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การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง แหล่งท่องเที่ยวจำ�นวนมาก
ตกอยู่ภายใต้การดูแลและบำ�รุงรักษาของ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการ
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการท่องเที่ยว
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เสนอเกณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ใช้จัดลำ�ดับ อปท. ดีเด่น ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และให้กำ�ลังใจ
กับ อปท. ที่โดดเด่น 2) จัดลำ�ดับ อปท. ท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะและการบริหารจัดการที่ดี และ
3) จัดทำ�ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่องเที่ยว
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial
Organization) ที่ ว่ า ด้ ว ยโครงสร้ า ง การดำ � เนิ น การ และผลงาน (Structure/Conduct/
Performance) วิธีการศึกษาได้แก่ 1) คัดเลือก อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุดจำ�นวน
17 แห่ง มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ 2) พัฒนาแบบสำ�รวจ
เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของ อปท. ท่องเที่ยว และนำ�มาสร้างเป็นดัชนีวัด โดยส่งแบบสำ�รวจไปยัง อปท.
ที่ระบุว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในฐานข้อมูล กชช 2 ค. จำ�นวน 1,889 แห่งทั่วประเทศ ได้รับการตอบกลับ
494 ชุ ด เป็ น แบบสำ � รวจที่ ส มบู ร ณ์ ใ ช้ ก ารได้ จำ � นวน 256 ชุ ด และ 3) พั ฒ นาดั ช นี วั ด และ
ดัชนีจัดลำ�ดับ อปท. ท่องเที่ยว ด้านศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง ด้านการ
ดำ�เนินงาน และด้านผลการดำ�เนินงาน
การศึกษาพบว่า
1) การท่องเที่ยวได้กระจายไปหยั่งรากใน อปท. ในระดับหนึ่ง โดยประมาณร้อยละ 23
ของ อปท. ตัวอย่าง (58 แห่ง) มีโฮมสเตย์ในท้องถิ่น
2) อปท.ยังมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำ�นาจ เช่น อปท. มีอำ�นาจแต่เพียงบนบก ไม่มีอำ�นาจในทะเล
แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญอื่นๆ อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีหน่วยงาน
เฉพาะดูแลอยู่ การเดินทางสัญจรทั้งทางบกและทางนํ้าก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงและภูมิภาค
ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่มีกฎหมายให้อำ�นาจ อปท. ในการหารายได้จากการดูแลทรัพยากร
ท่องเที่ยว เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการดำ�นํ้า ปีนเขา ดูปะการัง ฯลฯ ซึ่งผลของข้อจำ�กัด
ทั้ง 2 ด้าน ทำ�ให้ อปท. มีบทบาทได้ไม่เต็มที่
3) อปท. มีบทบาทสำ�คัญในการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง อปท.
ตัวอย่างให้ความสำ�คัญกับการเข้าถึง (ถนนหนทาง) และการจัดการขยะก็จริง แต่ยังมีร้อยละ 38
ที่ไม่มีระบบกำ�จัดขยะ และเกือบทั้งหมดไม่มีการบำ�บัดนํ้าเสีย ซึ่งอาจทำ�ให้ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงในภายหลัง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ อปท. พบว่า ขยะเป็นปัญหา
การจัดการอันดับหนึ่ง และ อปท. ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงพอที่จะจัดการขยะ และ
ปัญหาที่สำ�คัญอีกปัญหาหนึ่งคือ การบุกรุกที่สาธารณะในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก
ข้อจำ�กัดต่างๆ อปท. จึงมีบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวน้อยมาก แม้แต่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
อปท. ก็ยังมีอุปสรรคและข้อจำ�กัด ดังนั้นโอกาสที่ อปท. จะสามารถดูแลแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก
4) ข้อจำ�กัดของอำ�นาจหน้าที่ทางกฎหมาย ทำ�ให้ อปท. ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ได้ การรวมศู น ย์ อำ � นาจและการขาดการประสานงานของหน่ ว ยราชการจากส่ ว นกลาง
ทำ�ให้ อปท. ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และฉับพลันที่เกิดจากการท่องเที่ยวได้
(อย่างเช่นกรณีอำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)
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การสร้ า งเกณฑ์ ชี้ วั ด ศั ก ยภาพของ อปท. ท่ อ งเที่ ย ว 4 เกณฑ์ โดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว แปรทั้ ง 3 กลุ่ ม
วิเคราะห์ร่วมกัน คือ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มการดำ�เนินงาน กลุ่มผลการดำ�เนินการ และดัชนีรวม
สามารถคัดเลือกและจัดลำ�ดับ อปท. ที่มีศักยภาพโครงสร้างโดดเด่นได้จากชุดตัวอย่าง อปท.
256 แห่ง โดย อปท. 3 อันดับแรก ได้แก่ ทต.สุเทพ (เชียงใหม่) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ทต.ท่าศาลา
(เชี ย งใหม่ ) และ หากจะวั ด แต่ ค วามสามารถในการจั ด การของ อปท. ล้ ว นๆ โดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง
ความดึงดูดใจ ความหลากหลายของการท่องเที่ยว และการลงทุนของภาคเอกชน อปท. 3 อันดับแรก
ที่มีความสามารถในการดำ�เนินการ ได้แก่ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) อบต.หนองกุงเซิง (ขอนแก่น)
และ อบต.ปูยู (สตูล) ส่วน 3 อันดับแรกในด้านการประเมินผลการดำ�เนินงานได้แก่ อบต.แจ้ซ้อน
(ลำ�ปาง) ทต.เวียง (เชียงของ เชียงราย) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ส่วน 3 ลำ�ดับของ อปท. ที่โดดเด่น
ในภาพรวม คือ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ทต.อุโมงค์ (ลำ�พูน) ทต.สุเทพ (เชียงใหม่)
6) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างดัชนีทั้ง 3 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า
โครงสร้างและสิ่งอำ�นวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การลงทุนของภาคเอกชนและการดำ�เนินการ
ของ อปท. มีผลต่อผลการดำ�เนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และ
ทำ�ให้ อปท. ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างและการลงทุน
ภาคเอกชนมีผลโดยตรงต่อจำ�นวน และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และอิทธิพลของโครงสร้าง
สูงกว่าอิทธิพลของการลงทุนภาคเอกชน และโครงสร้างมีผลทั้งโดยตรงต่อจำ�นวนนักท่องเที่ยว
และมีผลโดยอ้อมผ่านการลงทุนภาคเอกชน การดำ�เนินการของ อปท. ด้านการท่องเที่ยวมีผลเพียง
ให้ได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยังไม่มีผลทำ�ให้มีการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนนักท่องเที่ยว
สรุปได้ว่าโมเดลทางสถิติยืนยันข้อค้นพบเชิงคุณภาพว่า อปท. ยังมีบทบาทและผลกระทบน้อย
ด้านการจัดการท่องเที่ยว
จากการศึกษานี้ ควรมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. เป็นไป
อย่างยั่งยืน ดังนี้
1) ปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม และออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 290 เพื่อให้ อปท. มีอำ�นาจในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งให้อำ�นาจ
อปท. ในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล และให้สามารถหารายได้จากทรัพยากรท่องเที่ยว
ทั้งทางบกและทางทะเล
2) หน่ ว ยงาน เช่ น กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฯ และกรมป่ า ไม้ ควรมี โ ครงการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ อปท. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่ อปท.
3) ให้อำ�นาจ 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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ทั้งนี้อาจใช้ผลของการศึกษาที่เสนอวิธีการจัดลำ�ดับและเกณฑ์การจัดลำ�ดับ 4 ชุด ซึ่งสามารถนำ�ไป
ใช้จัดลำ�ดับศักยภาพทางโครงสร้าง การดำ�เนินงาน ผลการดำ�เนินงาน และความสามารถโดยรวม
ของ อปท.
6) อบจ. ควรมีการจัดลำ�ดับศักยภาพของ อปท. ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและทำ�การลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
7) กระทรวงท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า อาจมี โ ครงการนำ � ร่ อ งที่ จ ะบู ร ณาการการพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เช่นในเขตที่มีนํ้าพุร้อน 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.
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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) เสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จัดลำ�ดับ
อปท. ดีเด่น ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และให้กำ�ลังใจกับ อปท. ที่โดดเด่น
2) จัดลำ�ดับ อปท. ท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะและการบริหารจัดการที่ดี และ 3) จัดทำ�ฐานข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่องเที่ยว
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดของการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial
Organization) ที่ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้าง การดำ�เนินการ และผลงาน (Structure/Conduct/
Performance)
วิธีการศึกษาได้แก่ 1) คัดเลือก อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุดจำ�นวน
17 แห่ง มาทำ�เป็นกรณีศึกษาเพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการจัดการ 2) พัฒนาแบบสำ�รวจ
เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของ อปท. ท่องเที่ยว และนำ�มาสร้างเป็นดัชนีวัด แบบสำ�รวจนี้ถูกส่งไปยัง อปท.
ที่ระบุว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในฐานข้อมูล กชช. 2ค. จำ�นวน 1,889 แห่ง ได้รับการตอบกลับ 494 ชุด
เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้การได้จำ�นวน 256 ชุด 3) พัฒนาดัชนีวัดและดัชนีจัดลำ�ดับ อปท.
ท่องเที่ยว ด้านศักยภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง ด้านการดำ�เนินงาน และด้าน
ผลการดำ�เนินงาน
ผลของการศึกษาเป็นวิธีการจัดลำ�ดับและเกณฑ์การจัดลำ�ดับ 4 ชุด ซึ่งสามารถนำ�ไป
ใช้จัดลำ�ดับศักยภาพด้านโครงสร้าง การดำ�เนินงาน ผลการดำ�เนินงาน และความสามารถโดยรวม
ของ อปท. และยังได้จัดลำ�ดับ อปท.ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ที่ได้กำ�หนดไว้ทั้ง 4 เกณฑ์ การศึกษานี้
ยังได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอำ�นาจให้แก่ อปท. ในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
และให้มีการร่างกฎหมายรายได้ใหม่ให้ อปท. สามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยว
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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.
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บทที่ 1
บทนำ�
CHAPTER

