแลสุขภาพและโครงสร้างสร้างพื้นฐานทางด้านสุขาภิบาล
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 5) ลำาดับความสำาคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ที่เป็นการ
วัดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนาและการให้ความสำาคัญกับภาคเศรษฐกิจการเดินทาง 
และการท่องเที่ยว
 6) โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ที่วัดทั้งปริมาณ 
และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ
 7) โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ที่วัดทั้งปริมาณ 
และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก
 8) โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ที่วัดคุณภาพ 
ของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสถานที่พักแรม จำานวนบริษัทรถเช่าที่มีอยู่ โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินที่จำาเป็นสำาหรับ 
นักท่องเที่ยว เช่น ตู้ ATM เป็นต้น
 9) โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ที่ประเมินคุณภาพของ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication 
technology: ICT) ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
 10) ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ที่วัดต้นทุนเปรียบเทียบ
ของแหล่งท่องเที่ยว
 11) ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ที่เป็นการประเมินสุขภาพโดยทั่วไป 
ของประชาชน และระดับของการศึกษาและการอบรมในแต่ละประเทศ 
 12) การเปิดรับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ที่วัดการเปิดรับหรือการยินดีต้อนรับ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติของสังคมหรือประชาชนในประเทศ
 13) ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่รวบรวมถึงคุณภาพ จำานวน และ 
การดูแลมรดกโลกด้านธรรมชาติและพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองในแต่ละประเทศ
 14) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่ประเมินถึงคุณภาพและจำานวน
ของมรดกโลกด้านวัฒนธรรม รวมทั้งสนามกีฬาและจำานวนงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
ในระดับนานาชาติในแต่ละประเทศ
 
นอกจากนี้ WEF มีแผนที่จะเพิ่มกลุ่มย่อยหลักที่ 15 ที่เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) ตัวชี้วัดทั้ง 75 ตัว มีค่าคะแนนระหว่าง 1–7 โดยตัวชี้วัด 
ที่เป็นข้อมูลดิบถูกแปลงเป็นค่าคะแนนดังกล่าวด้วยสูตรการคำานวณมาตรฐานดังนี้

6 ×
ค่าคะแนนของประเทศ - ค่าคะแนนตำ่าสุดของกลุ่มตัวอย่าง

+ 1
ค่าคะแนนสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง - ค่าคะแนนตำ่าสุดของกลุ่มตัวอย่าง

หลังจากได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละตัวก็จะนำาค่าคะแนนดังกล่าวมาหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ได ้
ถ่วงนำ้าหนักในแต่ละกลุ่มย่อยหลักก่อนที่จะคำานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ได้ถ่วงนำ้าหนักของ 
ดัชนีย่อยและดัชนีรวม TTCI
 ข้อสังเกตของดัชนี TTCI ก็คือ เป็นดัชนีที่เน้นด้านโครงสร้างกายภาพและการจัดการ 
ของรัฐค่อนข้างมาก และไม่เน้นด้านอุปสงค์ คือ จำานวนหรือรายได้จากการท่องเที่ยว จึงไม่เป็น 
ที่น่าแปลกใจ (ดังจะเห็นต่อไป) ว่า ประเทศไทยอยู่ในลำาดับที่ไม่สูงนักทั้งๆ ที่เป็นประเทศที่รู้จักกันด ี
ด้านการท่องเที่ยว
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 ที่แสดงขนาดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศที่สำาคัญในอาเซียน  
7 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดยข้อมูลในคอลัมน์แรกเป็นข้อมูลจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งภูมิภาค
อาเซียนมีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูงใน 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ 
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี ้ 
ขณะที่คอลัมน์ที่สองเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสัดส่วนจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร 100 คน  
พบว่า มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่มีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่าจำานวนประชากร  
โดยมีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากรสูงกว่ามาเลเซียซึ่งมีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงสุดในภูมิภาคประมาณ 2.3 เท่า (200/87 ≈ 2.3) ขณะที่ไทยซึ่งมีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
รองจากมาเลเซียมีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากรประมาณร้อยละ 30 ต่อประชากร 
ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งสูงกว่ากัมพูชาประมาณ 1.5 เท่า (30/19 ≈ 1.5) ส่วนประเทศที่เหลือมีสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากรประมาณร้อยละ 3-7 
 สำาหรับสดมภ์ที่ 3-5 ในตารางที่ 2 เป็นรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสัดส่วนรายรับ
ดังกล่าวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) และต่อหัวประชากร 
ตามลำาดับ ข้อมูลในสดมภ์ที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงสุดถึง 26.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่มีรายรับดังกล่าว 

รูปที่ 1 
ส่วนประกอบของดัชนี	TTCI

ที่มา: World Economic Forum (2012)

ดัชนีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและการทองเที่ยว
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)

กฎ และระเบียบขอบังคับ
ของการเดินทางและการทองเที่ยว

โครงสรางพ�้นฐาน
และสภาพแวดลอมของธุรกิจ
การเดินทางและการทองเที่ยว

ทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม 
และทรัพยากร ธรรมชาติ

ของการเดินทางและการทองเที่ยว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ

การเปดรับการทองเที่ยว

ทรัพยากรมนุษย

ความสามารถในการแขงขัน
ดานราคาของการเดินทาง 

และการทองเที่ยว

โครงสรางพ�้นฐานดาน ICT

โครงสรางพ�้นฐานดานการทองเที่ยว

โครงสรางพ�้นฐานการขนสงทางบก

โครงสรางพ�้นฐานการขนสงทางอากาศ

ลำดับความสำคัญ
ของการสงเสร�มการทองเที่ยว

สุขภาพและสุขอนามัย

ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัย

ความยั่งยืนของสิ�งแวดลอม

นโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ

ดัชนียอย Cดัชนียอย Bดัชนียอย A

2.2 
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว
ของประเทศในอาเซียน
(7 ประเทศ)
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ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 18.26 แล 17.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำาดับ โดยรายรับจาก 
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศทั้งสามเช่นเดียวกับการกระจุกตัวของจำานวน
นักท่องเที่ยว ขณะที่ข้อมูลในสดมภ์ที่ 4 สะท้อนถึงความสำาคัญของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่มีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชามีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติสูงถึงร้อยละ 15 ส่วนไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำาด้านการท่องเที่ยว 
ในภูมิภาคนี้มีสัดส่วนดังกล่าวประมาณร้อยละ 7-8 ส่วนคอลัมน์ที่ 5 แสดงให้เห็นถึงรายรับ 
ที่ประชาชนในแต่ละประเทศได้รับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากข้อมูลดังกล่าว 
พบว่า ประชาชนในสิงคโปร์มีรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดถึง 3,470 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย และไทย ที่มีรายรับดังกล่าวประมาณ 646 
และ 411 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว ตามลำาดับ ส่วนประเทศที่เหลือมีรายรับดังกล่าวน้อยกว่า 100 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว ยกเว้น กัมพูชาที่มีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อหัวประชากรประมาณ  
113 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว

ประเทศ

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ดัชนี	TTCI	

(ลำาดับที่	/139) 4ล้านคน 1 ต่อประชากร	
100	คน

ล้าน	$US 2 ต่อ	GDP	
(ร้อยละ) 3

ต่อหัวประชากร	
($US/persons) 3

สิงคโปร์ 10.39 199.81 17,990 7.9 3,470.3 5.2 (10)

มาเลเซีย 24.71 87.31 18,259 7.7 646.3 4.6 (35)

ไทย 19.10 29.89 26,256 8.2 411.0 4.5 (41)

อินโดนีเซีย 7.65 3.22 7,952 1.1 33.5 4.0 (74)

เวียดนาม 6.01 6.81 5,620 5.4 63.7 3.9 (80)

ฟิลิปปินส์ 3.92 4.17 2,783 1.7 29.6 3.7 (94)

กัมพูชา 2.88 19.20 1,683 15.0 112.6 3.4 (109)

ที่มา: 1 UNWTO (2012), 2 IMF (2012), 3 คำานวนจากข้อมูลของ IMF (2012), 4 WEF (2012)

สดมภ์ที่  6 เป็นดัชนี TTCI และลำาดับที่ของประเทศในอาเซียนเมื่อเทียบกับ 139 ประเทศ  
ที่ศึกษาโดย WEF ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์และมาเลเซียมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวสูงกว่าไทย โดยสิงคโปร์มีคะแนนดัชนี TTCI เท่ากับ 5.2 (เต็ม 7.0) 
และอยู่ในลำาดับที่ 10 ของโลก (เทียบกับ 139 ประเทศ) ขณะที่มาเลเซียแม้ว่าจะมีคะแนนค่าดัชนี 
TTCI เท่ากับ 4.6 ซึ่งสูงกว่าไทยเพียง 0.1 แต่อยู่ลำาดับที่ 35 ของโลก ส่วนไทยมีระดับค่าคะแนน 4.5  
และอยู่ในลำาดับที่ 41 สำาหรับกัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับค่าคะแนนน้อยที่สุดในภูมิภาค คือ มีระดับ
ค่าคะแนนเท่ากับ 3.4 และอยู่ในลำาดับที่ 109 
 ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนดัชนีและลำาดับที่ของแต่ละ Pillar ที่เป็นดัชนีย่อยของ 
ความสามารถในแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าดัชนีรวม  
TTCI สูงสุดในอาเซียน และมีค่าคะแนนดัชนีย่อยสูงสุดในภูมิภาคเกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่อง  
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา (เป็นรองมาเลเซียและไทย) และทรัพยากรธรรมชาติ  
(มีค่าดัชนีตำ่าสุดในภูมิภาค) สำาหรับประเทศไทยซึ่งมีค่าดัชนีรวม TTCI ลำาดับสามรองจากสิงคโปร์
และมาเลเซีย มีค่าคะแนนของดัชนีย่อยสูงกว่าสิงคโปร์ 2 เรื่อง คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และมีค่าคะแนนของดัชนีย่อยสูงกว่ามาเลเซีย 5 เรื่อง คือ  
การให้ความสำาคัญกับ T&T โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานด้านการ 
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

ตารางที่ 2 
ขนาดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ของประเทศอาเซยีนทีส่ำาคญั	7	ประเทศ	

ในป	ีพ.ศ.	2554
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นอกจากนี้หากพิจารณาดัชนีย่อยทั้ง 14 Pillars พบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 
เป็นดัชนีย่อยที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีค่าคะแนนดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ขณะที่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเป็น 
ดัชนีย่อยที่ประเทศในอาเซียนมีค่าคะแนนตำ่าที่สุด

Pillars	ของ	TTCI สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา

1. กฎ และระเบียบข้องบังคับ 6.0 (1) 5.1 (21) 4.4 (76) 4.2 (88) 4.4 (67) 4.4 (70) 3.4 (132)

2. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 4.9 (41) 4.6 (64) 4.2 (97) 3.9 (127) 4.1 (115) 4.2 (94) 4.3 (82)

3. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 6.1 (13) 4.5 (83) 4.4 (94) 4.7 (72) 4.8 (68) 4.1 (109) 4.6 (79)

4. สุขภาพและสุขอนามัย 5.2 (55) 4.5 (75) 4.4 (80) 2.6 (115) 4.1 (89) 3.8 (97) 1.5 (133)

5. ลำาดับความสำาคัญของ T&T 6.4 (2) 4.8 (46) 4.9 (38) 5.7 (15) 4.0 (107) 4.5 (70) 5.8 (13)

6. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ 5.0 (14) 4.2 (34) 4.5 (23) 3.3 (58) 2.7 (85) 2.8 (80) 2.3 (113)

7. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก 6.6 (2) 4.6 (36) 4.1 (56) 3.2 (82) 3.3 (77) 2.8 (114) 3.0 (103)

8. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 5.1 (33) 3.6 (74) 4.9 (40) 2.0 (116) 2.1 (110) 2.6 (98) 1.4 (131)

9. โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 5.2 (20) 3.7 (52) 2.9 (81) 2.5 (96) 3.2 (67) 2.5 (98) 1.9 (123)

10. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 5.1 (29) 5.6 (3) 5.8 (15) 5.6 (4) 5.2 (16) 5.2 (20) 5.1 (31)

11. ทรัพยากรมนุษย์ 6.1 (2) 5.2 (37) 4.8 (74) 5.0 (51) 4.9 (72) 4.7 (86) 4.3 (109)

12. การเปิดรับการท่องเที่ยว 5.7 (12) 5.4 (17) 5.3 (24) 4.2 (121) 4.5 (87) 4.6 (65) 5.3 (21)

13. ทรัพยากรธรรมชาติ 2.6 (96) 4.5 (22) 4.6 (21) 4.7 (17) 3.6 (51) 3.3 (70) 3.5 (53)

14 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 3.9 (30) 3.8 (33) 3.9 (32) 3.5 (39) 3.6 (36) 2.2 (76) 1.6 (111)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นลำาดับที่เมื่อเทียบกับ 139 ประเทศ 
ที่มา: World Economic Forum (2011)

จากแนวคิดดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวที่วัดในระดับประเทศ 
ในที่นี้จะประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวร่วมกับกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม 
เป็นฐานของการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ประกอบด้วย 
ดัชนีย่อย 3 กลุ่ม คือ ดัชนีชี้วัดทางด้านโครงสร้าง (Structure) ดัชนีชี้วัดทางด้านการดำาเนินงาน 
(Conduct) และดัชนีชี้วัดทางด้านผลการดำาเนินงาน (Performance) โดยดัชนีย่อยแต่ละดัชนี 
มีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 2 
 ส่วนตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างดัชนีความสามารถในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ อปท. กับ ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว 
(TTCI) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ดัชนีทั้งสองมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ดัชนี
ความสามารถในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อปท. สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในระดับ อปท. ได้

ตารางที่ 3 
คะแนนขององค์ประกอบ

ของดัชนี	TTCI	และการจัดลำาดับ

ของประเทศอาเซยีนทีส่ำาคญั	7	ประเทศ

ในปี	พ.ศ.	2554

2.3 
การวัดความสามารถ
ของ อปท. ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
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ดัชนี.ความสามารถของ	อปท	ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดัชนี	TTCI

1. นโยบาย/ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ 1. กฎ และระเบียบข้องบังคับ

2. สิ่งดึงดูดใจ/ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
2. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

13. ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ความหลากหลายและกำาลังรองรับของอุตสาหกรรม 8. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

4. สิ่งอำานวยความสะดวกและการเข้าถึง

6. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ

7. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก

9. โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

5. นโยบายและแผนท่องเที่ยว
5. ลำาดับความสำาคัญของ T&T

6. งบประมาณที่เกี่ยวข้อง

7. การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน 14 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

8. การมีส่วนร่วมของประชาชน 11. ทรัพยากรมนุษย์

12. การเปิดรับการท่องเที่ยว

9. จำานวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้ม

10. รางวัลที่เกี่ยวข้อง

11. ความปลอดภัย 3. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

12. มาตรฐานสุขภาวะ 4. สุขภาพและสุขอนามัย

รูปที่ 2 
ส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด

ความสามารถของ	อปท.	

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดัชนีความสามารถของ อปท. ในการสงเสร�มการทองเที่ยว

นโยบาย/ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ การมีแผนทองเที่ยว จำนวนนักทองเที่ยวและแนวโนม

มาตรฐานสุขภาวะ

ความปลอดภัย

รางวัลที่เกี่ยวของ

การมีสวนรวมของประชาชน

การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน

งบประมาณท่ีเกี่ยวของ

สิ�งอำนวยความสะดวก
และการเขาถึง

ความหลากหลาย
และกำลังรองรับของอุตสาหกรรม

สิ�งดึงดูดใจ/ความยั่งยืน
ของสิ�งแวดลอม

ดัชนียอย 3:
ดานผลการดำเนินงาน

ดัชนียอย 2:
ดานการดำเนินงาน

ดัชนียอย 1:
ดานโครงสราง

ตารางที่ 4 
ความสอดคล้องระหว่าง

ดัชนีความสามารถในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวของ	อปท.	

กับดัชน	ีTTCI
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ในการวัดศักยภาพท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นจะต้องใช้ความพร้อมขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน 
ดังที่กล่าวมาแล้วรวมกัน คือ 1) องค์ประกอบทางด้านโครงสร้าง (Structure) 2) องค์ประกอบ 
ทางด้านการดำาเนินงาน (Conduct) และ 3) องค์ประกอบทางด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

รูปที่ 3 
กรอบแนวคิดการวัดความสามารถ

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของ	อปท.	

ในบทที่ 6 จะเป็นการนำาเสนอตัวชี้วัดของดัชนีแต่ละองค์ประกอบ และเพื่อจัดลำาดับความพร้อม 
ของโครงสร้าง บทบาทหรือการดำาเนินงานของ อปท. และผลที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ซึ่งเมื่อนำาดัชนีทั้ง 3 ด้านมารวมกันจะได้ศักยภาพโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 ในบทที่ 7 จะได้นำาองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมาหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อจะศึกษา
ว่าในองค์ประกอบด้านโครงสร้าง ซึ่งจะแยกเป็นการลงทุนภาคเอกชน และโครงสร้างอื่น และบทบาท
ของ อปท. จะมีส่วนสนับสนุนหรือมีอิทธิพลต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวเท่าใด

ความสามารถ
ในการสงเสร�ม
การทองเที่ยว

ของ อปท.

การดำเนินงาน
(Conduct)

ผลการ
ปฏิบัติงาน

(Performance)

โครงสราง
(Structure)
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เนื่องจากสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวมักเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติร่วมกัน 
ของประชาชนหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน ฯลฯ ดังนั้นทรัพยากร 
ท่องเที่ยว ที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมจะมีกฎหมายกำากับ ประเทศไทยมีกฎหมายกำากับการใช้และ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรแยกตามส่วนราชการ เพราะ การจัดการของไทยแบ่งแยกการจัดการเป็นส่วนๆ 
ตามสายงาน (Function) รบัผดิชอบโดยแตล่ะหนว่ยงาน เชน่ กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื  
ดูแลอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้รับผิดชอบป่าสงวนและป่าชายเลน  
เป็นต้น ดังนั้น แต่ละทรัพยากรจึงอาจมีกฎหมายกำากับจำานวนมาก 
 ในบทนี้จะวิเคราะห์อำานาจหน้าที่ของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญ และอำานาจในการจัดการ         
การท่องเที่ยวของ อปท. ภายใต้กฎหมาย 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก เป็นกฎหมายที่จัดตั้ง อปท.  
กลุ่มที่สอง เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มที่สาม เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะเมือง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำาหนดให้รัฐให้อิสระ อปท. ตามหลักแห่ง 
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีอิสระในการกำาหนดนโยบาย 
บริหารจัดการบริหารสาธารณะ บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 14 
มาตรา 281-290 ยังคงสาระเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
มาตรา 2901 ซึ่งเป็นมาตราสำาคัญกำาหนดหน้าที่ให้ อปท. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการจัดการการท่องเที่ยวที่ดี กำาหนดให้รัฐจะต้องตรากฎหมายมารองรับอำานาจ
ของ อปท. แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความก้าวหน้า  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้บัญญัติ เรื่องการ 
กระจายอำานาจไว้ในมาตรา 78 (3) กำาหนดให้รัฐกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

CHAPTER

III

บทที่ 3 
อปท. กับกฎหม�ย
เกี่ยวกับก�รจัดก�รท่องเที่ยว

3.1 
รัฐธรรมนูญ
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มีส่วนร่วมในการดำาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึง 
และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม ให้เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ดำาเนินงานในลักษณะเป็นองค์กรปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Self-Governance) ซึ่งมี
กฎหมายรองรับ ทำาหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรและให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนตามภารกิจที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติของ อปท. แต่ละ
รูปแบบ
 ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 รูปแบบ แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง
การปกครอง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.)  
เมืองพัทยา ที่บริหารแบบเมืองท่องเที่ยว และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่บริหารแบบเมืองมหานคร 
 แต่หากแบ่งตามลักษณะการทำางานและความใกล้ชิดกับประชาชน เทศบาล อบต.และ
เมืองพัทยา จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (Lower-Tier Local Governments) 
ทำาหน้าที่ให้บริการสาธารณะท้องถิ่นแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ อบจ. จัดเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper-Tier Local 
Governments) ซึ่งจะทำางานในระดับจังหวัด ในลักษณะประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล  
และ อบต.โดยมักทำากิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ (Large-Scale Projects) ในพื้นที่เขตจังหวัด 
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553) จะเห็นว่าการทำางานของ อปท. ในระดับล่างและระดับบนจะมีความ 
ทับซ้อนของพื้นที่ ในที่นี้มิได้รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น อปท. ระดับเดียวและไม่ใช่ราชการ
ส่วนภูมิภาคจึงไม่เป็นจังหวัด แต่ต้องทำาหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคด้วย ตารางที่ 5 สรุปจำานวน 
อปท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 โครงสร้างองค์กรของ อปท. ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหาร (2) ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ (3) 
ฝ่ายสำานักงาน ปกติแล้ว ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
และฝ่ายสำานักงานจะประกอบไปด้วยข้าราชการประจำาหรือพนักงานของ อปท.
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในแต่ละแบบมี พ.ร.บ. จัดตั้ง  
มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ของตนเอง สำาหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น พัทยา และ 
กทม. จะมีกฎหมายของตนเองเช่นกัน

3.2 
กฎหมายจัดตั้ง อปท. 
และการกระจายอำานาจ

1 มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำานาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้
 1) การจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
 2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
 3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
 4) การมีส่วนร่วมชองชุมชนท้องถิ่น
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ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน	(แห่ง) สัดส่วน	(ร้อยละ)

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 1

2. เทศบาล 2,283 29

2.1 เทศบาลนคร 30

2.2 เทศบาลเมือง 172

2.3 เทศบาลตำาบล 2,081

3. องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 5,492 70

4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) 1 0

5. เมืองพัทยา 1 0

รวมทั้งสิ้น 7,853 100

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556

3.2.1	 พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496 
 บัญญัติให้เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก ทางนำ้า ความสะอาดของถนน 
และทีส่าธารณะ จดัการระบายนำา้ จดัการสิง่ปฏกิลู วางผงัและควบคมุการกอ่สรา้ง สำาหรบัเทศบาลนคร 
และเทศบาลเมืองจะต้องจัดให้มีส้วมสาธารณะ เทศบาลยังมีอำานาจในการตราเทศบัญญัติหรือ
กฎหมายท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของเทศบาล และเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำานาจตราเทศบัญญัติ อย่างไรก็ดี การตราเทศบัญญัตินั้น 
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายอื่นๆ 

3.2.2	 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	พ.ศ.	2537	
 มาตรา 67 บัญญัติให้ อบต.มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบำารุงรักษาทางนำ้า ทางบก และ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ  
และกำาจัดมูลฝอย 

3.2.3	 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540 
 กำาหนดให้ อบจ. ดำาเนินภารกิจที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. อื่นๆ ในเขต
จังหวัดเดียวกัน ในมาตรา 17 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ อบจ. มีหน้าที่ 
ในการจัดบริการสาธารณะรวมทั้งการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบำารุงดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ
การจัดตั้งและดูแลระบบบำาบัดนำ้าเสียรวม การกำาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลพิษต่างๆ การเชื่อมต่อ 
การคมนาคมระหว่าง อบต. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. ยังมีหน้าที่คุ้มครองดูแล  
บำารุงรักษาทรัพยากร บำารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3.2.4	 พระราชบญัญตักิำาหนดแผนข้ันตอนกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	 
	 พ.ศ.	2542	
 ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการถ่ายโอนภารกิจของรัฐบาลส่วนกลางไปสู่ อปท. อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอนตาม พ.ร.บ. มาตรา 16 บัญญัติว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบล มีอำานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นของตนเองทั้งหมด 31 ข้อ ในที่นี้จะยกตัวอย่างมาเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
การท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดการให้มีและบำารุงรักษาทางบก ทางนำ้า และทางระบายนำ้า การจัดให้มี
และบำารุงรักษาสถานที่หย่อนใจ การจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

ตารางที่ 5 
สรุปจำานวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั่วประเทศ	

วันที่	27	กรกฎาคม	2556
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นต้น และจัดสรรเงินที่กฎหมายกำาหนดให้ 
อปท. ขอบเขตอำานาจของ อปท. ได้สรุปไว้ในตารางที่ 6

โดยแผนปฏิบัติการกำาหนดขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำาหนดให้
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบำารุง ดูแล และรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน และโบราณสถานระดับท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขต 
การถ่ายโอน ดังนี้
 1) การดำาเนินการในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 2) การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
กำากับดูแล และให้คำาแนะนำา
 3) รัฐให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และ 
หอจดหมายเหตุประจำาท้องถิ่น
 4) การถ่ายโอนอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีคณะกรรมการของส่วนกลาง 
ที่มีผู้ เชี่ยวชาญและนักวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากำาหนดว่า โบราณสถานและ 
โบราณวัตถุใดมีระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก  
โดยให้ถ่ายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และความสำาคัญ 
ในระดับชุมชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 โดย ค.ร.ม. มีมติอนุมัติ 
หลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีสาระสำาคัญคือ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท. เช่น 
กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พร้อมทั้งกำาหนดเขต
โบราณสถานและเขตโบราณสถานต่อเนื่อง รวมทั้ง มีอำานาจห้ามบุคคลเข้าไปในโบราณสถานทั้งหมด
หรือบางส่วน จัดหาประโยชน์ และเรียกเก็บค่าเข้าชมจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการ 
ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
อนุรักษ์ และทำานุบำารุงโบราณสถานที่อยู่ในเขตพื้นที่
 อำานาจตามกฎหมายจัดตั้งเหล่านี้และกฎหมายกระจายอำานาจมีไว้ เพื่อให้ อปท. 
สามารถจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จะเห็นได้ว่าอำานาจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในกฎหมายจัดตั้งของ อปท. ซ้อนกับอำานาจของส่วนราชการอื่นที่ถือกฎหมาย
เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ แต่มาจนถึงบัดนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำาหรับ อปท. ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมีอำานาจซ้อนทับกับกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมาย
ป่าไม้ กฎหมายของกรมเจ้าท่า ฯลฯ การตีความของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา และศาลฎีกา มักจะมีแนวโน้มให้อำานาจกฎหมายเฉพาะเรื่องมากกว่า (ดูต่อไปในกรณี 
ความขัดแย้ง)
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เทศบาล อบต. อบจ.

พ.ร.บ.	เทศบาล	พ.ศ.	2496	

มาตรา	50-56	เทศบาลมีอำานาจหน้าที่
ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่เทศบาล
ต้องทำา ได้แก่ 
1) จัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก

และทางนำ้า 
2) รักษาความสะอาดของถนน 

หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการกำาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3) จัดให้มีและบำารุงทางระบายนำ้า 
(กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร)

4) จัดให้มีและบำารุงส้วมสาธารณะ 
(กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) 
การผังเมือง

5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
และการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(กรณีเทศบาลนคร)

6) การวางผังเมืองและการควบคุม
การก่อสร้าง

มาตรา	60 เทศบาลมีอำานาจ
ตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล 
หรือเมื่อมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้
เทศบาลมีอำานาจตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้นได้โดยเทศบัญญัตินั้น
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายอื่น และสามารถ
กำาหนดโทษแก่ผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้ 
แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท

พ.ร.บ.	สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	พ.ศ.	2537	

มาตรา	66 อบต.มีอำานาจหน้าที่
ในการพัฒนาตำาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

มาตรา	67 อบต.มีอำานาจหน้าที่
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดทำาภายในเขต อบต.
ของตน ดังนี้
1) จัดให้มีและบำารุงรักษาทางนำ้า

และทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน 

ทางนำ้า และที่สาธารณะรวมทั้งกำาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3) คุ้มครอง ดูแล และบำารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา	68 อบต.มีอำานาจหน้าที่
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจจัดทำา 
ในเขต อบต.ได้แก่ 
1) จัดให้มีและบำารุงรักษาทางระบายนำ้า 
2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
3) การผังเมือง

มาตรา	71 อบต.อาจออกข้อ
บัญญัติตำาบล เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามอำานาจหน้าที่ของตน
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ อบต.
มีอำานาจออกข้อบัญญัติได้ 
โดยข้อบัญญัติต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย รวมทั้งสามารถกำาหนด
ค่าธรรมเนียม และโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้ 
แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท 
เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา	83 และ มาตรา	90 
กระทรวงมหาดไทยมีอำานาจออกระเบียบ
ต่างๆ เพื่อควบคุมการดำาเนินงาน
ของ อบต.และนายอำาเภอมีอำานาจ
กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
ของทางราชการ

มาตรา	77-79 อบต.มีรายได้ 
หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่หน่วยงานอื่น
เรียกเก็บจากการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพื้นที่ของ อบต.นั้น
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำาหนด

พ.ร.บ.	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
พ.ศ.	2540	

มาตรา	45 อบจ. มีอำานาจหน้าที่
ดำาเนนิ กจิการภายในเขต อบจ. ดงัตอ่ไปนี ้
1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ 

กฎหมาย
2) จัดทำาแผนพัฒนา อบจ. 

และประสานการ จัดทำาแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำาหนด

3) สนับสนุนสภาตำาบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

4) ประสานและให้ความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำาบล 
และสว่น ราชการทอ้งถิน่ในการพฒันา
ท้องถิ่น

5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย
จะต้องแบ่งให้แก่สภาตำาบล
และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

6) อำานาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขต
สภาตำาบล

7) คุ้มครอง ดูแล และบำารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) บำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น

9) จัดทำากิจการใดๆ อันเป็นอำานาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่อยู่ในเขต อบจ. และสมควรให้
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ร่วมกันดำาเนินการหรือให้ อบจ. 
จัดทำาตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

10) จัดทำากิจการอื่นใดตามที่ พ.ร.บ. นี้ 
หรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้เป็น
อำานาจหน้าที่ของ อบจ.

ที่มา: กอบกุล รายะนาคร และคณะ 2555

ตารางที่ 6 
สรุปอำานาจหน้าที่ของ	อปท.	

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมายจัดตั้ง	อปท.
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3.3.1	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม	้
 เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวมักอยู่ในป่าหรือพื้นที่ เกี่ยวเนื่อง  
จึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการจัดการการท่องเที่ยวจะเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีอยู่
หลายฉบับด้วยกัน ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็น พ.ร.บ.ที่กำาหนดเขตป่าอนุรักษ์  
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงนับเป็น พ.ร.บ.ป่าไม้ที่สำาคัญที่สุดในการกำากับ 
แหล่งท่องเที่ยว ทำาให้แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญในอุทยานแห่งชาติตกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 
ของกรมอุทยานแห่งชาติโดยตรง กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ห้ามกิจกรรมมนุษย์ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ (มาตรา 16) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน  
เปลี่ยนแปลงทางนำ้า เก็บหรือ ทำาอันตรายแก่ดอกไม้ใบไม้ ผลไม้แก่ กิจกรรมที่ทำาให้กรวด หิน หรือ
ดิน ทราย เสื่อมคุณภาพ ทั้งขยะมูลฝอย ปิดประกาศโฆษณา ขีดเขียนในที่ต่างๆ ยิงปืน ส่งเสียง 
อื้อฉาว ฯลฯ แต่มาตรา 19 ได้ให้อธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีมีอำานาจยกเว้นบังคับใช้มาตรา 16 
เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อความสะดวกในการทัศนาจร และที่พักอาศัย ดังนั้นกฎหมายอุทยาน 
แห่งชาติหากบังคับใช้อย่างเคร่งครัดจริงๆ จะเป็นกฎหมายที่เข้มงวดมากจนแทบจะทำากิจกรรม 
ท่องเที่ยวได้น้อยมาก อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สามารถ
กำาหนดเขตนนัทนาการ ซึง่มกัเปน็เขตทีม่ทีวิทศันง์ดงาม ไดจ้ดัใหม้ทีีพ่กัแกน่กัทอ่งเทีย่ว มศีนูยเ์รยีนรู ้ 
และกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ฯลฯ
 เนื่องจากในอุทยานแห่งชาติมักมีแหล่งชุมชน ตามกฎหมาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504 กรมฯ แบ่งรายได้ร้อยละ 5 ให้แก่ อบต. ในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ถ้ามี อบต. มากกว่า 1 แห่ง 
ก็ต้องเฉลี่ยอย่างเท่ากัน แต่เมื่อ อบต. ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลก็จะสูญเสียรายได้นี้ไป แต่ปัญหา
การซ้อนทับของพื้นที่ของอุทยาน หรือพื้นที่ป่าไม้กับ อบต. ทำาให้ อบต. ต้องการยกฐานะตัวเอง 
เป็นเทศบาล เนื่องจากกรมอุทยานฯ ต้องมาชี้เขตให้ แต่การเป็นเทศบาลตำาบลก็ต้องแลกกับการ 
สูญเสียรายได้จากอุทยานฯ
 ปัญหาสำาคัญของ อบต. ในพื้นที่อุทยานฯ ก็คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคเป็นไปได้ยาก 
เพราะต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย อบต. และภาคเอกชน 
จึงเป็นไปไม่ได้ และเคยมีกรณีผู้นำา อบต.ชะแล จังหวัดกาญจนบุรี เคยถูกจำาคุกเนื่องจากการขุดดิน
ไปทำาถนนที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรีมาแล้ว
 2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้ กรมอุทยานฯ  
เป็นผู้ดูแล มาตรา 38 มีข้อห้ามการทำาประโยชน์หรือกิจกรรมใดๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมี
ข้อยกเว้นในทำานองเดียวกันกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในการศึกษานี้มี อปท. ที่ต้องการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต จังหวัดพังงา
 3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  ซึ่งกรมป่าไม้เป็นผู้ถือกฎหมาย  
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำาหนดเขตบังคับคุ้มครองและรักษาป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกและใช้
ประโยชน์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะออกในปี พ.ศ. 2507 แต่ตามมาตรา 6  
และมาตรา 36 ได้กำาหนดป่าไม้ที่เป็นป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 
เป็นป่าสงวนตาม พ.ร.บ. นี้ด้วย ปัญหาสำาคัญของกฎหมายป่าไม้ คือ มีขอบเขตป่าตามกฎหมาย  
แต่ไม่ชัดเจนในระดับพื้นที่ กล่าวคือ ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนในระดับพื้นที่มาแต่เดิม ทำาให้เกิด
ปัญหาซ้อนทับระหว่างป่ากับพื้นที่ชุมชน/ เอกชน หากมีการสืบสวนสิทธิต้องใช้ข้อมูลภาพถ่าย 
ทางอากาศ จากความไม่ชัดเจนของเขตซ้อนทับดังกล่าวทำาให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำาให้เกิด
การสร้างโรงแรม และรีสอร์ทลุกล้ำาเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนเกิดเป็นกรณีขัดแย้งเช่นในกรณีวังนำ้าเขียว 
หรืออุทยานแห่งชาติสิรินารถ เป็นต้น

3.3 
กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศแต่งตั้งบุคลากรของ อบต.
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำานาจจับกุมปราบปรามผู้กระทำาผิดและยึดของกลางตามกฎหมายป่าไม้ 
ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ (1) นายกเทศมนตรี (2) รองนายกเทศมนตรี (3) นายก อบต.(4) ปลัด อบต. 
อย่างไรก็ดี อปท. ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้  ในการสัมภาษณ์ อบต.ทุ่งมะพร้าว  
พบว่า อบต. มีโครงการ แต่ผู้บริหาร อบต. ส่วนใหญ่ไม่อยากดำาเนินการเพราะเกรงว่าจะเสียฐานเสียง

3.3.2	 มต	ิครม.	เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าไม้
 นอกจากการกำากับพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้ง 3 ฉบับนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี
สำาคัญสำาหรับการกำากับการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ได้แก่
 1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ค.ร.ม. มีมติให้ระงับการใช้ประโยชน ์
ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หยดุยัง้การบกุรกุทีด่นิในเขตปา่ชายเลน และระงบัการพจิารณาขออนญุาตใชป้ระโยชน ์
ในพื้นที่ป่าชายเลนของทางราชการ
 2) มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรี 17 ตุลาคม 2543  
เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ให้กรมป่าไม้นำาพื้นที่ที่เคยจำาแนกออกเป็นเขต 
การใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 รวมทั้งพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ และห้าม 
การใช้พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่มีเอกสารสิทธิ ์
ถูกต้อง
 โดยมติ ค.ร.ม. ดังกล่าว การใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวของ อบต.ในเขตป่าชายเลน เช่น 
การทำาศูนย์เรียนรู้หรือทางเดินเพื่อทัศนศึกษา จึงต้องขออนุญาตหน่วยงานป่าไม้เจ้าของพื้นที่  
ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถึงแม้จะได้รับอำานาจจากหน่วยงานป่าไม้ให้ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ป่าชายเลนได้ แต่ก็ไม่สามารถมอบอำานาจนี้ให้ส่วนงานอื่นต่อได้

3.3.3	 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่สาธารณะ	และที่ริมตลิ่ง
 ที่สาธารณะมักเป็นองค์ประกอบสำาคัญของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่ริมนำ้า ตลิ่ง ชายฝั่ง 
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ การขยายตัวของการท่องเที่ยวมักทำาให้เกิดการรุกล้ำาที่สาธารณะ ที่รัฐสงวนไว้ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน ปัจจุบันมีกฎหมายที่กำาหนดหน้าที่และ/หรืออำานาจ อปท. ในการดูแลที่ดินและ
พื้นที่สาธารณะร่วมกับส่วนราชการอื่นไว้ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 อปท. จะมีหน้าที่ดูแล
พื้นที่สาธารณะตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 122 โดยกำาหนดให้ อปท. ร่วมกับ 
นายอำาเภอมีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน 
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ได้ขยายความและกำาหนดขอบเขตหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ อปท. ในเรื่องนี้ เช่น อปท. จะต้องจัดทำาระเบียบที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
การดำาเนินการจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ และการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่บุกรุก 
ที่สาธารณะ โดย อปท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการ 
ออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวงด้วย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี การสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นที่
สาธารณะเป็นอำานาจร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และคณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ (กจช.) ตามระเบียบคณะกรรมการจัดการ



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง37

ที่ดินแห่งชาติฉบับที่ 9 ทั้งนี้จะต้องได้นำาความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านและสภาตำาบล 
มาประกอบการพิจารณา แต่ อปท. ไม่มีบทบาทใดๆ (กอบกุล รายะนาคร และคณะ, 2555)
 สำาหรับขอบเขตของที่ชายตลิ่งนั้น ได้เคยมีคำาพิพากษาฎีกาที่วางหลักไว้ว่า ”ที่ชายตลิ่ง„ 
ตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น หมายถึง ที่ดินซึ่งตามปกตินำ้าขึ้นถึง  
สำาหรับที่ดินริมแหล่งนำ้าสาธารณะที่นำ้าท่วมไม่ถึงอีกต่อไปเนื่องจากเกิดการตื้นเขินขึ้นทั้งหมด 
หรือบางส่วนตามธรรมชาตินั้น ย่อมพ้นจากสภาพการเป็น ”ที่ชายตลิ่ง„ ที่พ้นสภาพดังกล่าวจึงเป็น 
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของ  
นายอำาเภอ และ อปท. ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457  
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 ปัญหาของการจัดการที่สาธารณะของ อปท. คือ ไม่สามารถที่จะออกคำาสั่งให้เอกชน 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของเอกชน ดังปรากฏตามคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 145/2552 ซึ่งเป็น
คดีที่เอกชนฟ้องว่า อบต. ออกคำาสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกจากทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย ศาลพิพากษาว่า อำานาจหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ 
ของแผ่นดินเป็นของ อปท.ตามมาตรา 68 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2544 (ปัจจุบันถูกยกเลิกและ
แทนที่โดยระเบียบฯ พ.ศ. 2553) และคำาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 แต่ในกฎหมายเหล่านี ้
ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อำานาจ อบต.ในการออกคำาสั่งให้เอกชนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างใดๆ ออกจาก
สาธารณะไว้อย่างชัดแจ้ง อำานาจหน้าที่ของ อบต. จึงเป็นเพียงอำานาจทั่วไป อบต. ไม่มีอำานาจออกคำาสั่ง 
ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (กอบกุล รายะนาคร  
และคณะ, 2555) กรอบที่ 1 แสดงกรณีความขัดแย้งระหว่างการจัดการการท่องเที่ยวของ อบต.  
กับการประกอบอาชีพประมง ซึ่งแนวโน้มของคำาพิพากษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย พุทธศักราช 2456 กรมเจ้าท่ามีอำานาจ
หน้าที่ในการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน 
ริมนำ้าสาธารณะที่เป็น ”ที่ชายตลิ่ง„ หรือเป็นที่ดินริมทะเลซึ่งเป็น ”ที่ชายหาด„ และตามมาตรา 117 
ให้อำานาจกรมเจ้าท่าในการควบคุมป้องกันมิให้บุคคลใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้าเข้าไป
เหนือนำ้า ในนำ้า และใต้นำ้าของแม่นำ้า ลำาคลอง บึง อ่างเก็บนำ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าซึ่งหมายความว่า กรมเจ้าท่ามีอำานาจหน้าที่
ในการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
 อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายฉบับนี้ อปท. จะมีรายได้หรือค่าตอบแทนในฐานะผู้ให้อนุญาต 
ตามมาตรา 117 ทวิ ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำาเข้าไปเหนือนำ้า ในนำ้า และ 
ใต้นำ้าของแม่นำ้า ลำาคลอง บึง อ่างเก็บนำ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนำ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ต้องเสีย 
ค่าตอบแทนรายปีให้แก่ อปท.
 ปัญหาความซำ้าซ้อนของบทบาทหน้าที่ อปท. และส่วนราชการส่วนกลางเป็นปัญหาใหญ่
ที่กรมการปกครองจำาเป็นต้องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)  
เคยให้ความเห็นต่อการหารือของกรมการปกครองว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27) จะกำาหนดให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และ อบต.มีอำานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะอำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอ  
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ตามมาตรา 17 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457  
แต่หากอำานาจดังกล่าวเป็นอำานาจที่ซำ้าซ้อนระหว่างรัฐ และ อปท. การที่ อปท. จะมีอำานาจดังกล่าวได ้
ก็ต่อเมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามมาตรา 30 (1) (ก)  และกำาหนดเขตความรับผิดชอบตาม 
มาตรา 30 (2) เสียก่อน คณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ จึงมีหน้าที่พิจารณาประเด็นปัญหา
ความซำ้าซ้อน และการถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งการเสนอให้แก้ไขกฎหมายหรือการบัญญัติกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (กอบกุล รายะนาคร และคณะ, 2555) สรุปได้ว่า หากยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ 
และไม่มีกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะตราขึ้นใหม่มารองรับ อปท. ก็แทบจะไม่มี
อำานาจอะไรเลย

กรอบที่ 1
กรณีศึกษาความขัดแย้ง

ระหว่างชาวประมงกับ	อบต.

ในการจัดการ

การท่องเที่ยว

เปน็กรณคีวามขดัแยง้ระหวา่ง อบต.ปากนำา้ปราณ กบักลุม่ผูป้ระกอบการอาชพีประมงชายฝัง่จำานวน 50 คน ทีใ่ชพ้ืน้ทีบ่รเิวณ

ชายหาดนเรศวร อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่จอดเรือและเก็บเครื่องมือประมงสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  

โดยกลุม่ชาวประมงไดย้ืน่ฟอ้งประธานกรรมการบรหิาร อบต.ปากนำา้ปราณ เนือ่งจาก อบต.มคีำาสัง่ใหส้มาชกิกลุม่ประมงเรอืเลก็ 

รื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่ อบต.จัดให้ เพื่อที่ อบต.จะได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดนเรศวร

และพฒันาบรเิวณดงักลา่วใหเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว ศาลปกครองชัน้ตน้มคีำาสัง่ไมร่บัฟอ้งดว้ยเหตผุลวา่ทีด่นิบรเิวณหาดนเรศวร

เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิ

ครอบครองท่ีดินสาธารณะดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายซึ่งจะมีสิทธิฟ้องคดีได้  

ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นไม่สอดคล้องกับกับศาลชั้นต้นโดยเห็นให้มีคำาสั่งที่ 651/2545 ให้รับคำาฟ้องไว้พิจารณา 

กรณทีี ่อบต.ใชม้าตรการบงัคบัและยนืยนัทีจ่ะใชก้ฎหมายเขา้รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งของผูฟ้อ้งคดบีนชายหาดสาธารณะเปน็การ

กระทำาที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการ

ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เพราะสถานที่แห่งใหม่ที่จัดให้ไม่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพประมง และยังมีชายหาดบริเวณอื่น 

ที่จะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยประชาชนไม่เดือดร้อน ดังนั้นจึงถือว่ากลุ่มผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน 

หรือเสียหาย

ที่มา: คัดจาก กอบกุล รายะนาคร และคณะ (2555) หน้า 290

3.3.4	 กฎหมายกำาหนดเขตพื้นที่เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 นอกจากกฎหมายป่าไม้และมติ ค.ร.ม. ข้างต้นแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
การท่องเที่ยว ได้แก่มาตรา 43 และมาตรา 45 ที่บัญญัติเรื่องการกำาหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม และมาตรการคุ้มครองที่ใช้บังคับในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมักจะเป็นการประกาศพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณทะเลชายฝั่ง และมาตรา 46-51 ที่บัญญัติเรื่องการทำา EIA  
รวมทั้งประกาศกระทรวงฯ ที่กำาหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องทำา EIA และ HIA  
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำา EIA และ HIA ซึ่งอาจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงแรม

การกำาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติมาตรา 43 และ 45 มีดังต่อไปนี้
 1) มาตรา 43 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำานาจออกกฎกระทรวงกำาหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นนำ้าลำาธาร หรือมีระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระบบนิเวศ
เปราะบาง หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้น
ยังมิได้ถูกกำาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการออกกฎกระทรวง 4 ฉบับเพื่อกำาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรานี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่
 ก) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กำาหนดให้พื้นที่เกาะสาก เกาะล้าน เกาะครก บริเวณน่านนำ้า
รอบเกาะดังกล่าว รวมทั้งน่านนำ้าชายฝั่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวกระทิงลาย อ่าวกะทะ  
อ่าวพระจันทร์ อ่าวพัทยา และหาดไม้ลวก วัดจากแนวนำ้าลดลงตำ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ  
3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 ข) กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) กำาหนดพื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆ ของ 
จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริเวณน่านนำ้ารอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวนำ้าลงตำ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ  
3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 ค) กฎกระทรวง ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2535) กำาหนดพืน้ทีบ่รเิวณเกาะยงู เกาะไมไ่ผ ่เกาะพพีดีอน 
เกาะพีพีเล และเกาะบิด๊ะ จังหวัดกระบี่ รวมทั้งบริเวณฝั่งน่านนำ้ารอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวนำ้าลง 
ตำ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 ง) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) กำาหนดพื้นที่บริเวณป่าดูนลำาพัน อำาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่กว่า 311 ไร่ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 2) มาตรา 45 ใช้กับพื้นที่ซึ่งมีกฎหมายและหน่วยงานอื่นรับผิดชอบอยู่แล้ว (เช่น  
เขตอนุรักษ์ เขตผังเมือง เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ)  
แต่ปรากฏว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าวิกฤตซึ่งจำาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำานาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีฯ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ 
เข้าดำาเนินการตามความจำาเป็นและความเหมาะสม โดยรัฐมนตรีฯ ออกประกาศกระทรวงกำาหนด
พื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และกำาหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครอง
 ตัวอย่างของประกาศกระทรวงตามบทบัญญัตินี้ ที่มีผลครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว 
ที่สำาคัญของไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ 
 ก) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำาหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ 
อำาเภอคุระบุรี อำาเภอตะกั่วป่า อำาเภอท้ายเหมือง อำาเภอทับปุด อำาเภอเมืองพังงา อำาเภอตะกั่วทุ่ง และ
อำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลหลายแห่ง เช่น บริเวณ
อ่าวพังงา พื้นที่ทะเลวัดจากแนวชายฝั่งออกไป 3,000 เมตร ในเขตจังหวัดพังงา เป็นต้น (รูปที่ 4) 
เนื่องจากประกาศมีอายุ 5 ปี ประกาศนี้จึงหมดอายุไปแล้ว โดยยังไม่มีประกาศออกมาใหม่
 ข) ประกาศกระทรวงฯ กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที ่
หลายอำาเภอของจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเป็นชายหาด 
แนวชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าพรุ แนวปะการัง บริเวณทะเลที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปเป็นระยะ 
3,000 เมตร เขตอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ป่าชายเลน ฯลฯ (รูปที่ 5)
 ค) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมรวมถึงพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่ง
ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ
 ง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพื้นที่อำาเภอบางละมุง และอำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมบริเวณ 
น่านนำ้าภายในของพื้นที่ทะเล (รูปที่ 6)
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รูปที่ 4 
กำาหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในท้องที่อำาเภอคุระบุรี	อำาเภอตะกั่วป่า	

อำาเภอท้ายเหมือง	อำาเภอทับปุด	อำาเภอเมืองพังงา	

อำาเภอตะกั่วทุ่ง	และอำาเภอเกาะยาว	จังหวัดพังงา	

พ.ศ.	2550

รูปที่ 5 
ประกาศฯ	กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่

หลายอำาเภอของจังหวัดกระบี่	พ.ศ.	2550	และ	พ.ศ.	2553

รูปที่ 6 
ประกาศฯ	กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ

พื้นที่อำาเภอบางละมุง	และอำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2553
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อำานาจและภารกิจของ	อปท.	ตามกฎหมาย ป่าไม้ ที่สาธารณะ คูคลอง	ทางนำ้าสาธารณะ

ดูแล บำารุงรักษา/ควบคุม ✓ ✓ ✓

แต่งตั้งเป็น พนง.เจ้าหน้าที่ ✓ ✗ ✗

อำานาจในการจับกุม/รื้อถอน ✓ ✗ ✓

อำานาจในการออกข้อบัญญัติ/กฎหมายรอง ✗ ✗ -

อำานาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ✗ ✓ ✓

ให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่ ✓ ✓ -

อำานาจในการระงับกิจกรรม ✗ - ✗

อำานาจในการเพิกถอนสิทธิ/ใบอนุญาต ✗ ✗ -

อำานาจในการให้วางเงินประกัน - - -

อำานาจในการปรับ ✗ - ✓

อำานาจ/ภารกิจในการเก็บค่าธรรมเนียม - ✓ ✓

ได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม ✓ - ✓

หมายเหตุ:  ✓ อปท.มีอำานาจหน้าที่, ✗ อำานาจอยู่ที่ผู้อื่น, - ไม่มีการตราในกฎหมาย
ที่มา: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 2555

ตารางที่ 7 สรุปอำานาจหน้าที่ของ อปท. แยกตามทรัพยากร จะเห็นได้ว่า อปท. มีหน้าที่ในการดูแล 
จับกุม แต่ไม่มีอำานาจในการออกข้อบัญญัติคุ้มครองการใช้ประโยชน์และอำานาจในการระงับกิจกรรม 
นอกจากนี้ อปท. ยังไม่มีอำานาจในทะเลและอุทยานแห่งชาติ ทำาให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของ อปท.เป็นไปได้อย่างยากลำาบาก

3.3.5	 มติคณะรัฐมนตร	ีเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มนำ้า	
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พ.ย. 2552 เห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ส.ค. 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความ
สำาคัญระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเพิ่มเติมพื้นที่ชุ่มนำ้าดังนี้ 
 เพิ่มเติมพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระดับนานาชาติ จำานวน 8 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มนำ้ากุดทิง  
จังหวัดหนองคาย พื้นที่ชุ่มนำ้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ชุ่มนำ้า 
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและ 
จังหวัดตาก เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เพิ่มเติมพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระดับชาติ จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ พรุแม่รำาพึง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบึงสำานักใหญ่ (หนองจำารุง) จังหวัดระยอง
 เพิ่มเติมรายชื่อพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญเร่งด่วนสมควรไดรับการเสนอเป็นแรมซาร์ไซต ์ 
จำานวน 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มนำ้ากุดทิง จังหวัดหนองคาย เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา  
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ตารางที่ 7 
อำานาจหน้าที่ของ	อปท.	

แยกตามการจัดการทรัพยากร	
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นอกจากนี้ยังได้ประกาศมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้า ดังตัวอย่างใน ตารางที่ 8  

มาตรการอนุรักษ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ประกาศกำาหนดให้พื้นที่ชุ่มนำ้าที่เป็นที่สาธารณะ
ทุกแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มนำ้าแหล่งนำ้าจืด
เปน็พืน้ทีส่เีขยีวและมใิห้สว่นราชการเขา้ไปใชป้ระโยชน์
เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับนำ้าและกักเก็บนำ้าต่อไป

กระทรวงมหาดไทย 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) กรมประมง
3) กรมที่ดิน
4) กรมชลประทาน
5) กรมทรัพยากรนำ้า
6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7) สำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีการสำารวจและตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ชุ่มนำ้า
ตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญ
ระดับท้องถิ่นที่ ค.ร.ม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นแหล่งรับนำ้า
ตามธรรมชาติโดยเป็นพื้นที่กักเก็บและชะลอการไหล
ของนำ้าเพื่อป้องกันนำ้าท่วมและภัยแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1) สถาบันการศึกษา
2) กรมการปกครอง
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดำารงรักษาพื้นที่
ชุ่มนำ้าตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มี
ความสำาคัญระดับท้องถิ่นเพื่อสงวนไว้เป็นแหล่ง
รองรับนำ้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
ชุ่มนำ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งนำ้าสาธารณะ
ประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้า
ใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มนำ้า
ที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

กระทรวงมหาดไทย 1) กรมขนส่งทางนำ้าและพาณิชย์นาวี
2) กรมที่ดิน
3) กรมทรัพยากรนำ้า
4) สำานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) สถาบันการศึกษา

ให้มีการจัดทำาแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้า
ที่มีความสำาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อคุ้มครอง 
ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มนำ้าโดยมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
พืน้ทีเ่ปน็เขตอนรุกัษแ์ละเขตพฒันา พรอ้มทัง้กำาหนด
แนวเขตกันชนพื้นที่ ตลอดจนกำาหนดกิจกรรม
ที่สามารถกระทำาได้และห้ามกระทำาในพื้นที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1) กรมประมง
2) กรมขนส่งทางนำ้าและพาณิชย์นาวี
3) สถาบันการศึกษา
4) กรมพัฒนาที่ดิน
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) กรมทรัพยากรนำ้า

ใหม้กีารจดัทำารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) สำาหรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่
ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 1) สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

3) กรมประมง
4) สถาบันการศึกษา

3.3.6	 การขยายขอบเขตอำานาจของ	อปท.	ในพื้นที่ทะเล
 ปัจจุบัน อปท. ส่วนใหญ่ไม่มีขอบเขตอำานาจในทะเล แต่การขยายขอบเขตอำานาจทำาได้ 
ถ้ามีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เช่น ในกรณีของเทศบาลเมืองเกาะสีชัง ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ 2 เกาะ 
ในอดีตเขตเทศบาลครอบคลุมแต่พื้นที่บนบก แต่เกิดปัญหาเมื่อเรือเดินทะเลที่มาจอดอยู่ระหว่าง
เกาะได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และขยะลงทะเล และคลื่นพัดขยะเข้าชายฝั่ง ดังนั้นเทศบาลจึงยื่นเรื่องไปที่
กระทรวงมหาดไทย และได้ออกพระราชกฤษฎีการองรับ แต่ถ้าเป็นกรณี อบต.จะออกเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นเทศบาลจึงได้ประกาศอำานาจครอบคลุมพื้นที่น่านนำ้า รวมทั้งพื้นที่ 
ระหว่างเกาะ และอาศัย พรบ.สาธารณสุข และ พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งออกข้อบัญญัติควบคู่ไปด้วย หากเรือเข้ามาในเขต อปท. ต้องมีการ
แจ้งให้ทราบ และ อปท. ก็สามารถจัดเก็บรายได้จากการเก็บขยะได้อีกด้วย

ตารางที่ 8 
ตัวอย่างมาตรการ

อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้า
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เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมจะต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีสุขภาวะดี ไม่เป็นแหล่งโรคติดต่อ ประชาชนในเมืองต้องมีสุขภาพดี กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้

3.4.1	 พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518 
 เป็นกฎหมายที่อำานวยให้มีการทำาผังเมืองเพื่อกำาหนดแนวทางพัฒนาอย่างมีระเบียบ
แบบแผน โดยมีผังเมืองใน 2 ลักษณะคือ ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวมเป็น 
แผนที่กำาหนดแนวทางการใช้ที่ดินกว้างๆ ซึ่งมักจะครอบคลุมทั้งจังหวัด และผังเมืองเฉพาะที่จะ
กำาหนดรายละเอียดในพื้นที่ส่วนย่อยของผังเมืองรวมอีกทีหนึ่ง 
 พ.ร.บ. นี้กำาหนดให้มีคณะกรรมการผังเมืองซึ่งมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาแก่หน่วยราชการ 
ที่เกี่ยวข้องปัญหาของผังเมืองอยู่ที่การบังคับใช้ ซึ่งต้องเป็นพนักงานท้องถิ่น และข้อกำาหนด 
ผังเมืองเองก็ค่อนข้างกว้างเช่นกำาหนดว่า พื้นที่สีเขียวต้องเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 85% แต่การ 
ประเมินว่าพื้นที่นั้นมีการใช้ที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรรมเกิน 15% เป็นเรื่องยาก
 ตามกฎหมายนี้ผังเมืองจะหมดอายุทุก 5 ปี ก่อนประกาศจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ผังเมืองจะต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี ตามแผนกระจายอำานาจ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะต้องถ่ายโอนการจัดทำาผังเมืองรวมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3.4.2	 พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที	่พ.ศ.	2547 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำาเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่  
ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่าง 
เป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง
 วิธีการจัดรูปที่ดิน มีกระบวนการเริ่มต้นจากการที่ที่ดินในทำาเลหนึ่งมีการใช้พื้นที่ดิน 
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เป็นที่ดินพื้นที่ว่างแต่ยังไม่มีถนน
เข้าถึง (ที่ดินทางบอด) แม้เป็นที่ดินอยู่ใจกลางเมือง แต่ก็ไม่สามารถสร้างอาคารและใช้ประโยชน์
ให้เป็นที่อยู่อาเศยและทางพาณิชย์ได้ตามศักยภาพทางการตลาดเหมือนที่ดินผืนอื่นๆ ที่สามารถ
ติดต่อสู่ทางสาธารณะได้หรือเป็นที่ดินที่มีรูปร่างไม่เหมาะสมในการพัฒนา เช่น ยาวแต่แคบ  
หรือรูปร่างสามเหลี่ยมตลอดทั้งชุมชนอันเนื่องมาจากการถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมถึงระบบคมนาคมและระบบจัดการนำ้า แม้พื้นที่ดินรวมจะมีขนาดใหญ่พอที่จะพัฒนาโครงการ 
แต่ก็ยากที่จะออกแบบอาคารให้ใช้ที่ดินได้อย่างเต็มที่ หรือเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม 
ไม่น่าอยู่อาศัย เช่น ถนนทางเข้าออกเล็ก รถสวนกันยาก ไม่มีสวนสาธารณะ รวมทั้งเป็นซอยตัน  
ไม่มีที่กลับรถขนาดใหญ่ทำาให้รถเก็บขยะไม่เข้ามาเก็บขยะหน้าบ้านโดยตรง หรือรถดับเพลิง 
ไม่สามารถขับเข้ามาในซอยนั้นๆ ได้ 
 ทั้งนี้การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา 41 
จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในโครงการมาแสดงประกอบคำาขอไม่น้อยกว่า 
สองในสามของเจ้าของที่ดินทั้งหมด และเป็นเจ้าของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของที่ดินในบริเวณนั้น ซึ่งในการดำาเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ผู้ดำาเนินโครงการตามมาตรา 35 (2)  
ไดแ้ก ่กรมโยธาธกิารและผังเมอืง การเคหะแหง่ชาต ิและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน โดยตอ้งดำาเนนิการ 
จัดรูปที่ดินตามแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

3.4 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
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3.4.3	 พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522  
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอนอาคาร รวมทั้งกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สถาปัตยกรรม และการอำานวยความสะดวกแก่การจราจร ”อาคาร„ ตามคำานิยามของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
จะรวมไปถึงอัฒจันทน์ เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้ขนส่งบุคคลในลักษณะ 
กระเช้าไฟฟ้า 
 มาตราสำาคัญใน พ.ร.บ. ได้แก่ มาตรา 8 ซึ่งให้อำานาจรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  
(โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร) ออกกฎกระทรวง กำากับ ประเภท ลักษณะ 
แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคารในกรณีที่ยังไม่มีการออกแบบกฎกระทรวง 
ตามมาตรา 8 ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติรายละเอียดได้ โดยไม่ขัดกับกฎกระทรวง และสามารถ
ออกข้อบัญญัติที่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงได้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น (มาตรา 6) แต่ทั้งนี้ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมและได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี

3.4.4	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535  
 เป็นกฎหมายที่ให้อำานาจ อปท. ในการจัดการสุขภาวะเมืองที่กว้างขวางมาก และ อปท. 
ส่วนใหญ่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การจัดการสุขอนามัยของเมือง  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การกำากับกิจการต่างๆ เพื่อป้องกันและระงับเหตุรำาคาญ อปท. อาศัยกฎหมาย
ฉบับนี้ในการควบคุมกิจการมิให้ก่อมลพิษ จัดการบริหารเมืองให้ถูกสุขลักษณะและมีความ 
ปลอดภัย
 มาตราที่สำาคัญได้แก่ มาตราที่ 31 ที่ใช้ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการ
มหรสพ สนามกอล์ฟ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 5/2538 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ 12/2538 กำาหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามมาตรา 32 อปท. จะต้องออกข้อกำาหนด (เป็นเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ) ประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในท้องถิ่น และกำาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ 
 กิจการท่องเที่ยวหลายประเภทจะอยู่ในการควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ เช่น กิจการ 
เกี่ยวกับบริการ อาทิ สถานอาบอบนวด (รวมทั้งสปา) สถานที่อบไอนำ้า อบสมุนไพร การประกอบ
กิจการให้เช่าห้องพัก
 อปท. ยังสามารถออกข้อกำาหนดตามมาตรา 43 เพื่อควบคุมการจำาหน่ายสินค้า 
ในพื้นที่สาธารณะ วิธีการผลิต จำาหน่าย และสะสมอาหาร การรักษาความสะอาด การจัดวางสินค้า  
ซึ่งตามกฎหมายเทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี ได้ใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ในการจัดการหาบเร่ แผงลอย 
จำานวน 2,282 ราย หน้าชายหาดบางแสนให้เข้าสู่ระบบเก็บค่าใบอนุญาตจำาหน่ายสินค้า ซึ่งเก็บ 
ในอัตรา 500 บาทต่อปี และออกเทศบัญญัติให้กิจการให้เช่าห้องพักเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและให้เสียค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาทต่อห้องต่อปี (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 2555)

3.4.5	 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 
	 พ.ศ.	2535	
 พระราชบัญญัตินี้ยกเลิก พ.ร.บ. เดิมที่ออกในปี พ.ศ. 2503 ที่ให้ใช้กับเทศบาลและ
สุขาภิบาล เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดองค์กรที่เปลี่ยนไปจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำาบล กฎหมาย
ฉบับนี้เน้นการดูแลความสะอาดในพื้นที่สาธารณะทางเท้า กำากับให้เจ้าของอาคารดูแลทางเท้า 
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และต้นไม้ไม่ให้รกรุงรัง ห้ามการโฆษณาและโปรยใบปลิวโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามติดตั้ง ตาก และ
วางสิ่งใดๆ ไว้ในที่สาธารณะ ห้ามบ้วนนำ้าลาย ขากสเลด เสมหะ ฯลฯ ทางถนนพื้นรถ ฯลฯ ห้ามทิ้ง
ขยะลงบนทางถนน ทางนำ้า และที่สาธารณะ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 500-10,000 บาท   

3.4.6	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ	พ.ศ.	2535	
 เป็นกฎหมายที่กำาหนดให้รัฐมีนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติ แผนระดับจังหวัด 
ให้มีการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนำ้าในแหล่งนำ้าสาธารณะ นำ้าบาดาล คุณภาพอากาศ 
ระดับเสียง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังให้อำานาจการ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิด เช่น โรงแรมที่มีจำานวนห้องตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป อาคารศูนย์การค้า 
หรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 25,000 ตร.ม. ขึ้นไป ซึ่งเจ้าของแหล่งมลพิษ 
มีหน้าที่ต้องจัดให้มีระบบบำาบัดมลพิษ หรือส่งมลพิษและของเสียจากกิจการของตนไปสู่การบำาบัด  
ตามมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกำาเนิดที่กำาหนด
 สำาหรับค่าธรรมเนียมการบำาบัดนำ้าเสียนั้น หากใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินเงินรายได้
ของท้องถิ่น หรือกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายนั้น อปท. ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หากมาจากแหล่งอื่น อปท. มีอำานาจกำาหนดค่าบริการบำาบัดนำ้าเสียได้เอง 
ตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 ในกรณีที่ผู้ครอบครองแหล่งมลพิษไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกปรับเป็น 4 เท่า 
ของอัตราค่าบริการ
 ปัญหาของ พ.ร.บ. นี้ก็คือ การบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในระดับผู้บริหารที่จะไปเก็บค่าธรรมเนียมนำ้าเสียด้วยเหตุผลว่าจะ 
สูญเสียฐานเสียง แม้แต่ กทม. จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการบำาบัดนำ้าเสีย  
มีปัญหาต้นทุนการก่อสร้างสูง ปัญหาต้นทุนการบำาบัดสูง เพราะระบบออกแบบไม่เหมาะสม  
หรือนำ้าที่เข้าสู่ระบบเป็นนำ้าฝนผสมเป็นอันมาก ทำาให้ อปท. ส่วนใหญ่ไม่ยินดีที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับนี้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ

3.5.1	 พระราชบัญญัติสถานบริการ	พ.ศ.	2509	แก้ ไขเพิ่มเติม
 เป็นกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยใช้ควบคุมการจัดตั้งและดำาเนินกิจการสถานบริการ
ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีการมั่วสุมหรือมีกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม และ
รัฐมนตรีสามารถออกกฤษฎีกากำาหนดที่ตั้งให้อยู่ในทำาเลที่เหมาะสมไม่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล 
ไม่ก่อความรำาคาญต่อชุมชน กำาหนดอายุผู้ใช้บริการ ซึ่งกิจการภายใต้กฎหมายก็ได้แก่ ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร ไนท์คลับ สถานอาบอบนวด คาราโอเกะ อย่างไรก็ดี สปาเป็นกิจการที่มิได้อยู่ใต้กฎหมายนี ้ 
แต่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

3.5.2	 พระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2547
 เป็นกฎหมายกำากับกิจการโรงแรมให้อยู่ในทำาเลอันเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง  
ปลอดภัย มีการอำานวยความสะดวกตามมาตรฐานกำาหนด ในทำานองเดียวกับ 3.5.1 

3.5 
กฎหมายและข้อบังคับ
กำากับกิจการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง46

3.5.3	 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงมหาดไทย การส่งเสริมและจัดการ 
การท่องเที่ยว เป็นกิจการที่ อบต. อาจจัดทำาตามมาตราที่ 68 ภายใต้ พ.ร.บ. สภาตำาบล และ 
อบต. พ.ศ. 2537 เป็นภารกิจที่ต้องทำาในเขตเทศบาลตามมาตรา 56 ภายใต้ พ.ร.บ. เทศบาล 2496  
และเป็นกิจการที่สมควรให้ อบจ. ทำา ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ภายใต้ พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540  
และเป็นภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนจาก ททท. ตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขั้นตอน 
กระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใต้มาตรา 16 และ 17 ใน 3 ด้าน
ด้วยกันตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 
ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับการถ่ายโอนจากการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ�น
ไดรับการถายโอนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

การวางแผนการทองเที่ยว การปรับปรุงดูแลแหลงทองเที่ยว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ

ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำาหนดมาตรฐานใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย
 มีเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
 มีสิ่งอำานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
 มีระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
2) มาตรฐานด้านบริการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
 มีบริการด้านความปลอดภัย
 มีบริการภัตตาคารและร้านอาหาร
 มีบริการสินค้าและของที่ระลึก
 มีบริการที่พักค้างแรมสำาหรับนักท่องเที่ยว
 มีบริการนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์
 มีบริการด้านบันเทิง และนันทนาการ
 มีบริการด้านสารสนเทศ
 มีบริการด้านขนส่ง
3) มาตรฐานด้านการตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วย
 มีการกำาหนดแผนการท่องเที่ยว
 มีการสร้างเส้นทางหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
 จัดให้มีการโฆษณาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว

ดังนั้นในการสร้างดัชนีวัดศักยภาพ ในบทที่ 7 จึงได้นำาเอาตัวแปรในมาตรฐานเหล่านี้มาพิจารณา
เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
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3.5.4	 มาตรฐานในการกำากับแหล่งท่องเที่ยว
 สำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำาเนินการจัดทำามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสำาหรับ 
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งสิ้น 13 มาตรฐาน ประกอบด้วย
 1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 4) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 5) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
 6) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
 7) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำ้าพุร้อนธรรมชาติ
 8) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทนำ้าตก
 9) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
 10) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ
 11) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง
 12) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำา
 13) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศักยภาพในการเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การจัดการ
ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตสำานึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พิจารณาจากสภาพทรัพยากรที่มีความเหมาะสม มีลักษณะ
เฉพาะและลักษณะพื้นถิ่น โดยเน้นความสำาคัญของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมของพื้นที่และความ
ดึงดูดใจว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ความสำาคัญที่แตกต่างกันแต่ละปัจจัย เช่น สภาพธรรมชาติ 
ความสำาคัญของระบบนิเวศ ความเด่นด้านกายภาพ ความสวยงามของธรรมชาติ (สำานักงานพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว, 2548)
 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ 
ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์นั้น (สำานักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2550)
 
3.5.5	 มาตรฐานสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำาหนดไว้ดังนี้

1) เกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข (Public Health Standard)
 ก) การควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำาคัญ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โดยพื้นที่ต้องไม่มี
รายงานการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีหรือมีความ
ครอบคลุมของการให้วัคซีนแก่สุนัขทั้งหมดในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 80 อหิวาตกโรค ซาร์ (SARS) 
ไข้หวัดนก (Bird Flu) และมาลาเรีย โดยพื้นที่จะต้องมีอุบัติการณ์ของโรคในปีที่ผ่านมาไม่มากกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
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 ข) ความปลอดภัยด้านอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • ตลาดสด ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 80%
  • ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 80%
  • โรงแรม ผ่านเกณฑ์โรงแรมน่าอยู่น่าพัก ยกเว้นด้านอาหารใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
   การสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม 80%
  • ส้วมสาธารณะ ผ่านเกณฑ์ส้วมสาธารณะ (HAS) 80%

2) เกณฑ์มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ (Healthcare Service Standards)
 ก) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 ข) ระบบบริการการแพทย์ในโรงพยาบาลและการส่งต่อ
 ค) หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ

3.5.6	 มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
 สำานักงานพัฒนาบริการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) ได้กำาหนด
มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไว้ 3 ระดับ คือ
 1) ระดบัพืน้ฐาน (Minimum Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร 
ต้องมีและต้องปฏิบัติเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเทศกิจ พระราชบัญญัติกรมเจ้าท่า 
เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานระดับพื้นฐานนี้ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 15 เกณฑ์ 75 ตัวชี้วัด ถ้าไม่มี
หรือไม่ปฏิบัติถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาในมาตรฐานนี้ จะไม่ได้รับการจัดระดับและไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
 2) ระดับประเทศ (National Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ผู้ประกอบการด้านบริการ
อาหารเพื่อการท่องเที่ยวพึงมีและพึงปฏิบัติให้ได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานระดับพื้นฐานตามที่ได้กำาหนด
ไว้ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ 21 เกณฑ์ 107 ตัวชี้วัด โดยคำานึงถึงความพร้อมด้านการจัดการ
ความต้องการของชุมชน รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเป็นการพัฒนาบริการที่ส่งเสริมต่อการรักษาคุณค่าการท่องเที่ยว
 3) ระดับสากล (International Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ถูกกำาหนดขึ้นเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำาคัญกับทุกองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย  
11 องค์ประกอบ 21 เกณฑ์ 107 ตัวชี้วัด โดยเน้นในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพ
บริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการพัฒนาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นตำ่าด้วย

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
 ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการ
ที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ
 การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ 
โรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นพัฒนา
ส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานหรือ 
Healthy Accessibility Safety (HAS) 
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 1) สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำาเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitation Condition) เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ
อุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกไว้บริการ เช่น นำ้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำาระเพียงพอ การเก็บกัก 
หรือบำาบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะมีผลดีต่อร่างกายและจิตใจของ 
ผู้ใช้บริการ
 2) เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ 
รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
 3) ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น  
สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สำาหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อปท. มีภารกิจมาก แต่อำานาจน้อย  
แต่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง อปท. มีกฎหมายสาธารณสุขอยู่ในเมืองหลายฉบับที่ยังไม่ได้ใช้
ให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น การให้ความรู้ผู้นำาและบุคลากรของ อปท. ในเรื่องการใช้กฎหมายจึงเป็น
เรื่องสำาคัญ
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อปท. จำาเป็นต้องมีรายได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีต้นทุนสูงการจัดการการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะ  การบำาบัดนำ้าเสีย ดังนั้น อปท. จึงควรมีรายได้ที่เพียงพอ และ/หรือมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บทนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ทบทวนที่มาและขนาดรายได้ของ อปท. และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ อปท. ในการจัดหารายได้ 
เพื่อใช้สำาหรับจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ของบทนี้ก็เพื่อศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับรายได้ของ อปท. และนำาเสนอ 
กรณีศึกษา 2 กรณี เกี่ยวกับปัญหาของการหารายได้ของ อบต.ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

ตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจฯ รัฐบาลจะต้องดำาเนินการกระจายงานและ 
กระจายเงินให้แก่ อปท. ตามมาตรา 30 (4) ของพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำานาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งกำาหนดให้รัฐจัดสรรรายได้ให้ อปท. ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล และต้องเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2549 
แต่ในความเป็นจริง การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถเป็นไปตามเจตนารมณ์ดั้งเดิม จึงได้แก้ไข
กฎหมายเพื่อเลื่อนระยะเวลาเป้าหมายออกไปโดยไม่มีกำาหนด  
 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555 แล้วจะเห็นว่า รายได้โดยรวมของ อปท.  
มีจำานวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 อย่างชัดเจน ส่งผลให้การจัดสรรรายได้โดยรวมของ อปท. 
ในปี พ.ศ. 2555 จากเงินงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นราว 98,723 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22.9 จากปีงบประมาณก่อนหน้า (ตารางที่ 9) แม้ว่าในปีงบประมาณ 2555 รายได้จะเพิ่มขึ้น 
แต่มีอัตราที่ตำ่ากว่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2554
 จะเห็นว่า รายได้ที่ อปท. ต้องได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
และต้องเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 35 ของรายได้สุทธิของรัฐบาลนั้น จะเป็นจำานวนมากหรือน้อย 
จะขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของรัฐบาล หากในปีงบประมาณใดรัฐมีรายได้สุทธิมากขึ้น รายได้ของ อปท. 
ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

CHAPTER

IV

บทที่ 4 
อปท. กับก�รห�ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 

4.1 
ภาพรวมรายได้ของ อปท. 
จากเงินงบประมาณและอื่นๆ



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง51

หลังจากที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น รายได้ของ อปท. ก็มีจำานวนเพิ่มสูงขึ้นตามลำาดับ (ยกเว้นปี 
พ.ศ. 2553 ที่รัฐจัดเก็บภาษีได้ตำ่ากว่าเป้า) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (รูปที่ 8) ในปี พ.ศ. 2555 โดยมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 26.77 ยังไม่ถึงร้อยละ 35 ตามเวลาที่กำาหนด

หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการจัดสรร

ปีงบประมาณ ปี	พ.ศ.	2553/	2554 ปี	พ.ศ.	2554/	2555

+	เพิ่ม	/	-	ลด +	เพิ่ม	/	-	ลด

2553 2554 2555 จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 
และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้และแบ่งให้ 201,100.0 257,355.0 308,887.0 +56,255.00 +28.0 +51,532.00 +20.0

เงินอุดหนุน 139,895.2 173,900.0 221,091.8 +34,004.80 +24.3 +41,184.40 +22.9

อบจ. เทศบาล และอบต. 125,363.0 158,875.4 205,418.7 +33,512.40 +26.7 +40,585.90 +24.6

กทม. 13,182.1 13,629.6 14,219.7 +447.40 +3.4 +540.10 +3.9

เมืองพัทยา 1,350.0 1,395.0 1,453.4 +45.00 +3.3 +58.40 +4.2

รวมทั้งสิ้น 340,995.2 431,255.0 529,978.8 +90,259.80 +26.5 +98,723.80 +22.9

ที่มา: หนังสืองบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 

ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 (2) ได้ให้ความสำาคัญกับ 
อปท. โดยให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาจัดระบบการคลังเพื่อให้
บริการสาธารณะอย่างครบถ้วนตามอำานาจหน้าที่ และมาตรา 283 (4) ระบุว่าจะต้องให้มีกฎหมาย 
รายได้ท้องถิ่นเพื่อให้ อปท. มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายตามอำานาจหน้าที่นั้น แต่ในปัจจุบันนี้ 
กฎหมายรายได้ท้องถิ่นก็ยังคงไม่เกิดขึ้น
 รายได้ของ อปท. สามารถจำาแนกได้เป็น 4 กลุ่ม1 ประกอบด้วย (1) รายได้ที่ท้องถิ่น 
จัดเก็บเอง (2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้ หรือแบ่งให้ท้องถิ่น (3) รายได้จากการ 
จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มที่แบ่งเพิ่มเติมให้ อปท. ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (4) รายได้ที่รัฐจัดสรรเพิ่มให้
หรือเงินอุดหนุน อนึ่งการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ตามมติคณะรัฐมนตรีในปีหนึ่ง ๆ  นั้น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง เช่น มีการปรับลดหรือเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของรัฐสภา (ตารางที่ 10)

หน่วย: ล้านบาท     

ปีงบประมาณ
2552 2553 2554 2555

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

รายได้จัดเก็บเอง 38,746 9.35 29,110 8.54 38,746 8.98 46,530 8.78

รายได้ที่รัฐเก็บให้ 140,679 33.95 126,590 37.12 148,109 34.34 175,457 33.11

ภาษีที่รัฐแบ่งให้ 71,900 17.35 45,400 13.31 70,500 16.35 86,900 16.39

เงินอุดหนุน 163,057 39.35 139,895 41.03 173,900 40.32 221,092 41.72

รายได้รวมของ	อปท. 414,382 100.00 340,995 100.00 431,255 100.00 529,979 100.00

ที่มา: สกล ลีโนทัย 2556

 

ตารางที่ 9 
ภาพรวมการจัดสรรรายได้

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553-2555

1 ทั้งนี้ จะยังไม่กล่าวถึงรายได้จากเงินสะสมและเงินกู้ เนื่องจากไม่พบว่ามีหน่วยงานใดที่ทำาการรวบรวมข้อมูลจาก อปท. ทั่วประเทศ

ตารางที่ 10 
ภาพรวมประมาณการรายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552-2555	
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ข้อมูลในตารางที่ 11 แสดงประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บตามที่กฎหมาย
ต่างๆ ให้อำานาจการจัดเก็บ ซึ่งรายได้ที่มีสัญลักษณ์ * ปรากฏอยู่อาจเกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทของรายได้ที่	อปท.	จัดเก็บเอง กฎหมายที่ให้อำานาจจัดเก็บภาษี
อปท.	ที่ได้รับเงินรายได้

อบต. เทศบาล อบจ.	 พัทยา กทม.

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน* พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีบำารุงท้องที่* พ.ร.บ. ภาษีบำารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีป้าย* พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2511 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษียาสูบ นำ้ามัน และโรงแรม* พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ✓ ✓

อากรฆ่าสัตว์ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓

อากรรังนกนางแอ่น พ.ร.บ. อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ✓ ✓ ✓

หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
และ พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคาร*

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓

คา่ธรรมเนยีมในการออกหนงัสอืรบัรอง
การแจ้งสถานที่จำาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร*

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย* พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูล*

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ✓ ✓ ✓

รูปที่ 8 
รายได้ของ	อปท.	

หลังจากที่มีการกระจายอำานาจ

ที่มา: สกล ลีโนทัย (2556)
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1,500,000

1,000,000
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0

รายไดของรัฐ รายไดรวม อปท.

ตารางที่ 11	
รายได้และกฎหมายที่ระบุรายได้

ที่	อปท.	จัดเก็บเอง
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
รายได้และกฎหมายที่ระบุรายได้

ที่	อปท.	จัดเก็บเอง
ประเภทของรายได้ที่	อปท.	จัดเก็บเอง กฎหมายที่ให้อำานาจจัดเก็บภาษี

อปท.	ที่ได้รับเงินรายได้

อบต. เทศบาล อบจ.	 พัทยา กทม.

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
บัตรประจำาตัวประชาชน

พ.ร.บ. บัตรประจำาตัวประชาชน 
พ.ศ. 2526 ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา*

พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนัน*

พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวโฆษณา

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต*ิ

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิด
ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข*

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิด
ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ*

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมาย
บัตรประจำาตัวประชาชน

พ.ร.บ. บัตรประจำาตัวประชาชน 
พ.ศ. 2526 ✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมาย
จราจรทางบก

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2535
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมาย
และข้อบังคับท้องถิ่น

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540  
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496  
พ.ร.บ. สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าปรับผู้กระทำาผิดกฎหมายป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ*

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

✓ ✓ ✓ ✓

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 
200 ตารางเมตร*

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

✓ ✓ ✓ ✓

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคาร

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
✓ ✓ ✓ ✓

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ✓ ✓ ✓ ✓

อื่นๆ

รายได้จากค่าตอบแทน
จากสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้า* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ประเภทของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ
และแบ่งให้	อปท.

กฎหมายที่ให้อำานาจจัดเก็บ
หรือกำาหนดวิธีจัดสรร

อปท.	ที่ได้รับเงินรายได้

อบต. เทศบาล อบจ.	 พัทยา กทม.

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 พ.ร.บ. จดัสรรรายไดป้ระเภทภาษมีลูคา่เพิม่
และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  
พ.ร.บ. รายได้เทศบาล (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2534  
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และ 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีธุรกิจเฉพาะ พ.ร.บ. จดัสรรรายไดป้ระเภทภาษมีลูคา่เพิม่
และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีสุรา* พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีการพนัน* พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 ✓ ✓ ✓ ✓

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน*

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แต่เดิมใช้ พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 ซึ่งมอบรายได้ส่วนนี้ให้กับ 
อบต.เทศบาล เมืองพัทยา และ กทม. 
โดยมิได้ให้กับ อบจ.) ✓ ✓

ค่าภาคหลวงแร่ พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าภาคหลวงป่าไม้ พ.ร.บ. สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 ✓

ค่าธรรมเนียมนำ้าบาดาล พ.ร.บ. สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 ✓

ค่าใบอนุญาต อาชญาบัตร ประมง พ.ร.บ. สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 ✓

อากรประมง พ.ร.บ. สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 และ 
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 ✓

รายได้ตามกฎหมายอุทยานฯ พ.ร.บ. สภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 ✓

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 
และประมวลกฎหมายที่ดิน

✓ ✓ ✓ ✓

รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ตารางที่ 11 และ 12 แสดงประเภทของรายได้ของ อปท. ตามกฎหมายกำาหนด หมายความว่า  
หาก อปท. จะหารายได้ เช่น เก็บค่าธรรมเนียม ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี้ ประเภทของรายได้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือ รายได้ที่มี * ซึ่งมีอยู่ 15 รายการด้วยกัน แต่รายการที่เป็นรายได้ 
จากอุทยานแห่งชาตินั้น อบต.เท่านั้นที่มีสิทธิ์ ได้  หากยกระดับเป็นเทศบาลก็จะสูญเสีย 
รายได้ส่วนนี้ไป และยังมีภาษีโรงแรมร้อยละ 3 ที่เป็นรายได้ของ อบจ. เท่านั้น

ตารางที่ 12 
รายได้และกฎหมายที่ระบุรายได้

ที่รัฐบาลจัดเก็บแทน

และรายได้ที่แบ่งให	้อปท.
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4.2.1	 เทศบาลตำาบลสุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่
 เทศบาลตำาบลสุเทพประกอบด้วยประชากรประมาณ 16,000 คน มีรายได้กว่า  
67 ล้านบาท2 ซึ่งมาจากแหล่งรายได้สามทาง คือ 1) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 2) รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรรให้3 และ 3) รายได้ที่จัดเก็บเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43, 30 และ 27 ตามลำาดับ 
แม้ว่าสัดส่วนของรายได้ที่เทศบาลตำาบลสุเทพจัดเก็บเองจะสูงกว่าสัดส่วนการจัดเก็บรายได้ 
ประเภทนี้ในภาพรวมทั่วประเทศตามตารางที่ 4.2 ก็ตาม แต่อัตรารายได้ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า  
รายได้ที่ เทศบาลจัดเก็บเองก็ยังอยู่ในอัตราที่ตำ่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับการถ่ายโอนมา 
จากรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาแหล่งรายได้ที่เทศบาลตำาบลสุเทพจัดเก็บเองนั้น ยังคง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการเพิ่มรายได้โดยรวมของเทศบาล
 จากการสัมภาษณ์ปลัดเทศบาลตำาบลสุเทพ คุณพยอม เผ่ากันทะ4 พบว่า รายได้จาก 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นรายได้หลักของเทศบาล ซึ่งสูงถึงประมาณร้อยละ 80 หรือราว 14 ล้านบาท 
ในกลุ่มของรายได้ที่มีการจัดเก็บเอง ส่วนรายได้ที่เหลืออีกร้อยละ 20 มาจากแหล่งอื่นๆ รวมกัน  
อาทเิชน่ ภาษปีา้ย ภาษบีำารงุทอ้งที ่อากรฆา่สตัว ์คา่ธรรมเนยีมและใบอนญุาตในการจดัตัง้ตลาดเอกชน  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การกำาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจำาหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ และการมีสถานที่จำาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น  
 แม้ว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเป็นแหล่งรายได้สำาคัญ ซึ่งมีสถานประกอบการจำานวนมาก
อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดเก็บภาษีชนิดนี้ยังประสบปัญหา จากการประมาณการจัดเก็บภาษี
ชนิดนี้ในปีที่ผ่านมาพบว่า สัดส่วนของภาษีดังกล่าวอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 50 ถึง 80 ของภาษี
ที่ควรจัดเก็บได้ทั้งหมดเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ จะมาติดต่อชำาระเองที่เทศบาล นอกจากนี้ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน เทศบาล 
ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ในช่วงของการเสียภาษี
ประเภทนั้นๆ เป็นประจำาด้วย
 อุปสรรคของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำาบลสุเทพแบ่งออกเป็นสองประเด็น 
คือ ประเด็นที่หนึ่ง เทศบาลยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน และประเด็นที่สอง รายได้ 
บางชนิดยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นแรกนั้น การจัดเก็บรายได้ที่ไม่ครบถ้วน
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งโดยหลักแล้วเกิดจากการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่มาชำาระหรือจงใจ
หลีกเลี่ยงภาษี เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ทางเทศบาลก็จะมีการส่งจดหมายแจ้งให้มาชำาระภาษี 
ตามกำาหนด วธิกีารเชน่นี ้สว่นใหญจ่ะสมัฤทธิผ์ลกบัสถานประกอบการโรงแรม หอ้งพกั และรา้นอาหาร  
ที่เคยได้มาขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการกับทางเทศบาล ซึ่งมักเป็นสถานประกอบการ 
ขนาดใหญ่และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย นอกจากมาตรการการทวงถาม
ด้วยจดหมายและการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีแล้ว ปัจจุบันเทศบาลไม่มีการใช้วิธีจัดเก็บภาษี
ในรูปแบบอื่น แม้ในอดีตจะเคยมีการให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยทำาการจัดเก็บภาษีบำารุงท้องที่5ก็ตาม 

4.2 
กรณีศึกษา
การจัดเก็บรายได้ของ อปท. 
ที่มีเขตอุทยานแห่งชาติ

2 จากคำาแถลงงบประมาณประจำาปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำาบลสุเทพ ระบุว่า รายได้ปี พ.ศ. 2553 อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย รายได้ที่จัดเก็บเองประมาณ 18 ล้านบาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ประมาณ 20 ล้านบาท 
และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 29 ล้านบาท ซึ่งในจำานวนเงินอุดหนุนนี้ จำานวน 13 ล้านบาทเป็นเงินที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย

3 ส่วนใหญ่ของรายได้ประเภทนี้มาจากการทำานิติกรรมที่ดิน ซึ่งเคยมียอดสูงถึงราว 30 ถึง 40 ล้านบาท

4 ย้ายเข้ามารับตำาแหน่งปลัดเทศบาลตำาบลสุเทพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ก่อนหน้านี้ ดำารงตำาแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

5 การเก็บภาษีโดยวิธีดังกล่าวนั้นได้มีการยกเลิกมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่เดิมรายได้ร้อยละ 5 ของการจัดเก็บจะแบ่งให้ผู้ใหญ่บ้าน 
และอีกร้อยละ 5 จะนำาส่ง
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อนึ่งแม้จะปรากฏว่ามีชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณดอยสุเทพ-ปุย อยู่จริง หากแต่พื้นที่อยู่อาศัยนั้น 
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติและปราศจากเอกสารสิทธิ์ ทางเทศบาลจึงไม่มีสิทธิเก็บภาษีบำารุงท้องที่  
คงทำาได้เฉพาะการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในบริเวณที่สามารถเก็บได้ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตำ่ากว่า 
ที่ควรจะเป็น และไม่พอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและกำาจัดขยะ โดยเฉพาะในบริเวณดังกล่าว  
ซึ่งมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี6 โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายนี้ ยังไม่ได้นับรวมค่านำ้ามันรถ ค่าจ้างแรงงาน และ
ค่าซ่อมบำารุงพาหนะ ของเทศบาลในการจัดเก็บและกำาจัดขยะอีกด้วย  
 ส่วนประเด็นที่รายได้บางชนิดยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรมนั้น เทศบาลมีความ
จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยทำาการจัดเก็บภาษีในส่วนที่ยังไม่มีการเก็บ 
หรือยังเป็นประเด็นปัญหาว่าการเก็บภาษีดังกล่าวนั้นอยู่ในอำานาจหน้าที่ที่เทศบาลจะทำาได้หรือไม่ 
อาทิ  การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากสนามกอล์ฟและสนามบินในเขตเทศบาล และร้านค้าหาบเร่
แผงลอยในบริเวณเชิงดอยจนถึงยอดดอยสุเทพ เป็นต้น
 ยกตัวอย่าง กรณีแผงขายของบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ 
เทศบาลยังไม่เคยมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการประกอบการค้า เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นส่วนของ      
วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ซึ่งถือเป็นกิจการและรายได้ของวัด เช่นเดียวกันกับบริเวณหน้าวัด 
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่ทางเทศบาลยังไม่เคยมีการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ  
เนื่องจากยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าหน่วยงานใดมีอำานาจหน้าที่ ในการจัดการเก็บภาษีและ 
คา่ธรรมเนยีมในบรเิวณดงักลา่วระหวา่ง กรมทางหลวง กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ หรอืเทศบาลตำาบลสเุทพ  
ซึ่งพื้นที่พิพาทนี้มิใช่มีเฉพาะหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริเวณรอบๆ  
บนดอยปุยและหน้าพระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ด้วย ปัญหานี้ทางเทศบาลฯ จะต้องดำาเนินการ 
หาทางออกร่วมกับหน่วยงานอื่นต่อไป 
 การศึกษาขอบเขตอำานาจของ อปท. สามารถใช้อำานาจหน้าที่ในการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในมาตรา 20 ระบุให้ อปท. มีอำานาจออกข้อกำาหนด 
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และจัดระเบียบในการเก็บขนและกำาจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย รวมทั้งกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำาหนด 
ในกฎกระทรวง เทศบาลยังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้โดย 1) ทำาสัญญาระหว่างวัด 
กับผู้เช่าที่โดยให้ทางวัดระบุไว้ในสัญญาว่าให้ผู้เช่าที่ไปเสียภาษีที่เทศบาลโดยให้ออกใบเสร็จ 
ผู้จ่ายเป็นชื่อวัด และ 2) วัดไปเสียภาษีเอง ส่วนรายได้ที่เก็บจากนักท่องเที่ยวเทศบาลยังไม่เคยมี 
การเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวมาก่อน เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดให้อำานาจไว้ และเคยมีกรณีที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่าทำาไม่ได้ ตามกรอบที่ 2  
 ข้อเสนอแนะ หนึ่ง การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องที่ในระดับตำ่า  
ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการกำาจัดขยะในบริเวณของเทศบาลที่อยู่ในระดับสูงนั้น เห็นว่า ทางเทศบาล 
อาจจะต้องมีการตรวจสอบวิธีการประเมินภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ถูกต้องแม่นยำาและ 
เป็นปัจจุบันมากขึ้น และสอง กรณีบริเวณแผงขายของบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่ทางเทศบาล
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากแผงขายของเนื่องจากเป็นพื้นที่ในส่วนของวัด ซึ่งหากพิจารณาตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้ว อปท. มีอำานาจหน้าที่ในการคุ้มครองป้องกันสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นใน มาตรา 20 ระบุให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำานาจออกข้อกำาหนดของ 
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกำาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย รวมถึงการกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินอัตรา 
ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

6 เทศบาลกำาลังระดมความคิดลดขยะบนดอย เช่น การจ้างไม่ให้ทิ้ง การรับซื้อขยะ การแยกขยะและกำาจัดขยะอินทรีย์ในพื้นที่เอง
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กรณี อบต.เกาะช้าง และ อบต.เกาะช้างใต้ จังหวัดตราด ได้ออกข้อบัญญัติตำาบลเพื่อกำาหนดการเก็บค่าธรรมเนียมจาก 

นกัทอ่งเทีย่วในอตัราคนละ 20 บาท เพือ่เปน็คา่บำารงุรกัษาสิง่แวดลอ้มในดา้นการจดัการขยะมลูฝอย การบำารงุรกัษาทรพัยากร

ท่องเที่ยวอันประกอบด้วย ป่าไม้ ทะเล ชายหาด และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า อบต.

สามารถออกข้อบัญญัติตำาบลดังกล่าวได้ โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24)1 มาตรา 23 (19)2 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำาบล 

และองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 673 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง4 และมาตรา 82 (4)5 ทั้งนี้สำานักปลัด 

สำานักนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอำานาจของ อบต. ในการออกข้อบัญญัติตำาบล  

เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การเก็บค่าธรรมเนียมของ อบต. จะต้องเป็น

กรณีที่ อบต. จัดบริการอย่างใดอย่างหน่ึง และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น  

นักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริการหรือประโยชน์จากการบำารุงรักษาสิ่งแวดล้อมของ อบต. ทั้งสองแห่งโดยตรงแต่ประการใด  

แตผู่ท้ีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการบำารงุรกัษาสิง่แวดลอ้มของ อบต. ทัง้สองแหง่ ทัง้ในดา้นสขุลกัษณะของผูอ้ยูอ่าศยั และประโยชน์

จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ประชาชน และผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ใน อบต. ทั้งสองแห่งนั้น  

ดงันัน้ อบต. จงึไมม่อีำานาจกระทำาได ้เวน้แตจ่ะมกีฎหมายใหอ้ำานาจไวเ้ปน็การเฉพาะเทา่นัน้ จากขอ้จำากดัดา้นกฎหมายดงักลา่ว 

จึงทำาให้ อปท. มีอำานาจในการหารายได้จากการท่องเที่ยวได้น้อยมาก 

ที่มา: กอบกุล รายะนาคร และคณะ (2555) หน้า 269
หมายเหตุ: บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกข้้อบัญญัติขององค์การบริหารสส่่วนตำาบล เพื่อกำาหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว เร่ืองเสร็จที่ 
817/2546

1 พระราชบัญญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มาตรา 16 บญัญตัใิหเ้ทศบาลเมอืงพทัยาและองคก์ารบริหารสว่นตำาบลมอีำานาจหนา้ที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งสิ้น 31 รายการซึ่งรวมถึง มาตรา 16 (24) “การจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

2 ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 23 (19) “ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์ 
จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น”

3 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มาตรา 67 บญัญตัใิห ้อบต. มหีนา้ทีต่อ้งทำาในเขต อบต. 9 ประการซึง่รวมถงึมาตรา 67 (7) “คุม้ครอง ดูแล และบำารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล มาตรา 71 วรรค 1 บัญญัติให้ อบต. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลเพื่อใช่บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ อบต. ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำาหนด
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและจะกำาหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

5 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มาตรา 82 บญัญตัใิห ้อบต.อาจมรีายไดจ้ากทีม่าตา่งๆ ซึง่รวมถงึ มาตรา 82 (4) “คา่ธรรมเนยีม คา่ใบอนญุาต และคา่ปรับ  
ตามที่มีกฎหมายกำาหนดไว้”

กรอบที่ 2
ข้อจำากัดด้านกฎหมาย

ในการหารายได้จากการท่องเที่ยว

ของ	อปท.	

4.2.2	 เทศบาลตำาบลบ้านหลวง	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
 ตำาบลบ้านหลวงเป็นหนึ่งใน 9 ตำาบล7 ที่มีแนวเขตการปกครองคาบเกี่ยวกับอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน โดยในจำานวนนี้มี 11 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่
อุทยานฯ มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 13,000 คน หรือ 3,500 ครัวเรือน องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลบ้านหลวง ก่อตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล 
ตำาบลบ้านหลวงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 จากรายงานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำาบลบ้านหลวง  
ระบุว่า รายรับรวมของเทศบาลมีประมาณ 50 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล 
ประมาณ 30 ล้านบาท8 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ประมาณ 19 ล้านบาท และรายได้ที่
ทางเทศบาลเก็บเองไม่ถึง 1 ล้านบาท เนื่องจากบางส่วนของพื้นที่ของตำาบลอยู่ในบริเวณอุทยาน 
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เทศบาลตำาบลบ้านหลวงจึงได้รับจัดสรรรายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาต ิ
จำานวนกว่า 180,000 บาท 

7 ในเขตอำาเภอจอมทองประกอบด้วย (1) ตำาบลบ้านหลวง (2) ตำาบลสบเตี๊ยะ (3) ตำาบลสองแคว (4) ตำาบลยางคราม ส่วนเขตอำาเภอ 
แม่แจ่มประกอบด้วย (5) ตำาบลแม่นาจร (6) ตำาบลช่างเคิ่ง (7) ตำาบลท่าผา และในเขตอำาเภอแม่วางประกอบด้วย (8) ตำาบลแม่วิน  
(9) ตำาบลทุ่งปี้ รวมทั้งสิ้นจำานวน 9 ตำาบล 16 หมู่บ้าน และ 32 หย่อมบ้าน

8 แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปประมาณ 19 ล้านบาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่รวมโครงการไทยเข้มแข็งแล้วประมาณ 11 ล้านบาท
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จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านหลวง คุณก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์9 เมื่อวันพฤหัสที่ 
28 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้รับทราบข้อมูลว่า ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้มีการเก็บรายได ้
จากค่าผ่านเข้าชมอุทยานฯ และได้นำาเงินรายได้จำานวนร้อยละ 5 ของรายได้แบ่งให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล  
พ.ศ. 2537 โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะทำาหน้าที่จัดสรรเงินจำานวนนี้ให้กับ อปท. 
อีกต่อหนึ่ง จำานวนจะมากน้อยไม่เท่ากันตามแต่ขนาดพื้นที่ของ อปท. ที่มีบริเวณอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ 
 จากกฎหมายดังกล่าวซึ่งระบุให้แบ่งเงินที่เก็บได้แก่ อบต.เท่านั้น (มิใช่ อปท.) เงินที่เก็บได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 5 ของเงินจำานวนนั้น จะถูกนำาส่งกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเพื่อแบ่งให้ อบต.ที่มีเขตอยู่ในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นจำานวนเท่ากัน โดยไม่
คำานึงถึงขนาดของพื้นที่ของ อบต.ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น
 สำาหรับเงินรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรให้  
อปท. ในเขตอุทยาน ซึ่งจัดเก็บระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2553  
จะอยู่ที่ 24 ล้านบาทเศษ และมี อบต.ที่มีสิทธิได้รับเงินจำานวนนี้ทั้งหมด 774 แห่ง ทั่วประเทศ  
โดย อบต.ที่มีพื้นที่ในเขตอุทยานเดียวกันก็จะได้รับเงินจัดสรรในส่วนนี้เท่าๆ กัน 
 เทศบาลตำาบลบ้านหลวงมีความเห็นว่า ถ้าสามารถได้รับรายได้จากการผ่านเข้าชมอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์มากถึงร้อยละ 50 ของรายได้ที่จัดเก็บทั้งหมด ก็จะทำาให้เทศบาลมีความเป็น
อิสระทางการคลังทันที อย่างไรก็ดี เทศบาลตำาบลบ้านหลวง ไม่มีสิทธิ์ได้รายได้จากอุทยานฯ แล้ว 
เพราะได้ยกระดับจาก อบต.เป็นเทศบาล ปัจจุบันรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองจาก ภาษีบำารุงท้องที่  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ธุรกิจที่พักอาศัย รีสอร์ท โรงสี และร้านค้าต่างๆ นั้น ยังเป็นสัดส่วนที่ 
น้อยมาก (เพียงร้อยละ 1.65 หรือ 8 แสนบาทโดยประมาณ ในปี พ.ศ. 2553) นอกจากนั้น เทศบาล 
จะต้องลงทุนในกิจกรรมที่ให้บุคคลในท้องถิ่นมาใช้บริการเพื่อจะได้มีการจัดเก็บรายได้ เช่น การสร้าง 
ศูนย์อบรมอเนกประสงค์ สถานค้านำ้ามัน ตลาดเทศบาล 
 เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลมีบริเวณกว้าง อีกยังมีความต้องการอาคารสถานที่ ระบบนำ้า  
และการทำาถนนให้ทั่วถึงในเขตเทศบาล บทบาทหน้าที่และกิจกรรมปฏิบัติส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้น 
ที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำาหรับการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนั้น 
เทศบาลจะมีกิจกรรมปลูกป่า รักษาป่า ทำาแนวกันไฟ และกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ ส่วนในเรื่องของขยะ  
ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการกำาจัดขยะมากนัก มีเพียงช่วยขุดหลุมฝังขยะ 
ให้ชาวบ้านเท่านั้น สำาหรับเรื่องนี้  ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นแกนนำาในการเลือกวิธีกำาจัดขยะภายใน 
หมู่บ้านเอง ปัจจุบันทางเทศบาลได้วางแผนซื้อรถขนขยะมือสองมากจากกรุงเทพฯ คาดการณ์ว่า 
บทบาทของเทศบาลในการกำาจัดขยะของท้องถิ่นจะเป็นระบบมากขึ้นในอนาคต
 ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้และการบริการสาธารณะโดยรวมของเทศบาล 
ตำาบลบ้านหลวง แบ่งเป็นสองประเภท คือ หนึ่ง อุปสรรคโดยการทับซ้อนของอำานาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ และเทศบาล
ท้องถิ่น และสอง คือ อุปสรรคที่เกิดจากการตามเก็บภาษีจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ถือครองที่ดิน 
เป็นจำานวนมากและมิได้อาศัยอยู่ในท้องที่

9 ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ก่อนหน้านี้ ได้ดำารงตำาแหน่งนายกฯ ตำาบลบ้านหลวงมาแล้ว 6 ปีติดต่อกัน
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4.2.3	 เทศบาลตำาบลเวียง	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย
 กรณีท่าเรือบั๊คเป็นกรณีของปัญหาความซำ้าซ้อนของบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ท่าเรือสาธารณะของ อปท. และหน่วยงานส่วนกลาง กรณีท่าเรือบั๊ค เทศบาลตำาบลเวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือข้ามฟากและท่าเทียบแพขนานยนต์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหัวเวียง 
ต.เวียง อ.เชียงของ ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำาบลเวียง ท่าเรือดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในการลำาเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร โดยกลุ่มชาวบ้าน
ร่วมกันก่อตั้งขึ้นบนที่ดินอันเป็นที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน และบริหารงาน 
ในรูปของกรรมการ จากนั้นในยุคสงครามเย็น ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
ต่อมาได้จัดตั้งเป็นจุดผ่อนปรน และเป็นจุดผ่านแดนถาวรในที่สุด
 เนื่องด้วย พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำาหนดให้กรมการขนส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวี จะต้องถ่ายโอน
ภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่งทางนำ้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย พ.ศ. 2456 ให้แก่
ท้องถิ่น เทศบาลตำาบลเวียง จึงพยายามเข้าไปบริหารและดูแลรักษาท่าเรือแห่งนี้ เพื่อเตรียมรองรับ 
นักท่องเที่ยวและรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกแหล่งรายได้สำาคัญของ
เทศบาล ดังนั้นเทศบาลจึงจัดทำาโครงการปรับปรุงท่าเรือสาธารณะ (ท่าเรือบั๊ค) โดยจัดสรรงบประมาณ 
ประจำาปี พ.ศ. 2553 ไว้ จำานวน 834,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งได้ออกเทศบัญญัติเรื่องท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 มารองรับ  
โดยสาระสำาคัญของเทศบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับการกำาหนดมาตรการการใช้ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
ค่าธรรมเนียมการใช้และบริการท่าเทียบเรือและท่าข้าม รวมถึงกำาหนดบทลงโทษผู้ซึ่งฝ่าฝืน
เทศบัญญัตินี้
 แต่เมื่อทางเทศบาลจะดำาเนินโครงการกลับติดขัดข้อกฎหมาย และยังไปทับซ้อนกับ
อำานาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางอีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร (กองบัญชาการ
กองทัพไทย) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (กระทรวงการต่างประเทศ) และกรมเจ้าท่า (กระทรวง
คมนาคม) เนื่องจากเป็นแม่นำ้าระหว่างประเทศ และถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำาลำานำ้าจึงจำาเป็น
ต้องได้รับอนุญาตก่อน ดังนั้นจึงส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก และไม่สามารถดำาเนินการต่อได้ กรณีนี ้
อาจสะท้อนถึงปัญหาภาพรวมที่รัฐส่วนกลางยังกุมอำานาจระดับสูง และความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แม้ อปท. จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่น (ยกเว้นอุทยานแห่งชาติ) แต่กฎหมายปัจจุบันยังไม่ให้อำานาจ อปท. ในการหารายได้ 
จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพดีเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะ 
ของ อปท. ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องหาแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวให้ อปท. เพื่อเป็นงบประมาณ 
และแรงจูงใจในการจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง60

เนื่องจากการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่สาธารณะและสาธารณูปโภค การจัดการท่องเที่ยว 
ในระดับพื้นที่จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปริยาย อย่างไรก็ดี การศึกษาในบทนี ้
ได้จากการเข้าไปสัมภาษณ์ อปท. ในพื้นที่ เกี่ยวกับบทบาทและศักยภาพของ อปท. ในการจัดการ
การท่องเที่ยว สภาพของปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวของ อปท. ทั้งสิ้น 16 แห่ง และได้นำาข้อมูล
ในแต่ละพื้นที่มาแยกตามประเด็นปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา อุปสรรค และข้อจำากัด
ของ อปท. ตลอดจนบทบาทที่ อปท. สนใจจะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

ขยะจากการท่องเที่ยวเป็นปัญหาใหญ่ของ อปท.ท่องเที่ยวทุกแห่ง โดยเฉพาะ อปท. ริมทะเล  
ยังต้องรับภาระขยะที่มาจากทะเลอีกด้วย เช่น ในช่วงเดือนเมษายน นำ้าทะเลจะพาขยะทะเล 
มาขึ้นฝั่งที่  อบต.คึกคัก ยกตัวอย่าง อบต.คึกคัก ในอำาเภอตะกั่วป่า มีประชากรประมาณ  
5,000 คนเศษ แต่ต้องมีรถขนขยะถึง 4 คัน เพราะมีโรงแรมอยู่ในพื้นที่ถึง 50 แห่ง และเพื่อกำาจัดขยะ 
ที่ถูกพัดพาจากที่อื่น 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าโรงแรมบางแห่งเริ่มมีการจัดการขยะเปียกโดยนำาไปเป็นปุ๋ยนำ้า  
ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น โรงแรมโรยัลซิตี้ที่ภูเก็ต แต่ก็ยังมีจำานวนน้อยอยู่มาก

5.1.1		 กรณีศึกษาการจัดการขยะท่องเที่ยว:	อบต.ริมโขง
 การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวในเขต อปท. ริมฝั่งโขง 5 แห่ง อันได้แก่ เทศบาล
ตำาบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำาบลเวียง (อำาเภอเชียงแสน) อบต.บ้านแซว เทศบาลเวียงเชียงของ  
และเทศบาลเวียง (อำาเภอเชียงของ) ได้ประมาณปริมาณขยะด้วยการจำาแนกและนับจำานวน 
ขยะมูลฝอยจากโรงแรมและที่พัก ครอบคลุมปริมาณขยะมูลฝอย 13.4 ตัน และได้แยกองค์ประกอบ 
ขยะเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) เศษอาหาร (2) เศษกิ่งไม้ (3) ขยะขายได้ (ขวดนำ้า ขวดแก้ว  
กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ กระดาษเอกสาร ฯลฯ) (4) ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์วัสดุผสม 
ที่ขายไม่ได้ (ซองขนม กล่องเครื่องดื่ม) (5) ผ้าและกระดาษชำาระปนเปื้อน และ (6) ขยะอันตราย  
(ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ) มีสัดส่วนดังปรากฏในรูปที่ 9-10   