I

ในอดี ต การบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ที่ เ ป็ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว (อุ ป ทาน)
และการจั ด การทางด้ า นตลาด (อุ ป สงค์ ) ตกอยู่ ใ นมื อ หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง เช่ น การท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการกระจายอำ�นาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำ�ให้ อปท. บางแห่ง
ต้องเข้ามาดูแลทรัพยากรท่องเที่ยว นอกจากนี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ททท. มีนโยบายที่ชัดเจน
ที่ จ ะโอนภารกิ จ การดู อุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การทำ � การตลาด การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
ให้กับ อปท. เป็นต้น ดังนั้นในปัจจุบันและอนาคต อปท. จึงเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีความสำ�คัญ
มากที่สุดในการดูแลและจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลการจัดการการท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น เพราะ อปท. จะเป็นผู้ดูแลสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี การศึกษา
ที่ผ่านมาให้ความสนใจกับปัญหาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของ อปท. ค่อนข้างน้อย และ
มักไม่ใช่ประเด็นที่ อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวให้ความสนใจ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ส่ ง เสริ ม
ความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยบัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 มาตรา 281-290
สาระสำ � คั ญ กำ � หนดให้ รั ฐ ต้ อ งให้ ค วามเป็ น อิ ส ระแก่ อปท. ในการกำ � หนดนโยบาย การบริ ห าร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น
เพื่อกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นของ อปท. โดยคำ�นึงถึงความจำ�เป็น
ของ อปท. ที่ต้องมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายในการดำ�เนินภารกิจตามอำ�นาจหน้าที่ของตน ทั้งนี้
ให้มีการจัดทำ�หรือปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสองปีนับแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา ในปัจจุบันมีร่างกฎหมายที่ก�ำ ลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ�หลายฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การท่องเที่ยวคือ ร่างกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมิได้มีการจัดทำ�
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ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้กำ�กับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มีหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายป่าไม้มีการทับซ้อนกันของกฎหมาย (และพื้นที่) กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอำ�นาจ อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ดิน และกฎหมายทรัพยากรต่างๆ
ซึ่งล้วนอยู่ในอำ�นาจของราชการส่วนกลางแทบทั้งสิ้น ดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันการดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะ และอยู่ในความดูแลของ
อปท. แต่องค์กรเหล่านี้ขาดอำ�นาจตามกฎหมาย ขาดงบประมาณและกำ�ลังคนที่จะใช้ในการพัฒนา
และบำ�รุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อปท. ขาดแรงจูงใจในการให้ความสำ�คัญกับ
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เพราะไม่มีอำ�นาจให้หารายได้ได้ การขาดความใส่ใจดังกล่าว
อาจนำ�มาสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในด้านการจัดการสุขภาวะเมือง กฎหมายให้อำ�นาจท้องถิ่นให้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
เช่น การจัดการขยะ นํ้าเสีย ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูง จึงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หาก อปท.
ในท้องที่ไม่สามารถจัดการพื้นที่ของตนให้เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี อย่างไรก็ดี บุคลากรใน อปท.
ในปัจจุบันยังขาดความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลเต็มที่ในการทำ�นุบำ�รุงสิ่งแวดล้อม
จากประเด็นข้างต้นนำ�มาสู่คำ�ถามในการวิจัยของโครงการนี้ คือ (1) อปท. มีความพร้อมในการ
ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้เพียงใด (2) จะทำ�อย่างไร
ให้ อปท. มีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน จะต้องแก้ไขปัญหาของ
อุปสรรคทางด้านกฎหมายอย่างไร และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และ (3) จะใช้เกณฑ์อะไรมาวัด
หรือประเมินว่า อปท. ใดสามารถเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (quality
destination) ได้

1.1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1)
2)
3)
4)

1.2
การทบทวนวรรณกรรม/
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้มี 2 ประเด็นที่สำ�คัญ คือ

ศึกษาฐานข้อมูล อปท. ในประเทศ เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูล อปท. ท่องเที่ยว
ทบทวนและเสนอตัวชี้วัด เพื่อจัดลำ�ดับ อปท. ท่องเที่ยวสุขภาวะที่มีคุณภาพ
ทดสอบตัวชี้วัดในพื้นที่กรณีศึกษา
เสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์ในการเชิดชูเกียรติหรือให้รางวัล
เพื่อกระตุ้นให้ อปท. ทั่วประเทศมีการดำ�เนินงานที่เหมาะกับการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น

1.2.1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
การสำ�รวจแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมทั่วประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542 พบว่า มีจำ�นวนทั้งหมด 179 แห่ง และ 49 แห่งอยู่ในสภาวะ
วิกฤติ โดยแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของ อปท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2000 อ้างใน วัชรี ชูรักษา, 2548) จึงเป็นที่มาของผลงานการศึกษาหลายชิ้นที่มุ่งเน้นการศึกษา
ใน 5 ประเด็นหลัก คือ ศักยภาพ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา และอุปสรรค
รวมทั้ ง การเสนอแนวทางการแก้ ไ ขที่ จ ะมาสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ต่ อ ไป (สมยศ มะสิ ล า, 2546;
วัชรี ชูรักษา, 2548; สุจิตราภา พันธ์วิไล, 2548)
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การศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
จัดเวทีระดมสมอง แล้วนำ�มาวิเคราะห์เป็นผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า พื้นที่ภายใต้
การดำ�เนินงานของ 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) นโยบายและยุทธศาสตร์
2) วิสัยทัศน์ของผู้นำ� 3) ความพร้อมของบุคลากรที่จะทำ�งานกับชุมชน และ 4) การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ชูกลิ่น อุนวิจิตร, 2549)
ส่วนสาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความสำ�เร็จในการจัดการ เกิดจากการที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำ�นาจให้แก่ อปท. กำ�หนดให้ อปท. มีหน้าที่หลากหลายมากขึ้น
สำ�เนาว์ เสาวกูล และคณะ (2550) พบว่า อปท. มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ มาก
แต่ ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วไม่ ม าก เนื่ อ งจากปั ญ หาการทั บ ซ้ อ นกั น ของ
กฎหมาย ระหว่างกฎหมายของ อปท. และกฎหมายที่กำ�กับทรัพยากรของหน่วยราชการส่วนกลาง
โดย วัชรี ชูรักษา (2548) ได้ยกตัวอย่างปัญหาการครอบครองที่ดินบนเกาะเต่า ซึ่งมีกรมธนารักษ์
เป็นเจ้าของ และองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) มีอำ�นาจในการควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้ต้อง
ขออนุญาตกรมธนารักษ์อนุมัติแบบแปลนก่อนจะดำ �เนินการได้ หรือการที่ อบต.มีหน้าที่โดยตรง
ตามกฎหมายในการปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเฉพาะบนบก แต่ ก ารปกป้ อ ง
ทรัพยากรทางทะเลเป็นหน้าที่ของกรมประมงในการส่งเรือตรวจตราพื้นที่ หรือกรณีของการศึกษา
บทบาท และศักยภาพของ อปท. ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี กรณีศึกษาเฉพาะ
เทศบาลเมืองลพบุรี โดย สมยศ มะลิลา (2546) พบว่า ในพื้นที่เทศบาลลพบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
ระดับชาติหลายแห่ง แต่เทศบาลไม่มีหน้าที่จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ เป็นต้น ดังนั้นบทบาท
สำ�คัญของ อปท. คือ การบูรณาการและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้การศึกษาบทบาท
ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2555) พบว่า
กฎหมายที่กำ�กับทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่มีอยู่ มีมาก่อนกำ�เนิด อปท. ทำ�ให้ อปท. แทบไม่มีอำ�นาจ
ตามกฎหมายดังกล่าว
ขณะที่การบูรณาการและการประสานงานเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหา
ดังกล่าว แต่การที่ อปท. เป็นองค์กรใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก ประกอบกับ ตัวผู้นำ� และ
เจ้าหน้าทีข่ อง อปท. ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องตนอยูม่ าก เนือ่ งมาจากสาเหตุ
ในเรื่องของระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำ�งานเกี่ยวกับ อปท. และการเป็นคนในท้องถิ่น
(ศิริพันธ์ ไพโรจน์รัตน์, 2543; วัชรี ชูรักษา, 2548) นอกจากนี้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่น้อยและไม่ต่อเนื่อง หากดูจากแผนดำ�เนินงานการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 พบว่า เป็นหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 1-4 สัปดาห์
เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง อปท. ดังกล่าวจะมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่งนานถึง 4 ปี (วัชรี ชูรักษา,
2548)
ประเด็นปัญหาสำ�คัญที่สุด คือ เรื่องงบประมาณซึ่งเป็นเสมือนตัวแปรสำ�คัญในการพัฒนา
ยังมีไม่เพียงพอ (วัชรี ชูรักษา, 2548; นันทพร อดิเรกโชติกุล, 2550; สำ�เนาว์ เสาวกูล และคณะ, 2550)
เนื่องจากงบประมาณของ อปท. ได้มาจากการขยายเงินอุดหนุนและการเก็บภาษี แต่เงินอุดหนุน
ที่ได้มานั้นแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2547) เสนอผลงานการทบทวน
ทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ เรื่อง ความสามารถในการหารายได้ของเทศบาล และ อบต.โดยมี
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การศึกษาเชิงประจักษ์ร่วมกับการทดสอบโดยแบบจำ�ลองทางเศรษฐมิติ พบว่า ระบบการจัดสรรเงิน
ของสำ � นั ก งบประมาณ มี อ คติ ต่ อ ภู มิ ภ าคใดภู มิ ภ าคหนึ่ ง และให้ ก ารสนั บ สนุ น ต่ อ ชุ ม ชนเมื อ ง
มากกว่าชนบท (โดยไม่ได้ตั้งใจ)
ประเด็นปัญหาเรื่องงบประมาณอีกประการหนึ่ง คือ การใช้งบประมาณในการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วไปในทางอื่ น โดยประเด็ น นี้ อ าจอธิ บ ายด้ ว ยผลงานของ สมพงษ์ ธงไชย (2547)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย อปท. ในกลุ่มจังหวัด
ริมแม่นํ้าโขงตอนล่าง พบว่า ศักยภาพการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับทรัพยากร
ในแต่ละพื้นที่ จึงทำ�ให้ผลลัพธ์ในการดำ�เนินการต่างกัน เช่น จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งพัฒนาด้าน
การประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจังหวัดอำ�นาจเจริญ
เน้นการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น งานฝีมือ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ดีปัญหา
เรื่องงบประมาณที่น่าห่วง และไม่ควรมองข้าม คือ ปัญหาการคอรัปชั่น เนื่องจากเงินงบประมาณ
ของ อปท. จะขึ้นอยู่กับเงินภาษี และงบประมาณอุดหนุนที่แปรไปตามสภาพเศรษฐกิจ แต่เงินเหล่านี้
มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ผลงานการพัฒนากลับไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ควรจะเป็น
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ อาชีพ และรายได้ของชาวบ้าน
ด้านปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็มีความสำ�คัญเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การดำ�เนิน
นโยบายต่างๆ จะประสบความสำ�เร็จได้นั้น ควรได้รับความร่วมมือจากภาคีการท่องเที่ยวทั้งใน
ภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน ทั้งนี้ผลงานการศึกษาหลายชิ้นได้สะท้อนปัญหาและเสียงร้อง
ของประชาชนว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำ�เนินงานมากขึ้น (นันทพร อดิเรกโชติกุล,
2550; มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2548) ซึ่งในกรณีศึกษาของ มาฆะ ขิตตะสังคะ (2548) ได้ศึกษาบทเรียน
จากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า การวางแผนกระทำ � การโดยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งทั้ง อบต.และประชาชนไม่มีส่วนรับรู้ ยิ่งไปกว่านั้นแผนดังกล่าวยังเป็นไปในเชิงทฤษฎีมากกว่า
เชิงปฏิบัติ
นอกจากปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างเชิงนโยบายและปัญหางบประมาณจะมีความเกี่ยวข้อง
กับความพร้อมและความมีศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว การประชาสัมพันธ์ถือเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน โดย นันทพร อดิเรกโชติกุล
(2550) พบว่ า ถึ ง แม้ ก ารพั ฒ นาประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของ อบต.ในกลุ่ ม อี ส านมี ผ ลต่ อ
การท่องเที่ยว แต่ อปท. ยังไม่มีแผนประชาสัมพันธ์ที่ดีและชัดเจน อีกทั้งบุคลากรยังขาดความ
สามารถในการสื่ อ สารและการผลิ ต สื่ อ และแม้ จ ะมี โ ครงการอิ น เตอร์ เ น็ ต ตำ � บลที่ อ ยู่ ภ ายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนให้แต่ละตำ�บลมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
เป็นของตัวเอง แต่เว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้จริงตามที่กล่าวอ้าง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังในข้างต้น และความคาดหวังของประชาชน รวมทั้ง
หน่วยงานท้องถิ่นต่อปัญหาดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้ คือ 1) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ อปท. โดยให้
อปท. มีอำ�นาจในการจัดการอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้มีการประสานงานเชิงบูรณาการมากขึ้น
อปท. เองควรได้ รั บ การอบรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า เดิ ม 2) ข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชน
กล่ า วคื อ ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค นในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ในทุ ก กระบวนการ ตั้ ง แต่ ก ารวางแผนการปฏิ บั ติ ก าร การประเมิ น และติ ด ตามผล รวมถึ ง การ
จั ด สรรผลประโยชน์ อ ย่ า งยุ ติ ธ รรม และให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น
3) ให้มีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น และมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และ 4) ส่งเสริม
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงาน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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จากผลการวิจัยที่ผ่านมาดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของศักยภาพ บทบาทหน้าที่
และความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว แต่ปัญหาที่ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนอำ�นาจ
ที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง มี กำ � หนดให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี พ.ศ. 2549 แต่ ส ภาพปั ญ หา คื อ
การถ่ายโอนอำ�นาจต้องพิจารณาจากความพร้อมของท้องถิ่น แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินศักยภาพความพร้อมว่า มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอย่างไรให้เหมาะสม
กับพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตน่าจะให้ความสำ�คัญในประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
1.2.2