CHAPTER

V

บทที่ 5 
กรณีศึกษ�ก�รจัดก�ร
ก�รท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น

5.1 
การบริหารจัดการขยะ
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ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ ทางเทศบาลจะนำาไปทิ้งที่พื้นที่โล่ง (open dumping) โดยไม่มีการควบคุม
หรือจัดการและบำาบัดตามหลักสุขาภิบาลที่ปลายทาง ทำาให้เกิดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
และการปนเปื้อนของสารอันตรายในขยะมูลฝอยในสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ศึกษายังขาด
ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตและสามารถรับขยะมูลฝอยไปจัดการได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือไปจาก
ร้านของเก่าที่จดทะเบียนเป็นโรงงานคัดแยกขยะประเภท 105 ตามกฎหมายโรงงาน

รูปที่ 10 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย

และองค์ประกอบขยะมูลฝอย

ของเกสท์เฮาส์	

ที่มา: ปเนต มโนมัยวิบูลย์ (2556)

รูปที่ 9
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย

และองค์ประกอบขยะมูลฝอย

ของโรงแรม

ที่มา: ปเนต มโนมัยวิบูลย์ (2556)

49% เศษอาหาร

3% ขยะอันตราย

เศษใบไม 13%

ขยะขายได 15%

ถุงซองกลองผสม 14%

ขยะปนเปอน 6%

ขยะมูลฝอย
จากโรงแรม

3.15
กก.ตอหัวตอวัน

46% เศษอาหาร

1% ขยะอันตราย

เศษใบไม 23%

ขยะขายได 11%

ถุงซองกลองผสม 14%

ขยะปนเปอน 5%

ขยะมูลฝอย
จากเกสทเฮาส

2.30
กก.ตอหัวตอวัน
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ในอำาเภอเชียงแสน โรงแรม 5 ดาวแห่งหนึ่ง สร้างขยะถึง 50.91 กิโลกรัมต่อห้องต่อวัน ซึ่งเป็น  
25 กิโลกรัมต่อหัวต่อวัน (ปเนต มโนมัยวิบูลย์, 2556) ขณะที่ค่าเฉลี่ยขยะต่อของคนไทย 
ไม่ถึง 2 กิโลกรัมต่อหัวต่อวัน กว่าครึ่งของนำ้าหนักเป็นอาหาร การศึกษานี้พบว่า ที่พักประเภทโรงแรม 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถลดขยะได้มากกว่าเกสท์เฮาส์ โรงแรมที่มีราคาเข้าพักไม่ตำ่ากว่า 
1,000 บาทต่อคืน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 3.15 กิโลกรัมต่อผู้เข้าพัก ขณะที่
ที่พักประเภทเกสท์เฮาส์ (ราคาเข้าพักตำ่ากว่า 1,000 บาทต่อคืน) มีอัตราเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวัน 
2.30 กิโลกรัมต่อผู้เข้าพัก เป็นต้น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการบำาบัดนำ้าเสียของ
อาคารประเภทต่างๆ รวมทั้งโรงแรมให้ต้องบำาบัดนำ้าเสียก่อนปล่อยนำ้าทิ้ง และตามกฎกระทรวง 
ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะต้องมีการจัดเก็บสถิติและรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานของระบบบำาบัดนำ้าเสียของแหล่งมลพิษขนาดใหญ่ จะทำาให้มีการควบคุม
ระบบการบำาบัดนำ้าเสียของอาคารต่างๆ และการตรวจสอบคุณภาพนำ้าทิ้งอย่างเป็นกิจจะลักษณะ  
แต่ในความเป็นจริงมี อปท. ที่มีระบบบำาบัดนำ้าเสียน้อยมาก ดังรายงานในบทที่ 6

5.2.1		 กรณีศึกษาปัญหาด้านนำ้าเสีย:	อบต.เชิงทะเล
 ปัญหาการบำาบัดนำ้าเสียก่อนปล่อยลงในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล จากการสัมภาษณ์ พบว่า  
ตามกฎหมายการก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด บ้านจัดสรร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เข้าลักษณะ 
ที่ต้องมีการจัดการระบบบำาบัดนำ้าเสีย และต้องส่งผลรายงานการบำาบัดนำ้าเสียในแต่ละเดือน 
ให้กรมควบคุมมลพิษ โดย อบต. มีอำานาจในการเข้าตรวจระบบบำาบัดนำ้าเสียของโรงแรม 
ทุกๆ 6 เดือน ตามกำาหนดการ แต่มักจะพบว่า การบำาบัดนำ้าเสียในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท  
ในเดือนที่ทำาการตรวจนั้นเรียบร้อยดี แต่ตั้งแต่หลังการตรวจครั้งแรกจนกระทั่งก่อนการตรวจ 
ครั้งที่สอง ไม่สามารถบอกได้เลยว่า ทางผู้ประกอบการได้ทำาการบำาบัดนำ้าเสียก่อนปล่อยหรือไม่ 
นอกจากนี้ปัญหานำ้าเสียจากพื้นที่บุกรุกริมชายหาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร และได้ปล่อย 
นำ้าเสียลงทะเล ทำาให้เกิดกลิ่นเหม็นจนได้รับการร้องเรียนมา ทำาให้ทาง อบต. ต้องเข้าไปจัดการดูด 
นำ้าเสียในบริเวณนั้นออก แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะ อบต. ขาดอำานาจในการจัดการ
ดูแล พื้นที่บริเวณชายหาด

แม้การศึกษาจะพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นการจัดการของชุมชน 
หรือโดยแกนนำา เช่น ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน บทบาทของ อปท. ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง
ค่อนข้างมีน้อย แต่ก็เริ่มมี อบต. ในบางพื้นที่เริ่มให้ความสนใจที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็ติดขัด
ด้านกฎหมาย เพราะพื้นที่สวยงามส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของรัฐ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

5.3.1	 กรณีศึกษา	อบต.ทุ่งมะพร้าว
 เขาไขนุ่ย้ในพืน้ที ่อบต.ทุง่มะพรา้ว เปน็จดุชมววิทีห่า่งจากถนนเพชรเกษมเพยีง 3 กโิลเมตร  
ห่างจากเขาหลัก 12 กิโลเมตร ณ จุดนั้นสามารถมองทิวทัศน์ทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ ในขณะที่ 
อีกข้างหนึ่งเป็นทะเลอันดามัน

5.2 
การบำาบัดนำ้าเสีย

5.3 
การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้
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อบต.ทุ่งมะพร้าว มีโครงการจะพัฒนาจุดชมวิวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับจังหวัดพังงา  
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นให้ผลประโยชน์ตกกับชาวบ้านในท้องถิ่นมากที่สุด  
แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำากิน เป็นพื้นที่ สทก. (3 ราย) และพื้นที่ป่าสงวน  
(มี ภทบ.5 จำานวน 4 ราย) จึงได้รวบรวมชาวบ้านทั้ง 7 ราย มาร่วมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และพื้นที่พักแรม (เต๊นท์) และทำาหนังสือขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากได้รับการอนุญาต ก็จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่กางเต๊นท์ 
สำาหรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีการสร้างห้องนำ้าไว้ 2 ห้อง บนยอดเขา เพื่อให้ผู้ที่มากางเต๊นท์ได้ใช้  
และมีนักข่าวและผู้สนใจบางรายขึ้นไปทำาข่าวและถ่ายภาพบนเขาไข่นุ้ย นอกจากนี้นายก อบต. 
ได้มีแผนที่จะลงทุน Infrastructure เช่น ถนนขึ้นภูเขา ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท  
ในการปรับปรุงถนนยาว 3 กิโลเมตร (บางช่วงจะลาดชันมาก) ปรับพื้นที่เพื่อกางเต๊นท์ สำารวจเส้นทาง 
ไปนำ้าตกและถำ้า ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง การวางระบบนำ้าขึ้นมาใช้สำาหรับการจัดการนั้นจะตั้งเป็น 
คณะกรรมการขึ้นมาดูแล โดยจะแบ่งกำาไรที่ได้ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนหนึ่งจะนำามาใช้ในการพัฒนา
พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการท่องเที่ยว อบต.หวังให้ชาวบ้านได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการ
ค้าขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว จากการเป็นไกด์เพื่อเดินป่า จากการเก็บค่าเข้า/ค่าเช่าพื้นที่เพื่อการ 
กางเต๊นท์ โดยจะประยุกต์แนวคิดในการจัดการของภูกระดึงและเขาใหญ่มาใช้ในพื้นที่นี้
 สำาหรับการบริหาร อบต. ได้จัดตั้งกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วย นายก อบต.  
รองนายก อบต. เจ้าของที่ดิน ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้ อบต. 
จะใช้งบประมาณปรับปรุงถนนส่วนที่ลาดชันสูง (50 องศา) ขุดบ่อนำ้า ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ทั้งนี้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถเข้าหุ้นได้หุ้นละ 100 บาท
 สำาหรับค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจะมีค่าผ่านทาง 20 บาท ค่ากางเต๊นท์ 100 บาท แบ่งกัน
ระหว่างเจ้าของที่และโครงการฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 
 อบต.วางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่สำาหรับจอดรถไว้ 2 แห่ง คือ 1) ลานจอดรถที่ อบต. 
ซึ่งสามารถรองได้ประมาณ 50-60 คัน/วัน (อบต. จะไม่คิดค่าจอด) และ 2) พื้นที่ในโรงเรียน 
บ้านฝ่ายท่า โดยโรงเรียนสามารถจัดเก็บค่าที่จอดรถได้ สำาหรับการเดินทางจากลานจอดรถไปยัง
เขาไข่นุ้ยจะจัดรถของชาวบ้านมารับส่ง โดยจะให้เจ้าของรถมีรายได้ต่อเที่ยว ไป-กลับเขาไข่นุ้ย  
ในอัตราเที่ยวละ 500 บาท/คัน (จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากชาวบ้านขับรถ 
ขึ้นไปบนเขาไข่นุ้ย เนื่องจากเส้นทางมีความยากลำาบาก) ส่วนการกางเต๊นท์ได้กำาหนดอัตราค่าบริการ
ไว้ที่ 100 บาท/คืน โดยแบ่งให้เจ้าของพื้นที่ 50 บาท และอีก 50 บาท จะเป็นของ อบต. เพื่อนำาไปเป็น 
กองทุนฯ สำาหรับใช้จ่ายในเรื่องค่านำ้ามันปั่นไฟและเครื่องสูบนำ้า ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. และค่าจัดเก็บขยะ  
และจะเก็บค่าเข้าพื้นที่สำาหรับคนไทย 20 บาท/คน ต่างชาติ 50 บาท/คน ทั้งนั้น อบต. จะจัดเตรียม 
อปพร. ประมาณ 5 ท่าน เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่
 สำาหรับการพัฒนาพื้นที่เขาไข่นุ้ย นอกจากงบประมาณในการปรับปรุงถนนแล้ว อบต. 
ตั้งงบประมาณไว้ 350,000 บาท เพื่อขุดบ่อนำ้า และจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ ปัญหาของการพัฒนาในปัจจุบัน
เกิดจากความไม่แน่นอนของการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งต้องคอยอย่างไม่มีกำาหนด

5.3.2		 อบต.คลองท่อมเหนือ	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่
 อบต.คลองท่อมเหนือ ตั้งอยู่ที่ ตำาบลคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวหลัก 2 แห่ง คือ สระมรกต และนำ้าตกร้อนคลองท่อม
 สระมรกต ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มีเนื้อที่ประมาณ 97,700 ไร่ 
บริหารจัดการโดยกรมอุทยานฯ อัตราค่าบริการคนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท ค่าบริการ
สถานที่จอดรถบริหารงานโดยเอกชนคันละ 30 บาท
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นำ้าตกร้อนคลองท่อม ตั้งอยู่ที่บ้านยางคราม-บ้านบางเตียว มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,500-2-75 ไร่  
อบต.คลองท่อมเหนือเป็นผู้บริหารการจัดการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30-18.00 น. เป็นนำ้าตก 
ขนาดเล็กสูงประมาณ 5 เมตร เกิดจากแหล่งแร่นำ้าร้อนใต้ดินที่ซึมขึ้นมาบนผิวดินลักษณะคล้าย 
นำ้าพุร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  42 องศาเซลเซียส ซึ่งเชื่อว่าจะดีต่อสุขภาพเปรียบประหนึ่ง 
สปาธรรมชาติ นอกจากนี้ อบต.ยังได้ร่วมกับหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่นำานำา้จากนำา้ตกรอ้นไปตรวจวเิคราะหแ์รธ่าตพุบแรธ่าตจุำานวนมาก  
อาทิ ธาตุเหล็ก ฟลูออไรด์ แมกนีเซียม แคลเซียม ฯลฯ (รูปที่ 11) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน 
แหล่งท่องเที่ยว นำ้าตกร้อนคลองท่อมว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
 การเข้าใช้บริการนำ้าตกร้อนคลองท่อมมีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมนักท่องเที่ยวชาวไทย
คนละ 20 บาท ชาวต่างชาติ 90 บาท ค่าบริการสถานที่จอดรถยนต์ 20 บาท และรถจักรยานยนต์  
5 บาท คนในท้องถิ่นใช้บริการฟรี มีบริการห้องพักคืนละ 600 บาท รายได้ทั้งหมดเข้า อบต.เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการนำ้าตกร้อนต่อไป นอกจากนี้ อบต.ได้มีการบันทึกข้อมูลจำานวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ต่อปีไว้ด้วย (ตารางที่ 13) 

รูปที่ 11
แสดงผลรายงานผลวิเคราะห์

ตรวจสอบคุณภาพนำ้า

ของนำ้าตกร้อนคลองท่อม	

ตั้งอยู่ที่บ้านยางคราม-บ้านบางเตียว	

โดยคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่
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ปี
งบประมาณ

จำานวนนักท่องเที่ยว
(ไทย)

จำานวนนักท่องเที่ยว	
(ต่างชาติ)

รถยนต์สี่ล้อ
ทั่วไป

รถจักรยานยนต์
ค่าเช่าบ้านพัก
นำ้าตกร้อน

จำานวนเงิน
(บาท)

2550 101,579 25,584 19,344 3,253 - 4,647,285

2551 97,776 30,321 20,653 2,652 - 4,110,730

2552 133,304 32,951 27,617 3,197 - 6,128,315

2553 131,760 38,989 27,529 3,732 49,800 6,771,945

2554 90,063 42,558 20,710 4,409 25,800 6,915,315

2555 128,667 53,937 28,459 7,326 27,600 8,081,689

ที่มา: อบต.คลองท่อมเหนือ

การจัดการแหล่งที่ท่องเที่ยวนำ้าตกร้อนคลองท่อม มีการจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งมีจุดทิ้งขยะ 
มีห้องนำ้าบริการจำานวน 2 จุด ประมาณ 20-30 ห้อง และมีป้ายสัญลักษณ์บอกทาง และป้ายเตือน 
นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน วิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.คลองท่อมเหนือ สามารถใช้ 
เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างสำาหรับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. อื่นๆ ต่อไป

5.3.3		 อบต.รมณีย	์อ.กะปง	จ.พังงา
 อบต.รมณีย์ อยู่ในเขตจังหวัดพังงา เป็น อบต.ที่มีสายนำ้าแร่นำ้าร้อนเช่นเดียวกับ 
คลองท่อม และได้เริ่มเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาทัศนาจรแล้ว แต่ปัญหาหลักคือ ยังไม่มี 
องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพนำ้า ซึ่งทางทีมวิจัยได้ช่วยประสานให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับไปดำาเนินการทดสอบคุณภาพนำ้า

5.3.4	 อบต.ท่าศาลา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม	่
 ตำาบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัดบวกครกหลวง ซึ่งเป็นวัดที่มีภาพเขียนฝาผนัง 
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ถ่ายทอดพุทธประวัติและทศชาติชาดก มีภาพเขียนทั้งสิ้น 14 ช่อง  
บันไดทางขึ้นวิหารมีรูปปั้นพญานาคที่มีจงอยปากลักษณะเดียวกับปากนกแก้ว ด้านข้างมีรูปปั้น
ปริศนาธรรม นอกจากนี้ ยังมีพระอุปคุตปางจกบาตรหยุดตะวัน ให้สักการะ เชื่อกันว่าพระปางนี้ 
เป็นปางที่ให้โชคลาภ บันดาลความมั่งคั่งมีกินมีใช้ไม่มีหมด
 ตำาบลท่าศาลายังมีหมู่บ้านสันทรายดอนจั่น ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาโคม 
ส่งขาย มีทั้งโคมตุงแบบล้านนา โคมจีบ และโคมประยุกต์มากมายหลายรูปแบบ โดยมีราคาไม่สูง
มากนัก นอกจากนี้ ยังรับสอนทำาโคมให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่เข้า 
มาเรียนเป็นอาชีพ นอกจากหัตถกรรมเรื่องโคมไฟแล้วยังเป็นแหล่งหัตถกรรมที่ผลิตงานหลากหลาย 
สามารถนำามาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเป็นของที่ระลึกได้ เช่น งานเพนท์
ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตำาบลสามารถส่งไปจำาหน่ายต่างประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ
ของประเทศ งานผลิตรองเท้าพื้นเมือง งานเครื่องจักสาน และงานเครื่องเขิน (หัตถกรรมไม้ไผ่ขด)  
ส่งจำาหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของเชียงใหม่ ได้แก่ บ้านถวาย และถนนคนเดินเชียงใหม่ 
เป็นต้น 
 อบต. มคีวามสนใจทีจ่ะจดังานเทศกาล (Event) เพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว 
และหัตถกรรมในพื้นที่ แต่ขาดความรู้ด้านการจัดงานเทศกาล และไม่มีงบประมาณเพียงพอสำาหรับ
การจ้างผู้จัดงานมืออาชีพ (Organizer) 

ตารางที่ 13 
สรุปรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

นำ้าตกร้อน
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5.4.1	 กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลเวียง/เวียงเชียงของ
 เทศบาลตำาบลเวียงและเทศบาลตำาบลเวียงเชียงของมีอาณาเขตติดต่อกัน ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่นำ้าโขงประจันหน้ากันกับพื้นที่ประเทศ สปป.ลาว ซึ่งบริษัทเอกชนของจีนได้เข้าไปเช่าสัมปทาน
หมดแล้วตลอดริมแม่นำ้าโขงจรดสามเหลี่ยมทองคำา
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีการคาดการกันว่าประเทศไทยจะได้ใช้สะพานข้าม 
แม่นำ้าโขงแห่งที่ 4 ที่อำาเภอเชียงของ ซึ่งสะพานนี้จะเชื่อมไทยเข้ากับเส้นทาง R3E ที่ผ่านลาว 
ขึ้นไปยังจีน ระยะทางในลาวยาวประมาณ 230 กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงประเทศจีน สะพานนี้  
จึงจะมีบทบาทมากกว่าสะพานเชื่อมลาว-ไทยที่เคยมีมาแต่เดิม เพราะสะพานที่เคยมีเป็นการ 
เชื่อมโยงไทยกับระบบเศรษฐกิจที่เล็กกว่าประเทศไทย แต่สะพานใหม่นี้จะเชื่อมกับประเทศจีน  
ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก
 ณ ฝั่งตรงข้ามแม่นำ้าโขงในเขตประเทศลาว จากเชียงของจรดเชียงแสน ประเทศลาว 
ให้สัมปทานบริษัทจีนชื่อ King Romans โดยให้พื้นที่ถึง 827,100 ไร่ เป็นสัมปทาน 75 ปี ต่อได้เป็น 
99 ปี ให้ทำากาสิโน สนามกอล์ฟ โรงแรม เวลานี้กาสิโนสร้างเสร็จแล้ว ตัวกาสิโนดูโดดเด่น ติดไฟ
สวยงามเวลากลางคืน และกำาลังมีแผนทำาสนามบินเล็กสำาหรับคนจีนจากทั่วประเทศมาเล่นกาสิโนที่นี ่
บริษัทได้ทำาการสร้างถนนขนานกับแม่นำ้าโขง แล้วปลูกกล้วยหอมตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ บริษัทจีน  
ยังได้เช่าพื้นที่ประวัติศาสตร์สุวรรณโคมคำาในฝั่งลาวเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วเหมือนกัน  
ลาวมิได้มีโครงการกาสิโนที่นี่โครงการเดียว ยังมีโครงการนาคราชนครซึ่งยังไม่ได้สร้าง โดยจะสร้าง 
ใกล้กับ สะพานที่จะเปิดใหม่ และมีโครงการที่จะเอาเกาะกลางแม่นำ้าโขงเป็น Entertainment  
Complex อีกด้วย  
 นโยบายที่จะเชื่อม 2 ฝั่งโขง คิดกันทำากันในเมืองหลวง คือ กทม. จัดทำาแผนและ 
งบประมาณสำาหรับสิ่งก่อสร้างสำาหรับหน่วยราชการจากส่วนกลาง เช่น ให้ทำาสะพาน ทำาถนน  
ทำาผังเมือง เป็นต้น แต่กลับไม่มีงบประมาณสนับสนุนเตรียมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น  
ถนนเลี่ยงเมือง หรือศูนย์ที่พักริมทางเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว มิหนำาซำ้า  
รายได้หลักของเทศบาลเวียงเชียงของจากท่าเรือบั๊คอาจจะต้องหมดไป เพราะผู้คนและสินค้า 
จะเปลี่ยนจากการใช้แพมาเป็นทางรถ ส่วนขยะและสิ่งปฏิกูลที่มากับรถที่เพิ่มขึ้นก็จะตกเป็น 
ภาระของเทศบาล คาดกันว่าจำานวนรถที่ผ่านสะพานจะทำาให้การจราจรเพิ่มขึ้นอีกมาก แม้ส่วนใหญ่
จะลงสู่กรุงเทพฯ โดยไม่เข้าเมืองเชียงของแต่ก็ต้องมีการจอดพักและจอดแวะกันบ้าง และส่วนหนึ่ง
ก็อาจจะต้องผ่านเมืองเชียงของไปยังเชียงแสนเพื่อทัศนาจร
 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของจีน ขณะที่สะพาน
ยังไม่เสร็จ ได้มีคาราวานรถยนต์นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ 80 คัน ถึงแม้จะยังต้องขนถ่าย 
รถยนต์ผ่านท่าเรือบั๊คอยู่ แต่จำานวนรถที่เพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดความโกลาหลในเมืองเชียงของ 
ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่สงบและเคยเป็นแหล่งปลาบึก ปรากฏว่า กองคาราวานรถยนต์เข้ามาโดยไม่มี
ผู้ประสานงานในพื้นที่ฝ่ายไทยไปจัดการนักท่องเที่ยวจีนซึ่งขับรถเข้ามาอย่างไม่เป็นระเบียบ และ
ขับขี่โดยใช้เส้นทางจราจรทางขวา เกือบจะชนเด็กในเมือง จอดรถไม่เป็นระเบียบและกีดขวาง 
การจราจรของรถขนส่งสินค้าเดิม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังต้องการใช้ห้องนำ้าแต่ไม่มีเงินบาทจ่าย 
ค่าห้องนำ้า เมื่อคนดูแลห้องนำ้าปิดห้องนำ้าไม่ให้เข้าก็เกิดการขับถ่ายนอกอาคาร เกิดทัศนะอุจาด 
และกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่แวะพัก ไม่ซื้อของในเชียงของ จึงทิ้งไว้แค่ควัน 
ท่อไอเสียและสิ่งปฏิกูล ตัวอย่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ แสดงถึงปัญหาที่เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ไม่มี
แกนนำาในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมฝั่งโขงและกลุ่มอนุรักษ์เชียงแสนเชียงของ  

5.4 
ปัญหาการจัดการ
โลจิสติกส์
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ได้เริ่มไหวตัวเพื่อเตรียมรับโอกาสและวิกฤตที่กำาลังจะมา ทางเทศบาลเวียงเชียงของได้ขอให้ 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะส่งนักวิชาการไปจัดทำาแผนจัดการสิ่งแวดล้อม และแผนจัดการ 
ท่องเที่ยว 

รูปที่ 12 
ตำาแหน่งที่ตั้งกาสิโนที่	สปป.	ลาว	

ให้สัมปทานบริษัทของประเทศจีน			

อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสนใจที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะ
สนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่ง อปท. มีงบประมาณด้านนี้อยู่แล้ว แต่มักมีการใช้งบประมาณ
ไม่มากนัก จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจพบว่า มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนการใช้งบประมาณ 
อยู่ที่ร้อยละ 1.06 สำาหรับการจัดงานเทศกาล และอีกร้อยละ 1.05 สำาหรับการประชาสัมพันธ์ 

5.5.1	 กรณีศึกษา	อบต.เชิงทะเล	จ.ภูเก็ต
 อบต.เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ชายหาดอยู่ในหมู่ 3 บ้าน หาดสุรินทร์ซึ่งมีโรงแรม 
และที่พักกว่า 100 แห่ง มีการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน สำาหรับกลุ่มงานบริการได้แก่ กลุ่มแรก 
แท็กซี่ และ กลุ่มนวด อบต.เชิงทะเลได้สนับสนุนกลุ่มนวดแผนไทยมีจำานวนสมาชิก 262 คน  
เป็นกลุ่มนวดหน้าหาดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่ต้องการนวดเพื่อผ่อนคลาย
เท่านั้น นอกจากนี้ อบต.เชิงทะเล ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น  
อาทิเช่น  Fishing Games หรือ การแข่งขันตกปลาประจำาปีของชุมชน ประเพณีสวดกลางบ้าน  
เป็นต้น

5.5 
การสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว
ที่ อปท. สนใจ
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เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของ อบต.เชิงทะเล เป็นที่ราบเชิงเขาด้านหลังติดหน้าผา ด้านหน้า 
ติดทะเล โดยมีภูเขาเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลอันดามัน มีชายหาดเป็นแนวยาวด้านหน้าทะเล  
มีลักษณะเว้าเข้า มีอ่าว เกาะ และ แหลม ด้วยลักษณะภูมิประเทศทำาให้เกิดเกาะแก่ง เช่น เกาะกะทะ  
(รูปที่ 13) และมีปะการังกระจายตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณเกาะแวว และ อ่าวบางเทา ซึ่งเป็น 
แหล่งปะการังที่สวยงามซึ่งเหมาะแก่การดำานำ้าตื้น (Snorkeling) และดำานำ้าลึก (Scuba diving) 
 นอกจากบริเวณเกาะแววแล้ว ยังมีจุดดำานำ้าลึกอีก 2 จุดใหญ่ ได้แก่ จุดเรือจม และฝูงบิน
ปะการังเพื่อทะเล ซึ่งเป็นโครงการตามคำาสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 240/2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำานำ้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มอบหมายให้ อบต. 
เชิงทะเล สมาคมดำานำ้า ทีดีเอ (ประเทศไทย) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  
(จังหวัดภูเก็ต) และศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต ประสานงานกับมูลนิธิ 
เพื่อทะเล ขอรับบริจาคเครื่องบินจากกองทัพอากาศเป็นเครื่องบินดาโกต้า จำานวน 4 ลำา และ  
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ (ซิกอร์สกี้) 6 ลำา กำาหนดจุดตำาแหน่งที่จัดวาง ห่างชายฝั่งอ่าวบางเทา 
ประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ความลึก 15 ถึง 20 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งดำานำ้า  
และช่วยลดจำานวนความหนาแน่นของจำานวนนักดำานำ้าในแนวปะการังธรรมชาติ ตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลอันดามันเพื่อลดโอกาสความเสียหายของแหล่งดำานำ้าธรรมชาติ เพิ่มจำานวนและศักยภาพ 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงเป็นการสร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้า และเป็น
ประโยชน์ต่อชาวประมงในพื้นที่อีกด้วย  
 ลักษณะภูมิประเทศเหล่านี้ทำาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะมา
เยี่ยมเยือนภูเก็ตตลอดทั้งปี และยังดึงดูดให้นักธุรกิจมาลงทุนทำาธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท 
ห้องพัก ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า สำาหรับพนักงาน หรือ  
คนทำางาน เหล่านี้ทำาให้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ อบต.เชิงทะเล มีโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ บังกะโล 
ห้องพัก สปา ร้านค้า ร้านอาหาร หลากหลาย สไตล์ หลากหลายระดับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรกันตามความต้องการ บริเวณพื้นที่ใต้นำ้า 
 จากแผนที่ (รูปที่ 14) จะเห็นได้ว่ามีจุดดำานำ้าหลักๆ อยู่ 3 จุด ได้แก่ เกาะแวว จุดเรือจม  
(เรือขุดแร่) และฝูงบินปะการังที่ได้นำาเสนอไปแล้วข้างต้น จากการสำารวจพื้นที่ใต้ทะเลล่าสุด  
ได้พบความเสียหายของฝูงบินปะการังเพื่อทะเล อันเนื่องมาจากอวนลาก และอวนรุนจากต่างพื้นที่  
จากการพบซากอวนในแนวปะการัง และการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินในพื้นที่ทะเลอันดามัน  
จังหวัดระนอง ทำาให้ทราบได้ว่า แนวปะการังที่ลงไว้ได้ติดเรือลากอวนออกนอกพื้นที่ จากปัญหา 
ที่ เกิดขึ้นเป็นเพราะองค์กรขาดบุคลากรผู้มีความรู้  ความชำานาญ และ ขาดการติดตามผล 
หลังจากการวางโครงการไปแล้วเพราะ อบต.ไม่มีอำานาจในการดูแลหรือจัดการ พื้นที่ในทะเล 
ตามกฎหมาย รวมทั้งไม่มีอำานาจในการสร้างปะการังเทียม
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า กรณีศึกษาเหล่านี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำากัดด้านขอบเขตอำานาจ 
และหน้าที่ของ อปท. มากขึ้น ดังนั้น มีความจำาเป็นที่รัฐส่วนกลางต้องร่าง พ.ร.บ.ลูก เพื่อรองรับ 
มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อระบุขอบเขตอำานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน  
และออก พ.ร.บ.รายได้ท้องถิ่นใหม่ เพื่อให้ อปท. สามารถมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น  
ค่าธรรมเนียม ภาษี ฯลฯ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งให้มีอำานาจจัดการในทะเล
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รูปที่ 13 
อ่าวบางเทา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

เกาะแวว	และ	เกาะกะทะ

รูปที่ 14 
แผนที่ตำาแหน่งแนวปะการัง

ในบริเวณอ่าวบางเทา

พื้นที่ภาพรวมของอาณาเขต 
อบต.เชิงทะเล ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้

เกาะกะทะ

เกาะแวว

อ่าวบางเทา

อ่าวบางเทา

หาด
สุรินทร์

หาดสุรินทร์

จุดจมเรือ

เกาะแวว	6

ฝูงบินปะการัง
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การจัดลำาดับศักยภาพของ อปท. ท่องเที่ยวมีความสำาคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจจัดสรร 
งบประมาณที่มีอยู่จำากัดไปยังแหล่งที่มีความสำาคัญก่อนหลังตามลำาดับ โดยทั่วไป การวัดศักยภาพ 
ความหลากหลายและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ต้องอาศัยคุณภาพของแหล่งดึงดูดใจ 
ความพร้อมด้านที่พัก สาธารณูปโภคที่จำาเป็น และกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อศึกษาศักยภาพบทบาทของ อปท. ในการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
โครงการนี้ ได้ส่งแบบสำารวจไปยัง อปท. ทั่วประเทศจำานวน 1,889 แห่ง เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปทำาการ
วิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวและจัดทำาเกณฑ์ 
ในการจัดลำาดับ อปท. ท่องเที่ยวดีเด่นด้านการจัดการการท่องเที่ยวต่อไป โดยโครงการได้เริ่มต้น 
ส่งแบบสำารวจเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กำาหนดให้ อปท. ตัวอย่างส่งแบบสำารวจคืน
มายังโครงการภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำาหรับเกณฑ์การเลือกกลุ่ม อปท. ตัวอย่างนั้น 
โครงการคัดเลือกเฉพาะ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่และก่อให้เกิดรายได้แก่ อปท. และ 
การส่งแบบสำารวจมี อปท. ตอบแบบสำารวจกลับมายังโครงการจำานวน 494 ชุด เมื่อคัดแยกแล้ว 
แบ่งเป็นแบบสำารวจที่สมบูรณ์จำานวน 258 ชุด และไม่สมบูรณ์จำานวน 236 ชุด
 จากแบบสำารวจที่สมบูรณ์จำานวน 258 ชุด และได้คัดกรองแบบสำารวจที่มีข้อมูล 
คลาดเคลื่อน คือ ระบุจำานวนนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากกว่าจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัด 
ออกไป 2 ชุด สำาหรับแบบสำารวจ 256 ชุดนี้ กว่าร้อยละ 58 เป็น อปท. ที่มีจำานวนนักท่องเที่ยวน้อย 
มีค่าเฉลี่ยจำานวนนักท่องเที่ยวต่อปี อยู่ที่ 3,000 คน ซึ่งยังเป็นระดับที่มีความหนาแน่นตำ่าและ 
ยังไม่ก่อปัญหาการจัดการ สำาหรับการกระจายตัวของ อปท. ตามระดับจำานวนนักท่องเที่ยวแสดงใน 
ตารางที่ 14 ซึ่งได้แบ่งจำานวนนักท่องเที่ยวเป็นระดับแล้วพบว่า มี อปท. จำานวน 45 แห่ง หรือ 
ร้อยละ 17.58 ของ อปท. ที่ตอบแบบสำารวจ มีจำานวนนักท่องเที่ยวพอสมควรคือ อยู่ระหว่าง  
10,000-50,000 คนต่อปี และ อปท. 32 แห่ง (ร้อยละ 12.5 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสำารวจ)  
มีจำานวนนักท่องเที่ยวตำ่ากว่า 10,000 คนต่อปี แต่ไม่ตำ่ากว่า 3,000 คนส่วน อปท. อีก 14 แห่ง  
(ร้อยละ 5.47 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสำารวจ) มีจำานวนนักท่องเที่ยว 50,000-100,000 คน  
และอีก 15 แห่ง หรือร้อยละ 5.86 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสำารวจ มีจำานวนนักท่องเที่ยว 

CHAPTER

VI

บทที่ 6 
ก�รสร�้งดัชนีเพื่อก�รจัดลำ�ดับศักยภ�พ 
อปท. ท่องเที่ยว
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100,000 คนขึ้นไป โดยในจำานวนนี้ มี อปท. 3 แห่ง ที่มีจำานวนนักท่องเที่ยวเกิน 1,000,000 คนต่อปี  
ได้แก่ เทศบาลตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำาบลพลวง อำาเภอเขาคิชกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 วัตถุประสงค์ของบทนี้ เพื่อ (1) แสดงการกระจายของตัวแปรของ อปท. ตัวอย่างที่ส่งแบบ
สำารวจกลับมา เพื่อเป็นการแนะนำาผู้อ่านให้รู้จักกับตัวแปรที่จะใช้ทำาตัวชี้วัดและดัชนี (2) ทำาการจัด
ลำาดับศักยภาพของ อปท. ตัวอย่าง

จำานวนนักท่องเที่ยว จำานวน	อปท.	(แห่ง) ร้อยละ

ตำ่ากว่า 3,000 150 58.59

3,000 – ตำ่ากว่า 10,000 32 12.50

10,000 – 50,000 45 17.58

50,001 – 100,000 14 5.47

100,000 ขึ้นไป 15 5.86

รวม 256 100.00

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

การออกสำารวจเป็นขั้นตอนแรกเพื่อทำาการคัดกรอง อปท. ท่องเที่ยวจำานวน 1,889 แห่ง ที่ได้ระบุใน
ระบบฐานข้อมูล กชช. 2ค. ว่ามีแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็น อปท. ท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามแบ่งออก
เป็น 8 หมวดดังนี้ (แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก)
 1) หมวดทั่วไปว่าด้วยข้อมูลเบื้องต้น เช่น ประเภทของ อปท. ขนาดประชากร พื้นที่ และ
งบประมาณ เพื่อให้สามารถแบ่งกลุ่ม อปท. ตามขนาดได้ ตัวแปรในกลุ่มนี้มีตัวแปร 8 ตัว
 2) หมวดโครงสร้างกายภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่าด้วยประเภทของแหล่งดึงดูดใจ 
ความสำาคัญในระบบนานาชาติ (มรดกโลก) ระดับชาติ (อุทยานแห่งชาติ) หรือท้องถิ่น ประเภทของ
ผู้มาเยือน มีตัวแปรประเภทแหล่งท่องเที่ยวและอื่นๆ รวมกัน 28 ตัว
 3) ความหลากหลายและกำาลังรองรับอุตสาหกรรม ครอบคลุมบริการอาหาร ที่พัก 
แหล่งบันเทิง ฯลฯ มีตัวแปร 28 ตัว
 4) หมวดสิ่งอำานวยความสะดวก รวมถึงสาธารณูปโภคสำาคัญ สถานพยาบาล แผนที่  
ห้องนำ้า สาธารณะ ป้าย ฯลฯ มีตัวแปร 40 ตัว
 5) หมวดความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยด้านการสัญจรไปมา ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน และด้านโรคภัยไข้เจ็บ มีตัวแปร 23 ตัว
 6) หมวดการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีตัวแปรการวิธีการเข้าถึง 13 ตัว
 7) หมวดการดำาเนินงาน (conduct) ซึ่งหมวดนี้เป็นหมวดที่ระบุให้ นายก อปท. หรือปลัด 
จะต้องเป็นผู้ตอบเพราะเกี่ยวข้องกับนโยบายขององค์กร มีตัวแปร 81 ตัว
 8) หมวดผลการปฏิบัติงาน (performance) ซึ่งจะวัดผลจากจำานวนนักท่องเที่ยว  
รางวัลที่เคยได้รับ มีตัวแปร 51 ตัว

รวมทั้งสิ้น 272 ตัวแปร

ตารางที่ 14 
แสดงจำานวน	อปท.	ที่ตอบแบบสำารวจ

แยกตามจำานวนผู้มาเยือน

จากต่างถิ่นที่มาเที่ยวแหล่งดึงดูดใจ

6.1 
การออกแบบสำารวจ
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ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลทั่วไปของ อปท. ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า อปท. ที่สนใจการพัฒนาท่องเที่ยว  
ส่วนใหญ่เป็น อบต.ขนาดกลางอยู่ในพื้นที่ชนบท หรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีงบประมาณอยู่ระหว่าง 
15-60 ล้านบาท

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ประเภทของ	อปท. 256 100.00

1) เทศบาล 65 25.39

เทศบาลตำาบล 61 93.85

เทศบาลเมือง 4 6.15

เทศบาลนคร - -

2) องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 191 74.61

อบต.ขนาดเล็ก 12 6.28

อบต.ขนาดกลาง 162 84.82

อบต.ขนาดใหญ่ 12 6.28

จำานวนประชากรเฉลี่ย	(คน) 7,828 -	

ขนาดพื้นที่เฉลี่ย	(ตารางกิโลเมตร) 126.52 	-

พื้นที่ที่ อปท. ตั้งอยู่ 244 100.00

พื้นที่เขตเมือง 15 6.15

พื้นที่กึ่งเมือง-กึ่งชนบท 89 36.48

พื้นที่ชนบท 135 55.33

อื่นๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เกาะ และป่าชายเลน เป็นต้น 5 2.05

งบประมาณของ	อปท.	ในปี	พ.ศ.	2554 248 100.00

ตำ่ากว่า 15 ล้านบาท  38 15.32

มากกว่า 15 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท   137 55.24

มากกว่า 30 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท 60 24.19

มากกว่า 60 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 120 ล้านบาท 11 4.44

มากกว่า 120 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท 2 0.81

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในแต่ละ อปท. เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น 
ถึงร้อยละ 79.02 รองลงมา เป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน และมี อปท. ตัวอย่าง จำานวน 6 แห่ง  
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิเช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึง และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
 ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน อปท. ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 เป็นคนไทยจาก 
ทั่วประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางศาสนา เช่น วัดสำาคัญต่างๆ วิถีชีวิตชุมชน และนำ้าตก นอกจากนี้ ยังมี อปท. ที่ระบุว่าดูแล 
แหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นที่สำาคัญ เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เช่น สามเหลี่ยมทองคำา  
เกาะยาวน้อย (ตารางที่ 16) อปท. ตัวอย่างส่วนใหญ่สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีโดยเฉลี่ย 
ปีละ 2 ครั้ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ตารางที่ 15 
ข้อมูลทั่วไป

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

6.2 
ข้อมูลด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยว
ของ อปท.



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง73

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว

ระดับนานาชาติ (มรดกโลก) 6 2.69

ระดับชาติ (อุทยานแห่งชาติ/ วนอุทยาน) 79 35.43

ระดับท้องถิ่น (ดูแลโดย อปท.) 174 78.03

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ	อปท.

วัด 161 62.16

ชายหาด 41 15.83

ถำ้า 65 25.10

นำ้าตก 83 32.05

พระราชวัง 1 0.39

สวนสาธารณะ 34 13.13

แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร 71 27.41

บึง/อ่างเก็บนำ้า 70 27.03

วิถีชีวิตชุมชน 89 34.36

ปราสาทหิน 1 0.39

พิพิธภัณฑ์ 37 14.29

พิพิธภัณฑ์ระดับชาติ 4 12.50

พิพิธภัณฑ์ระดับท้องถิ่น 28 87.50

อื่นๆ เช่น โฮมสเตย์ นำ้าพุร้อน โบราณสถาน เป็นต้น 80 30.89

มีสนามกีฬาที่สามารถจัดแข่งขันระหว่างจังหวัดได้ 33 13.25

มีการแข่งขันกีฬาระหว่างท้องถิ่น/จังหวัดเป็นประจำาทุกปี 138 57.26

มีผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งดึงดูดใจในแต่ละปี 224 91.06

จำานวนผู้มาเยี่ยมเยือนเฉลี่ยต่อปี	(คน) 62,464

ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ 212 100.00

คนไทยและต่างชาติ 119 56.13

คนไทยจากภาคอื่นๆ 55 25.94

คนไทยจากภาคเดียวกัน 30 14.15

คนในท้องถิ่น 8 3.77

มีผู้มาเยี่ยมเยือนเพื่อชมประเพณี/เทศกาลเป็นประจำาทุกปี 158 60.77

จำานวนครั้งในการจัดประเพณี/เทศกาลเฉลี่ยต่อปี 2

ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มาชมประเพณี/เทศกาลส่วนใหญ่ 146 100.00

คนไทยและต่างชาติ 75 51.37

คนไทยจากภาคอื่นๆ 23 15.75

คนไทยจากภาคเดียวกัน 24 16.44

คนในท้องถิ่น 24 16.44

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

เมื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวยังอยู่ในระยะเริ่มแรก อปท. อาจไม่มีความจำาเป็นต้องเข้าไปจัดการ
การท่องเที่ยวมากนัก แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ความต้องการบริการสาธารณะก็จะเพิ่มขึ้น 
ตามลำาดับ เพราะอาจมีโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ในท้องถิ่นมากขึ้น ตารางที่  17 แสดงถึง 
กำาลังรองรับของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น แม้ว่า อปท. ที่มีโรงแรมเกินกว่า 5 แห่ง จะมีแค่ 
21 แห่ง ใน 256 อปท. ตัวอย่าง แต่ปรากฏว่ามี อปท. ถึง 58 แห่ง ที่ระบุว่า ในหมู่บ้านมีโฮมสเตย์
เกินกว่า 5 แห่ง แสดงว่าการท่องเที่ยวได้เริ่มกระจายไปสู่ระดับระดับรากหญ้าแล้ว และ/หรือ อปท.
ตัวอย่างเป็น อปท. ชนบทหรือกึ่งชนบทเป็นส่วนใหญ่

ตารางที่ 16 
ข้อมูลทางด้านสิ่งดึงดูดใจ

ด้านการท่องเที่ยวของ	อปท.

6.3 
กำาลังรองรับการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
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สำาหรับร้านอาหาร พบว่า อปท. ท่องเที่ยวไม่ขาดแคลนร้านอาหาร คือ ร้อยละ 94.23 ระบุว่า  
ใน อปท. ของตนมีร้านอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว สำาหรับสถานบันเทิง พบว่า คนไทยและนักท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่นนิยมคาราโอเกะมากกว่าผับบาร์และดิสโก้คลับ โดยมี อปท. ระบุว่ามีคาราโอเกะถึง 99 แห่ง  
ใน 256 แห่ง แต่มีผับบาร์แค่ 16 แห่ง และ อปท. 3 แห่ง มีดิสโก้คลับ

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

สถานที่พักแรมสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยว

1) โรงแรม 91 35.00

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 66 75.86

มีเกินกว่า 5 แห่ง 21 24.14

2) เกสต์เฮ้าส์ 53 20.38

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 30 61.22

มีเกินกว่า 5 แห่ง 19 38.78

3) โฮมสเตย์ 106 40.77

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 39 40.21

มีเกินกว่า 5 แห่ง 58 59.79

4) อื่นๆ เช่น รีสอร์ท บ้านพักรับรอง เป็นต้น 61 23.46

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 46 83.64

มีเกินกว่า 5 แห่ง 9 16.36

ร้านจำาหน่ายอาหาร

1) ภัตตาคาร (ติดแอร์) 34 13.08

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 26 78.79

มีเกินกว่า 5 แห่ง 7 21.21

2) ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว 245 94.23

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 47 20.09

มีเกินกว่า 5 แห่ง 187 79.91

3) อื่นๆ เช่น ร้านกาแฟ เป็นต้น 16 6.15

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 9 64.29

มีเกินกว่า 5 แห่ง 5 35.71

สถานบันเทิงยามราตรี

1) ผับบาร์ 16 6.15

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 12 85.71

มีเกินกว่า 5 แห่ง 2 14.29

2) ร้านคาราโอเกะ 99 38.08

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 71 76.34

มีเกินกว่า 5 แห่ง 22 23.66

3) ดิสโก้คลับ 3 1.15

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 0 0.00

มีเกินกว่า 5 แห่ง 1 100.00

4) การแสดงโชว์ 5 1.92

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 4 80.00

มีเกินกว่า 5 แห่ง 1 20.00

5) อื่นๆ เช่น ร้านเกมส์ เป็นต้น 10 3.85

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 7 100.00

มีเกินกว่า 5 แห่ง - -

ตารางที่ 17 
ตารางข้อมูลความหลากหลาย

และกำาลังรองรับของอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
ตารางข้อมูลความหลากหลาย

และกำาลังรองรับของอุตสาหกรรม

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ร้านสะดวกซื้อ	เช่น	7-11 241 92.69

ไม่มี 161 66.80

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 72 29.88

มีเกินกว่า 5 แห่ง 8 3.32

ร้าน	Fast	food	ประเภท	เฟรนไชส์ 236 90.77

ไม่มี 206 87.29

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 27 11.44

มีเกินกว่า 5 แห่ง 3 1.27

มีเกินกว่า 5 แห่ง 34 13.08

ห้างสรรพสินค้า/Shopping	mall/Outlet 239 91.92

ไม่มี 224 93.72

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 14 5.86

มีเกินกว่า 5 แห่ง 1 0.42

หัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผลิตของที่ระลึก 240 92.31

ไม่มี 78 32.50

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 138 57.50

มีเกินกว่า 5 แห่ง 24 10.00

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

ความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยสำาคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ามาท่องเที่ยว ความปลอดภัย 
ในรายงานนี้ประเมินใน 7 ด้าน คือ อุบัติเหตุทางถนน เพลิงไหม้ ลักทรัพย์ ประทุษร้าย ยาเสพติด  
โรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีหรือมีแนวโน้มลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น  
ยกเว้นเรื่องการระบาดของโรคทางเดินหายใจและคดีประทุษร้าย ซึ่งตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในหลายพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวคับคั่ง เช่น จากการสัมภาษณ์พิเศษที่เกาะปันหยี อปท. ระบุว่า  
ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มมากขึ้น ส่วน อปท. ที่ให้ความสนใจในการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีเพียง 2 อปท.  
ที่ยังไม่มีงบประมาณด้านรักษาความปลอดภัย ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำาบลละลาย  
อำาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

สถานีตำารวจ/ป้อมยามในท้องถิ่น

สถานีตำารวจ 61 27.60

ป้อมยาม 187 84.62

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ไม่มี 37 16.02

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 86 37.23

มีแนวโน้มลดลง 108 46.75

ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้

ไม่มี 95 42.99

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 27 12.22

มีแนวโน้มลดลง 99 44.80

ปัญหาคดีลักทรัพย์

ไม่มี 73 36.68

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 54 27.14

มีแนวโน้มลดลง 72 36.18

6.4 
ความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเที่ยว

ตารางที่ 18 
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
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รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ปัญหาคดีประทุษร้าย

ไม่มี 106 55.50

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 35 18.32

มีแนวโน้มลดลง 50 26.18

ปัญหาคดียาเสพติด

ไม่มี 41 18.72

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 91 41.55

มีแนวโน้มลดลง 87 39.73

ปัญหาการระบาดของโรคทางเดินอาหาร

ไม่มี 128 65.98

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7 3.61

มีแนวโน้มลดลง 59 30.41

ปัญหาการระบาดของโรคทางเดินหายใจ

ไม่มี 124 62.94

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 27 13.71

มีแนวโน้มลดลง 46 23.35

การจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัย

ไม่มีงบประมาณใดๆ เลย 2 0.77

งบประมาณลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 238 91.54

งบประมาณวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ 173 66.54

งบประมาณเพื่อรักษาความปลอดภัย 128 49.23

ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย 207 79.62

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 153 85.47

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 19 แสดงถึงสาธารณูปโภค และสิ่งอำานวยความสะดวก ซึ่ง อปท. ท่องเที่ยวมักมีระบบ 
นำ้าประปาอย่างใดอย่างหนึ่งแทบทั้งสิ้น แต่ยังเป็นนำ้าประปาหมู่บ้านถึงร้อยละ 82 ที่น่าเป็นห่วง 
ก็คือ ร้อยละ 95 ไม่มีระบบบำาบัดนำ้าเสีย แม้จะมีโรงแรมใหญ่ๆ เกิน 5 แห่ง และประมาณร้อยละ 38  
ไม่มีระบบกำาจัดขยะ หมายความว่า การท่องเที่ยวนำาหน้าการพัฒนา เมื่อเจาะลึกยังท้องถิ่นที่มี 
นักท่องเที่ยวเกินกว่าแสนคนพบว่า มี อปท. ที่มีระบบบำาบัดนำ้าเสียรวมจำานวน 8 แห่ง โดยมี อปท.  
7 แห่ง ไม่คิดธรรมเนียมค่าบริการ ได้แก่ 1) ทต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  
2) ทต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 3) ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำาพูน 4) ทต.คลองใหญ่ 
อ.โป่งนำ้าร้อน จ.ราชบุรี 5) อบต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 6) อบต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 7) อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และมี อปท. อีก 1 แห่ง  
มีค่าธรรมเนียมการให้บริการบำาบัดนำ้าเสีย ได้แก่ ทต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 สำาหรับความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์พบว่า ท้องถิ่นไทยมีความพร้อมในระดับสูง 
เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้ขยายบริการในรูปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)  
ถึงร้อยละ 90 และมีบริการเคลื่อนคนไข้ฉุกเฉินร้อยละ 47.31
 ข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำารวจนี้อีกรายการ คือ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งสูงกว่า 
ร้อยละ 80.77 สูงกว่าการให้บริการไปรษณีย์ที่มี อปท. ตอบว่ามี เพียงร้อยละ 54.62
 การบริการด้านขยะเป็นงานสำาคัญของ อปท. ที่มีความเป็นเมืองสูง อปท. ในเมืองกว่าครึ่ง 
ได้เริ่มกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และส่งเสริมกิจกรรมรับแลกขยะ  
มี อปท. 5 แห่ง ที่มีโครงการถนนปลอดถังขยะ ได้แก่ ทต.ลานข่อย (พัทลุง) อบต.เทพกระษัตรี (ภูเก็ต)  
อบต.หนองสะเดา (สุพรรณบุรี) อบต.โป่งงาม (เชียงราย) และ อบต.สีกาย (หนองคาย) และ อปท.  

6.5 
สาธารณูปโภค
และสิ่งอำานวยความสะดวก

ตารางที่ 18 (ต่อ)
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
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2 แห่ง มีการเก็บขยะในเวลากลางคืน ได้แก่ ทต.บ้านถิ่น (แพร่) และ อบต.ละงู (สตูล) ซึ่งนับว่า 
ก้าวหน้ากว่ากรุงเทพมหานครในเชิงการสร้างจิตสำานึกทางสังคม เพื่อกำากับพฤติกรรมของผู้บริโภค  
มี อปท. 12 แห่งได้นำาขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน อาทิ ทต.ท่าศาลา (เชียงใหม่) ทต.นางแล (เชียงราย) 
ทต.บายศรี (จันทบุรี) เป็นต้น แต่สำาหรับ อปท. ชนบทยังอาจไม่มีการกำาจัดขยะ

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ระบบนำ้าประปา

ประปาส่วนภูมิภาค 88 33.85

ประปาเทศบาล 21 8.08

ประปาหมู่บ้าน 211 81.15

อื่นๆ เช่น ประปาภูเขา เป็นต้น 24 9.23

สัดส่วนครัวเรือนที่มีนำ้าประปาใช้	(ร้อยละต่อครัวเรือนทั้งหมด) 86.05

ระบบบำาบัดนำ้าเสียรวม 242 100.00

ไม่มี 230 95.04

ระบบบำาบัดนำ้าเสียรวม แต่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ 7 2.89

ระบบบำาบัดนำ้าเสียรวม และมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1 0.41

อื่นๆ เช่น กำาลังก่อสร้าง เป็นต้น 4 1.65

สถานพยาบาล

คลินิกแพทย์ 41 15.77

คลินิก/สถานพยาบาล 32 12.31

โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ 35 13.46

โรงพยาบาลเอกชน 2 0.77

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบล 235 90.38

มีรถพยาบาลที่ให้บริการเคลื่อนที่/กรณีคนไข้ฉุกเฉิน 123 47.31

ร้านขายยา 117 45.00

มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง 89 90.82

มีเกินกว่า 5 แห่ง 9 9.18

สิ่งอำานวยสะดวกที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (เฉลี่ย 1 แห่ง) 111 42.69

ไปรษณีย์ 142 54.62

ที่ทำาการ 36 25.35

ตัวแทน 71 50.00

ตู้ไปรษณีย์ 56 39.44

อินเทอร์เน็ต 210 80.77

มีสาย 100 47.62

ไร้สาย 140 66.67

ปั๊มนำ้ามัน 226 86.92

ปั๊มหลอด 153 67.70

ปั๊มแบบใช้หัวจ่ายนำ้ามัน 137 60.62

แผนที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 149 57.31

เอกสารแจก 93 62.42

ป้าย 108 72.48

ห้องนำ้าสาธารณะที่มีผู้ดูแลความสะอาด (เฉลี่ย 2 แห่ง) 127 48.85

ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 181 69.62

อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 154 59.23

โทรศัพท์สาธารณะ (เฉลี่ย 9 แห่ง) 149 57.31

สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว 68 26.15

มีประมาณ (แห่ง) 2

ขนาดของพื้นที่ประมาณ (ไร่) 10

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 19 
ตารางแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค

และสิ่งอำานวยความสะดวก
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รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ระบบกำาจัดขยะ 254 100.00

ไม่มี 95 37.40

ระบบกำาจัดขยะรวม และมีรายได้จากการให้บริการ 92 36.22

ชุมชนดูแลขยะและเก็บขยะกันเอง 41 16.14

มีโครงการถนนปลอดถังขยะ 5 1.97

มีโครงการเก็บขยะในเวลากลางคืน 2 0.79

อื่นๆ เช่น กำาลังดำาเนินการ จ้างบริษัทเอกชน เป็นต้น 19 7.48

โครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะของ	อปท.

รับแลกขยะ/ธนาคารขยะ 44 24.18

ปุ๋ยหมักจากขยะ 60 32.97

นำ้าหมักชีวภาพเพื่อลดขยะในชุมชน 63 34.62

พื้นที่ฝังกลบขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 55 30.22

เตาเผาขยะ 19 10.44

ระบบนำาขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน 12 6.59

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ ลด และนำากลับมาใช้ใหม่ 109 59.89

อื่นๆ เช่น การจัดเก็บขยะในที่สาธารณะ แก๊สชีวภาพ เป็นต้น 14 7.69

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

แหล่งท่องเที่ยวที่ อปท. เป็นผู้ดูแลจัดการมีการเข้าถึงได้ค่อนข้างดี (ตารางที่ 21) คือ กว่าร้อยละ 85.40  
ของ อปท. มีแหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงได้โดยยานยนต์ทุกประเภท แม้ว่าการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
โดยรถประจำาทางจะมเีพยีงรอ้ยละ 38 และม ีอปท. ตวัอยา่งเขา้ถงึไดโ้ดยทา่เรอื 15 แหง่ แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนา ซึ่ง อปท. จะต้องให้ความสำาคัญหรือจัดสรร 
งบประมาณมาซ่อมบำารุงถนนและทางเท้ามากกว่าซ่อมบำารุงป้ายแต่เพียงอย่างเดียว สำาหรับป้าย 
ยังขาดความพร้อมเรื่องการทำาป้ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนเอกสารที่ให้ความรู้ก็มักพิมพ์เป็น
ครั้งคราว ไม่มีวางขายและมักหมดทั้งที่นักท่องเที่ยวยังต้องการ ขณะที่การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรถประจำาทางยังน้อยอยู่มีเพียงร้อยละ 38 เท่านั้น ทำาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบปัจเจก (Free Individual Tourists: FIT) ทำาได้ยาก
 กรณีที่น่าสนใจคือ ทต.เวียง อ.เชียงแสน มีรถไฟฟ้าบริการนำาชมโบราณสถาน 
ในเมืองเก่าฟรี แต่ให้บริการเฉพาะวัน เวลา ราชการ เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ 
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่มักนิยมท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์

ตารางที่ 20 
แสดงข้อมูลระบบกำาจัดขยะ

และโครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะ

ของ	อปท.

6.6 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำาคัญ
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รายการ จำานวน ร้อยละ

สถานีคมนาคมขนส่ง

ท่าเรือ (ประมาณ 3 ราย) 15 5.77

สถานีรถโดยสารประจำาทาง (เฉลี่ย 1 ราย) 69 26.54

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ

เดินเท้า 140 61.95

จักรยาน 146 64.60

จักรยานยนต์ 165 73.01

รถประจำาทาง 86 38.05

ยานยนต์ทุกประเภท 193 85.40

อื่นๆ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น 27 11.95

มีสถานที่จอดรถสาธารณะสำาหรับให้บริการผู้มาเยี่ยมเยือน/นักท่องเที่ยว 189 79.08

มีรถประจำาทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญทุกแห่ง 101 41.39

มีงบประมาณซ่อมบำารุงถนน ทางเดิน ทางเท้าเป็นประจำา 166 86.01

มีงบประมาณซ่อมบำารุงป้ายอธิบาย/ เอกสารให้ความรู้และความเป็นมา 110 56.99

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

บทบาทของ อปท. ในด้านการจัดการท่องเที่ยวที่อยู่ในแบบสำารวจที่ส่งไปยัง อปท. มีหมวดด้าน 
การดำาเนินงานและผลงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งระบุให้ นายกฯ หรือปลัดฯ เท่านั้นที่ควรเป็น 
ผู้ให้ข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย ปรากฏว่าช่วงที่สำารวจเป็นช่วงเลือกตั้งนายก อปท.  
ทำาให้ผู้ตอบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 76 เป็นปลัด
 ในการดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยวต้องอาศัยกฎระเบียบพื้นฐานในการดูแลความ 
สะอาดเรียบร้อย ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ซึ่งเป็นบริการสาธารณะของ อปท. แต่เป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่จะทำาให้การจัดการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เช่น การจัดการขยะ การจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น
 การศึกษาพบว่า อปท. ส่วนใหญ่ไม่มีเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติการจัดการนำ้าเสีย  
แม้แต่การจัดการขยะก็มีประมาณร้อยละ 30 ที่ยังไม่ออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ซึ่งเป็น อปท. 
ชนบทที่ยังไม่มีความจำาเป็นต้องเก็บขยะ เช่น อบต.ดอยฮาง จ.เชียงราย อบต.ห้วยโก๋น จ.น่าน  
อบต.ปาล์มพัฒนา จ.สตูล เป็นต้น
 ท้องถิ่นประมาณกึ่งหนึ่งตอบว่า มีแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเพื่อการท่องเที่ยว 
(ตารางที่ 22) แต่แผนปฏิบัติการมักเป็นส่วนหนึ่งของแผน 3 ปี ของ อปท. ไม่ใช่แผนปฏิบัติการ 
ที่ถอดจากการมองภาพในอนาคตระยะยาว แล้วบรรจุแนวทางที่จะเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ถึงเป้าหมาย 
งบประมาณที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะอาศัยงบประมาณจากหลายส่วนด้วยกัน คือ งบประมาณ 
ด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณด้านการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวและงบประมาณโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 อปท.ส่วนใหญ่มีงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก คือ ประมาณร้อยละ 2 (หรือตำ่ากว่า) ของงบประมาณทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ 
คือ อปท. เริ่มมีงบประมาณในการจัดงานเทศกาลและใช้งานเทศกาลเป็นช่องทางในการสร้าง 
รายได้จากการท่องเที่ยว เช่น ทต.อุโมงค์ จ.ลำาพูน จัดงานเทศกาลชิมไวน์กับไส้อั่วหละปูน  
งานเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และจัดกาดนัดสีเขียว ถนนคนเตียวทุกวันอาทิตย์ ทต.เวียง 
(เชียงของ) จ.เชียงราย จัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองเชียงของ ทต.ดอนเจดีย์ จัดงาน 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรฯ หรือที่ อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ 
สนับสนุนการท่องเที่ยว อาทิเช่น กิจกรรมกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน กิจกรรมอ่าวนางเคาท์ดาวน์  
กิจกรรมผูกผ้าหัวเรือ ฯลฯ เป็นต้น

ตารางที่ 21 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ

6.7 
การวิเคราะห์บทบาท
ของ อปท. ในการจัดการ
ท่องเที่ยว
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รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ตำาแหน่งของผู้กรอกข้อมูล 217 100.00

นายก 52 23.96

ปลัด 165 76.04

นโยบาย/	ข้อบัญญัติ/	เทศบาลบัญญัติของ	อปท.

เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการนำ้าเสีย 39 18.31

เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะ 158 69.00

เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการกิจการที่เป็นอันตราย 172 74.14

เทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแผนการกำาหนดการใช้ที่ดิน 52 24.07

กติกาท้องถิ่นเกี่ยวกับป่าชุมชน เขตอภัยทาน การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 91 40.81

แผนก/ ฝ่ายท่องเที่ยว 66 30.14

มีแผนท่องเที่ยว 122 51.26

แผนกลยุทธ์ 47 48.96

แผนปฏิบัติการ 49 51.04

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว 87 37.83

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ	อปท.

มีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 109 46.19

มีโครงการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น 65 27.54

มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น 177 75.00

มีกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและท้องถิ่นให้เยาวชน 124 52.54

มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/ VDO เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น 94 39.83

มีโครงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 155 65.68

การจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น

งบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.17) 147 70.33

งบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.00) 154 73.68

งบประมาณด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.22) 163 77.99

งบประมาณด้านการท่องเที่ยวเพื่อการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.06) 41 19.62

งบประมาณด้านการพัฒนาและดูแลแหล่งท่องเที่ยว (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.99) 118 56.46

งบประมาณด้านการส่งเสริมตลาด/โฆษณาการท่องเที่ยว (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.05) 69 33.01

มีการจัดสรรงบประมาณตามลำาดับความสำาคัญของแหล่งท่องเที่ยว 53 32.12

กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละปีของท้องถิ่น

ถนนคนเดิน 13 6.22

งานเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง 97 46.41

งานประเพณี เช่น แห่เทียนพรรษา 183 87.56

อื่นๆ เช่น แข่งเรือ 33 15.79

กลุ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึก/หัตถกรรม 126 64.29

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 94 47.96

กลุ่มโฮมสเตย์/ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศน์ 87 44.39

กลุ่มวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 108 55.10

อื่นๆ เช่น กลุ่มนวดแผนโบราณ กลุ่มมัคคุเทศก์ เป็นต้น 15 7.65

การมีส่วนร่วมของประชาคมและประชาชน 201 90.13

ผังชุมชน/ผังเมือง 71 48.63

แผนท่องเที่ยว 70 47.95

โครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 136 93.15

โครงการคมนาคมขนส่ง 44 30.14

อื่นๆ เช่น การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 14 9.59

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 22 
การดำาเนินงาน	(Conduct)	

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง81

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาคมและประชาชนกับ อปท. พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 90 ของจำานวนผู้ตอบแบบสำารวจทั้งหมด โครงการเหล่านี ้
มีภาคประชาคมและประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการฯ หรือเป็นผู้ดำาเนินโครงการฯ  
โดยการสนับสนุนจาก อปท. ซึ่งการมีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวสูงกว่าด้านผังชุมชน/ผังเมือง 
(ร้อยละ 48.63) และแผนท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนร้อยละ 48 และการขนส่งร้อยละ 30 (ตารางที่ 22)
 นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อปท. ยังได้จัดทำาโครงการหรือจัดกิจกรรม
ทางด้านท่องเที่ยว อาทิเช่น ถนนคนเดินซึ่งมี 13 แห่ง เช่น ทต.ศรีษะเกษ (น่าน) อบต.แม่หอพระ 
(เชียงใหม่) ทต.ธาตุพนม (นครพนม) อบต.ม่วงงาม (สงขลา) อบต.บางชัน (จันทบุรี) ฯลฯ เป็นต้น  
มีการแข่งเรือ เช่น อบต.คูขุด (สงขลา) และ อบต.แก่งโสภา (พิษณุโลก) เป็นต้น และมีการสนับสนุน
กลุ่มนวดแผนโบราณ เช่น ทต.ท่าล้อ (กาญจนบุรี) กลุ่มมัคคุเทศก์ เช่นที่ อบต.แม่สามแลบ 
(แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น
 ในส่วนของพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีการปรับภูมิทัศน์เมือง โดยส่วนมากมีการปรับปรุง 
สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (ตารางที่ 23) และส่วนของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อปท. ให้ความสำาคัญกับการปลูกป่าเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของ 
ป่าชุมชนถึงร้อยละ 55

รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรมภูมิทัศน์เมืองและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ	อปท.

ขุด ลอก คู คลอง 167 73.89

คลองสวยนำ้าใส 41 18.14

ปลูกไม้ยืนต้นริมถนน 142 62.83

สวนสุขภาพ 52 23.01

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 143 63.27

การกำาจัดวัชพืชนำ้า (ผักตบชวา) 55 24.34

ตรวจสอบคุณภาพนำ้า 47 20.80

อื่นๆ เช่น ตัดหญ้าข้างถนน เป็นต้น 10 4.42

โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ	อปท.

ปลูกหญ้าแฝก 115 50.88

ปลูกป่า 199 88.05

ป่าต้นนำ้า 50 34.25

ป่าชุมชน 81 55.48

ป่าชายเลน 15 10.27

อื่นๆ เช่น ทำาฝายแม้ว เป็นต้น 11 4.87

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

สำาหรับการป้องกันปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะซึ่งเป็นภารกิจหนักของ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีความดึงดูดใจสูง เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง สามารถนำาไปหารายได้ได้จำานวนมาก ทำาให้ร้อยละ 58 
ของ อปท. มีปัญหาเรื่องการบุกรุก และร้อยละ 9 แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะติดปัญหามวลชน และอีก
ร้อยละ 11.71 ติดปัญหาไม่มีอำานาจจัดการ (ตารางที่ 24)

ตารางที่ 23 
การดำาเนินงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
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รายการ จำานวน/แห่ง ร้อยละ

ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว

ไม่มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว 92 41.44

มีการบุกรุกแต่ยังไม่มีการดำาเนินการเพราะติดปัญหามวลชน 20 9.01

มีการบุกรุกกำาลังอยู่ในระหว่างดำาเนินการแก้ไข 84 37.84

มีการบุกรุกแต่แก้ไขไม่ได้เพราะไม่มีอำานาจตามกฎหมาย 26 11.71

มีระบบและ/หน่วยรับร้องเรียนจากประชาชน 195 90.28

รายการ ลำาดับที่	1 ลำาดับที่	2 ลำาดับที่	3 รวม

เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลำาดับแรก

นำ้าเสีย 37.50 36.11 26.39 100.00

อากาศเสีย 45.31 31.25 23.44 100.00

เสียงดังรบกวน 33.33 34.72 31.94 100.00

การบุกรุกที่สาธารณะ 51.81 31.33 16.87 100.00

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

อปท. ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่  
การบุกรุกที่สาธารณะ รองลงมา คือ อากาศเสียและนำ้าเสีย

จากตัวแปรในแบบสัมภาษณ์ได้นำามาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพทางโครงสร้าง (Structure)  
ความเข้มแข็งของการดำาเนินการ (Conduct) และผลการดำาเนินการ (Performance) ตามกรอบ 
การวิเคราะห์ในบทที่ 2 รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัว และตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบแสดงไว้ 
ในตารางที่ ผ.1 ของภาคผนวกที่ 2

6.8.1	 ดัชนีด้านโครงสร้าง	(Structure)	
 สำาหรับดัชนีด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปร 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายและ 
ข้อบัญญัติพื้นฐานที่มีความจำาเป็นในการกำากับมลพิษและการใช้ที่ดิน และตัวแปรด้านกายภาพ  
ได้แก่ ความหนาแน่นของที่พักและแหล่งบริการด้านท่องเที่ยว เช่น ภัตตาคาร โรงแรม สถานบันเทิง  
สภาพแวดล้อม เป็นต้น อปท. มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองมากขนาดไหน และระดับของ 
แหล่งดึงดูดใจว่าเป็นระดับชาติหรือนานาชาติและมีความหลากหลายเพียงใด 
 ตารางที่ 25 แสดงรายชื่อ อปท. ที่มีผลการประเมินด้านโครงสร้างสูงสุด 10 อันดับแรก  
ซึ่ง ทต.สุเทพ อบต.อ่าวนาง และ ทต.ท่าศาลา เป็น อปท. สามอันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด  
เนื่องจากมีจำานวนนักท่องเที่ยวมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ คือ  
ดอยสุเทพ และหมีแพนด้า อ่าวนาง และโรงแรมดาราเทวี ตามลำาดับ มีโรงแรม ร้านอาหาร  
แหล่งบันเทิงครบครัน

ตารางที่ 24 
ข้อมูลด้านการร้องเรียน

จากประชาชน

6.8 
การสร้างดัชนี
เพื่อจัดลำาดับศักยภาพ
และความสามารถในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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หน่วย: คะแนน 1 (ตำ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ	อปท.

ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง ดัชนี
ทางด้าน
โครงสร้างนโยบาย

สิ่ง
ดึงดูดใจ

สภาพ
แวดล้อม

ที่พัก
ร้าน
อาหาร

สถาน
บันเทิง

สาธาร-
ณูปโภค

1 เทศบาลตำาบลสุเทพ 5.50 5.00 2.56 7.00 7.00 5.50 6.25 5.80

2 อบต.อ่าวนาง 4.00 5.00 4.72 7.00 3.00 7.00 6.25 5.54

3 เทศบาลตำาบลท่าศาลา 7.00 2.50 7.00 5.00 5.00 4.00 4.75 5.33

4 เทศบาลตำาบลเวียง 
(เชียงแสน)

5.50 3.00 4.00 7.00 7.00 4.00 4.75 5.18

5 เทศบาลตำาบลนางแล 5.50 5.50 5.56 5.00 3.00 2.50 7.00 5.14

6 เทศบาลตำาบลธาตุพนม 7.00 3.50 4.00 5.00 5.00 4.00 5.50 5.12

7 เทศบาลตำาบลบ้านฉาง 4.00 2.50 6.88 5.00 5.00 4.00 6.25 5.11

8 อบต.คลองขุด 7.00 4.50 2.56 5.00 5.00 4.00 5.50 5.09

9 อบต.ขนงพระ. 4.00 5.00 4.00 7.00 7.00 2.50 4.00 5.04

10 อบต.แม่สลองนอก 7.00 5.00 3.40 7.00 3.00 2.50 5.50 5.01

ค่าเฉลี่ย 3.47 3.27 3.37 3.22 3.24 1.72 4.04 3.67

ค่าตำ่าสุด 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.07

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

6.8.2	 ดัชนีด้านการดำาเนินการ	(Conduct)
 ดัชนีด้านนี้เน้นการวัดการดำาเนินการและการให้ความสำาคัญแก่การท่องเที่ยวของ อปท.  
ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว คือ (1) นโยบายของ อปท. ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การมี 
แผนท่องเที่ยว การมีแผนกท่องเที่ยว และการมีการบริหารจัดการที่สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว  
(2) การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น งบประมาณอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี งบประมาณจัดงานเทศกาล งบประมาณสำาหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้จัดลำาดับ
ความสำาคัญไว้แล้วโดยตรง (3) การมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงวิธีการ 
เก็บขยะที่ทำาให้เป็นเมืองน่าเที่ยว เช่น ถนนปลอดขยะ การเก็บขยะเวลากลางคืน การมีบุคลากร 
ดูแลด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เช่น การรวมกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนและโครงการ
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
 เมื่อนำาตัวชี้วัดทั้งหมดมารวมเป็นดัชนีแล้วปรากฏว่า อบต.อ่าวนาง (กระบี่) อบต. 
หนองกุงเซิง (ขอนแก่น) และ อบต.ปูยู (สตูล) เป็น อปท. ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำาดับแรก  
(ตารางที่ 26)

ตารางที่ 25 
อปท.	ที่มีผลการประเมิน

ด้านโครงสร้าง	(Structure)	

สูงสุด	10	อันดับแรก
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หน่วย: คะแนน 1 (ตำ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ	อปท.

ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง
ดัชนีทางด้าน
การดำาเนินงานนโยบาย/

แผนท่องเที่ยว
งบประมาณ

การจัดกิจกรรม/
สนับสนุน

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

1 อบต.อ่าวนาง 7.00 7.00 5.79 6.20 6.55

2 อบต.หนองกุงเซิน 7.00 7.00 4.83 7.00 6.52

3 อบต.ปูยู 7.00 5.50 6.43 5.53 6.21

4 เทศบาลตำาบลอุโมงค์ 5.50 7.00 6.11 5.40 6.11

5 อบต.วัดพริก 7.00 7.00 5.02 4.60 6.03

6 เทศบาลตำาบลลวงเหนือ 7.00 5.50 6.43 4.60 6.01

7 อบต.แจ้ซ้อน 5.50 5.50 7.00 5.40 5.98

8 อบต.แม่สลองนอก 5.50 7.00 5.09 5.40 5.89

9 อบต.ละงู 5.50 7.00 5.02 5.40 5.87

10 อบต.ทับสะแก 7.00 7.00 3.36 5.40 5.84

ค่าเฉลี่ย 2.91 2.83 3.28 3.15 3.48

ค่าตำ่าสุด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.67

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

6.8.3	 ดัชนีด้านผลการดำาเนินงาน	(Performance)
 ดัชนีวัดผลการดำาเนินงานอาศัยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ (1) จำานวนและแนวโน้มนักท่องเที่ยว   
(2) รางวัลที่ อปท. และชุมชนเคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของ อปท. และชุมชน และ  
(3) ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย ซึ่ง อปท. ที่ได้รับการจัดลำาดับสูงสุด 3 แห่ง ได้แก่ อบต.แจ้ซ้อน 
(ลำาปาง) ทต.เวียง (เชียงแสน จ.เชียงราย) และ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) โดย อบต.แจ้ซ้อน และ ทต.เวียง  
ได้คะแนนสูงจากความปลอดภัย ทั้งจากคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุ (ตารางที่ 27)

หน่วย: คะแนน 1 (ตำ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ	อปท.

ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง
ดัชนีทางด้าน

ผลการดำาเนินงานผู้มาเยือน
และแนวโน้ม

รางวัล
ที่เกี่ยวข้อง

ความ
ปลอดภัย

1 อบต.แจ้ซ้อน 4.96 4.00 5.50 5.04

2 เทศบาลตำาบลเวียง (เชียงแสน) 4.36 3.00 5.50 4.56

3 อบต.อ่าวนาง 7.00 3.00 2.50 4.45

4 เทศบาลตำาบลอุโมงค์ 2.80 7.00 2.50 4.39

5 อบต.วังหิน 1.76 3.00 7.00 4.23

6 อบต.วัดพริก 1.60 3.00 7.00 4.18

7 เทศบาลตำาบลสุเทพ 7.00 2.00 2.50 4.15

8 อบต.ดอยฮาง 3.12 4.00 4.00 4.04

9 อบต.แม่สลองนอก 1.40 4.00 5.50 3.97

10 อบต.หนองกุงเซิน 3.36 5.00 2.50 3.96

ค่าเฉลี่ย 1.89 1.65 3.30 2.75

ค่าตำ่าสุด 1.00 1.00 1.00 1.60

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 26 
อปท.	ที่มีผลการประเมิน

ด้านการดำาเนินงาน	(Conduct)	

สูงสุด	10	อันดับแรก

ตารางที่ 27	
อปท.	ที่มีผลการประเมิน

ด้านผลการดำาเนินงาน	(Performance)	

สูงสุด	10	อันดับแรก
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6.8.4	 ดัชนีรวมด้านศักยภาพการท่องเที่ยว
 เมื่อนำาดัชนีทั้ง 3 ด้าน มาคิดรวมกันเป็นศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังที่แสดง
ในตารางที่ 28 ปรากฏว่า อปท. ที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ อบต.อ่าวนาง กรอบที่ 3  
(นักท่องเที่ยว 1 ล้านคน) ทต.สุเทพ (นักท่องเที่ยว 1 ล้านคน) ทต.อุโมงค์ กรอบที่ 4 (นักท่องเที่ยว 
และนักทัศนาจรประมาณ 40,000 คน) ส่วนของ ทต.อุโมงค์ แม้จะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
เหมือนกับ อปท. ลำาดับอื่นๆ แต่ก็มีระดับคะแนนการจัดการสูงกว่า อปท. อื่นๆ โดยได้รับรางวัล
เกียรติยศนานาประเภทมากมายทั้งด้านการจัดการการมีส่วนร่วม มีความภูมิใจที่สามารถจัดงาน
เทศกาลชิมไวน์ ไส้อั่วหละปูน (ลำาพูน) ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
 ดัชนีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นับว่าสอดคล้องกับความเห็นของนักท่องเที่ยวที่ได้ไป 
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ กล่าวคือ หาดไร่เลย์ และหาดอ่าวนาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ  
อบต.อ่าวนาง ได้รับรางวัล ”Travellers’ Choice Beaches Awards 2013„ ที่จัดโดย Trip  
Advisor โดยหาดไร่เลย์ ได้อันดับ 3 และหาดอ่าวนาง ได้อันดับ 5 โดยทั้ง 2 หาดมีความงาม และ
นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนโดยไม่มีผู้รบกวน (มติชนออนไลน์: 13 พ.ย. 2556)

หน่วย: คะแนน 1 (ตำ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ	อปท.

ดัชนี
โครงสร้าง

ดัชนี
ดำาเนินงาน

ดัชนี
ผลการดำาเนินงาน

ศักยภาพ
ในการส่งเสริม	
การท่องเที่ยวค่าคะแนน ลำาดับที่ ค่าคะแนน ลำาดับที่ ค่าคะแนน ลำาดับที่

1 อบต.อ่าวนาง 5.50 2 6.55 1 4.45 3 5.61

2 เทศบาลตำาบลอุโมงค์ 5.02 12 6.11 4 4.39 4 5.24

3 เทศบาลตำาบลสุเทพ 5.73 1 4.98 23 4.15 7 5.22

4 อบต.แม่สลองนอก 5.05 10 5.89 8 3.97 9 5.10

5 อบต.ท่าศาลา 5.28 3 5.64 13 3.32 44 5.01

6 เทศบาลตำาบลเวียง (เชียงแสน) 5.28 3 4.51 47 4.56 2 4.95

7 เทศบาลตำาบลนางแล 5.13 5 5.77 12 3.07 74 4.92

8 อบต.แจ้ซ้อน 4.07 62 5.98 7 5.04 1 4.86

9 อบต.หนองกุงเซิน 4.01 71 6.52 2 3.96 10 4.76

10 อบต.วัดพริก 3.94 78 6.03 5 4.18 6 4.63

ค่าเฉลี่ย 3.67 - 3.48 - 2.75 - 3.50

ค่าตำ่าสุด 2.07 - 1.67 - 1.60 - 2.27

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 28 
อปท.	ที่มีศักยภาพ

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สูงสุด	10	อันดับแรก
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อบต.อ่าวนาง เป็น อบต. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญๆ จำานวนมากที่อยู่ในความดูแล เช่น หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา 

ทะเลแหวก เกาะไก่ ถำ้าและหาดพระนาง เกาะพีพี อ่าวมาหยา เป็นต้น ในปีหนึ่งจึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่า 1 ล้านคน  

สร้างรายได้จำานวนมหาศาลให้แก่ชุมชน ขณะที่ประชากรท้องถิ่นมีเพียงประมาณ 11,000 คน ดังนั้นจึงมีอัตราส่วน 

นักท่องเที่ยวต่อประชากรสูงถึงกว่า 100 ต่อ 1 ดังนั้นการจัดการการท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการและกฎเกณฑ์

เพื่อให้มีการดำาเนินการมากกว่า อบต. อื่นๆ

 อบต.อ่าวนาง ได้ออกข้อบัญญัติตำาบลและข้อบังคับตำาบล เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเรียบร้อย  

เช่น ข้อบัญญัติว่าด้วยการดำาเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

บนเกาะพีพี พ.ศ. 2554 ซึ่งอาศัยตามความในมาตรา 68 (10) ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำาบล  

และองค์การบริหารส่วนตำาบล 2537 ออกระเบียบการใช้ท่าเรือ ค่าดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น จัดระเบียบการเข้าเทียบท่าเรือตามเวลาตามประเภท เช่น เรือบรรทุกอาหารให้เข้าได้ตอน 10.00  

ถึง 12.00 น. เรือทัวร์รอบเกาะ เข้า 16.00 น.  ส่วนเรือบรรทุกของและวัสดุก่อสร้างให้เทียบท่าตั้งแต่  22.00 น. ถึง 07.00 น. 

อบต.อ่าวนาง ได้จัดให้มีท่าเทียบเรือเล็กและสปีดโบ้ทแยกต่างหาก มีการจำากัดจำานวนมัคคุเทศก์บริเวณสะพาน ห้ามนำาอาหาร

และของมนึเมาเขา้มาในทา่เรอื มกีารเกบ็คา่ดแูลความสะอาดและความปลอดภยัตามขนาดและประเภทของเรอื เชน่ เรอืโดยสาร

ขนาด 50-150 ตันกรอส เก็บ 200 บาท/ลำา/ครั้ง ขนาด 451 ตันกรอส ขึ้นไป เก็บ 900 บาท/ลำา/ครั้ง มีการใช้อัตราที่แตกต่าง  

สำาหรับเรือไดว่ิงและสปีดโบ้ทท่ีตำ่ากว่าสำาหรับเรือในพื้นที่ และสูงกว่าสำาหรับเรือนอกพื้นที่ สำาหรับผู้โดยสารเสียค่ารักษา 

ความสะอาดคนละ 20 บาท นอกจากจะมีค่าธรรมเนียมการรับบริการแล้ว ยังมีค่าปรับผู้ที่ละเมิดข้อบัญญัติอีกด้วย

 อบต. ยังมีข้อบัญญัติตำาบล เรื่อง เก็บ ขน หรือกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2541 ออกตามมาตรา 20  

แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีค่าเก็บตามปริมาตร ไม่เกิน 500 ลิตร มีค่าเก็บ 30 บาททุกๆ 20 ลิตร  

และหาก 500 ลิตรข้ึนไป เก็บ 2,000 ต่อ 1 ลบ.เมตร สำาหรับกิจการบังกะโล โรงแรม เก็บในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท 

ส่วนที่อยู่อาศัยเก็บ 30 บาท/เดือน

 อบต.อ่าวนาง ยังมีข้อบังคับตำาบลเรื่อง การจำาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 ออกตาม 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2545 กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมการจำาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพื่อมิให้เกิด 

เหตรุำาคาญและปอ้งกนัโรคตดิตอ่โดยมกีารกำาหนดการแตง่กายใหส้ะอาด มกีารจดัวางสนิคา้ปลอดภยัมภีาชนะรองรบัมลูฝอย 

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท สำาหรับแผงประจำา และ 50 บาท สำาหรับการเร่ขาย และ 

มีอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน 500-2,000 บาท รวมทั้งยังมีข้อบัญญัติเรื่องสถานท่ีจำาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2540 เพื่อกิจการเป็นไปโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

 นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อบต.อ่าวนาง  

ยังมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมผูกผ้าเรือโทงประจำาปี และพิธีขอพรพระนางในช่วงต้นพฤศจิกายนซึ่งเป็น 

การเปิดฤดูท่องเที่ยว มีกิจกรรมปีนผา ฟื้นฟูประเพณีแข่งตกปลา และจัดทำาคู่มือการท่องเที่ยวตำาบลอ่าวนาง ที่มีขนาดเล็ก

พกพาง่าย รูปเล่มสวยงามทันสมัย

 สิ่งที่ อบต.อ่าวนาง จะต้องทำาต่อไปก็คือ การบำาบัดนำ้าเสียบริเวณอ่าวนาง การคัดแยกขยะในโรงแรม จัดการ 

สิ่งรุกลำ้าชายหาด เพื่อรักษาตำาบลอ่าวนางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

กรอบที่ 3 
กรณีศึกษา

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง
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ทต.อุโมงค์ เป็น อปท. ท่องเที่ยวที่มีความพิเศษต่างจากพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตรงที่อาศัยแหล่งดึงดูดใจที่สร้างขึ้นเองทั้งสิ้น 

ทต.อุโมงค์ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติท่ีโดดเด่นมีชื่อเสียงในพื้นที่ แต่จุดเด่นของ ทต.อุโมงค์ คือ เป็น อปท. ต้นแบบ ที่ได้

รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ปี พ.ศ. 2551-2552, ปี พ.ศ. 2552-2553 รางวัลด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี พ.ศ. 2554 อปท. สนับสนุนการท่องเที่ยวดีเด่นจากสำานักส่งเสริมการท่องเที่ยว และรางวัล

อื่นๆ ดงันัน้ ผลงานของ ทต.อุโมงค ์จึงกลายเปน็สิง่ดึงดูดใจ (Attraction) ภายในพื้นที่การท่องเที่ยวในตำาบลอโุมงค์สว่นใหญ่ 

จึงเป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงาน สำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาศึกษาดูงานน้ันมีท้ังนักเรียน นักศึกษาในระดับต่างๆ  

ประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ อปท. และกลุ่มอาชีพจากตำาบลอื่นๆ โดยแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานหลักของ ทต.อุโมงค์ 

ได้แก่ แหล่งเรียนรู้อุโมงค์ลดโลกร้อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำาบลอุโมงค์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำาบลอุโมงค์ เป็นต้น 

สำาหรบันกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการซมึซบัวถิชีวีติของคนอโุมงคส์ามารถใชบ้รกิารโฮมสเตยท์ีเ่ปดิไวค้อยใหบ้รกิารประมาณ 10 หลงั

 นอกจากน้ัน ทต.อุโมงค์ ยังจัดงานเทศกาลประจำาปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำาบลและเปิดโอกาสให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในตำาบลได้มีโอกาสนำาผลิตภัณฑ์มาจำาหน่าย อาทิ เทศกาลชิมไวน์ลำาไยและไส้อั่วอุโมงค์ เป็นการ

จัดงานใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำาบลอุโมงค์ ในงาน 

มีการจัดแสดงและจำาหน่ายไวน์ผลไม้ชนิดต่างๆ ที่กลุ่มไวน์อุโมงค์จัดทำาขึ้น อาทิ ไวน์ลำาไย ไวน์สับปะรด ไวน์ลิ้นจี่ ไวน์ผลไม้อื่นๆ  

จำาหน่ายลำาไยอบแห้งเนื้อสีทองซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวที่ขึ้นชื่อของตำาบล รวมถึงไส้อั่วที่ผลิตเองโดยชาวบ้าน 

ในตำาบล สินค้าทางการเกษตรของตำาบลและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

 การดำาเนนิงานดา้นการทอ่งเทีย่ว ทต.อโุมงค ์มแีนวทางในการดำาเนนิงานโดยเชญิหนว่ยงานตา่งๆ จากภายนอก

เข้ามาสนับสนุน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ  

เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำาเนินงานของเทศบาล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานและสนับสนุน 

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำาบลออกไปสู่ภายนอก อาทิ เทศกาลชิมไวน์ลำาไย

และไส้อั่วอุโมงค์ ที่ได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์จัดงานและบรรจุกิจกรรมเข้าไปในปฏิทินการท่องเที่ยวของ ททท.

 การดำาเนินงานร่วมกับชุมชนของ ทต.อุโมงค์ กลุ่มผู้นำามีแนวทางการดำาเนินงานโดยการเชื่อมโยงการทำางาน 

ในหลายมิติเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมิติทางด้าน 

เศรษฐกิจชุมชน ที่นำามาเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น โครงการคลองสวยนำ้าใส  

ในหมู่ 8 บ้านไร่ ที่เมื่อหลายปีก่อนนำ้าในลำาเหมืองเน่าเสียและมีขยะ ทีมงานผู้บริหารเทศบาลและกลุ่มผู้นำาชุมชนมีความ 

ต้องการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณนี้ให้ดีขึ้น ในช่วงเริ่มต้น ทต.อุโมงค์ ได้มีการสนับสนุนให้มีปรับปรุง  

ลำาเหมือง ปลูกต้นไม้เพิ่ม และนำาพันธุ์ปลาสวายมาปล่อย แล้วกั้นเฝือกกักปลาไว้ให้เติบโตตามธรรมชาติในบริเวณนั้น  

ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลรักษาทำาให้ลำาเหมืองมีสภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมตกปลาเพื่อหารายได้ 

เข้าชุมชน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม คนที่มาตกปลาจะต้องซื้อบัตรราคา 100 บาท  

ปลาที่ตกได้หากต้องการขายคืนให้ชุมชนจะรับซื้อ กิโลกรัมละ 30 บาท จากกิจกรรมนี้สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน  

4-5 หมื่นบาทต่อปี รายได้ทั้งหมดคณะกรรมการชุมชนจะนำาไปซื้ออาหารปลา ซื้อพันธ์ปลามาปล่อยเพิ่ม หรือนำาไปพัฒนา 

ด้านอ่ืนๆ ของชุมชนต่อไปโดยชุมชนบริหารจัดการเอง การที่ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ทำาให้ชุมชนช่วยกันจัดการ 

ดูแลรักษาแหล่งนำ้าทำาให้ได้ประโยชน์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

 ในอนาคต ทต.อุโมงค์ มีแผนจัดทำาโครงการหลังบ้านน่ามอง หมู่ 5 หมู่ 6 ทต.อุโมงค์ จะสนับสนุนและรณรงค ์

ให้ชาวบ้านทำาความสะอาดและพัฒนาพื้นทีห่ลงับ้านของตนที่ตดิบรเิวณลำาเหมืองปงิห่าง (แมน่ำา้ปิงสายเก่า) ให้สวยงามรม่รื่น

โดยการปลูกต้นไม้ ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในลำาเหมืองเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพนำ้าให้ดีขึ้นและจะส่งเสริมให้มีการล่องเรือ

ทอ่งเทีย่วชมความงามของบา้นเรอืนทัง้สองรมิฝัง่เหมอืงปงิหา่ง โดย ทต.อโุมงคห์วงัวา่โครงการฯ นีจ้ะชว่ยรกัษาสภาพแวดลอ้ม

ในบริเวณลำาเหมืองปิงห่างให้ดีขึ้น และชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว

 การจัดการท่องเที่ยวใน ทต.อุโมงค์ โดยสรุปแล้วเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดจากการบริหารจัดการโดย

เทศบาลร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งการดำาเนินงานในรูปแบบนี้ ท้องถิ่นต้องอาศัยผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์  

สามารถกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานได้ตรงตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมชุมชน และมีประสิทธิภาพ 

กบัทอ้งถิน่ ซึง่นายกเทศมนตรตีำาบลอโุมงคเ์ปน็ผูท้ีม่วีสิยัทศันแ์ละมคีวามเขา้ใจชมุชนของตนจงึไดบ้รหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว

ของ ทต.อุโมงค์ ได้อย่างดีเยี่ยม พิสูจน์ได้จากรางวัลมากมายที่ได้รับ และจำานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบ 

การศึกษาดูงาน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า เคล็ดลับความสำาเร็จในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวในตำาบลอุโมงค์ผูกเข้ากับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างแน่นแฟ้น

กรอบที่ 4 
กรณีศึกษา

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เทศบาลตำาบลอุโมงค์
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อย่างไรก็ดี หากจะวัดแต่ความสามารถของ อปท. ควรจะเอาตัวชี้วัดด้านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมชาติให้มา และตัวชี้วัดการลงทุนของภาคเอกชนในเรื่องที่พักและสถานบริการออก เพื่อกรอง
ให้เหลือตัวชี้วัดหรือปัจจัยที่มาจากการลงทุนลงแรงของ อปท. ล้วนๆ ซึ่งหากจะวัดแต่ความสามารถ
ในการดำาเนินการหรือจัดการอย่างเดียวปรากฏว่า อปท. 3 ลำาดับแรก ที่ได้คะแนนสูงสุด จะเปลี่ยน
ไปเป็น ทต.อุโมงค์ อบต.อ่าวนาง และ อบต.หนองกุงเซิน (ตารางที่ 29) 

หน่วย: คะแนน 1 (ตำ่าสุด) - 7 (สูงสุด)

ลำาดับ
ที่

รายชื่อ	อปท.

ดัชนี
ด้านการ
ดำาเนินงาน

ดัชนี
ด้านผลการ
ดำาเนินงาน

นโยบาย/
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
(POL)

นโยบายและ
ผลการดำาเนินงาน

ส่งเสริม
การท่องเที่ยวค่าคะแนน ลำาดับที่ ค่าคะแนน ลำาดับที่

1 เทศบาลตำาบลอุโมงค์ 6.11 4 4.39 4 7.00 5.62

2 อบต.อ่าวนาง 6.55 1 4.45 3 4.00 5.53

3 อบต.หนองกุงเซิน 6.52 2 3.96 10 5.50 5.49

4 อบต.แจ้ซ้อน 5.98 7 5.04 1 4.00 5.46

5 อบต.แม่สลองนอก 5.89 8 3.97 9 7.00 5.35

6 อบต.วัดพริก 6.03 5 4.18 6 4.00 5.17

7 อบต.ท่าศาลา 5.64 13 3.32 44 7.00 4.99

8 อบต.แม่วะ 5.37 16 3.67 21 7.00 4.99

9 อบต.ละงู 5.87 9 2.95 91 5.50 4.81

10 เทศบาลตำาบลสุเทพ 4.98 23 4.15 7 5.50 4.81

ค่าเฉลี่ย 3.48 - 2.76 - 3.47 3.34

ค่าตำ่าสุด 1.67 - 1.60 - 1.00 1.93

ที่มา: จากการสำารวจ พ.ศ. 2556

การศึกษาในบทนี้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามในการกรองและจัดลำาดับ อปท. ตามศักยภาพของ 
การท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อ อปท. นำาไปเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน  
และพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกัน เพื่อปิดช่องว่างของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
ดังนั้น หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการจะสนับสนุนการท่องเที่ยว และต้องมีการจัด
ประกวด อปท. ท่องเที่ยว ควรมีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ อปท. สามารถแลกเปลี่ยนวิธี 
การจัดการเพื่อให้เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นให้ถาวรและยั่งยืน 
ซึ่งเวทีอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือการทัศนศึกษา การยกระดับสมรรถนะของ อปท. จะเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตารางที่ 29	
อปท.	ที่มีโครงสร้างและการดำาเนินงาน

ที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว

สูงสุด	10	อันดับแรก

6.9 
การสร้างดัชนีเพื่อจัดลำาดับ
ศักยภาพและความสามารถ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอดีตทั้งที่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (อุปทาน) และ
ตลาดท่องเที่ยว (อุปสงค์) โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ ตกอยู่ในมือหน่วยงานส่วนกลาง  
เช่น กรมศิลปากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น 
ต่อมาเมื่อมีการกระจายอำานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำาให้ อปท. บางแห่งที่
มีแหล่งท่องเที่ยวต้องเข้ามาดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวโดยปริยาย นอกจากนี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ อปท. 3 ภารกิจ  
ตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่ อปท. ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุง ดูแล  
บำารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยังเป็นภารกิจตามอำานาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายกำาหนด ได้แก่ พ.ร.บ. สภาตำาบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537, พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496, พ.ร.บ. องค์การบริการ 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549) 
 ดังนั้น ในอนาคต อปท. จึงเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบาทสำาคัญมากที่สุดในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยเฉพาะ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
ภายในท้องถิ่น การดำาเนินงานหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อปท. ไม่เพียงแต่นำามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนหรือท้องถิ่น ยังมีผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ  
โดยแนวทางการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตของ อปท. จะเกี่ยวข้องกับ 
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านการตลาด 
ท่องเที่ยว การดำาเนินงานดังกล่าวจะทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ประชาชน 
มีอาชีพและเกิดการจ้างงานภายในท้องถิ่น และอาจจะช่วยอำานวยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อปท. 
ตามแนวทางดังกล่าวต้องดำาเนินการอย่างรอบคอบและคำานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

CHAPTER

VII

บทที่ 7 
ปัจจัยที่กำ�หนดคว�มสำ�เร็จ
ท�งด�้นก�รท่องเที่ยวของท้องถิ่น
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อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ตั้งแต่ในระดับ อปท. ที่ต้องให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
รวมทั้ง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การให้ความร่วมมือของภาคเอกชน
ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น ความร่วมมือ 
ของชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
เพื่อให้ยังคงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือน ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่นจึงต้องอาศัยศักยภาพหรือฐานทรัพยากรท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งอำานวยความสะดวกที่มีอยู ่
ในพื้นที่ ความเข้มแข็งของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทักษะและองค์ความรู้ของ อปท.  
และชุมชน เป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งผลที่เกิดจากการพัฒนา 
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น ส่วนหนึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของจำานวน 
นักท่องเที่ยว การได้การยอมรับจากสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การได้รับรางวัล การเป็นสถานที่ดูงาน 
หรือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น
 ดังนั้นภายใต้แนวคิด Structure-Conduce-Performance (S-C-P) paradigm 
ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของของท้องถิ่นจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 
คือ โครงสร้าง (Structure) การดำาเนินงาน (Conduce) และผลการดำาเนินงาน (Performance)  
โดยองค์ประกอบทั้งสามมีอิทธิพลต่อเนื่องที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (Marion, 1976) กล่าวคือ โครงสร้าง
มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงาน และการดำาเนินงานก็มีอิทธิพลต่อเนื่องไปยังผลการดำาเนินงาน 
 การศึกษาบทนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทดสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง 
องค์ประกอบของศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่พัฒนาจาก S-C-P paradigm ผลลัพธ ์
ที่ได้จะสะท้อนให้เห็นขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศักยภาพทางด้านการ 
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมความสามารถของ อปท. ในการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ที่จะนำามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ในระดับท้องถิ่นต่อไปในอนาคต 

ผลการศึกษาศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการประเมินศักยภาพ 
ในการจัดการท่องเที่ยวในระดับชุมชน โดยชุมชนที่ประสบความสำาเร็จจะมีศักยภาพสูงด้านโครงสร้าง
กายภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งดึงดูดใจทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
และความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยว นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วการม ี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนและการที่การท่องเที่ยวไม่ใช่อาชีพหลักของคนในชุมชน เป็นอีกสองปัจจัย 
ที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน (มธุรส ปราบไพรี, 2543;  
นิรันดร์ บุญเนตร, 2547) อย่างไรก็ตามแม้ว่าชุมชนจะมีศักยภาพสูงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวก็มิได้เป็นการการันตีว่าชุมชนจะประสบความสำาเร็จ 
ในการจัดการท่องเที่ยว หากชุมชนดังกล่าวมีศักยภาพตำ่า
 ในเรื่องของการให้บริการการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำาคัญ 
ของการจัดการท่องเที่ยว (คมสัน วาฤทธิ์ ,  2545) สำาหรับปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ก็มีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งการศึกษาหลายชิ้นสะท้อนปัญหาและเสียงของ
ประชาชนว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำาเนินงานมากขึ้น (นันทพร อดิเรกโชติกุล, 2550; 
มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2548) เช่น การศึกษาของ มาฆะ ขิตตะสังคะ (2548) พบว่า กระบวนการวางแผน

7.1 
การทบทวน
การศึกษาที่ผ่านมา
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พัฒนาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย กระทำาโดยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง อบต. 
และประชาชนไม่มีส่วนรับรู้ ยิ่งไปกว่านั้นแผนดังกล่าวยังเป็นไปในเชิงทฤษฎีมากกว่าเชิงปฏิบัติ 
เป็นต้น
 การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพในระดับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเป็นงาน
ประเมินระดับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน ขาดงานศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพของ อปท.  
โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากงานศึกษาที่ผ่านมาได้ว่า ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคม 
ที่เข้าถึงยาก อปท. ไม่มีอำานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการแบ่งผลประโยชน์ 
ที่ ไม่ลงตัวจนทำาให้เกิดความแตกสามัคคีภายในชุมชน นอกจากนี้ในการจัดการท่องเที่ยว 
ของชุมชน ประชาชนอาจต้องการมีส่วนร่วมในบางขั้นตอนเท่านั้น โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติ 
(จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์, 2547) อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บัชมุชนในหลายๆ ดา้น ตัง้แตก่ารวางแผนการจดัการ การทำาแผนงาน 
หรือโปรแกรมการท่องเที่ยว การเตรียมแผนโฆษณา การเตรียมพร้อมในการให้บริการ รวมทั้ง 
การมีคณะกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน (ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2544)
 ประเด็นปัญหาข้างต้นยังมีความสำาคัญน้อยกว่าประเด็นความไม่เพียงพอของงบประมาณ 
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น (นันทพร อดิเรกโชติกุล, 2550; สำาเนาว์ เสาวกูล  
และคณะ, 2550; วัชรี ชูรักษา, 2548) เนื่องจากงบประมาณของ อปท. ได้มาจากการขยายเงินอุดหนุน 
และการเก็บภาษี แต่เงินอุดหนุนที่ได้มาแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ โดยการศึกษาของ  
ดิ เรก ปัทมสิริวัฒน์  (2547)  พบว่า ระบบการจัดสรรเงินของสำานักงบประมาณมีอคติต่อ 
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง และให้การสนับสนุนต่อชุมชนเมืองมากกว่าชนบท นอกจากปัญหาดังกล่าว
แล้วยังมีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมลำ้าทางด้านการคลังด้านรายได้ของ อปท. ทั้งในระดับจังหวัด 
เทศบาล และตำาบล (Direk Patmasiriwat, 2012; ปิยลักษณ์ พุทธวงศ์, 2556) 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจำาเป็นต้องประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยอาศัยแนวคิด Structure-Conduct-Performance (S-C-P) paradigm 
(Moson, 1939) ของเศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Organization) มาเป็น 
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จากพื้นฐาน 
แนวคิดดังกล่าวศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
3 องค์ประกอบ คือ 1) โครงสร้าง (Structure) ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น  
สิ่งดึงดูดใจ นโยบาย สาธารณูปโภค สิ่งอำานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม เป็นต้น 2) การดำาเนินงาน 
หรือการจัดการ (Conduct) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนท่องเที่ยวของท้องถิ่น การจัดสรร 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
พัฒนาท่องเที่ยว การลงทุนของภาคเอกชน เป็นต้น และ 3) ผลการดำาเนิน (Performance) ที่เกิดจาก 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เช่น จำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน การได้รับรางวัล 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

7.2 
วิธีดำาเนินการวิจัย
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7.2.1	 แบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา
 กรอบแนวคิดสำาหรับพิจารณาหรือประเมินศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
ที่ใช้ในบทความนี้เป็นการบูรณาการแนวคิดการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านการ 
เดินทางและท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ที่เสนอโดย  
World Economic Forum (2013) ร่วมกับแนวคิด S-C-P paradigm ของ Moson (1939)  
โดยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 
1) องค์ประกอบทางด้านโครงสร้าง (Structure) 2) องค์ประกอบทางด้านการดำาเนินงาน (Conduct) 
และ 3) องค์ประกอบทางด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance) ดังแสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 15 
กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพ

ทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 15 องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ของศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ของท้องถิ่นอาจมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอาจมาจากการที่ท้องถิ่นมีโครงสร้างที่เข้มแข็งทั้งในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวหรือการลงทุนของภาคเอกชน และ/หรือการดำาเนินงานที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
โดยปัจจัยเหล่านี้อาจสะท้อนผ่านผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การเพิ่มขึ้นของ
จำานวนและ/หรือแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยว การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
เนื่องจากแต่ละภาคส่วนที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ภาคเอกชน ภาครัฐ (ส่วนกลางหรือท้องถิ่น)  
ภาคประชาชน เป็นต้น อาจมีความสามารถหรือความชำานาญในการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการดำาเนินงานและข้อจำากัด 
ที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น

ศักยภาพ
ทางดาน

การทองเที่ยว
ของทองถิ�น

การดำเนินงาน
(Conduct)

ผลการ
ปฏิบัติงาน

(Performance)

โครงสราง
(Structure)
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จากข้างต้นแสดงว่า องค์ประกอบของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ 
เชิงโครงสร้างที่สนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และอาจนำามาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ภายใต้ข้อจำากัดของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงอิทธิพลที่แตกต่างกัน 
ระหว่างภาคเอกชนและ อปท. การศึกษานี้จึงแยกการลงทุนของภาคเอกชนและการดำาเนินงาน 
ของ อปท. ออกจากกนั ดงันัน้องคป์ระกอบของศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของทอ้งถิน่จงึประกอบดว้ย 
องค์ประกอบสำาคัญ 4 กลุ่ม คือ
 1) กลุ่มโครงสร้าง ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยด้านนโยบายระดับท้องถิ่น สภาพแวดล้อม        
สิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอำานวยความสะดวก 
 2) กลุ่มการลงทุนภาคเอกชนและชุมชน ประกอบด้วย ตัวแปรด้านสถานที่พักแรม 
ภัตตาคาร/ร้านขายอาหาร และสถานบันเทิงราตรี
 3) กลุ่มการดำาเนินการหรือการจัดการของ อปท. ซึ่งจะมีตัวแปรย่อย 4 ตัว คือ 1) การมี
แผนและนโยบายท่องเที่ยวของท้องถิ่น 2) งบประมาณที่จัดสรรให้กิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ 4) กิจกรรมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น
 4) กลุ่มผลการดำาเนินงาน ซึ่งวัดจากจำานวนและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
และนักทัศนาจร และรางวัลที่ อปท. และชุมชนได้รับในด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง เช่น การม ี
ส่วนร่วมธรรมาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จากองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีสมมติฐานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของภาคเอกชนและชุมชน และการดำาเนินการ 
ของท้องถิ่น ท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดใจสูง มีระบบคมนาคม การเข้าถึง
สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกพร้อม เช่น มีถนนตัดถึงชายหาดหรือนำ้าตก เป็นต้น  
ย่อมดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และทำาให้ผลการดำาเนินงานด้านท่องเที่ยวของ อปท. ดีไปด้วย  
เพราะ นักท่องเที่ยวจะสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น หากที่พักและสิ่งอำานวยความสะดวก 
มีความพร้อม และ อปท. สามารถจัดการสภาพแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้การลงทุนของภาคเอกชน 
ยังมีผลต่อการจัดการของ อปท. เนื่องจาก หากมีจำานวนโรงแรมหรือร้านอาหารมาก อปท.ก็จะมี 
รายได้จากภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนมากขึ้นด้วย และสามารถนำาเงินรายได้ดังกล่าวไปจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้มากขึ้น ดีขึ้น และมีการประหยัดจากขนาดมากขึ้น
 จากสมมติฐานดังกล่าวนำามาเป็นฐานคิดเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดสำาหรับทดสอบ 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่ว่า องค์ประกอบ 
ทางด้านโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Structure) เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การลงทนุของภาคเอกชน (Private investment) การดำาเนนิงาน (Conduct) ของ อปท. ในการสง่เสรมิ 
และสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่น และการเพิ่มขึ้นของจำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน 
(Visitors) นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่แตกต่างกัน  
ผ่านการลงทุนของภาคเอกชน และการดำาเนินงานของ อปท. ดังแสดงในรูปที่ 16
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จากแบบจำาลองตามกรอบแนวคิดในรูปที่  16 สามารถกำาหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบได้  
5 สมมติฐาน ดังนี้
 สมมติฐานที่ 1 H1 : โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการลงทุนของภาคเอกชน
 สมมติฐานที่ 2 H2 : โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำาเนินงานของ อปท.
 สมมติฐานที่ 3 H3 : โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน
 สมมติฐานที่ 4 H4 : การลงทุนของภาคเอกชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำานวนและแนวโน้ม
ผู้มาเยี่ยมเยือน
 สมมติฐานที่ 5 H5 : การดำาเนินงานของ อปท. มีอิทธิพลโดยตรงต่อการได้รับรางวัล 
ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิต (Static) โดยนำาแบบจำาลองตามกรอบแนวคิด 
ในรูปที่ 14 ไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสำารวจ อปท. ท่องเที่ยวจำานวน 256 ตัวอย่าง  
เพื่อตรวจสอบว่า องค์ประกอบของศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นมีลักษณะ 
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามกรอบแนวคิดที่เสนอหรือไม่ และข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ อปท. 
สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของอิทธิพลของตัวแปรที่มีอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุว่า  
มีความแตกต่างกันอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบาย 
เพื่อส่งเสริมความสามารถของ อปท. ในการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว และนโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งจะนำามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นต่อไป 

รูปที่ 16 
กรอบแนวคิดความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบ

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ของท้องถิ่น

นโยบายทองเที่ยว งบประมาณ กิจกรรมสนับสนุน การมีสวนรวม

ขอ/เทศบัญญัติ

สภาพแวดลอม

สิ�งดึงดูดใจ

สิ�งอำนวย
ความสะดวก

สถานที่พัก ภัตตาคาร/รานขายอาหาร

การลงทุนของ
ภาคเอกชน

จำนวนและแนวโนม
ผูมาเยี่ยมเยือน

การไดรับรางวัล
ที่เกี่ยวของ

สถานบันเทิงราตร�

การดำเนินงาน
ของ อปท.