ศักยภาพในระดับท้องถิ่น
การประเมินศักยภาพในระดับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเป็นงานประเมินระดับแหล่งท่องเที่ยว
หรือชุมชน แต่ขาดงานที่เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของ อปท.
การประเมินศักยภาพในระดับท้องถิ่นมีการประเมินในหลายรูปแบบ เช่น การประเมิน
ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนต่างๆ การประเมินศักยภาพกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น การประเมินตามแนวทางนี้ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์หรือสำ�รวจ
แหล่งท่องเที่ยว การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การประเมินด้วยการวิเคราะห์ SWOT เช่น การประเมิน
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเชียงใหม่ โดย กมลวรรณ กาญจนกิตติ (2545) การศึกษา
ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริของ ศิโรรัตน์ หอมนาน (2547) เป็นต้น
ผลการศึกษาศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการประเมิน
ศักยภาพระดับชุมชนทั้งที่ประสบความสำ�เร็จและไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จในการจัดท่องเที่ยว
ของชุมชน โดยหมู่บ้านที่ค่อนข้างประสบความสำ�เร็จในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไทยทรงดำ� บ้านเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง มธุรส ปราบไพรี (2543)
พบว่า ชาวไทยทรงดำ�มีศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อ
ความมีศักยภาพดังกล่าวคือ (1) มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีการอยู่ร่วมกัน
โดยระบบเครือญาติ (2) มีรายได้ และอาชีพที่ไม่ได้มาจากการพึ่งพาการท่องเที่ยว (3) มีการเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ขณะที่ นิรันดร์ บุญเนตร (2547) ได้ศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมู่บ้านแม่กำ�ปอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้านมีการจัดการที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากชุมชน
มี ค วามพร้ อ มด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และมี ก ารดำ � รงชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย โดยสามารถรั ก ษาป่ า ชุ ม ชน
ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และมีปัจจัยพื้นฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ส่ ว นตั ว อย่ า งการศึ ก ษาการจั ด การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนที่ ไ ม่ ค่ อ ยประสบความสำ � เร็ จ
เช่น ชุมชนลำ�นํ้าว้า อำ�เภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่ง คมสัน วาฤทธิ์ (2545) พบว่า ชุมชนดังกล่าว
มี ศั ก ยภาพด้ า นการรั ก ษาและพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน แต่ ก ลั บ มี
ศักยภาพตํ่าในเรื่องของการให้บริการการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
จากงานศึกษาในอดีต มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ลักษณะของหมู่บ้านที่ประสบความสำ�เร็จ
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ลั ก ษณะเด่ น คื อ เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมร่ ว มกั น และส่ ว นใหญ่
เป็นการจัดการโดยชุมชนไม่ใช่ อปท. ขณะที่ชุมชนที่ไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จ ส่วนใหญ่มักมี
ปั ญ หาที่ ค ล้ า ยกั น คื อ มี ก ารจั ด การแนวดิ่ ง โดยภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานราชการ หรื อ กลุ่ ม ผู้ นำ �
และดำ�เนินการโดยเน้นการตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ที่ ม าของปั ญ หาการกระจายรายได้ แ ละความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในการกระจาย
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ผลประโยชน์ภายในชุมชน ดังที่ได้มีการนำ�เสนอในการศึกษาของ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
(2548) และ Akarapong et al. (2006)
จากผลงานการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา สรุ ป ได้ ว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ปั ญ หาแตกต่ า งกั น
โดยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคมที่เข้าถึงยาก
อปท. ไม่มีอำ�นาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว
จนทำ�ให้แตกความสามัคคีกันภายในชุมชน ทั้งนี้ ยศ สันตสมบัติ และคณะ (2544) ได้นำ�เสนอ
การเตรียมพร้อมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การเตรียมความพร้อมของชุมชน โดยชุมชนมีการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมกับองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการ
2) จัดทำ�แผนงานและโปรแกรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน และร่วมกันกำ�หนดบทบาท
หน้าที่ของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มช้าง กลุ่มแพ เป็นต้น อีกทั้งต้องมีการจัดทำ�เส้นทางการท่องเที่ยว
พร้อมรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอย่างชัดเจน
3) การเตรียมแผนโฆษณา โดยร่วมมือกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงแรม เกสต์เฮาส์
รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4) มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยว ทั้งด้านที่พักแรม บุคลากร
และการส่งเสริมสินค้าหัตกรรมของชุมชน
5) คณะกรรมการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต้องมีการประชุมเพื่อกำ �หนดกลยุทธ์ และ
ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นสมํ่าเสมอ
ในผลงานชิ้ น เดี ย วกั น นี้ ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาของการจั ด การอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มว่ า
ประชาชนขาดความเชื่ อ มั่ น ในการจั ด การ และมี ค วามขั ด แย้ ง กั น เองภายในชุ ม ชน นอกจากนี้
ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ประชาชนอาจต้องการมีส่วนร่วมในบางขั้นตอนเท่านั้น เช่น
ในงานการศึกษาของ จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ (2547) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา เขตเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว พบว่า
ชุมชนบ้านเชียงแมน และบ้านจานเหนือ ต้องการในการมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติ
และผลมากกว่าขั้นตอนการคิด วางแผนและการลงทุน เป็นต้น

1.3
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ของการวิจัย

กรอบแนวคิด
การศึ ก ษานี้ จ ะพั ฒ นาดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด เศรษฐศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม (Industries Organization) ที่ว่าด้วยโครงสร้าง การดำ�เนินงาน และ
ผลการดำ � เนิ น งาน (Structure/Conduct/Performance: S-C-P) ซึ่ ง ต้ อ งดำ � เนิ น การศึ ก ษา
และประเมินตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
ก) ด้านโครงสร้าง (Structure)
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยว มีปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
ที่สำ�คัญ คือ ตัวแปรด้านสิ่งดึงดูดใจ สาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวยความสะดวกประเด็นคำ�ถาม
ในส่วนนี้ ได้แก่
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1) โครงสร้างกฎหมายที่ซ้อนทับหลายฉบับ เช่น กฎหมายจัดตั้งองค์กร กฎหมายที่ดิน
ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง ฯลฯ มีผลต่อ อปท. อย่างไรในด้านการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
การหารายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
2) ปั จ จั ย โครงสร้ า งมี ผ ลต่ อ การดำ � เนิ น งานของ อปท. และผลของการดำ � เนิ น การ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างไร
ข) ด้านการดำ�เนินงาน (Conduct)
ซึ่งมีประเด็นคำ�ถามในส่วนนี้ ได้แก่
1) อปท. มีบทบาทแค่ไหนและอย่างไรในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2) อะไรเป็นอุปสรรคในการดำ�เนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการดำ�เนินการ ได้แก่ การมีแผนท่องเที่ยวในระดับ อปท. การจัดสรร
งบประมาณในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น การดำ�เนินการ
ตามแผนท่องเที่ยวที่มีการจัดทำ�ขึ้นมา การกำ�กับ Carrying capacity ของแหล่งท่องเที่ยวหรือ
ท้องถิ่น การลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชน การรักษาและดำ�รงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น
ค) ด้านผลการดำ�เนินงาน (Performance)
ส่วนนี้มีประเด็นคำ�ถาม คือ ผลการจัดการการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นควรใช้ตัวชี้วัด
อะไรมาวัดผลการดำ�เนินการและมาทดแทนตัวชีว้ ดั ทีม่ ตี น้ ทุนจัดเก็บสูง และต้องเก็บจากนักท่องเทีย่ ว
เช่ น รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และทั ศ นคติ ข องคนท้ อ งถิ่ น
ที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีของ
ผลการดำ � เนิ น งาน แต่ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ห ากต้ อ งจั ด เก็ บ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น จะใช้ เ วลาและ
ทรัพยากรมาก การศึกษานี้จึงค้นหาตัวชี้วัดที่เป็นไปได้เพื่อสร้างเกณฑ์ที่นำ�ไปใช้ได้จริง รายละเอียด
กรอบแนวคิด ที่มาของดัชนีและตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน อยู่ในบทที่ 2
ง) ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง การดำ�เนินงาน และผลการปฏิบัติงาน
การศึกษาส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหลักทั้ง 3 กลุ่ม คือ โครงสร้าง การจัดการ ผลงาน รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อทดสอบบทบาท
ความสำ � คั ญ ของ อปท. ในการการจั ด การท่ อ งเที่ ย วระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ บบจำ � ลองสมการ
เชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดของแนวคิด ตัวแปร ในบทที่ 2 และบทที่ 7

1.4
วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้จะใช้ทั้งวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ อปท. เชิงลึกใน 5 จังหวัด
ท่องเที่ยว (เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ พังงา และภูเก็ต) (ดูตารางที่ 1) เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรค
จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสำ � รวจ แล้ ว จึ ง นำ � ความรู้ จ ากข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม และส่งไปยัง อปท. ที่มีข้อมูลท่องเที่ยวในฐานข้อมูล กชช.
2ค. ซึ่งมีจำ�นวน อปท. 1,889 แห่ง นอกจากนี้ ยังนำ�ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาประมวลเป็นกรณี
ศึกษา ส่วนดัชนีและตัวชี้วัดคำ�นวณจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ส่งไปยัง อปท. จำ�นวน 1,889
แห่ง ผลที่ได้จะนำ�เสนอเฉพาะ อปท. ที่มีระดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก เท่านั้น
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ตารางที่ 1

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษา

ผลการศึกษาที่ได้จะถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1) หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมา สำ�หรับวัดศักยภาพ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อจัดลำ�ดับ อปท. สำ�หรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
2) หน่วยงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาเป็นเกณฑ์ในการจัด
ลำ�ดับ อปท. เพื่อให้รางวัลเชิดชูเกียรติ และให้กำ�ลังใจ อปท. ที่มีการจัดการที่ดีสำ�หรับการท่องเที่ยว
3) อปท. ที่สนใจการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
กรณีที่เป็นเลิศที่ได้จากการจัดลำ�ดับ

1.6
การนำ�เสนอรายงาน

บทที่ 2 ทบทวนตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 7 ประเทศ
และเป็ น การนำ � เสนอกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และดั ช นี ใ นระดั บ อปท. บทที่ 3
เป็ น การทบทวนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว บทที่ 4 เป็ น การทบทวนแหล่ ง รายได้
ของ อปท. เพื่อหาช่องทางหารายได้จากการท่องเที่ยวให้ อปท. บทที่ 5 เสนอกรณีศึกษาการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นของ อปท. ในภาคเหนือและภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบ
บทที่ 6 เสนอการพั ฒ นาดั ช นี เ พื่ อ จั ด ลำ � ดั บ ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย ว และรายชื่ อ อปท.
ใน 10 อั น ดั บ แรก บทที่ 7 เสนอทฤษฎี ที่ ใ ช้ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของการวั ด ศั ก ยภาพการเชื่ อ มโยง
และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง การดำ�เนินงาน และผลการปฏิบัติงาน บทที่ 8 เป็นบทสรุป
และข้อเสนอแนะ