โครงสราง
ผลการ

ปฎิบัติงาน

H5

H4

H3

H1

H2
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7.2.2	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ อปท. ท่องเที่ยวด้วยแบบสำารวจ  
โดยส่งไปยัง อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดจำานวน 1,889 แห่ง (คัดเลือก อปท. จากฐานข้อมูล 
กชช. 2ค. ในปี พ.ศ. 2554) มี อปท. ตอบแบบสำารวจกลับมาจำานวน 265 แห่ง แต่แบบสำารวจ 
ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้มีจำานวน 256 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 13.55 ของ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ทั้งหมดของไทย) 
 สำาหรับแบบสำารวจประกอบด้วยชุดคำาถาม 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของ อปท. ข้อมูล 
ด้านโครงสร้างกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจ ความหลากหลาย
และกำาลังรองรับของอุตสาหกรรม สิ่งอำานวยความสะดวก ข้อมูลด้านความปลอดภัย การเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ) ข้อมูลด้านการดำาเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และข้อมูลด้านผลการ 
ปฏิบัติงาน
 จากข้อมูลที่ได้จากข้อคำาถามในแบบสำารวจถูกนำามาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่กำาหนดขึ้นภายใต้กรอบดัชนีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่ประกอบด้วยดัชนีย่อย 
3 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด 2) ด้านการดำาเนินงาน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด และ 3) ด้านผลการปฎิบัติงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ จึงแปลงค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้งหมด ให้มีค่าระหว่าง 1-7 ด้วย
สูตรคำานวณดังนี้

6 ×
คะแนนของ อปท. - คะแนนตำ่าสุด

+ 1
คะแนนสูงสุด - คะแนนตำ่าสุด

 

7.2.3	 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
 จากตัวชี้วัดทั้งหมดในส่วนนี้จะเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำานวน 13 ตัวชี้วัด ที่เป็นตัวแปร
สังเกตได้ตามแบบจำาลองในรูปที่ 14 มาใช้ในการศึกษา แบบจำาลองประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้
และตัวแปรแฝง โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร เป็นตัวแปรภายนอก 4 ตัวแปร และตัวแปรภายใน 
9 ตัวแปร ส่วนตัวแปรแฝงมี 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรภายนอก 1 ตัวแปร ได้แก่ โครงสร้าง และเป็น 
ตัวแปรภายใน 4 ตัวแปร ได้แก่ การลงทุนของภาคเอกชน การดำาเนินงานของ อปท. จำานวนและ 
แนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน และการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 30)
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ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ ที่มา

ตัวแปรภายนอก	(Exogenous)

โครงสร้าง (ST) นโยบาย/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (POL) ประเมินด้วยข้อคำาถาม
จากการสำารวจแลว้กำาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ก่อนนำามาแปลง
ให้มีคะแนนระหว่าง 1–7

สภาพแวดล้อม (ENV)

สิ่งดึงดูดใจ (ATT)

สิ่งอำานวยความสะดวก (INFRAS)

ตัวแปรภายใน	(Endogenous)

การลงทุนของภาคเอกชน (PI) สถานที่พักแรม (ACCOM)

ประเมินด้วยข้อคำาถาม
จากการสำารวจแลว้กำาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ก่อนนำามาแปลง
ให้มีคะแนนระหว่าง 1–7

ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (REST)

สถานบันเทิงราตรี (NENT)

การดำาเนินงานของ อปท. (CD) นโยบายและแผนท่องเที่ยว (TPOL)

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (BUG)

การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน (SUP)

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (PAR)

จำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน (NT) จำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน (NT)

การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (AW) การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (AW)

7.2.4	 การทดสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
 ตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาแต่ละตัวเป็นตัวแปรที่ไม่ได้มาจากข้อคำาถามที่เกิดจาก
การประเมินทัศนคติหรือความคิดเห็น ซึ่งต้องทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคำาถามว่า
มีความสอดคล้องกันเพียงพอที่ตัวแปรสังเกต (Observable) สามารถบ่งชี้ค่าตัวแปรแฝง (Latent 
variable) ที่เป็นนามธรรมได้ การทดสอบดังกล่าวรู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นการวัดหรือการทดสอบ
ความคงที่ภายใน (Internal consistency) ซึ่งนิยมใช้ Cronbash’s Alpha ในการทดสอบ โดยมี
เงื่อนไขในการพิจารณาว่า ค่า Cronbash’s Alpha ที่คำานวณได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะ 
ถือว่า กลุ่มตัวแปรสังเกตที่นำามาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบมีระดับความเชื่อมั่นหรือสอดคล้องกัน 
อย่างเพียงพอที่สามารถใช้บ่งชี้ค่าตัวแปรแฝงที่กำาหนดได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาร่วมกับ 
ค่า Item-to-total correlation ที่ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.30 จึงจะถือว่า การเพิ่มตัวแปรสังเกต 
เข้าไปในองค์ประกอบจะทำาให้ค่า Cronbash’s Alpha มีค่าดีขึ้น (Hair et al., 2010)
 อย่างไรก็ตาม เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตที่ใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝงใน 
แบบจำาลองตามรูปที่ 14 และตารางที่ 30 ว่ามีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันอย่างเพียงพอ 
ที่จะสามารถใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝงที่กำาหนดได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ การศึกษานี้จึงใช้แนวทางการ
พิจารณาค่า Cronbash’s Alpha และ Item-to-total correlation ในการตรวจสอบความเชื่อมั่น 
หรือทดสอบความคงที่ภายใน (Internal consistency) ของตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวแปรแฝง
แต่ละตัว
 ผลการคำานวณค่า Cronbash’s Alpha และ item-to-total correlation ที่แสดง 
ในตารางที่ 31 พบว่า ค่า Cronbash’s Alpha ของตัวแปรแฝงการดำาเนินงานของ อปท. เท่านั้น 
ที่มีค่ามากกว่า 0.70 ขณะที่ค่า Item-to-total correlation ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.30 ยกเว้น  
ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ในกลุ่มของตัวแปรแฝงโครงสร้างที่มีค่าใกล้เคียง 0.30 (ระหว่าง  
0.244–0.294) ค่าสถิติทั้งสองสะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ที่ ใช้ เป็นตัวบ่งชี้ 
ตัวแปรแฝงโครงสร้างมีความเชื่อมั่นน้อยกว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ตัวแปรแฝงอื่นๆ  
โดยตัวแปรสังเกตที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ตัวแปรแฝงการดำาเนินงานของ อปท. มีความเชื่อมั่นมากที่สุด  
ผลการตรวจสอบสะท้อนให้เห็นว่า ในอนาคตควรมีการพัฒนาตัวแปรสังเกตที่ เป็นตัวบ่งชี้ 

ตารางที่ 30 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและที่มา
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ตัวแปรแฝงโครงสร้างและการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น โดยการพัฒนา 
วิธีการวัด (หรือการประเมิน) หรือการนำาเสนอตัวชี้วัดใหม่ที่ เป็นตัวแปรสังเกตในกลุ่มของ 
ตัวแปรแฝง ทั้งสองให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันมากขึ้นจนสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึง 
ตัวแปรแฝงโครงสร้างและการลงทุนของภาคเอกชนได้ดีขึ้นกว่าที่ใช้ในการศึกษานี้

ชื่อตัวแปร
ค่าเฉลี่ย

(คะแนน	1-7)
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Cronbach’s	
Alpha

Alpha	if	Item	
deleted

Items-total	
correlation

ST	(โครงสร้าง) 0.502

POL (ข้อ/เทศบัญญัติ) 3.467 1.629 0.465 0.270

ENV (สภาพแวดล้อม) 3.371 1.265 0.433 0.294

ATT (สิ่งดึงดูดใจ) 3.272 1.194 0.472 0.244

INFRAS (สิ่งอำานวยความสะดวก) 4.044 1.420 0.341 0.386

PI	(การลงทุนของภาคเอกชน) 0.637

ACCOM (สถานที่พักแรม) 3.219 1.389 0.523 0.485

REST (ภัตตาคาร/ร้านขายอาหาร) 3.242 0.948 0.557 0.443

NENT (สถานบันเทิงราตรี) 1.721 0.985 0.532 0.461

CD	(การดำาเนินงานของ	อปท.)	 0.708

TPOL (นโยบายท่องเที่ยว) 2.910 1.876 0.640 0.508

BUG (งบประมาณ) 2.834 1.989 0.765 0.342

SUP (กิจกรรมสนับสนุน) 3.280 1.290 0.580 0.649

PAR (การมีส่วนร่วม) 3.148 1.318 0.602 0.600

NT (จำานวนและแนวโน้มการนักท่องเที่ยว) 1.889 1.071 - - -

AW (การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง) 1.648 1.003 - - -

หมายเหตุ: ตัวแปร NT และ AW เป็นตัวแปรสังเกตได้ จึงไม่คำานวณหาค่า Cronbach’s Alpha และ Item-to-total correlation
ที่มา: จากการคำานวณ

จากการทดสอบเบื้องต้น พบว่า จำานวนตัวอย่างมีน้อยกว่าจำานวนตัวอย่างขั้นตำ่าเพียงเล็กน้อย  
(จำานวนตัวอย่างขั้นตำ่า 263 ตัวอย่าง ภายใต้ตัวแปรสังเกต 13 ตัวแปร ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร)  
โดยผลการทดสอบ Construct validity และ Reliability พบว่า มีเฉพาะตัวแปรโครงสร้างเท่านั้น 
ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว ขณะที่ผลการทดสอบ Multivariate normality พบว่า ข้อมูลไม่ผ่านเงื่อนไข
ดังกล่าว ดังนั้นภายใต้การสมมติให้แบบจำาลองสมการโครงการ (SEM) มีลักษณะความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (Linear form) และไม่มีการละเมิดข้อสมมติใดๆ ของสมการถดถอย การศึกษานี้จะประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation with Robust (MLR) เพื่อให้ตัว
ประมาณค่าที่ได้มีความน่าเชื่อถือ และไม่ละเมิดข้อสมมติของวิธีประมาณค่าด้วยวิธีการ Maximum  
Likelihood Estimation (MLE) ที่สมมติให้ข้อมูลต้องผ่านเงื่อนไข Multivariate normality 
 จากแบบจำาลองเริ่มต้นในรูปที่ 14 มีการปรับปรุงแบบจำาลองด้วยการเพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement error) ของตัวแปรภายนอกและภายใน  
เพื่อให้แบบจำาลองกลมกลืน (Fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสำารวจ อปท. ท่องเที่ยวที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังแสดงในตารางที่ 32

ตารางที่ 31 
ค่า	Cronbach’s	Alpha	

และ	Item-to-total	correlation

7.3 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำาเนินการ
ด้านการท่องเที่ยว
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ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน เงื่อนไข ค่าที่ได้ ผลการพิจาณา

χ2 χ2
 ตำ่าและไม่ Sig.

6768.423 298 
(P-value = 0.141121)

✓

χ2
 / df ไม่ควรเกิน 2.00 1.204220 ✓

RMSEA ตำ่ากว่า 0.05 0.028029 ✓

SRMR เข้าใกล้ 0 0.078040 ✓

GFIComparative fit index (CFI) เข้าใกล้ 1 0.961983 ✓

AGFI Tucker Lewis index (TLI) มากกว่า 0.90 0.936976 ✓

หมายเหตุ: χ2 
= Chi-square, RMSEA = Root mean square error of approximation, SRMR = Standardized root mean square residual และค่า scaling 

correction factor = 1.013
ที่มา: จากการคำานวณ

ตารางที่ 32 
ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน	

(Goodness	of	fit)

รูปที่ 17 
ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน

ของแบบจำาลอง

ที่มา: จากการคำานวณ

นโยบายทองเที่ยว งบประมาณ กิจกรรมสนับสนุน การมีสวนรวม

ขอ/เทศบัญญัติ

สภาพแวดลอม

สิ�งดึงดูดใจ

สิ�งอำนวย
ความสะดวก

สถานที่พัก ภัตตาคาร/รานขายอาหาร

การลงทุนของ
ภาคเอกชน

จำนวนและแนวโนม
ผูมาเยี่ยมเยือน

การไดรับรางวัล
ที่เกี่ยวของ

สถานบันเทิงราตร�

การดำเนินงาน
ของ อปท.

0.378* 0.949*0.983*

0.310*

0.522*

0.558*

0.532*

0.242*

0.678*

0.331*

0.295*

-0.113

0.072*

Goodness of Fit
•        = 66.294 (P-value = 0.126), 

               /df = 1.220.

• RMSEA = 0.029, SRMR = 0.04.

• Comparative fit index (CFI) = 0.983.

• Tucker Lewis index (TLI) = 0.976.

หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

0.665* 0.367* 0.845* 0.754*

โครงสราง

รูปที่ 17 แสดงค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจำาลองที่ปรับปรุงแล้ว โดยตัวเลขที่อยู่บนเส้น 
ระหว่างตัวแปรสังเกต (สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) และตัวแปรแฝง (สัญลักษณ์รูปวงกลม) คือ  
ค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading scores) ขณะที่ตัวเลขที่อยู่ 
บนเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง คือ ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจำาลองสมการโครงสร้าง 
ที่แสดงอิทธิพลโดยตรงระหว่างตัวแปรแฝงต่างๆ ในแบบจำาลอง
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จากรูปที่ 17 ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า องค์ประกอบด้าน
โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการลงทุนของภาคเอกชน การดำาเนินงานของ อปท. และจำานวนและ
แนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน ขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำานวนและแนวโน้ม
ผู้มาเยี่ยมเยือน ส่วนการดำาเนินงานของ อปท. มีอิทธิพลโดยตรงต่อการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง  
ผลการทดสอบสมมติฐานทำาให้ทราบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการลงทุนของภาคเอกชน การดำาเนินงานของ อปท. และการเพิ่มขึ้นของจำานวนและ
แนวโน้มผู้เยี่ยมเยือน ทั้งนี้องค์ประกอบด้านโครงสร้างยังมีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านการลงทุนของ 
ภาคเอกชนจึงทำาให้จำานวนและแนวโน้มผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลโดยอ้อม 
ผ่านการดำาเนินงานของ อปท. ทำาให้ท้องถิ่นได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นด้วย
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า อปท. ยังมีบทบาทไม่เพียงพอที่จะ
ทำาให้จำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และยังไม่สามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของคนท้องถิ่น 
ที่ศึกษาโดย Untong et al. (2010) และ อัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2555) ที่ว่า อปท.  
มีบทบาทน้อยในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเมื่อเทียบกับการลงทุนหรือ 
ความร่วมมือของภาคเอกชนที่ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
 ผลการประมาณค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ด้วยวิธี Maximum Likelihood 
Estimation with Robustness (MLR) พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างมีสิ่งดึงดูดใจและ 
สิ่งอำานวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่สุด (มีนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.558) ขณะที ่
การลงทุนของภาคเอกชนมีสถานที่พักแรมและสถานบันเทิงราตรีเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด  
(มีนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.949 และ 0.963 ตามลำาดับ) ส่วนผลการดำาเนินงานของ อปท. มีการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่สุด (มีนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.845) ผลลัพธ์
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งดึงดูดใจและสิ่งอำานวยความสะดวกเป็นพื้นฐานสำาคัญของโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขณะที่สถานที่พักแรกและสถานบันเทิงราตรีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
การลงทุนที่กับการท่องเที่ยวของภาคเอกชน ส่วนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของ อปท. 
เป็นสิ่งที่แสดงถึงการดำาเนินงานของ อปท. ที่คอยสนับสนุนหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
ขณะที่ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานด้วยวิธี MLR พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้าง
มีอิทธิพลโดยรวมต่อการดำาเนินงานของ อปท. มากที่สุด (มีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.572)  
รองลงมาได้แก่ การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (มีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.478) สำาหรับการลงทุน
ของภาคเอกชนรับอิทธิพลโดยรวมจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างน้อยที่สุด (มีขนาดของอิทธิพล
เท่ากับ 0.331) ส่วนจำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนได้รับอิทธิพลโดยรวมจากองค์ประกอบ
ด้านโครงสร้างเพียง 0.372 ซึ่งน้อยกว่าอิทธิพลโดยรวมขององค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มีต่อ 
การดำาเนินงานของ อปท. ประมาณ 1.5 เท่า และองค์ประกอบด้านโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำาเนินงานของ อปท. สูงกว่าการลงทุนของภาคเอกชน 
ประมาณ 2.6 เท่า
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ตัวแปรภายใน
อิทธิพลของตัวแปรโครงสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์

ของการพยากรณ์	(R2)ทางตรง ทางอ้อม โดยรวม

การลงทุนของภาคเอกชน (PI) 0.331* - 0.331* 0.109

การดำาเนินงานของ อปท. (CD) 0.872* - 0.572* 0.761

จำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน (NT) 0.295* 0.080* 0.372* 0.193

การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (AW) -0.113 0.591* 0.478* 0.339

หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05
ที่มา: จากการคำานวณ

เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านจำานวนและ 
แนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน และการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง พบว่า การเพิ่มขึ้นของจำานวนและ 
แนวโนม้ผูม้าเยีย่มเยอืนไดร้บัอทิธพิลโดยรวมจากองคป์ระกอบดา้นโครงสรา้ง (ขนาดอทิธพิลโดยรวม 
เท่ากับ 0.372) สูงกว่าอิทธิพลโดยรวมที่ได้รับจากการลงทุนของภาคเอกชนประมาณ 1.5 เท่า  
(ขนาดอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.242) ขณะที่การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องได้รับอิทธิพลโดยรวม 
จากการดำาเนินงานของ อปท. (ขนาดอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.678) สูงกว่าองค์ประกอบด้านโครงสร้าง 
(ขนาดอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.478) ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เช่น สภาพแวดล้อม สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำานวยความสะดวก เป็นต้น ยังคงเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้จำานวนและแนวโน้มของผู้มาเยี่ยมเยือนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่การดำาเนินงานของ อปท.ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น  
การมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ท้องถิ่นมีโอกาสได้รับรางวัล
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (Squared multiple  
correlations: R2) ที่แสดงในคอลัมภ์สุดท้ายของตารางที่ 33 พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้าง
สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทำานายการดำาเนินงานของ อปท. ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 77  
ซึ่งสูงกว่าการทำานายการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ลำาดับรองลงมามากกว่า 2 เท่า (ประมาณ 
ร้อยละ 34) ส่วนจำานวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน และการลงทุนของภาคเอกชน องค์ประกอบ
ด้านโครงสร้างสามารถทำานายได้เพียงร้อยละ 19 และ 11 ตามลำาดับ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบของศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่พัฒนาบนแนวคิด TTCI และ S-C-P paradigm โดยวัดขนาดอิทธิพล
ของโครงสร้างการลงทุนของภาคเอกชน และการดำาเนินงานของ อปท. ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน  
ด้วยการใช้แบบจำาลองสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ อปท. จำานวน  
256 แห่ง ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับการวางนโยบายเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ของ อปท. ในการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  
ที่จะนำามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่  
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านโครงสร้าง การลงทุนของภาคเอกชน การดำาเนินงานของ อปท. และ
ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามโครงสร้างที่แสดงในรูปที่ 14 โดยองค์ประกอบ 
ด้านโครงสร้างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้จำานวนและแนวโน้มผู้มา 

ตารางที่ 33 
ขนาดของอิทธิพลและ

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	(R2)	

ของตัวแปรโครงสร้าง

7.4 
สรุปผลการศึกษา
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เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการลงทุนของภาคเอกชน ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัย
พื้นฐานที่สนับสนุนการดำาเนินงานของ อปท. ในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนำามาสู่ผลการปฏิบัติงาน 
ที่สะท้อนออกมาในรูปของการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า อปท.  
มีบทบาทน้อยในการส่งเสริมหรือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำานวนและแนวโน้มของผู้มาเยี่ยมเยือนในท้องถิ่น ดังนั้น 
รัฐส่วนกลางจึงควรกำาหนดหรือวางนโยบายและอุดหนุนงบประมาณในการให้ความรู้และส่งเสริม 
ให้ อปท. เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น เพื่อให้มีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง แหล่งท่องเที่ยวจำานวนมาก 
ตกอยู่ภายใต้การดูแล และบำารุงรักษาของ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการให้ 
บริการด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการท่องเที่ยว งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาบทบาทและอุปสรรคของ อปท. ในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนา
เกณฑ์ชี้วัด สำาหรับจัดลำาดับศักยภาพและความสามารถในการดำาเนินงานของท้องถิ่น

ขั้นตอนการศึกษาในโครงการนี้ ได้แก่
 1) สัมภาษณ์ อปท. ใน 5 จังหวัดท่องเที่ยว เพื่อศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรค และเพื่อนำา 
องค์ความรู้มาออกแบบสอบถาม
 2) พัฒนาแบบสำารวจเพื่อให้ได้ฐานข้อมูล อปท.ท่องเที่ยว และเพื่อนำามาพัฒนาเป็น 
ดัชนีวัด แบบสอบถามนี้ถูกส่งไปยัง อปท. (ในฐานข้อมูล กชช. 2ค.) ที่ระบุว่ามีแหล่งท่องเที่ยว  
จำานวน 1,889 แห่ง ได้รับการตอบกลับ 494 ชุด เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้ในการวิเคราะห์ได้
จำานวน 256 ชุด
 3) พัฒนาดัชนีวัดและดัชนีจัดลำาดับ อปท. ท่องเที่ยวด้านศักยภาพ และความสามารถ 
ในการสร้างเสริมการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง การดำาเนินงาน และ 
ด้านผลการดำาเนินงาน
 4) คัดเลือก อปท. ในจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุดจำานวน 17 แห่ง เพื่อสัมภาษณ์ในเชิงลึก
 5) ทดสอบว่าเกณฑ์ที่ ใช้ว่าสามารถคัดเลือก อปท. ที่มีศักยภาพในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวได้จริง

CHAPTER

VIII

บทที่ 8 
สรุปและข้อเสนอแนะ
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การศึกษาพบว่า
 1) การท่องเที่ยวได้กระจายไปหยั่งรากใน อปท. ในระดับหนึ่ง โดยประมาณร้อยละ 23 
ของ อปท. ตัวอย่าง (58 แห่ง) มีโฮมสเตย์ในท้องถิ่น
 2) อปท. ยังมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำานาจ เช่น อปท. มีอำานาจแต่เพียงบนบก ไม่มีอำานาจในทะเล 
แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญอื่นๆ อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีหน่วยงาน
เฉพาะดูแลอยู่ การเดินทางสัญจรทั้งทางบกและทางนำ้าก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงและภูมิภาค 
ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่มีกฎหมายให้อำานาจ อปท. ในการหารายได้จากการดูแลทรัพยากร
ท่องเที่ยว เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการดำานำ้า ปีนเขา ดูปะการัง ฯลฯ ซึ่งผลของข้อจำากัดทั้ง  
2 ด้าน ทำาให้ อปท. มีบทบาทได้ไม่เต็มที่
 3) อปท. มีบทบาทสำาคัญในการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง อปท.
ตัวอย่างให้ความสำาคัญกับการเข้าถึง (ถนนหนทาง) และการจัดการขยะก็จริง แต่ยังมีร้อยละ 38  
ที่ไม่มีระบบกำาจัดขยะ และเกือบทั้งหมดไม่มีการบำาบัดนำ้าเสีย ซึ่งอาจทำาให้ทรัพยากรท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงในภายหลัง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ อปท. พบว่า ขยะเป็น
ปัญหาการจัดการอันดับหนึ่ง และ อปท. ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงพอที่จะจัดการขยะ และ
ปัญหาที่สำาคัญอีกปัญหาหนึ่งคือ การบุกรุกที่สาธารณะในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก 
ข้อจำากัดต่างๆ อปท. จึงมีบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวน้อยมาก แม้แต่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
อปท. ก็ยังมีอุปสรรคและข้อจำากัด ดังนั้นโอกาสที่ อปท. จะสามารถดูแลแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก
 4) ข้อจำากัดของอำานาจหน้าที่ทางกฎหมาย ทำาให้ อปท. ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ใหม่ๆ ได้ การรวมศูนย์อำานาจและการขาดการประสานงานของหน่วยราชการจากส่วนกลาง  
ทำาให้ อปท. ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และฉับพลันที่เกิดจากการท่องเที่ยวได ้
(อย่างเช่นกรณีอำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)
 5) การสร้างเกณฑ์ชี้วัดศักยภาพของ อปท.ท่องเที่ยว 4 เกณฑ์ โดยใช้กลุ่มตัวแปร 
ทั้ง 3 กลุ่ม วิเคราะห์ร่วมกัน คือ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มการดำาเนินงาน กลุ่มผลการดำาเนินการ  
และดัชนีรวม สามารถคัดเลือกและจัดลำาดับ อปท. ที่มีศักยภาพโครงสร้างโดดเด่นได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง อปท. 256 แห่ง โดย อปท. 3 อันดับแรกได้แก่ ทต.สุเทพ (เชียงใหม่) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) 
ทต.ทา่ศาลา (เชยีงใหม)่ และ หากจะวดัแตค่วามสามารถในการจดัการของ อปท. ลว้นๆ โดยไมค่ำานงึถงึ
ความดึงดูดใจ ความหลากหลายของการท่องเที่ยว และการลงทุนของภาคเอกชน อปท. 3 อันดับแรก  
ที่มีความสามารถในการดำาเนินการ ได้แก่ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) อบต.หนองกุงเซิง (ขอนแก่น) และ 
อบต.ปูยู (สตูล) ส่วน 3 อันดับแรก ในด้านการประเมินผลการดำาเนินงานได้แก่ อบต.แจ้ซ้อน (ลำาปาง) 
ทต.เวียง (เชียงของ เชียงราย) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ส่วน 3 ลำาดับของ อปท. ที่โดดเด่นในภาพรวม
คือ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ทต.อุโมงค์ (ลำาพูน) ทต.สุเทพ (เชียงใหม่)
 6) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างดัชนีทั้ง 3 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า 
โครงสร้างและสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การลงทุนของภาคเอกชนและการดำาเนินการ 
ของ อปท. มีผลต่อผลการดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
และทำาให้ อปท.ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างและการลงทุน
ภาคเอกชนมีผลโดยตรงต่อจำานวนและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และอิทธิพลของโครงสร้าง 
สูงกว่าอิทธิพลของการลงทุนภาคเอกชน และโครงสร้างมีผลทั้งโดยตรงต่อจำานวนนักท่องเที่ยว
และมีผลโดยอ้อมผ่านการลงทุนภาคเอกชน การดำาเนินการของ อปท.ด้านการท่องเที่ยวมีผลเพียง
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ให้ได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยังไม่มีผลทำาให้มีการเพิ่มขึ้นของจำานวนนักท่องเที่ยว  
สรุปได้ว่าโมเดลทางสถิติยืนยันข้อค้นพบเชิงคุณภาพว่า อปท. ยังมีบทบาทและผลกระทบน้อย 
ด้านการจัดการท่องเที่ยว

จากการศึกษานี้ ควรมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
 1) ปรับปรุงและออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 290 เพื่อให้ อปท. มีอำานาจ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งให้อำานาจในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล  
และให้สามารถหารายได้จากทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล
 2) หน่วยงาน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ควรมีโครงการส่งเสริม 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ อปท. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่ อปท. 
 3) ให้อำานาจ อปท. ในการจัดการกับผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ ให้ อปท. สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทั้งของเอกชนและที่สาธารณะมากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 4) หน่วยงานส่วนภูมิภาคควรมีการจัดการอบรมให้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับการใช้
กฎหมายที่มีอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วนและเกิดประสิทธิผล
 5) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ควรมีแผนงาน กิจกรรม และโครงการพัฒนา อปท. ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
 • ตั้งรางวัล อปท. ท่องเที่ยวดีเด่น
 • ถอดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก อปท. ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและเผยแพร่
แก่ อปท. ทั่วไป
 • สร้างเวทีและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกในชมรมสามารถถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 ทั้งนี้อาจใช้ผลของการศึกษาที่เสนอวิธีการจัดลำาดับและเกณฑ์การจัดลำาดับ 4 ชุด  
ซึ่งสามารถนำาไปใช้จัดลำาดับศักยภาพทางโครงสร้าง การดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และความ
สามารถโดยรวมของ อปท.
 6) อบจ. ควรมีการจัดลำาดับศักยภาพของ อปท. ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและทำาการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
 7) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อาจมีโครงการนำาร่องที่จะบูรณาการการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เช่นในเขตที่มีนำ้ าพุร้อน เพื่อให้การพัฒนาเป็นมาตรฐาน  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ อปท. อื่นๆ

 1) การเลือกตัวชี้วัดเพื่อทำาดัชนีการจัดลำาดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าวัตถุประสงค์
เป็นการจัดลำาดับศักยภาพเพื่อให้ลงทุนในท้องถิ่นที่เหมาะสม จะต้องนำาตัวชี้วัดของแหล่งดึงดูดใจ 
มาพิจารณาร่วมด้วย เช่น อบจ. อาจอยากตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณให้ อปท. ในจังหวัด ก็ควร
คำานึงถึงศักยภาพของแหล่งดึงดูดใจในท้องถิ่นว่ามีความสำาคัญและความหลากหลายมากแค่ไหน  
แต่หากวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลการจัดการเท่านั้น ก็ให้เลือกจัดลำาดับเฉพาะดัชนีการจัดการ  
การนำาดัชนีโครงสร้างเข้ามาพิจารณาจะทำาให้ อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงามกว่า 
ได้เปรียบ การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นกรณีศึกษาของเทศบาลตำาบลอุโมงค์ที่ไม่มีแหล่งดึงดูดใจทาง

8.1 
ข้อเสนอแนะ

8.2 
ข้อเสนอแนะ
ด้านการให้รางวัล อปท. 
ท่องเที่ยว
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กายภาพที่โดดเด่น แต่อาศัยการจัดการที่ดีของ อปท. สามารถนำาเอาสินค้าท้องถิ่นบรรจุเข้าไปใน
ปฏิทิน ททท. ได้ ประโยชน์อันสำาคัญของการจัดลำาดับ อปท. ก็คือ การที่จะเข้าใจถึงตำาแหน่งของ
ศักยภาพหรือความสามารถของตน เมื่อเทียบกับองค์กรที่ดีที่สุดในกลุ่มและใช้โอกาสนี้ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกรณีที่เป็นเลิศเพื่อการพัฒนาตนเอง
 2) การแบ่งประเภท อปท. เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ที่ดี อาจพิจารณาการแบ่งประเภทตามขนาดของ อปท. ซึ่งทำาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อปท.    
เป็นไปได้มากขึ้น โดยอาจแบ่ง อปท. ตามขนาดรายได้ เช่น ต่ำากว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสูงกว่า  
50 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้  ยังอาจแบ่งประเภทรางวัลกลุ่ม อปท. ตามวัตถุประสงค์ เช่น  
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ก็จะเลือกเฉพาะ อปท. ที่อยู่ชายฝั่ง
 3) คุณสมบัติของ อปท. ที่จะได้รับคัดเลือก เนื่องจากอาจมี อปท. ที่สนใจเข้ารับการ 
คัดเลือกรางวัลเป็นจำานวนมาก ทำาให้ต้องมีการกำาหนดคุณสมบัติพื้นฐาน คือ ต้องกำาหนด จำานวน 
นักท่องเที่ยวขั้นตำ่า ของ อปท. ที่จะต้องการได้รับคำาพิจารณา เช่น ควรมีนักท่องเที่ยวไม่ตำ่ากว่า 
100,000 คน ซึ่งจะลดจำานวน อปท. ที่ได้รับพิจารณาลงให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ การระบุคุณสมบัติ
เป็นการคัดกรอง เลือกตัวแปรเบื้องต้นเพื่อระบุ (Identify) ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ 
การจัดการ เช่น ท้องถิ่นนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักทัศนาจรทั้งไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชม 
ในปีหนึ่งๆ ไม่ตำ่ากว่า 2 เท่าของประชากร

สำาหรับการสร้างระบบการจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง  
จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1) ประกาศรับสมัคร อปท. ที่ต้องการจัดลำาดับ ระบุวัตถุประสงค์ และคุณสมบัติ 
ให้ชัดเจน เช่น       
 • แยกประเภท อปท. เป็นกลุ่ม แยกเทศบาลเมืองและนคร ออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ให ้
เทศบาลตำาบล และ อบต. อยู่กลุ่มเดียวกันได้
 • ระบุจำานวนนักท่องเที่ยวขั้นตำ่า แต่ไม่ควรตำ่ากว่า 100,000 คน/ปี
 2) เลือกดัชนีและตัวแปรที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 3) ให ้อปท. กรอกแบบสมคัร (แบบสำารวจทีใ่ชใ้นโครงการนีท้ีป่รบัปรงุแลว้ ดใูนภาคผนวก 
ที่ 1) และให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วย เช่น แผนที่ แผนพับ แผนจัดการ ฯลฯ 
 4) เมือ่ไดแ้บบสมคัรมาแลว้ ตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูคดักรองในเบือ้งตน้วา่ อปท. เหลา่นี้ 
มีแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญจริง โดยการดูจาก Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)   
Website ท่องเที่ยว และสอบถามผู้รู้ในพื้นที่
 5) เมื่อจัดลำาดับแล้ว ควรมีการเดินทางไปสัมภาษณ์ อปท. 5 ลำาดับแรกในเชิงลึกเพื่อ
ตรวจสอบ (Verify) ความเหมาะสมของการให้รางวัล

8.3 
การสร้างระบบ
การจัดลำาดับความสามารถ
ของ อปท. ในการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติกำาหนดแผนขั้นตอนกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย พุทธศักราช 2456
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กำาหนดให้พื้นที่เกาะสาก เกาะล้าน เกาะครก บริเวณน่านนำ้ารอบเกาะ 
 ดังกล่าว รวมทั้งน่านนำ้าชายฝั่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวกระทิงลาย อ่าวกะทะ  
 อ่าวพระจันทร์ อ่าวพัทยา และหาดไม้ลวก จัดจากแนวนำ้าลดลงต่ำาสุดออกไปในทะเล 
 เป็นระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) กำาหนดพื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆ ของจังหวัดภูเก็ต  
 รวมทั้งบริเวณน่านนำ้ารอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวนำ้าลงต่ำาสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ  
 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม 
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กำาหนดพื้นที่บริเวณเกาะยูง เกาะไม่ไผ่ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล  
 และเกาะบิด๊ะ จังหวัดกระบี่ รวมทั้งบริเวณฝั่งน่านนำ้ารอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวนำ้าลง 
 ตำ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตาม 
 ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) กำาหนดพื้นที่บริเวณป่าดูนลำาพัน อำาเภอนาเชือก จังหวัด 
 มหาสารคาม เนื้อที่กว่า 311 ไร่ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามความใน 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัต ิ
 ของแผ่นดิน พ.ศ. 2553, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 6  
 สิงหาคม 2553
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 
 สิ่งแวดล้อมในท้องที่ อำาเภอคุระบุรี อำาเภอตะกั่วป่า อำาเภอท้ายเหมือง อำาเภอทับปุด  
 อำาเภอเมืองพังงา อำาเภอตะกั่วทุ่ง และอำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ 
 คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อำาเภออ่าวลึก อำาเภอเมืองกระบี่ อำาเภอเมืองกระบี่  
 อำาเภอเหนือคลอง อำาเภอคลองท่อมและอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2550 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 
 สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที ่
 จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่     
 อำาเภอบางละมุง และอำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553
คำาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นมีอำานาจหน้าที่ดูแลรักษา 
 และดำาเนินารคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สิน 
 ของแผ่นดิน. ลงวันที่ 18 มกราคม 2543
คำาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 651/2545 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการ 
 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำาร้องอุทธรณ์คำาสั่งไม่รับคำาฟ้องไว้พิจารณา) ลงวันที่ 27  
 ธันวาคม 2545
คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 145/2552 เรื่อง อำานาจหน้าที่ของ อบต.ในการดูและรักษา 
 ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง การระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
 ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
บันทึกสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำาบล       
 เพื่อกำ าหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว เรื่องเสร็จที่  817/2546  
 ธันวาคม 2546
หนังสืองบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2554 
หนังสืองบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2555
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 ภาคผนวกท่ี 1 
 

แบบสาํรวจองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
โครงการวิจยั เร่ือง การสร้างระบบจดัลาํดบัความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวคณุภาพสงู

จดัทาํโดย สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 

คาํแนะนํา: เตมิเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง  และ  และกรอกขอ้มลูตามแบบสาํรวจดา้นลา่งน้ี 
หมายเหต:ุ แบบสาํรวจส่วนที ่3 และส่วนที ่4 ขอความอนุเคราะห ์นายกเทศมนตรี /นายก อบต. หรือ ปลดั 
เป็นผูก้รอกข้อมลู 
1. ทอ้งถิน่ของทา่นมนีกัทศันาจรและ/นกัทอ่งเทีย่วหรอืไม ่  ม ี  ไมม่ ี(หากตอบข้อน้ีไม่ต้องตอบ

แบบสาํรวจต่อ)   
2. แต่ละปีมนีกัทศันาจรและ/นกัท่องเทีย่วเกนิ 1,000 คนหรอืไม ่ เกนิ  ไมเ่กนิ (หากตอบข้อน้ีไม่ต้อง

ตอบแบบสาํรวจต่อ)   

ส่วนท่ี 1: ขอ้มลูทัว่ไปของ อปท. 

1. อปท. ของทา่นจดัเป็น อปท. ประเภทใด 
  เทศบาล    เทศบาลตาํบล   เทศบาลเมอืง   เทศบาลนคร 

โปรดระบุชื่อเทศบาล..................................อาํเภอ............................จงัหวดั........................................ 
  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  อบต. ขนาดเลก็   อบต. ขนาดกลาง   อบต. ขนาดใหญ่  

โปรดระบุชื่อ อบต..................................... อาํเภอ..............................จงัหวดั........................................ 
2. อปท. ของทา่นมปีระชากร.............................คน 
3. อปท. ของทา่นมพีืน้ทีค่รอบคลุม............................ตารางกโิลเมตร และตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่ดต่อไปน้ี 
 พืน้ทีเ่ขตเมอืง   พืน้ทีก่ึง่เมอืง-กึง่ชนบท   พืน้ทีช่นบท  อื่นๆ โปรดระบุ................................... 

4. ในปี พ.ศ. 2554 อปท. ของทา่นมรีายไดง้บประมาณ (รวมเงนิอุดหนุนทัว่ไป เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ และเงนิรายได้
อื่นๆ) รวมเป็นวงเงนิเทา่ไร 
 ตํ่ากวา่ 15 ลา้นบาท       มากกวา่15 ลา้นบาท – แต่ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท    
 มากกวา่ 30 ลา้นบาท – แต่ไมเ่กนิ 60 ลา้นบาท   มากกวา่ 60 ลา้นบาท – แต่ไมเ่กนิ 120 ลา้นบาท  
 มากกวา่ 120 ลา้นบาท – แต่ไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท  300 ลา้นบาท – แต่ไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท  
 500 ลา้นบาท ขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2: ขอ้มลูดา้นโครงสรา้งกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 

2.1 สิง่ดึงดดูใจ 
5. พืน้ทีร่บัผดิชอบของทา่นมแีหล่งทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีร่บัรูข้องนกัท่องเทีย่วหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ระดบันานาชาต ิ(มรดกโลก)    จาํนวน..............แหง่  
 ระดบัชาต ิ(อุทยานแหง่ชาต/ิ วนอุทยาน) จาํนวน..............แหง่ 
 ระดบัทอ้งถิน่ (ดแูลโดย อปท.)  จาํนวน..............แหง่ 
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6. พืน้ทีร่บัผดิชอบของทา่นมปีระเภทของแหลง่ท่องเทีย่วเหลา่น้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 วดั   ชายหาด    ถํ้า    น้ําตก      
 พระราชวงั 
 สวนสาธารณะ  แหลง่ทอ่งเทีย่วทางเกษตร  บงึ/ อ่างเกบ็น้ํา  วถิชีวีติชุมชน   
 ปราสาทหนิ  พพิธิภณัฑ ์จาํนวน..............แหง่ เป็นพพิธิภณัฑ ์  ระดบัชาต ิ ระดบัทอ้งถิน่ 
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................................................................   

7. ทอ้งถิน่ของทา่นมสีนามกฬีาทีส่ามารถจดัการแขง่ขนัระหวา่งจงัหวดัไดห้รอืไม ่  ไมม่ ี   ม ี
และมกีารแขง่ขนักฬีาระหวา่งทอ้งถิน่/ จงัหวดัเป็นประจาํทุกปีหรอืไม ่   ไมม่ ี   ม ี

8. ทอ้งถิน่ของทา่นมผีูม้าเยอืนจากต่างถิน่ทีม่าเทีย่วแหลง่ดงึดดูใจอื่นๆ (เชน่ ชายหาด วงั วดั ฯลฯ) ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตพืน้ที ่
อปท. ของทา่นหรอืไม ่
 ไมม่ ี  ม ีประมาณปีละ.................................คน/ปี นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็น  
 คนไทยและต่างชาต ิ  คนไทยจากภาคอื่นๆ  คนไทยจากภาคเดยีวกนั   คนในทอ้งถิน่ 

9. ทอ้งถิน่ของทา่นมผีูม้าเยอืนจากต่างถิน่เพือ่ชมประเพณี/ เทศกาล (Festivals) เป็นประจาํทุกปีหรอืไม ่ 
 ไมม่ ี  ม ีจาํนวน................ครัง้ เป็นประเพณี/ เทศกาล...................................................................... 

นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็น   
 คนไทยและต่างชาต ิ คนไทยจากภาคอื่นๆ  คนไทยจากภาคเดยีวกนั  คนในทอ้งถิน่ 

10. แหลง่หรอืกจิกรรมทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัในทอ้งถิน่ของทา่น ซึง่ อปท. ของทา่นเป็นผูบ้รหิารจดัการหรอืสนบัสนุน
งบประมาณ 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 
1) .................................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................................................................... 

2.2 ความหลากหลายและกาํลงัรองรบัของอตุสาหกรรม 

11. ทอ้งถิน่ของทา่นมทีีพ่กัเหล่าน้ีสาํหรบัรองรบันกัทอ่งเทีย่วหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โรงแรม   มไีมเ่กนิ 5 แหง่    เกนิกวา่ 5 แหง่   
 เกสตเ์ฮา้ส ์  มไีมเ่กนิ 5 แหง่    เกนิกวา่ 5 แหง่  
 โฮมสเตย ์  มไีมเ่กนิ 5 ครวัรอืน   เกนิกวา่ 5 ครวัเรอืน  
 อื่นๆ ระบุ............................................ จาํนวน..........แหง่ 

12. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีา้นจาํหน่ายอาหารเหลา่น้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ภตัตาคาร (ตดิแอร ์)   มไีมเ่กนิ 5 แหง่  เกนิกวา่ 5 แหง่  
 รา้นอาหาร/ รา้นก๋วยเตยีว   มไีมเ่กนิ 5 แหง่  เกนิกวา่ 5 แหง่ 
 อื่นๆ ระบุ......................................................... จาํนวน..........แหง่ 

13. ทอ้งถิน่ของทา่นมสีถานบนัเทงิยามราตรเีหลา่น้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ผบั บาร ์      มไีมเ่กนิ 5 แหง่   เกนิกวา่ 5 แหง่  
 รา้นคาราโอเกะ   มไีมเ่กนิ 5 แหง่   เกนิกวา่ 5 แหง่ 
 ดสิโกค้ลบั    มไีมเ่กนิ 5 แหง่   เกนิกวา่ 5 แหง่  
 การแสดงโชว ์    มไีมเ่กนิ 5 แหง่   เกนิกวา่ 5 แหง่ 
 อื่นๆ ระบุ......................................................... จาํนวน..........แหง่ 
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14. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีา้นสะดวกซือ้ เชน่ 7-11 หรอืไม ่ ไมม่ ี มไีมเ่กนิ 5 แหง่   เกนิกวา่ 5 แหง่ 
15. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีา้น Fast food ประเภท เฟรนไชส ์หรอืไม ่  ไมม่ ี มไีมเ่กนิ 5 แหง่  เกนิกวา่ 5 แหง่ 
16. ทอ้งถิน่ของทา่นมหีา้งสรรพสนิคา้/ Shopping mall/ Outlet หรอืไม ่ ไมม่ ี มไีมเ่กนิ 5 แหง่ เกนิกวา่ 5 แหง่ 
17. ทอ้งถิน่ของทา่นมหีตัถอุตสาหกรรมในครวัเรอืนทีผ่ลติของทีร่ะลกึหรอืไม่ ไมม่ ี มไีมเ่กนิ 5 แหง่  เกนิกวา่ 5 แหง่ 

2.3 สิง่อาํนวยความสะดวก 

18. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีะบบน้ําประปาในรปูแบบใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ประปาสว่นภมูภิาค   ประปาเทศบาล  ประปาหมูบ่า้น   อื่นๆ ระบุ........................... 

19. สดัสว่นครวัเรอืนทีม่น้ํีาประปาใช.้...............เปอรเ์ซน็ตต์่อครวัเรอืนทัง้หมด 
20. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีะบบบาํบดัน้ําเสยีหรอืไม ่ 
 ไมม่รีะบบบาํบดัน้ําเสยีรวม 
 มรีะบบบาํบดัน้ําเสยีรวม แต่ไมค่ดิคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิาร  
 มรีะบบบาํบดัน้ําเสยีรวม และมคีา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารปีละ.........................บาท 
 อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................ 

21. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีะบบกาํจดัขยะรวมหรอืไม ่
 ไมม่รีะบบกาํจดัขยะรวม 
 มรีะบบกาํจดัขยะรวม และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 ชุมชนดแูลขยะและเกบ็ขยะกนัเอง 
 มโีครงการถนนปลอดถงัขยะ 
 มโีครงการเกบ็ขยะในเวลากลางคนื 
 อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................ 

22. ทอ้งถิน่ของทา่นมสีถานพยาบาลในลกัษณะใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 คลนิิกแพทย ์................แห่ง  คลนิิกรวม/ สถานพยาบาล ................แห่ง 
 โรงพยาบาลรฐัอื่นๆ  ................แหง่   โรงพยาบาลเอกชน ................แห่ง  
 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดบัตาํบล .................แหง่  

23. สถานพยาบาลในทอ้งถิน่มรีถพยาบาลทีใ่หบ้รกิารเคลื่อนที/่ ใชใ้นกรณีคนไขฉุ้กเฉินหรอืไม ่ ไมม่ ี ม ี  
24. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีา้นขายยาหรอืไม ่  ไมม่ ี   ม ี  ไมเ่กนิ 5 แหง่  เกนิกวา่ 5 แหง่ 
25. ทอ้งถิน่ของทา่นมสีิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ เหลา่น้ีคอยใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่วหรอืไม ่
 ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว จาํนวน................แหง่      
 ไปรษณีย ์   ทีท่าํการ  ตวัแทน  ตูไ้ปรษณีย ์  
 อนิเตอรเ์น็ต    มสีาย  ไรส้าย 
 ป ัม๊น้ํามนั   ป ัม๊หลอด  ป ัม๊แบบใชห้วัจา่ยน้ํามนั 
 แผนทีท่อ่งเทีย่วของทอ้งถิน่   เอกสารแจก  ป้าย 
 หอ้งน้ําสาธารณะทีม่ผีูด้แูลความสะอาด จาํนวน................แหง่ 
 ป้ายบอกทางไปสถานทีท่อ่งเทีย่ว  อนิเตอรเ์น็ต/ เวบ็ไซต ์  
 โทรศพัทส์าธารณะ จาํนวน......... แหง่  สวนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่เีขยีว จาํนวน..........แหง่ เป็นพืน้ที.่..... ไร ่
 อื่นๆ ระบุ...................................................................................................................................................... 



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง114

119 
 

2.4 ข้อมลูด้านความปลอดภยั 

26. ทอ้งถิน่ของทา่นม ี  สถานีตาํรวจ   ป้อมยาม 
27. ปี พ.ศ. 2554 ทอ้งถิน่ของทา่นเกดิปญัหาเหลา่น้ีหรอืไม ่อยา่งไร 
 การเกดิอุบตัเิหตุทางถนน    ไมม่ ี  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 
 การเกดิเพลงิไหม ้    ไมม่ ี  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 
 การรบัแจง้คดลีกัทรพัย ์  ไมม่ ี   มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 
 การรบัแจง้คดปีระทุษรา้ย   ไมม่ ี  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 
 การรบัแจง้คดยีาเสพตดิ   ไมม่ ี  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 
 การระบาดของโรคทางเดนิอาหาร  ไมม่ ี  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 
 การระบาดของโรคทางเดนิหายใจ    ไมม่ ี  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  มแีนวโน้มลดลง 

28. อปท. ของทา่นมกีารจดัสรรงบประมาณต่อไปน้ีหรอืไม ่
 งบประมาณลดและป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน   งบประมาณวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้  
 งบประมาณวคัซนีป้องกนัโรคไม่ตดิตดิเชือ้ 
 งบประมาณเพือ่รกัษาความปลอดภยัทอ้งถิน่  คา่ตอบแทนชุดรกัษาความปลอดภยั  ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด  
  ไมม่งีบประมาณใดเลย  อื่นๆ ระบุ...................................................................................... 

2.5 การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญั 
29. ทอ้งถิน่ของทา่นมสีถานีคมนาคมขนสง่เหลา่น้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ทา่เรอื มบีรษิทัเดนิเรอืใหบ้รกิาร จาํนวน.......... ราย  
 สถานีรถโดยสารประจาํทาง มบีรษิทัเดนิรถใหบ้รกิาร.......ราย  

30. แหลง่ทอ่งเทีย่วสาํคญั 3 แหง่ตามทีท่า่นกลา่วถงึ (ในขอ้ 10) ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของทา่นสามารถเขา้ถงึไดด้ว้ย
วธิกีารใดบา้ง 
(ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ) 
 เดนิเทา้    จกัรยาน    จกัรยานยนต ์      
 รถประจาํทาง    ยานยนตทุ์กประเภท    อื่นๆ ระบุ........................................... 

31. ทอ้งถิน่ของทา่นมสีถานทีจ่อดรถสาธารณะสาํหรบัใหบ้รกิารผูม้าเยีย่มเยอืน/ นกัทอ่งเทีย่วหรอืไม ่  ไมม่ ี ม ี   
32. ทอ้งถิน่ของทา่นมรีถประจาํทางเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วสาํคญัทุกแหง่หรอืไม ่  ไมม่ ี  ม ี  
33. แหลง่ทอ่งเทีย่วที ่อปท. ของทา่นดแูล มงีบประมาณเหลา่น้ีหรอืไม ่
 งบประมาณซ่อมบาํรงุถนน ทางเดนิ ทางเทา้เป็นประจาํ  
 งบประมาณซ่อมบาํรงุป้ายอธบิาย/ เอกสารใหค้วามรูแ้ละความเป็นมา 
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ส่วนท่ี 3: ขอ้มลูดา้นการดาํเนินงาน (Conduct) เกีย่วกบัทอ่งเทีย่ว (ตัง้แต่ส่วนน้ีเป็นต้นไปขอความอนุเคราะห์
นายกเทศมนตรี /นายก อบต. หรือ ปลดั เป็นผูก้รอกข้อมลู) 

34. ตาํแหน่งหน้าทีข่องผูก้รอกขอ้มลูใน อปท. คอื   นายก  ปลดั 
35. อปท. ของทา่นมนีโยบาย/ ขอ้บญัญตั/ิ เทศบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งเหลา่น้ีหรอืไม ่
ก. เทศบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัการน้ําเสยี  ไมม่ ี   ม ี
ข. เทศบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัการขยะ  ไมม่ ี   ม ี
ค. เทศบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัการกจิการทีเ่ป็นอนัตราย  ไมม่ ี   ม ี
ง. เทศบญัญตั/ิ ขอ้บญัญตัเิกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ หรอืแผนผงักําหนดการใชท้ีด่นิ  (Zoning Map)  ไมม่ ี   ม ี
จ. กตกิาทอ้งถิน่เกีย่วกบัปา่ชุมชน เขตอภยัทาน (วงัปลา) การอนุรกัษ์สตัวป์า่และพนัธุพ์ชื  ไมม่ ี   ม ี
ฉ.มแีผนก/ ฝา่ยท่องเทีย่ว  ไมม่ ี   ม ี

36. อปท. ของทา่นมแีผนทอ่งเทีย่วหรอืไม ่  ไมม่ ี   ม ี แผนกลยทุธ ์  แผนปฏบิตักิาร 
37. อปท. มกีารบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์ทีส่าธารณะเพือ่การทอ่งเทีย่วหรอืไม ่ ไมม่ ี   ม ีไดแ้ก่............... 
38. อปท. มกีารดาํเนินงานในเรือ่งต่อไปน้ีทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มกีารศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่    มโีครงการพฒันาศลิปกรรมทอ้งถิน่  
 มเีวบ็ไซตเ์พือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วของทอ้งถิน่  
 มกีจิกรรมถ่ายทอดวฒันธรรมและทอ้งถิน่ใหเ้ยาวชน 
 มกีารผลติสือ่สิง่พมิพ/์ VDOเพือ่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  
 มโีครงการใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์/ ดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ 

39. ทอ้งถิน่ของทา่นมกีารจดัสรรงบประมาณเหลา่น้ีหรอืไม ่อยา่งไร 
 มงีบประมาณดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สดัสว่นรอ้ยละ .................. ต่องบประมาณทัง้หมด 
 มงีบประมาณดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม  สดัสว่นรอ้ยละ .................. ต่องบประมาณทัง้หมด 
 มงีบประมาณดา้นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม   สดัสว่นรอ้ยละ .................. ต่องบประมาณทัง้หมด 
 มงีบประมาณดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่การจดักจิกรรมอเีวน้ท ์สดัสว่นรอ้ยละ .................. ต่องบประมาณทัง้หมด 
 มงีบประมาณดา้นการพฒันาและดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่ว  สดัสว่นรอ้ยละ .................. ต่องบประมาณทัง้หมด 
 มงีบประมาณดา้นการสง่เสรมิตลาด/ โฆษณาการทอ่งเทีย่ว สดัสว่นรอ้ยละ .................. ต่องบประมาณทัง้หมด 

40. อปท. ของทา่นมกีารจดัลาํดบัความสาํคญัของแหลง่เทีย่ว และมกีารจดัสรรงบประมาณใหต้ามลาํดบัหรอืไม ่ 
 ไมม่ ี  ม ีไดแ้ก ่
ลาํดบัที ่1 ไดง้บประมาณ ............................................... บาท 
ลาํดบัที ่2 ไดง้บประมาณ ............................................... บาท 
ลาํดบัที ่3 ไดง้บประมาณ ............................................... บาท 

41. ในแต่ละปีทอ้งถิน่ของทา่นมกีารจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอะไรบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ถนนคนเดนิ    งานเทศกาล ระบุ........................................................................... 
 งานประเพณี ระบุ..............................................  อื่น ระบุ..............................................  

42. ในทอ้งถิน่ของท่านมกีลุม่หรอืสิง่เหลา่น้ีในการสนบัสนุนการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่หรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 กลุม่ผูผ้ลติของทีร่ะลกึ/ หตัถกรรม   กลุม่อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 
 กลุม่โฮมสเตย/์ ทอ่งเทีย่วเกษตรนิเวศน์  กลุม่วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ เชน่ การฟ้อนราํ เป็นตน้ 
 อื่นๆ ระบุ…………………………………….……………   อื่นๆ ระบุ…………………………………...… 
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43. ประชาคมและ/ประชาชนในทอ้งถิน่ของทา่นมสีว่นรว่มในการพจิารณาสิง่เหล่าน้ีหรอืไม ่  
 ไมเ่คยมสีว่นรว่ม    เคยมสีว่นรว่ม ไดแ้ก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ผงัชุมชน/ ผงัเมอืง    แผนทอ่งเทีย่ว   โครงการทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว  
 โครงการคมนาคมขนสง่   อื่นๆ ระบุ.............................................................................. 

44. อปท.ของทา่นมโีครงการและกจิกรรมต่อไปน้ีเป็นประจาํและต่อเน่ืองหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ก. จดัการขยะ  
 รบัแลกขยะ/ ธนาคารขยะ    ปุ๋ ยหมกัจากขยะ 
 น้ําหมกัชวีภาพเพือ่ลดขยะในชุมชน   พืน้ทีฝ่งักลบขยะทีถ่กูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
 เตาเผาขยะ      ระบบนําขยะกลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน 
 กจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูชุ้มชนเกีย่วกบัการคดัแยกขยะ ลด และการนํากลบัมาใชใ้หม ่  
 อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................................... 
 

ข. ภมูทิศัน์เมอืงและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 ขดุ ลอก ค ูคลอง     คลองสวยน้ําใส  
 ปลกูไมย้นืตน้รมิถนน     สวนสขุภาพ   
 ปรบัปรงุภมูทิศัน์สวนสาธารณะ/ พืน้ทีส่เีขยีว  การกาํจดัวชัพชืน้ํา (ผกัตบชวา)   
 ตรวจสอบคุณภาพน้ํา     อื่นๆ ระบุ ........................................................ 

ค. การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ปลกูหญา้แฝก     ปลกูปา่    ปา่ตน้น้ํา     ปา่ชุมชน ปา่ชายเลน  
 อื่นๆ ระบุ ..................................................................................................................................... 

45. อปท. ของทา่นมรีะบบและ/หน่วยรบัรอ้งเรยีนจากประชาชนหรอืไม ่   ไมม่ ี  ม ีไดแ้ก่............................... 
โดยเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนมากทีส่ดุ 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ (กรณุาใส่เลข 1, 2, 3 เรียงลาํดบัตามจาํนวนครัง้ใน
การร้องเรียนสงูสดุ) 
........น้ําเสยี   ........อากาศเสยี   ........เสยีงดงัรบกวน  ........การบุกรกุทีส่าธารณะ  
........ อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................................... 

46. ทอ้งถิน่ของทา่นมปีญัหาการบุกรกุทีส่าธารณะและแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืไม ่
 ไมม่ปีญัหาการบุกรกุทีส่าธารณะและแหล่งทอ่งเทีย่ว  
 มกีารบุกรกุแต่ยงัไมม่กีารดาํเนินการเพราะตดิปญัหามวลชน  
 มกีารบุกรกุกาํลงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการแกไ้ข   
 มกีารบุกรกุแต่แกไ้ขไมไ่ดเ้พราะไมม่อีาํนาจตามกฎหมาย   
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ส่วนท่ี 4 ข้อมลูด้านผลการปฏิบติังาน (Performance) 

47. ในปี พ.ศ. 2554 ทอ้งถิน่ของทา่นมจีาํนวนนกัท่องเทีย่ว นกัทศันาจร และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงอยา่งไร (กรณุา
เลือกหมายเลขท่ีตรงกบัข้อมลูของท่านแล้วนําไปเติมในช่องว่างท่ีเว้นไว้ให้)  
1. น้อยกวา่ 2,500 คน/ปี  2. 2,501 – 5,000 คน/ปี 3. 5,001 – 7,500 คน/ปี  
4. 7,501 – 10,000 คน/ปี 5. 10,001 – 12,500 คน/ปี 6. 12,501 – 15,000 คน/ปี  
7. 15,001 – 17,500 คน/ปี 8. 17,501 – 20,000 คน/ปี 9. 20,001 – 22,500 คน/ปี  
10. 22,501 – 25,000 คน/ปี 11. มากกวา่ 25,000 คน/ปี ขึน้ไป 
 ชาวไทย:  นกัทอ่งเทีย่วคา้งคนื ......... นกัทศันาจรไมค่า้งคนื ....... แนวโน้ม  เพิม่ขึน้  ลดลง  คงที ่
 ชาวต่างชาต:ิ นกัทอ่งเทีย่วคา้งคนื ....... นกัทศันาจรไมค่า้งคนื ...... แนวโน้ม  เพิม่ขึน้  ลดลง  คงที ่

48. พืน้ทีส่เีขยีวในเขตชุมชนมจีาํนวน............ แหง่ รวมพืน้ที.่.....................ไร ่ 
49. ระบบจดัการสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของทา่น 
 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14000 หรอืเทยีบเทา่ ไดแ้ก่....................................................................... 
 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ ...................................................................................................... 

50. อปท. ของทา่นเคยไดร้บัรางวลัดงัต่อไปน้ีหรอืไม ่
 รางวลัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิปี .................................................................................................... 
 รางวลัธรรมาภบิาลดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มของ อปท. ปี ............................................................... 
 รางวลัพระปกเกลา้ดา้นความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ปี ................................................................ 
 รางวลัอื่นๆ ไดแ้ก่ ...................................................................................................................................... 

51. 5 ปีทีผ่า่นมา ชมุชน/ ทอ้งถิน่/ แหลง่ทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ของท่านเคยไดร้บัรางวลั/ การรบัรองมาตรฐานหรอืไม ่
  ไมม่ ี
 รางวลัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว ชื่อรางวลั ………………………………….…………. ไดใ้นปี พ.ศ. ................... 
  มบุีคคล/ องคก์รไดร้บัรางวลัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว ชื่อรางวลั …………………….ไดใ้นปี พ.ศ. ................... 
  มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานจากกระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา จาํนวน .................. แหง่ ไดแ้ก่ 

 1. ชื่อ....................................................... มาตรฐานทีไ่ดร้บั............................. ปี พ.ศ. ................ 
 2. ชื่อ....................................................... มาตรฐานทีไ่ดร้บั.............................. ปี พ.ศ. ................ 
 3. ชื่อ........................................................ มาตรฐานทีไ่ดร้บั.............................. ปี พ.ศ. ................ 
 4. ชื่อ......................................................... มาตรฐานทีไ่ดร้บั............................... ปี พ.ศ. ................ 
52. ผูบ้รหิารองคก์รของทา่นมแีนวนโยบายเหลา่น้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มแีนวนโยบายจดัการสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจน (แผน, ประกาศ โปรดแนบหลกัฐาน)   
 มกีารแสวงหาทุนเพิม่เตมิเพือ่การจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 มแีนวนโยบายจดัการการท่องเทีย่วทีช่ดัเจน (โปรดแนบหลกัฐาน)   
 มกีารแสวงหาทุนเพิม่เตมิเพือ่การจดัการการทอ่งเทีย่ว 

53. องคก์รในทอ้งถิน่ของทา่นมบุีคลากรทีร่บัผดิชอบสิง่เหลา่น้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มผีูร้บัผดิชอบดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่วีฒุกิารศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง  
 มผีูร้บัผดิชอบดา้นการจดัการทอ่งเทีย่ว 

54. อปท. ของทา่นมกีารสง่เสรมิประชาชนและบุคลากรในเรือ่งต่อไปน้ีหรอืไม ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อบรม/ สง่เสรมิ อาสาสมคัรสิง่แวดลอ้ม   อบรม/ สง่เสรมิ อาสาสมคัรพทิกัษ์ปา่/ ไฟปา่ 
 อบรม/ สง่เสรมิ อาสาสมคัรทอ่งเทีย่ว 
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55. ท่านเหน็ว่าปจัจยัที่สําคญั 3 อนัดบัแรก ที่จะทําให้ อปท. ประสบความสําเรจ็ในการพฒันาการท่องเที่ยว ได้แก่ 
(โปรดเรียงลาํดบั 1, 2, 3 ตามความสาํคญัแค่ 3 ลาํดบั) 
……….. การมเีทศบญัญตัหิรอืขอ้บญัญตักิาํกบัการจดัการเมอืง/ ชุมชน  
……….. สิง่ดงึดดูใจ และความหลากหลายของทรพัยากรทอ่งเทีย่ว 
……….. สิง่อาํนวยความสะดวก      
……….. การลงทุนของภาคเอกชน 
……….. การสนบัสนุนของชุมชนและคนทอ้งถิน่    
……….. การบรกิารจดัการของ อปท. (การดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่ว/ ประชาสมัพนัธ)์    
……….. การสนบัสนุนดา้นการตลาดของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.)   
……….. การสนบัสนุนการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วของหน่วยงานราชการ เชน่ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นตน้ 
……….. อื่นๆ ระบุ.......................................................................................................................................  

56. อปท.ของทา่นมนีวตักรรมการจดัการ/ บรหิาร/ พฒันาการทอ่งเทีย่วทีท่า่นคดิวา่สมควรไดร้บัรางวลั  
 ไมม่ ี       ม ี(บรรยายโดยสงัเขป หากมีโบรชวัร ์เอกสารรายละเอียดโปรดแนบมาด้วย) 

 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 

------------------------------------- 
ขอขอบพระคณุท่ีกรณุาสละเวลาตอบแบบสาํรวจ 
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ตารางที่ ผ1 
ดัชนีย่อย 1: ด้านโครงสร้าง (Structure)

ตัวชี้วัด ข้อคำาถามจากแบบสำารวจ เกณฑ์การให้คะแนน

นโยบาย/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
(POL)

ข้อที่ 35ก เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการนำ้าเสีย 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 35ข เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะ 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 35ค เทศบัญญัติวาด้วยการจัดการกิจการที่เป็นอันตราย 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 35ง เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
หรือแผนผังกำาหนดการใช้ที่ดิน

0 = ไม่มี, 1 = มี

สิ่งดึงดูดใจ 
(ATT) 

ข้อที่ 5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปหรือไม่ 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 6 มีประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 1 คะแนน ต่อ 1 แหล่ง (มี 12 แหล่ง) 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-4

ข้อที่ 8-9 แหล่งท่องเที่ยวและงานประเพณี
มีคนไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยว

0 = ไม่มี, 1 = มี

สภาพแวดล้อม 
(ENV)

ข้อที่ 44ข มีโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมือง
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1 คะแนน ต่อ 1 กิจกรรม (มี 8 กิจกรรม) 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-6

ข้อที่ 46 การมีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

สถานที่ที่พักแรม 
(ACCOM)

ข้อที่ 11 ที่พักสำาหรับร้องรับนักท่องเทียว (เฉพาะโรงแรม) 0 = ไม่มี, 1 = มีไม่เกิน 5 แห่ง, 
2 = มีเกินกว่า 5 แห่ง

ข้อที่ 11 ที่พักสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
(ที่พักประเภทอื่นๆ เป็นการพิจารณาความหลากหลาย)

0 = ไม่มี, 1 = มี

ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
(REST)

ข้อที่ 12 ร้านจำาหน่ายอาหารสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยว (เฉพาะภัตตาคาร) 0 = ไม่มี, 1 = มีไม่เกิน 5 แห่ง, 
2 = มีเกินกว่า 5 แห่ง

ข้อที่ 12 ร้านอาหารสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยว (ร้านจำาหน่ายอาหารประเภทอื่นๆ) 0 = ไม่มี, 1 = มี

สถานบันเทิงราตรี 
(N-ENT) 

ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (ผับบาร์) 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (ร้านคาราโอเกะ) 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (ดิสโก้คลับ) 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (การแสดงโชว์) 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (อื่นๆ) 0 = ไม่มี, 1 = มี

สิ่งอำานวยความสะดวก 
(INFRAS) 

ข้อที่ 21 ระบบกำาจัดขยะรวม 
(ระบบกำาจัดรวม, ชุมชนดูแลขยะเอง) 

0 = ไม่มี, 1 = มี 
(ระบบกำาจัดรวม, ชุมชนดูแลขยะเอง, เตาเผา)

ข้อที่ 44 การจัดการขยะ (เตาเผาขยะ)

ข้อที่ 23 รถพยาบาลให้บริการเคลื่อนที่/ใช้กรณีฉุกเฉิน 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 25 ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 25 อินเทอร์เน็ตไร้สาย 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 25 แผนที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 25 ห้องนำ้าสาธารณะมีผู้ดูแลความสะอาด 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 25 ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 25 ส่วนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ภาคผนวกที่ 2 รายละเอียดของที่มาของตัวชี้วัดศักยภาพและความสามารถของ อปท. 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว



การสร้างระบบจัดลำาดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง120

ตารางที่ ผ2 
ดัชนีย่อย 2: ด้านการดำาเนินงาน (Conduct)

ตัวชี้วัด ข้อคำาถามจากแบบสำารวจ เกณฑ์การให้คะแนน

นโยบายและแผนท่องเที่ยว 
(T-POL)

ข้อที่ 35ฉ แผนก/ฝ่ายท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 36 แผนท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อท่ี 37 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีสาธารณะเพ่ือการท่องเท่ียว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 52 ผู้บริหารมีแนวนโยบายจัดการการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 0 = ไม่มี, 1 = มี

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
(BUG) 

ข้อที่ 39 การจัดสรรงบประมาณด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม, 
และที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

0 = ไม่มี, 1 = ตำ่ากว่า 2.0%, 
2 = 2.0-5.0%, 3 = มากกว่า 5.0%

ข้อที่ 40 มีการจัดสรรงบประมาณให้ตามลำาดับความสำาคัญของแหล่งท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน  
(SUP)

ข้อที่ 41 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 คะแนน ต่อ 1 กิจกรรม (มี 4 กิจกรรม) 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 38 การดำาเนินงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1 คะแนน ต่อ 1 งาน (มี 6 งาน) 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 21 โครงการถนนปลอดขยะ และเก็บขยะในเวลากลางคืน 1 คะแนน ต่อ 1 กิจกรรม (มี 6 กิจกรรม) 
แล้วคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 44 โครงการและกิจกรรมการจัดการขยะ (ยกเว้น เตาเผาขยะ) 

ข้อท่ี 52 ผู้บริหารมีการแสวงหาทุนเพ่ิมเติมเพ่ือการจัดการท่องเท่ียว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 53 มีบุคคลาการที่รับผิดชอบด้านการจัดการท่องเที่ยว 0 = ไม่มี, 1 = มี

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(PAR)

ข้อที่ 42 กลุ่มสนับสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ค่า 1 คะแนน ต่อ 1 กลุ่ม (มี 6 กลุ่ม) 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 43 การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน โครงการ 
หรือกิจรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 45 ระบบ/หน่วยรับร้องเรียนจากประชาชน 0 = ไม่มี, 1 = มี

ตารางที่ ผ3 
ดัชนีย่อย 3: ด้านผลการดำาเนินงาน (Performance)

ตัวชี้วัด ข้อคำาถามจากแบบสำารวจ เกณฑ์การให้คะแนน

จำานวนผู้มาเยี่ยมเยือน และแนวโน้ม 
(NT)

ข้อที่ 47 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ค้างคืน คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 47 จำานวนนักทัศนาจรชาวไทยที่ไม่ค้างคืน คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 47 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ค้างคืน คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 47 จำานวนนักทัศนาจรชาวต่างชาติที่ไม่ค้างคืน คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม 
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7

ข้อที่ 47 แนวโน้มจำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 0 = อื่นๆ, 1 = เพิ่มขึ้น

ข้อที่ 47 แนวโน้มจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 0 = อื่นๆ, 1 = เพิ่มขึ้น

รางวัลที่เกี่ยวข้อง 
(AWARD)

ข้อที่ 49 รางวัลระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (การรับรองมาตรฐาน) 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 50 อปท. เคยได้รางวัล (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 
ธรรมาภิบาล, พระปกเกล้า ฯลฯ)

0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 51 ชุมชน/ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยวเคยได้รางวัลหรือรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

0 = ไม่มี, 1 = มี

ขอ้ที ่51 บคุคล/องคก์รเคยไดร้บัรางวลัหรอืรบัรองมาตรฐานเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 51 แหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 56 มีนวัตกรรมการจัดการ/บริหาร/พัฒนาการท่องเที่ยวที่ควรได้รับรางวัล 0 = ไม่มี, 1 = มี

ความปลอดภัย 
(SAF)

ข้อที่ 26 มีสถานีตำารวจ/ป้อมยาม 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 28 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในชุมชน 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 27 มีการรับแจ้งคดีลักทรัพย์ 0 = ไม่มี, 1 = มี

ข้อที่ 27 มีการรับแจ้งคดีประทุษร้าย 0 = ไม่มี, 1 = มี





การสรางระบบ
จัดลำดับความสามารถของ อปท. 
ในการสงเสร�มแหลงทองเที่ยวคุณภาพสูง

การสรางระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท. ในการสงเสร�มแหลงทองเที่ยวคุณ
ภาพสูง

มิ�งสรรพ ขาวสอาด และคณะ

มิ�งสรรพ
 ขาวสอ

าด
 และค

ณ
ะ

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ (วช.)
 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทรศัพท 0 2561 2445

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนว�จัย (สกว.)
 ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท 0 2298 0455-75  โทรสาร 0 2298 0455-9

 

จัดพ�มพเผยแพรโดย สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

 โทรศัพท 0 5332 7590–1  โทรสาร 0 5332 7590–1 # 16
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