อปท. ท่องเที่ยวที่สัมภาษณ์

รายชื่อ อปท.
ทต.เวียง
ทต.เวียงเชียงแสน
ทต.เวียง
ทต.เวียงเชียงของ
อบต.บ้านแซว
อบต.ห้วยแก้ว
ทต.ท่าศาลา
ทต.สุเทพ
ทต.บ้านหลวง
ทต.อุโมงค์
ทต.ป่าคลอก
อบต.เชิงทะเล
อบต.คลองท่อมเหนือ
อบต.อ่าวนาง
อบต.ทุ่งมะพร้าว
อบต.รมณีย์
อบต.เกาะยาวน้อย
อบต.เกาะปันหยี

อำ�เภอ
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
แม่ออน
เมือง
เมือง
จอมทอง
เมือง
ถลาง
ถลาง
คลองท่อม
เมือง
ท้ายเหมือง
กะปง
เกาะยาว
เมืองพังงา

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลำ�พูน
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กระบี่
กระบี่
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
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บทที่ 2
แนวคิดในการจัดลำ�ดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาครัฐในการจัดการท่องเที่ยว
CHAPTER

II

ปัจจุบันการจัดลำ�ดับเพื่อการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นวิธีการที่นิยมเพื่อให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องรู้ถึงช่องว่าง (Gap) ของความสามารถในการแข่งขัน สำ�หรับยกระดับและพัฒนา
การจัดการให้ตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในที่นี่ก็คือ ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
เนื้อหาส่วนนี้อธิบายถึงแนวคิดและองค์ประกอบของดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันด้านการ
เดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียน 7 ประเทศ และการถอดหรือปรับองค์ประกอบ
เหล่านี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในระดับ อปท.
โดยมีเนื้อหาในแต่ละส่วนดังนี้

2.1
การวัดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว

จากการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของภาคบริการการเดินทางและการท่องเทีย่ วของโลก ทำ�ให้ภาคเศรษฐกิจ
ดั ง กล่ า วมี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
กำ�ลังพัฒนา ดังนั้น World Economic Forum (WEF) จึงจัดทำ�ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)
ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นครั้งแรก ดัชนี TTCI เป็นดัชนีสรุป (Comprehensive Index)
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วั ด ปั จ จั ย และนโยบายที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การจู ง ใจในการพั ฒ นาภาคเศรษฐกิ จ
การเดินทางและการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ รายงานดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ จำ�นวน 124 ประเทศ
และขยายเพิ่ ม เป็ น 140 ประเทศในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ระหว่ า งปี 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) ของภาคธุรกิจและรัฐบาลสำ�หรับการพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนและเติบโตในภาคบริการการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ในโลก
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การจัดทำ�รายงานดัชนี TTCI ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสาขาการบริการ
การเดินทางและการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่น องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) สภาการเดินทาง
และการท่องเที่ยวโลก (WTTC) สายการบินต่างๆ เป็นต้น โดยในรายงานดัชนี TTCI จะให้ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจและนโยบายแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งยังเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นที่สำ�คัญสำ�หรับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐหรือผู้กำ�หนดนโยบายจะได้นำ�ข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวไปใช้กำ�หนดนโยบายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่คอยบั่นทอนความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ด้ า นการเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย วของประเทศตนเอง หรื อ นำ � มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยวของประเทศตนเอง
ดั ช นี TTCI ครอบคลุ ม 3 องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ที่ เ ป็ น ตั ว ส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ นความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบทั้งสามแบ่งออกเป็นดัชนีย่อย
3 กลุ่ม คือ
1) ดั ช นี ย่ อ ยกลุ่ ม กฎและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของการเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วยนโยบายทั่วไปและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของภาครัฐ
2) ดั ช นี ย่ อ ยกลุ่ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิ จ การเดิ น ทางและ
การท่องเที่ยวที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภท ”Hard„ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ เช่น ถนน สนามบิน เป็นต้น
3) ดัชนีย่อยกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของการเดินทาง
และการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบประเภท ”Soft„ ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เอื้ออำ�นวย (Resource Endowment) ที่มีอยู่ในแต่ละ
ประเทศ
ในแต่ละดัชนีย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มย่อยหลัก (Pillar) ที่แตกต่างกันรวมทั้งหมด
14 กลุ่ ม ย่ อ ย ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 และในแต่ ล ะ Pillar ประกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ที่ แ ตกต่ า ง โดยมี
ตัวชี้วัดรวมทั้งหมด 75 ตัวชี้วัด ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1) นโยบาย กฎ และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ประกอบด้ ว ย 9 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง
สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวในแต่ละ
ประเทศ
2) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ที่ประเมินถึงความเข้มงวดของ
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในแต่ละประเทศ รวมทั้งการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว
3) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่คำ�นึงถึง
ต้นทุนของอาชญากรรมและความรุนแรง จำ�นวนครั้งในการเกิดการก่อการร้าย และอุบัติเหตุของ
การจราจรบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความสามารถในการให้บริการของตำ�รวจ
ในการป้องกันอาชญากรรม
4) สุขภาพและสุขอนามัย ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่ประเมินถึงคุณภาพและความพร้อม
ในเรื่องการดูแลสุขภาพและโครงสร้างสร้างพื้นฐานทางด้านสุขาภิบาล
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5) ลำ�ดับความสำ�คัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ที่เป็นการ
วั ด วิ สั ย ทั ศ น์ ข องรั ฐ บาลที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาและการให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ภาคเศรษฐกิ จ การเดิ น ทาง
และการท่องเที่ยว
6) โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ที่วัดทั้งปริมาณ
และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ
7) โครงสร้ า งพื้ น ฐานการขนส่ ง ทางบก ประกอบด้ ว ย 5 ตั ว ชี้ วั ด ที่ วั ด ทั้ ง ปริ ม าณ
และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก
8) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 3 ตั ว ชี้ วั ด ที่ วั ด คุ ณ ภาพ
ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยตรง ประกอบด้ ว ย โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านสถานที่พักแรม จำ�นวนบริษัทรถเช่าที่มีอยู่ โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินที่จำ�เป็นสำ�หรับ
นักท่องเที่ยว เช่น ตู้ ATM เป็นต้น
9) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น ICT ประกอบด้ ว ย 5 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication
technology: ICT) ที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
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 จำ�นวน และ
การดูแลมรดกโลกด้านธรรมชาติและพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองในแต่ละประเทศ
14) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ที่ประเมินถึงคุณภาพและจำ�นวน
ของมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง สนามกี ฬ าและจำ � นวนงานแสดงสิ น ค้ า และนิ ท รรศการ
ในระดับนานาชาติในแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ WEF มีแผนที่จะเพิ่มกลุ่มย่อยหลักที่ 15 ที่เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) ตัวชี้วัดทั้ง 75 ตัว มีค่าคะแนนระหว่าง 1–7 โดยตัวชี้วัด
ที่เป็นข้อมูลดิบถูกแปลงเป็นค่าคะแนนดังกล่าวด้วยสูตรการคำ�นวณมาตรฐานดังนี้
6×

ค่าคะแนนของประเทศ - ค่าคะแนนตํ่าสุดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง - ค่าคะแนนตํ่าสุดของกลุ่มตัวอย่าง

+1

หลังจากได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละตัวก็จะนำ�ค่าคะแนนดังกล่าวมาหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ได้
ถ่วงนํ้าหนักในแต่ละกลุ่มย่อยหลักก่อนที่จะคำ�นวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ได้ถ่วงนํ้าหนักของ
ดัชนีย่อยและดัชนีรวม TTCI
ข้อสังเกตของดัชนี TTCI ก็คือ เป็นดัชนีที่เน้นด้านโครงสร้างกายภาพและการจัดการ
ของรัฐค่อนข้างมาก และไม่เน้นด้านอุปสงค์ คือ จำ�นวนหรือรายได้จากการท่องเที่ยว จึงไม่เป็น
ที่น่าแปลกใจ (ดังจะเห็นต่อไป) ว่า ประเทศไทยอยู่ในลำ�ดับที่ไม่สูงนักทั้งๆ ที่เป็นประเทศที่รู้จักกันดี
ด้านการท่องเที่ยว
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รูปที่ 1

ดัชนีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและการทองเที่ยว
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)

ส่วนประกอบของดัชนี TTCI
ที่มา: World Economic Forum (2012)

2.2
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว
ของประเทศในอาเซียน
(7 ประเทศ)

ดัชนียอย A

ดัชนียอย B

ดัชนียอย C

กฎ และระเบียบขอบังคับ
ของการเดินทางและการทองเที่ยว

โครงสรางพ�้นฐาน
และสภาพแวดลอมของธุรกิจ
การเดินทางและการทองเที่ยว

ทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม
และทรัพยากร ธรรมชาติ
ของการเดินทางและการทองเที่ยว

นโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ

โครงสรางพ�้นฐานการขนสงทางอากาศ

ทรัพยากรมนุษย

ความยั่งยืนของสิ�งแวดลอม

โครงสรางพ�้นฐานการขนสงทางบก

การเปดรับการทองเที่ยว

ความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัย

โครงสรางพ�้นฐานดานการทองเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติ

สุขภาพและสุขอนามัย

โครงสรางพ�้นฐานดาน ICT

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ลำดับความสำคัญ
ของการสงเสร�มการทองเที่ยว

ความสามารถในการแขงขัน
ดานราคาของการเดินทาง
และการทองเที่ยว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากข้ อ มู ล ในตารางที่ 2 ที่ แ สดงขนาดเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศที่ สำ � คั ญ ในอาเซี ย น
7 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดยข้อมูลในคอลัมน์แรกเป็นข้อมูลจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งภูมิภาค
อาเซียนมีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูงใน 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้
ขณะที่คอลัมน์ที่สองเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสัดส่วนจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากร 100 คน
พบว่ า มี เ พี ย งสิ ง คโปร์ ป ระเทศเดี ย วที่ มี จำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ สู ง กว่ า จำ � นวนประชากร
โดยมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากรสูงกว่ามาเลเซียซึ่งมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงสุดในภูมิภาคประมาณ 2.3 เท่า (200/87 ≈ 2.3) ขณะที่ไทยซึ่งมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รองจากมาเลเซี ย มี จำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ต่ อ ประชากรประมาณร้ อ ยละ 30 ต่ อ ประชากร
ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งสูงกว่ากัมพูชาประมาณ 1.5 เท่า (30/19 ≈ 1.5) ส่วนประเทศที่เหลือมีสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อประชากรประมาณร้อยละ 3-7
สำ�หรับสดมภ์ที่ 3-5 ในตารางที่ 2 เป็นรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสัดส่วนรายรับ
ดังกล่าวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) และต่อหัวประชากร
ตามลำ�ดับ ข้อมูลในสดมภ์ที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงสุดถึง 26.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่มีรายรับดังกล่าว
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ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 18.26 แล 17.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำ �ดับ โดยรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศทั้งสามเช่นเดียวกับการกระจุกตัวของจำ�นวน
นักท่องเที่ยว ขณะที่ข้อมูลในสดมภ์ที่ 4 สะท้อนถึงความสำ�คัญของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่มีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชามีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติสูงถึงร้อยละ 15 ส่วนไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้านการท่องเที่ยว
ในภู มิ ภ าคนี้ มี สั ด ส่ ว นดั ง กล่ า วประมาณร้ อ ยละ 7-8 ส่ ว นคอลั ม น์ ที่ 5 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รายรั บ
ที่ประชาชนในแต่ละประเทศได้รับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากข้อมูลดังกล่าว
พบว่า ประชาชนในสิงคโปร์มีรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดถึง 3,470
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ หั ว รองลงมาได้ แ ก่ มาเลเซี ย และไทย ที่ มี ร ายรั บ ดั ง กล่ า วประมาณ 646
และ 411 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว ตามลำ�ดับ ส่วนประเทศที่เหลือมีรายรับดังกล่าวน้อยกว่า 100
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว ยกเว้น กัมพูชาที่มีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อหัวประชากรประมาณ
113 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหัว
ตารางที่ 2

ขนาดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ประเทศ
ของประเทศอาเซียนทีส่ �ำ คัญ 7 ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2554
สิงคโปร์

มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ต่อประชากร
ล้านคน 1
100 คน
10.39
199.81
24.71
87.31
19.10
29.89
7.65
3.22
6.01
6.81
3.92
4.17
2.88
19.20

รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ดัชนี TTCI
ต่อ GDP
ต่อหัวประชากร (ลำ�ดับที่ /139) 4
ล้าน $US 2
3
3
(ร้อยละ)
($US/persons)
17,990
7.9
3,470.3
5.2 (10)
18,259
7.7
646.3
4.6 (35)
26,256
8.2
411.0
4.5 (41)
7,952
1.1
33.5
4.0 (74)
5,620
5.4
63.7
3.9 (80)
2,783
1.7
29.6
3.7 (94)
1,683
15.0
112.6
3.4 (109)

ที่มา: 1 UNWTO (2012), 2 IMF (2012), 3 คำ�นวนจากข้อมูลของ IMF (2012), 4 WEF (2012)

สดมภ์ ที่ 6 เป็ น ดั ช นี TTCI และลำ � ดั บ ที่ ข องประเทศในอาเซี ย นเมื่ อ เที ย บกั บ 139 ประเทศ
ที่ศึกษาโดย WEF ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์และมาเลเซียมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวสูงกว่าไทย โดยสิงคโปร์มีคะแนนดัชนี TTCI เท่ากับ 5.2 (เต็ม 7.0)
และอยู่ในลำ�ดับที่ 10 ของโลก (เทียบกับ 139 ประเทศ) ขณะที่มาเลเซียแม้ว่าจะมีคะแนนค่าดัชนี
TTCI เท่ากับ 4.6 ซึ่งสูงกว่าไทยเพียง 0.1 แต่อยู่ลำ�ดับที่ 35 ของโลก ส่วนไทยมีระดับค่าคะแนน 4.5
และอยู่ในลำ�ดับที่ 41 สำ�หรับกัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับค่าคะแนนน้อยที่สุดในภูมิภาค คือ มีระดับ
ค่าคะแนนเท่ากับ 3.4 และอยู่ในลำ�ดับที่ 109
ตารางที่ 3 แสดงค่ า คะแนนดั ช นี แ ละลำ � ดั บ ที่ ข องแต่ ล ะ Pillar ที่ เ ป็ น ดั ช นี ย่ อ ยของ
ความสามารถในแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าดัชนีรวม
TTCI สู ง สุ ด ในอาเซี ย น และมี ค่ า คะแนนดั ช นี ย่ อ ยสู ง สุ ด ในภู มิ ภ าคเกื อ บทั้ ง หมด ยกเว้ น เรื่ อ ง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา (เป็ น รองมาเลเซี ย และไทย) และทรั พ ยากรธรรมชาติ
(มีค่าดัชนีตํ่าสุดในภูมิภาค) สำ�หรับประเทศไทยซึ่งมีค่าดัชนีรวม TTCI ลำ�ดับสามรองจากสิงคโปร์
และมาเลเซี ย มี ค่ า คะแนนของดั ช นี ย่ อ ยสู ง กว่ า สิ ง คโปร์ 2 เรื่ อ ง คื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และมีค่าคะแนนของดัชนีย่อยสูงกว่ามาเลเซีย 5 เรื่อง คือ
การให้ความสำ�คัญกับ T&T โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
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นอกจากนี้ ห ากพิ จ ารณาดั ช นี ย่ อ ยทั้ ง 14 Pillars พบว่ า ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
เป็ น ดั ช นี ย่ อ ยที่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ค่ า คะแนนดี ที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ ทรั พ ยากรทาง
วั ฒ นธรรม ขณะที่ ค วามยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ มและโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเป็ น
ดัชนีย่อยที่ประเทศในอาเซียนมีค่าคะแนนตํ่าที่สุด
ตารางที่ 3

คะแนนขององค์ประกอบ
ของดัชนี TTCI และการจัดลำ�ดับ
ของประเทศอาเซียนทีส่ �ำ คัญ 7 ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2554

Pillars ของ TTCI
สิงคโปร์
6.0 (1)
1. กฎ และระเบียบข้องบังคับ
2. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
4.9 (41)
3. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 6.1 (13)
4. สุขภาพและสุขอนามัย
5.2 (55)
5. ลำ�ดับความสำ�คัญของ T&T
6.4 (2)
6. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ
5.0 (14)
7. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก
6.6 (2)
8. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
5.1 (33)
9. โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
5.2 (20)
10. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
5.1 (29)
11. ทรัพยากรมนุษย์
6.1 (2)
12. การเปิดรับการท่องเที่ยว
5.7 (12)
13. ทรัพยากรธรรมชาติ
2.6 (96)
14 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
3.9 (30)

มาเลเซีย
5.1 (21)
4.6 (64)
4.5 (83)
4.5 (75)
4.8 (46)
4.2 (34)
4.6 (36)
3.6 (74)
3.7 (52)
5.6 (3)
5.2 (37)
5.4 (17)
4.5 (22)
3.8 (33)

ไทย
4.4 (76)
4.2 (97)
4.4 (94)
4.4 (80)
4.9 (38)
4.5 (23)
4.1 (56)
4.9 (40)
2.9 (81)
5.8 (15)
4.8 (74)
5.3 (24)
4.6 (21)
3.9 (32)

อินโดนีเซีย
4.2 (88)
3.9 (127)
4.7 (72)
2.6 (115)
5.7 (15)
3.3 (58)
3.2 (82)
2.0 (116)
2.5 (96)
5.6 (4)
5.0 (51)
4.2 (121)
4.7 (17)
3.5 (39)

เวียดนาม
4.4 (67)
4.1 (115)
4.8 (68)
4.1 (89)
4.0 (107)
2.7 (85)
3.3 (77)
2.1 (110)
3.2 (67)
5.2 (16)
4.9 (72)
4.5 (87)
3.6 (51)
3.6 (36)

ฟิลิปปินส์
4.4 (70)
4.2 (94)
4.1 (109)
3.8 (97)
4.5 (70)
2.8 (80)
2.8 (114)
2.6 (98)
2.5 (98)
5.2 (20)
4.7 (86)
4.6 (65)
3.3 (70)
2.2 (76)

กัมพูชา
3.4 (132)
4.3 (82)
4.6 (79)
1.5 (133)
5.8 (13)
2.3 (113)
3.0 (103)
1.4 (131)
1.9 (123)
5.1 (31)
4.3 (109)
5.3 (21)
3.5 (53)
1.6 (111)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นลำ�ดับที่เมื่อเทียบกับ 139 ประเทศ
ที่มา: World Economic Forum (2011)

2.3
การวัดความสามารถ
ของ อปท. ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

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

ส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด
ความสามารถของ อปท.
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตารางที่ 4

ความสอดคล้องระหว่าง
ดัชนีความสามารถในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ อปท.
กับดัชนี TTCI

ดัชนีความสามารถของ อปท. ในการสงเสร�มการทองเที่ยว
ดัชนียอย 1:
ดานโครงสราง

ดัชนียอย 2:
ดานการดำเนินงาน

ดัชนียอย 3:
ดานผลการดำเนินงาน

นโยบาย/ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

การมีแผนทองเที่ยว

จำนวนนักทองเที่ยวและแนวโนม

สิ�งดึงดูดใจ/ความยั่งยืน
ของสิ�งแวดลอม

งบประมาณที่เกี่ยวของ

รางวัลที่เกี่ยวของ

ความหลากหลาย
และกำลังรองรับของอุตสาหกรรม

การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน

ความปลอดภัย

สิ�งอำนวยความสะดวก
และการเขาถึง

การมีสวนรวมของประชาชน

มาตรฐานสุขภาวะ

ดัชนี.ความสามารถของ อปท ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. นโยบาย/ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ
2. สิ่งดึงดูดใจ/ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
3. ความหลากหลายและกำ�ลังรองรับของอุตสาหกรรม
4. สิ่งอำ�นวยความสะดวกและการเข้าถึง
5. นโยบายและแผนท่องเที่ยว
6. งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
7. การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน
8. การมีส่วนร่วมของประชาชน
9. จำ�นวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้ม
10. รางวัลที่เกี่ยวข้อง
11. ความปลอดภัย
12. มาตรฐานสุขภาวะ

ดัชนี TTCI
1. กฎ และระเบียบข้องบังคับ
2. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
13. ทรัพยากรธรรมชาติ
8. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
6. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ
7. โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก
9. โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
5. ลำ�ดับความสำ�คัญของ T&T
14 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
11. ทรัพยากรมนุษย์
12. การเปิดรับการท่องเที่ยว
3. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
4. สุขภาพและสุขอนามัย
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ในการวัดศักยภาพท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นจะต้องใช้ความพร้อมขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน
ดังที่กล่าวมาแล้วรวมกัน คือ 1) องค์ประกอบทางด้านโครงสร้าง (Structure) 2) องค์ประกอบ
ทางด้านการดำ�เนินงาน (Conduct) และ 3) องค์ประกอบทางด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance)
รูปที่ 3

กรอบแนวคิดการวัดความสามารถ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของ อปท.

การดำเนินงาน
(Conduct)

โครงสราง
(Structure)

ความสามารถ
ในการสงเสร�ม
การทองเที่ยว
ของ อปท.

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(Performance)

ในบทที่ 6 จะเป็นการนำ�เสนอตัวชี้วัดของดัชนีแต่ละองค์ประกอบ และเพื่อจัดลำ�ดับความพร้อม
ของโครงสร้าง บทบาทหรือการดำ�เนินงานของ อปท. และผลที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งเมื่อนำ�ดัชนีทั้ง 3 ด้านมารวมกันจะได้ศักยภาพโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ในบทที่ 7 จะได้นำ�องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมาหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อจะศึกษา
ว่าในองค์ประกอบด้านโครงสร้าง ซึ่งจะแยกเป็นการลงทุนภาคเอกชน และโครงสร้างอื่น และบทบาท
ของ อปท. จะมีส่วนสนับสนุนหรือมีอิทธิพลต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวเท่าใด
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บทที่ 3
อปท. กับกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
CHAPTER

III
เนื่องจากสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวมักเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติร่วมกัน
ของประชาชนหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน ฯลฯ ดังนั้นทรัพยากร
ท่องเที่ยว ที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมจะมีกฎหมายกำ�กับ ประเทศไทยมีกฎหมายกำ�กับการใช้และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรแยกตามส่วนราชการ เพราะ การจัดการของไทยแบ่งแยกการจัดการเป็นส่วนๆ
ตามสายงาน (Function) รับผิดชอบโดยแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ดู แ ลอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ละเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า กรมป่ า ไม้ รั บ ผิ ด ชอบป่ า สงวนและป่ า ชายเลน
เป็นต้น ดังนั้น แต่ละทรัพยากรจึงอาจมีกฎหมายกำ�กับจำ�นวนมาก
ในบทนี้จะวิเคราะห์อำ�นาจหน้าที่ของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญ และอำ�นาจในการจัดการ
การท่องเที่ยวของ อปท. ภายใต้กฎหมาย 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก เป็นกฎหมายที่จัดตั้ง อปท.
กลุ่มที่สอง เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มที่สาม เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะเมือง

3.1
รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำ�หนดให้รัฐให้อิสระ อปท. ตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีอิสระในการกำ�หนดนโยบาย
บริ ห ารจั ด การบริ ห ารสาธารณะ บริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การคลั ง ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารยกเลิ ก
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ในหมวดที่ 14
มาตรา 281-290 ยังคงสาระเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
มาตรา 2901 ซึ่งเป็นมาตราสำ�คัญกำ�หนดหน้าที่ให้ อปท. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการจัดการการท่องเที่ยวที่ดี กำ�หนดให้รัฐจะต้องตรากฎหมายมารองรับอำ�นาจ
ของ อปท. แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีความก้าวหน้า
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ยั ง ได้ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการ
กระจายอำ�นาจไว้ในมาตรา 78 (3) กำ�หนดให้รัฐกระจายอำ�นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึ่ ง ตนเองและตั ด สิ น ใจในกิ จ การของท้ อ งถิ่ น ได้ เ อง ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
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มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึง
และเท่ า เที ย มกั น ทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ มี ค วามพร้ อ ม ให้ เ ป็ น องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำ�นึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

3.2
กฎหมายจัดตั้ง อปท.
และการกระจายอำ�นาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ดำ�เนินงานในลักษณะเป็นองค์กรปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Self-Governance) ซึ่งมี
กฎหมายรองรับ ทำ�หน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรและให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนตามภารกิจที่กำ �หนดไว้ในพระราชบัญญัติของ อปท. แต่ละ
รูปแบบ
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 รูปแบบ แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง
การปกครอง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
เมืองพัทยา ที่บริหารแบบเมืองท่องเที่ยว และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่บริหารแบบเมืองมหานคร
แต่หากแบ่งตามลักษณะการทำ�งานและความใกล้ชิดกับประชาชน เทศบาล อบต.และ
เมืองพัทยา จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (Lower-Tier Local Governments)
ทำ�หน้าที่ให้บริการสาธารณะท้องถิ่นแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ อบจ. จัดเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper-Tier Local
Governments) ซึ่งจะทำ�งานในระดับจังหวัด ในลักษณะประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล
และ อบต.โดยมักทำ�กิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ (Large-Scale Projects) ในพื้นที่เขตจังหวัด
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553) จะเห็นว่าการทำ�งานของ อปท. ในระดับล่างและระดับบนจะมีความ
ทับซ้อนของพื้นที่ ในที่นี้มิได้รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น อปท. ระดับเดียวและไม่ใช่ราชการ
ส่วนภูมิภาคจึงไม่เป็นจังหวัด แต่ต้องทำ�หน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคด้วย ตารางที่ 5 สรุปจำ�นวน
อปท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โครงสร้างองค์กรของ อปท. ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหาร (2) ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ (3)
ฝ่ายสำ�นักงาน ปกติแล้ว ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
และฝ่ายสำ�นักงานจะประกอบไปด้วยข้าราชการประจำ�หรือพนักงานของ อปท.
ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของประเทศไทยในแต่ ล ะแบบมี พ.ร.บ. จั ด ตั้ ง
มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของตนเอง สำ�หรับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น พัทยา และ
กทม. จะมีกฎหมายของตนเองเช่นกัน

1 มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำ�นาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำ�คัญดังต่อไปนี้
1) การจัดการ การบำ�รุงรักษา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำ�รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำ�รงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
4) การมีส่วนร่วมชองชุมชนท้องถิ่น
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ตารางที่ 5

สรุปจำ�นวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
2. เทศบาล
2.1 เทศบาลนคร
2.2 เทศบาลเมือง
2.3 เทศบาลตำ�บล
3. องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
4. กรุงเทพมหานคร (กทม.)
5. เมืองพัทยา
รวมทั้งสิ้น
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จำ�นวน (แห่ง)
30
172
2,081

76
2,283

สัดส่วน (ร้อยละ)
1
29

5,492
1
1
7,853

70
0
0
100

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556

3.2.1

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
บัญญัติให้เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มีและบำ�รุงรักษาทางบก ทางนํ้า ความสะอาดของถนน
และทีส่ าธารณะ จัดการระบายนํา้ จัดการสิง่ ปฏิกลู วางผังและควบคุมการก่อสร้าง สำ�หรับเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองจะต้องจัดให้มีส้วมสาธารณะ เทศบาลยังมีอำ �นาจในการตราเทศบัญญัติหรือ
กฎหมายท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ของเทศบาล และเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ
ให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำ �นาจตราเทศบัญญัติ อย่างไรก็ดี การตราเทศบัญญัตินั้น
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายอื่นๆ
3.2.2

พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 บัญญัติให้ อบต.มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบำ�รุงรักษาทางนํ้า ทางบก และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ห น้ า ที่ รั ก ษาความสะอาดของถนน ที่ ส าธารณะ
และกำ�จัดมูลฝอย
3.2.3

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
กำ�หนดให้ อบจ. ดำ�เนินภารกิจที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. อื่นๆ ในเขต
จังหวัดเดียวกัน ในมาตรา 17 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ อบจ. มีหน้าที่
ในการจัดบริการสาธารณะรวมทั้งการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบำ�รุงดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดตั้งและดูแลระบบบำ�บัดนํ้าเสียรวม การกำ�จัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลพิษต่างๆ การเชื่อมต่อ
การคมนาคมระหว่าง อบต. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. ยังมีหน้าที่คุ้มครองดูแล
บำ�รุงรักษาทรัพยากร บำ�รุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.4

พระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนขัน้ ตอนกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการถ่ายโอนภารกิจของรัฐบาลส่วนกลางไปสู่ อปท. อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอนตาม พ.ร.บ. มาตรา 16 บัญญัติว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล มีอำ�นาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองทั้งหมด 31 ข้อ ในที่นี้จะยกตัวอย่างมาเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดการให้มีและบำ�รุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า การจัดให้มี
และบำ�รุงรักษาสถานที่หย่อนใจ การจัดการ การบำ�รุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบำ�รุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นต้น และจัดสรรเงินที่กฎหมายกำ�หนดให้
อปท. ขอบเขตอำ�นาจของ อปท. ได้สรุปไว้ในตารางที่ 6
โดยแผนปฏิบัติการกำ�หนดขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนดให้
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในการบำ�รุง ดูแล และรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน และโบราณสถานระดับท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขต
การถ่ายโอน ดังนี้
1) การดำ�เนินการในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2) การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
กำ�กับดูแล และให้คำ�แนะนำ�
3) รั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ให้ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
หอจดหมายเหตุประจำ�ท้องถิ่น
4) การถ่ายโอนอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีคณะกรรมการของส่วนกลาง
ที่ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ ช าการร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณากำ � หนดว่ า โบราณสถานและ
โบราณวัตถุใดมีระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
โดยให้ถ่ายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และความสำ �คัญ
ในระดับชุมชนและท้องถิ่น
นอกจากนี้ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 โดย ค.ร.ม. มีมติอนุมัติ
หลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีสาระสำ�คัญคือ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท. เช่น
กำ�หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำ นาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พร้อมทั้งกำ�หนดเขต
โบราณสถานและเขตโบราณสถานต่อเนื่อง รวมทั้ง มีอำ�นาจห้ามบุคคลเข้าไปในโบราณสถานทั้งหมด
หรือบางส่วน จัดหาประโยชน์ และเรียกเก็บค่าเข้าชมจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการ
ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
อนุรักษ์ และทำ�นุบำ�รุงโบราณสถานที่อยู่ในเขตพื้นที่
อำ � นาจตามกฎหมายจั ด ตั้ ง เหล่ า นี้ แ ละกฎหมายกระจายอำ � นาจมี ไ ว้ เ พื่ อ ให้ อปท.
สามารถจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จะเห็นได้ว่าอำ�นาจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในกฎหมายจัดตั้งของ อปท. ซ้อนกับอำ�นาจของส่วนราชการอื่นที่ถือกฎหมาย
เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ แต่มาจนถึงบัดนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำ�หรับ อปท. ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมีอำ�นาจซ้อนทับกับกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมาย
ป่าไม้ กฎหมายของกรมเจ้าท่า ฯลฯ การตีความของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา และศาลฎีกา มักจะมีแนวโน้มให้อำ�นาจกฎหมายเฉพาะเรื่องมากกว่า (ดูต่อไปในกรณี
ความขัดแย้ง)
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ตารางที่ 6

สรุปอำ�นาจหน้าที่ของ อปท.
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายจัดตั้ง อปท.

เทศบาล
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50-56 เทศบาลมีอ�ำ นาจหน้าที่
ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่เทศบาล
ต้องทำ� ได้แก่
1) จัดให้มีและบำ�รุงรักษาทางบก
และทางนํ้า
2) รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกำ�จัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) จัดให้มีและบำ�รุงทางระบายนํ้า
(กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร)
4) จัดให้มีและบำ�รุงส้วมสาธารณะ
(กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร)
การผังเมือง
5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
และการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(กรณีเทศบาลนคร)
6) การวางผังเมืองและการควบคุม
การก่อสร้าง
มาตรา 60 เทศบาลมีอำ�นาจ
ตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล
หรือเมื่อมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้
เทศบาลมีอำ�นาจตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องนั้นได้โดยเทศบัญญัตินั้น
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายอื่น และสามารถ
กำ�หนดโทษแก่ผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้
แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

อบต.
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537

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

มาตรา 66 อบต.มีอ�ำ นาจหน้าที่
ในการพัฒนาตำ�บลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา 45 อบจ. มีอำ�นาจหน้าที่
ดำ�เนิน กิจการภายในเขต อบจ. ดังต่อไปนี้
1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย
2) จัดทำ�แผนพัฒนา อบจ.
และประสานการ จัดทำ�แผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำ�หนด
3) สนับสนุนสภาตำ�บลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
4) ประสานและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำ�บล
และส่วน ราชการท้องถิน่ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย
จะต้องแบ่งให้แก่สภาตำ�บล
และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
6) อำ�นาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขต
สภาตำ�บล
7) คุ้มครอง ดูแล และบำ�รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) บำ�รุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
9) จัดทำ�กิจการใดๆ อันเป็นอำ�นาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่อยู่ในเขต อบจ. และสมควรให้
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ร่วมกันดำ�เนินการหรือให้ อบจ.
จัดทำ�ตามที่ก�ำ หนดในกฎกระทรวง
10) จัดทำ�กิจการอื่นใดตามที่ พ.ร.บ. นี้
หรือกฎหมายอื่นกำ�หนดให้เป็น
อำ�นาจหน้าที่ของ อบจ.

มาตรา 67 อบต.มีอ�ำ นาจหน้าที่
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดทำ�ภายในเขต อบต.
ของตน ดังนี้
1) จัดให้มีและบำ�รุงรักษาทางนํ้า
และทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน
ทางนํ้า และที่สาธารณะรวมทั้งกำ�จัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) คุ้มครอง ดูแล และบำ�รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 68 อบต.มีอ�ำ นาจหน้าที่
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจจัดทำ�
ในเขต อบต.ได้แก่
1) จัดให้มีและบำ�รุงรักษาทางระบายนํ้า
2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3) การผังเมือง
มาตรา 71 อบต.อาจออกข้อ
บัญญัติตำ�บล เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามอำ�นาจหน้าที่ของตน
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ อบต.
มีอำ�นาจออกข้อบัญญัติได้
โดยข้อบัญญัติต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย รวมทั้งสามารถกำ�หนด
ค่าธรรมเนียม และโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้
แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท
เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 83 และ มาตรา 90
กระทรวงมหาดไทยมีอ�ำ นาจออกระเบียบ
ต่างๆ เพื่อควบคุมการดำ�เนินงาน
ของ อบต.และนายอำ�เภอมีอำ�นาจ
กำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ
มาตรา 77-79 อบต.มีรายได้
หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่หน่วยงานอื่น
เรียกเก็บจากการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพื้นที่ของ อบต.นั้น
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำ�หนด

ที่มา: กอบกุล รายะนาคร และคณะ 2555
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3.3
กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ

3.3.1

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้
เนื่ อ งจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วมั ก อยู่ ใ นป่ า หรื อ พื้ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
จึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการจัดการการท่องเที่ยวจะเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีอยู่
หลายฉบับด้วยกัน ดังนี้
1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็น พ.ร.บ.ที่กำ�หนดเขตป่าอนุรักษ์
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงนับเป็น พ.ร.บ.ป่าไม้ที่สำ�คัญที่สุดในการกำ�กับ
แหล่งท่องเที่ยว ทำ�ให้แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญในอุทยานแห่งชาติตกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของกรมอุทยานแห่งชาติโดยตรง กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ห้ามกิจกรรมมนุษย์ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ (มาตรา 16) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน
เปลี่ยนแปลงทางนํ้า เก็บหรือ ทำ�อันตรายแก่ดอกไม้ใบไม้ ผลไม้แก่ กิจกรรมที่ทำ�ให้กรวด หิน หรือ
ดิน ทราย เสื่อมคุณภาพ ทั้งขยะมูลฝอย ปิดประกาศโฆษณา ขีดเขียนในที่ต่างๆ ยิงปืน ส่งเสียง
อื้อฉาว ฯลฯ แต่มาตรา 19 ได้ให้อธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีมีอำ�นาจยกเว้นบังคับใช้มาตรา 16
เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อความสะดวกในการทัศนาจร และที่พักอาศัย ดังนั้นกฎหมายอุทยาน
แห่งชาติหากบังคับใช้อย่างเคร่งครัดจริงๆ จะเป็นกฎหมายที่เข้มงวดมากจนแทบจะทำ�กิจกรรม
ท่องเที่ยวได้น้อยมาก อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สามารถ
กำ�หนดเขตนันทนาการ ซึง่ มักเป็นเขตทีม่ ที วิ ทัศน์งดงาม ได้จดั ให้มที ีพ่ กั แก่นกั ท่องเทีย่ ว มีศนู ย์เรียนรู้
และกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ฯลฯ
เนื่ อ งจากในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ มั ก มี แ หล่ ง ชุ ม ชน ตามกฎหมาย พรบ.อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2504 กรมฯ แบ่งรายได้ร้อยละ 5 ให้แก่ อบต. ในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ถ้ามี อบต. มากกว่า 1 แห่ง
ก็ต้องเฉลี่ยอย่างเท่ากัน แต่เมื่อ อบต. ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลก็จะสูญเสียรายได้นี้ไป แต่ปัญหา
การซ้อนทับของพื้นที่ของอุทยาน หรือพื้นที่ป่าไม้กับ อบต. ทำ�ให้ อบต. ต้องการยกฐานะตัวเอง
เป็นเทศบาล เนื่องจากกรมอุทยานฯ ต้องมาชี้เขตให้ แต่การเป็นเทศบาลตำ �บลก็ต้องแลกกับการ
สูญเสียรายได้จากอุทยานฯ
ปัญหาสำ�คัญของ อบต. ในพื้นที่อุทยานฯ ก็คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคเป็นไปได้ยาก
เพราะต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย อบต. และภาคเอกชน
จึงเป็นไปไม่ได้ และเคยมีกรณีผู้นำ� อบต.ชะแล จังหวัดกาญจนบุรี เคยถูกจำ�คุกเนื่องจากการขุดดิน
ไปทำ�ถนนที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรีมาแล้ว
2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้ กรมอุทยานฯ
เป็นผู้ดูแล มาตรา 38 มีข้อห้ามการทำ�ประโยชน์หรือกิจกรรมใดๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมี
ข้อยกเว้นในทำ�นองเดียวกันกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในการศึกษานี้มี อปท. ที่ต้องการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต จังหวัดพังงา
3) พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่ ง กรมป่ า ไม้ เ ป็ น ผู้ ถื อ กฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำ�หนดเขตบังคับคุ้มครองและรักษาป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกและใช้
ประโยชน์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะออกในปี พ.ศ. 2507 แต่ตามมาตรา 6
และมาตรา 36 ได้กำ�หนดป่าไม้ที่เป็นป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481
เป็นป่าสงวนตาม พ.ร.บ. นี้ด้วย ปัญหาสำ�คัญของกฎหมายป่าไม้ คือ มีขอบเขตป่าตามกฎหมาย
แต่ ไ ม่ ชั ด เจนในระดั บ พื้ น ที่ กล่ า วคื อ ไม่ มี แ นวเขตที่ ชั ด เจนในระดั บ พื้ น ที่ ม าแต่ เ ดิ ม ทำ � ให้ เ กิ ด
ปัญหาซ้อนทับระหว่างป่ากับพื้นที่ชุมชน/ เอกชน หากมีการสืบสวนสิทธิต้องใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศ จากความไม่ชัดเจนของเขตซ้อนทับดังกล่าวทำ�ให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำ�ให้เกิด
การสร้างโรงแรม และรีสอร์ทลุกล้ำ�เข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนเกิดเป็นกรณีขัดแย้งเช่นในกรณีวังนํ้าเขียว
หรืออุทยานแห่งชาติสิรินารถ เป็นต้น
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ในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศแต่งตั้งบุคลากรของ อบต.
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำ�นาจจับกุมปราบปรามผู้กระทำ�ผิดและยึดของกลางตามกฎหมายป่าไม้
ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ (1) นายกเทศมนตรี (2) รองนายกเทศมนตรี (3) นายก อบต.(4) ปลัด อบต.
อย่ า งไรก็ ดี อปท. ไม่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายเหล่ า นี้ ในการสั ม ภาษณ์ อบต.ทุ่ ง มะพร้ า ว
พบว่า อบต. มีโครงการ แต่ผู้บริหาร อบต. ส่วนใหญ่ไม่อยากดำ�เนินการเพราะเกรงว่าจะเสียฐานเสียง
3.3.2

มติ ครม. เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าไม้
นอกจากการกำ�กับพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้ง 3 ฉบับนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี
สำ�คัญสำ�หรับการกำ�กับการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ได้แก่
1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ค.ร.ม. มีมติให้ระงับการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หยุดยัง้ การบุกรุกทีด่ นิ ในเขตป่าชายเลน และระงับการพิจารณาขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าชายเลนของทางราชการ
2) มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรี 17 ตุลาคม 2543
เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ให้กรมป่าไม้นำ�พื้นที่ที่เคยจำ�แนกออกเป็นเขต
การใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 รวมทั้งพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ และห้าม
การใช้พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
ถูกต้อง
โดยมติ ค.ร.ม. ดังกล่าว การใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวของ อบต.ในเขตป่าชายเลน เช่น
การทำ � ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ห รื อ ทางเดิ น เพื่ อ ทั ศ นศึ ก ษา จึ ง ต้ อ งขออนุ ญ าตหน่ ว ยงานป่ า ไม้ เ จ้ า ของพื้ น ที่
ส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถึงแม้จะได้รับอำ�นาจจากหน่วยงานป่าไม้ให้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ป่าชายเลนได้ แต่ก็ไม่สามารถมอบอำ�นาจนี้ให้ส่วนงานอื่นต่อได้
3.3.3

กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่สาธารณะ และที่ริมตลิ่ง
ที่สาธารณะมักเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่ริมนํ้า ตลิ่ง ชายฝั่ง
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ การขยายตัวของการท่องเที่ยวมักทำ�ให้เกิดการรุกล้ำ�ที่สาธารณะ ที่รัฐสงวนไว้ให้
ประชาชนใช้ร่วมกัน ปัจจุบันมีกฎหมายที่กำ�หนดหน้าที่และ/หรืออำ�นาจ อปท. ในการดูแลที่ดินและ
พื้นที่สาธารณะร่วมกับส่วนราชการอื่นไว้ดังนี้
1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 อปท. จะมีหน้าที่ดูแล
พื้นที่สาธารณะตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 122 โดยกำ�หนดให้ อปท. ร่วมกับ
นายอำ � เภอมี อำ � นาจหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาที่ อั น เป็ น สาธารณะสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ป ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ได้ขยายความและกำ�หนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของ อปท. ในเรื่องนี้ เช่น อปท. จะต้องจัดทำ�ระเบียบที่ดินสาธารณะประโยชน์
การดำ�เนินการจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ และการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่บุกรุก
ที่สาธารณะ โดย อปท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการ
ออกหนังสือสำ�คัญสำ�หรับที่หลวงด้วย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การสงวนหรือหวงห้ามที่ดินเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นที่
สาธารณะเป็นอำ�นาจร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด และคณะกรรมการจั ด การที่ ดิ น แห่ ง ชาติ (กจช.) ตามระเบี ย บคณะกรรมการจั ด การ
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ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 9 ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งได้ นำ � ความเห็ น ของคณะกรรมการหมู่ บ้ า นและสภาตำ � บล
มาประกอบการพิจารณา แต่ อปท. ไม่มีบทบาทใดๆ (กอบกุล รายะนาคร และคณะ, 2555)
สำ�หรับขอบเขตของที่ชายตลิ่งนั้น ได้เคยมีคำ�พิพากษาฎีกาที่วางหลักไว้ว่า ”ที่ชายตลิ่ง„
ตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น หมายถึง ที่ดินซึ่งตามปกติน ํ้าขึ้นถึง
สำ � หรั บ ที่ ดิ น ริ ม แหล่ ง นํ้ า สาธารณะที่ นํ้ า ท่ ว มไม่ ถึ ง อี ก ต่ อ ไปเนื่ อ งจากเกิ ด การตื้ น เขิ น ขึ้ น ทั้ ง หมด
หรือบางส่วนตามธรรมชาตินั้น ย่อมพ้นจากสภาพการเป็น ”ที่ชายตลิ่ง„ ที่พ้นสภาพดังกล่าวจึงเป็น
สาธารณะสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ก็ ย่ อ มอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
นายอำ�เภอ และ อปท. ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ปัญหาของการจัดการที่สาธารณะของ อปท. คือ ไม่สามารถที่จะออกคำ�สั่งให้เอกชน
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของเอกชน ดังปรากฏตามคำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 145/2552 ซึ่งเป็น
คดีที่เอกชนฟ้องว่า อบต. ออกคำ�สั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกจากทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลพิ พ ากษาว่ า อำ � นาจหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลและคุ้ ม ครองที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณะสมบั ติ
ของแผ่นดินเป็นของ อปท.ตามมาตรา 68 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2544 (ปัจจุบันถูกยกเลิกและ
แทนที่โดยระเบียบฯ พ.ศ. 2553) และคำ�สั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 แต่ในกฎหมายเหล่านี้
ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อำ�นาจ อบต.ในการออกคำ�สั่งให้เอกชนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างใดๆ ออกจาก
สาธารณะไว้อย่างชัดแจ้ง อำ�นาจหน้าที่ของ อบต. จึงเป็นเพียงอำ�นาจทั่วไป อบต. ไม่มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง
ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (กอบกุล รายะนาคร
และคณะ, 2555) กรอบที่ 1 แสดงกรณีความขัดแย้งระหว่างการจัดการการท่องเที่ยวของ อบต.
กับการประกอบอาชีพประมง ซึ่งแนวโน้มของคำ�พิพากษาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พุทธศักราช 2456 กรมเจ้าท่ามีอำ�นาจ
หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลที่ ส าธารณะประโยชน์ ที่ ป ระชาชนใช้ ร่ ว มกั น ในกรณี ที่ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ดิ น
ริมนํ้าสาธารณะที่เป็น ”ที่ชายตลิ่ง„ หรือเป็นที่ดินริมทะเลซึ่งเป็น ”ที่ชายหาด„ และตามมาตรา 117
ให้อำ�นาจกรมเจ้าท่าในการควบคุมป้องกันมิให้บุคคลใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลํ้าเข้าไป
เหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้าของแม่นํ้า ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าซึ่งหมายความว่า กรมเจ้าท่ามีอำ �นาจหน้าที่
ในการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายฉบับนี้ อปท. จะมีรายได้หรือค่าตอบแทนในฐานะผู้ให้อนุญาต
ตามมาตรา 117 ทวิ ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ�เข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้า และ
ใต้นํ้าของแม่นํ้า ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้ าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ต้องเสีย
ค่าตอบแทนรายปีให้แก่ อปท.
ปัญหาความซํ้าซ้อนของบทบาทหน้าที่ อปท. และส่วนราชการส่วนกลางเป็นปัญหาใหญ่
ที่กรมการปกครองจำ�เป็นต้องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)
เคยให้ความเห็นต่อการหารือของกรมการปกครองว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27) จะกำ�หนดให้เทศบาล
เมืองพัทยา และ อบต.มีอำ�นาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะอำ�นาจหน้าที่ของนายอำ�เภอ

38

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ตามมาตรา 17 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
แต่หากอำ�นาจดังกล่าวเป็นอำ�นาจที่ซํ้าซ้อนระหว่างรัฐ และ อปท. การที่ อปท. จะมีอำ�นาจดังกล่าวได้
ก็ต่อเมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามมาตรา 30 (1) (ก) และกำ�หนดเขตความรับผิดชอบตาม
มาตรา 30 (2) เสียก่อน คณะกรรมการการกระจายอำ�นาจฯ จึงมีหน้าที่พิจารณาประเด็นปัญหา
ความซํ้าซ้อน และการถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งการเสนอให้แก้ไขกฎหมายหรือการบัญญัติกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (กอบกุล รายะนาคร และคณะ, 2555) สรุปได้ว่า หากยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ
และไม่มีกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะตราขึ้นใหม่มารองรับ อปท. ก็แทบจะไม่มี
อำ�นาจอะไรเลย

กรอบที่ 1

กรณีศึกษาความขัดแย้ง
ระหว่างชาวประมงกับ อบต.
ในการจัดการ
การท่องเที่ยว

เป็นกรณีความขัดแย้งระหว่าง อบต.ปากนํา้ ปราณ กับกลุม่ ผูป้ ระกอบการอาชีพประมงชายฝัง่ จำ�นวน 50 คน ทีใ่ ช้พนื้ ทีบ่ ริเวณ
ชายหาดนเรศวร อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่จอดเรือและเก็บเครื่องมือประมงสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
โดยกลุม่ ชาวประมงได้ยนื่ ฟ้องประธานกรรมการบริหาร อบต.ปากนํา้ ปราณ เนือ่ งจาก อบต.มีค�ำ สัง่ ให้สมาชิกกลุม่ ประมงเรือเล็ก
รื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่ อบต.จัดให้ เพื่อที่ อบต.จะได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดนเรศวร
และพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ศาลปกครองชัน้ ต้นมีค�ำ สัง่ ไม่รบั ฟ้องด้วยเหตุผลว่าทีด่ นิ บริเวณหาดนเรศวร
เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิ
ครอบครองที่ดินสาธารณะดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายซึ่งจะมีสิทธิฟ้องคดีได้
ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นไม่สอดคล้องกับกับศาลชั้นต้นโดยเห็นให้มีค�ำ สั่งที่ 651/2545 ให้รับคำ�ฟ้องไว้พิจารณา
กรณีที่ อบต.ใช้มาตรการบังคับและยืนยันทีจ่ ะใช้กฎหมายเข้ารือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างของผูฟ้ อ้ งคดีบนชายหาดสาธารณะเป็นการ
กระทำ�ที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เพราะสถานที่แห่งใหม่ที่จัดให้ไม่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพประมง และยังมีชายหาดบริเวณอื่น
ที่จะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยประชาชนไม่เดือดร้อน ดังนั้นจึงถือว่ากลุ่มผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย
ที่มา: คัดจาก กอบกุล รายะนาคร และคณะ (2555) หน้า 290

3.3.4

กฎหมายกำ�หนดเขตพื้นที่เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
นอกจากกฎหมายป่าไม้และมติ ค.ร.ม. ข้างต้นแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ม าตรา 43 และมาตรา 45 ที่ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการกำ � หนดเขตพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อม และมาตรการคุ้มครองที่ใช้บังคับในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมักจะเป็นการประกาศพื้นที่
คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณทะเลชายฝั่ ง และมาตรา 46-51 ที่ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการทำ � EIA
รวมทั้งประกาศกระทรวงฯ ที่กำ�หนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องทำ� EIA และ HIA
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำ� EIA และ HIA ซึ่งอาจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงแรม
การกำ�หนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติมาตรา 43 และ 45 มีดังต่อไปนี้
1) มาตรา 43 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำ�นาจออกกฎกระทรวงกำ�หนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นนํ้าลำ�ธาร หรือมีระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระบบนิเวศ
เปราะบาง หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้น
ยังมิได้ถูกกำ�หนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการออกกฎกระทรวง 4 ฉบับเพื่อกำ�หนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรานี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่
ก) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กำ�หนดให้พื้นที่เกาะสาก เกาะล้าน เกาะครก บริเวณน่านนํ้า
รอบเกาะดังกล่าว รวมทั้งน่านนํ้าชายฝั่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวกระทิงลาย อ่าวกะทะ
อ่าวพระจันทร์ อ่าวพัทยา และหาดไม้ลวก วัดจากแนวนํ้าลดลงตํ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ
3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ข) กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) กำ�หนดพื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆ ของ
จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริเวณน่านนํ้ารอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวนํ้าลงตํ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ
3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ค) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กำ�หนดพืน้ ทีบ่ ริเวณเกาะยูง เกาะไม่ไผ่ เกาะพีพดี อน
เกาะพีพีเล และเกาะบิด๊ะ จังหวัดกระบี่ รวมทั้งบริเวณฝั่งน่านนํ้ารอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวนํ้าลง
ตํ่าสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ง) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) กำ�หนดพื้นที่บริเวณป่าดูนลำ�พัน อำ�เภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่กว่า 311 ไร่ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2) มาตรา 45 ใช้ กั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ก ฎหมายและหน่ ว ยงานอื่ น รั บ ผิ ด ชอบอยู่ แ ล้ ว (เช่ น
เขตอนุ รั ก ษ์ เขตผั ง เมื อ ง เขตควบคุ ม อาคาร เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม หรื อ เขตควบคุ ม มลพิ ษ )
แต่ปรากฏว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าวิกฤตซึ่งจำ�เป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอำ�นาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
เข้าดำ�เนินการตามความจำ�เป็นและความเหมาะสม โดยรัฐมนตรีฯ ออกประกาศกระทรวงกำ�หนด
พื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และกำ�หนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครอง
ตั ว อย่ า งของประกาศกระทรวงตามบทบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี ผ ลครอบคลุ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่สำ�คัญของไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่
ก) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำ�หนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่
อำ�เภอคุระบุรี อำ�เภอตะกั่วป่า อำ�เภอท้ายเหมือง อำ�เภอทับปุด อำ�เภอเมืองพังงา อำ�เภอตะกั่วทุ่ง และ
อำ�เภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลหลายแห่ง เช่น บริเวณ
อ่าวพังงา พื้นที่ทะเลวัดจากแนวชายฝั่งออกไป 3,000 เมตร ในเขตจังหวัดพังงา เป็นต้น (รูปที่ 4)
เนื่องจากประกาศมีอายุ 5 ปี ประกาศนี้จึงหมดอายุไปแล้ว โดยยังไม่มีประกาศออกมาใหม่
ข) ประกาศกระทรวงฯ กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่
หลายอำ � เภอของจั ง หวั ด กระบี่ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น ชายหาด
แนวชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าพรุ แนวปะการัง บริเวณทะเลที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปเป็นระยะ
3,000 เมตร เขตอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ป่าชายเลน ฯลฯ (รูปที่ 5)
ค) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมรวมถึงพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่ง
ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ
ง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อำ�เภอบางละมุง และอำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมบริเวณ
น่านนํ้าภายในของพื้นที่ทะเล (รูปที่ 6)
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รูปที่ 5

ประกาศฯ กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่
หลายอำ�เภอของจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553

รูปที่ 4

กำ�หนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในท้องที่อำ�เภอคุระบุรี อำ�เภอตะกั่วป่า
อำ�เภอท้ายเหมือง อำ�เภอทับปุด อำ�เภอเมืองพังงา
อำ�เภอตะกั่วทุ่ง และอำ�เภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
พ.ศ. 2550

รูปที่ 6

ประกาศฯ กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อ�ำ เภอบางละมุง และอำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
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ตารางที่ 7

อำ�นาจหน้าที่ของ อปท.
แยกตามการจัดการทรัพยากร

อำ�นาจและภารกิจของ อปท. ตามกฎหมาย
ดูแล บำ�รุงรักษา/ควบคุม
แต่งตั้งเป็น พนง.เจ้าหน้าที่
อำ�นาจในการจับกุม/รื้อถอน
อำ�นาจในการออกข้อบัญญัติ/กฎหมายรอง
อำ�นาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่
อำ�นาจในการระงับกิจกรรม
อำ�นาจในการเพิกถอนสิทธิ/ใบอนุญาต
อำ�นาจในการให้วางเงินประกัน
อำ�นาจในการปรับ
อำ�นาจ/ภารกิจในการเก็บค่าธรรมเนียม
ได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม
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ป่าไม้

ที่สาธารณะ

คูคลอง ทางนํ้าสาธารณะ

✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗

✓
✗
✗
✗
✓
✓

✓
✗
✓

-

✗

-

-

✗

✓

✗

✓

-

✓

✓
✓
✓

หมายเหตุ: ✓ อปท.มีอำ�นาจหน้าที่, ✗ อำ�นาจอยู่ที่ผู้อื่น, - ไม่มีการตราในกฎหมาย
ที่มา: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 2555

ตารางที่ 7 สรุปอำ�นาจหน้าที่ของ อปท. แยกตามทรัพยากร จะเห็นได้ว่า อปท. มีหน้าที่ในการดูแล
จับกุม แต่ไม่มีอำ�นาจในการออกข้อบัญญัติคุ้มครองการใช้ประโยชน์และอำ�นาจในการระงับกิจกรรม
นอกจากนี้ อปท. ยังไม่มีอำ�นาจในทะเลและอุทยานแห่งชาติ ทำ�ให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของ อปท.เป็นไปได้อย่างยากลำ�บาก
3.3.5

มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มนํ้า
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พ.ย. 2552 เห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ส.ค. 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความ
สำ�คัญระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเพิ่มเติมพื้นที่ชุ่มนํ้าดังนี้
เพิ่มเติมพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำ�คัญระดับนานาชาติ จำ�นวน 8 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มนํ้ากุดทิง
จังหวัดหนองคาย พื้นที่ชุ่มนํ้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ชุ่มนํ้า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดตาก เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้ า ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ระดั บ ชาติ จำ � นวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ พรุ แ ม่ รำ � พึ ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบึงสำ�นักใหญ่ (หนองจำ�รุง) จังหวัดระยอง
เพิ่มเติมรายชื่อพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำ�คัญเร่งด่วนสมควรไดรับการเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์
จำ�นวน 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มนํ้ากุดทิง จังหวัดหนองคาย เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

42

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

นอกจากนี้ยังได้ประกาศมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนํ้า ดังตัวอย่างใน ตารางที่ 8
ตารางที่ 8

ตัวอย่างมาตรการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนํ้า

มาตรการอนุรักษ์
ประกาศกำ�หนดให้พื้นที่ชุ่มนํ้าที่เป็นที่สาธารณะ
ทุกแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มนํ้าแหล่งนํ้าจืด
เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวและมิให้สว่ นราชการเข้าไปใช้ประโยชน์
เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับนํ้าและกักเก็บนํ้าต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย

ให้มีการสำ�รวจและตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ชุ่มนํ้า
ตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำ�คัญ
ระดับท้องถิ่นที่ ค.ร.ม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นแหล่งรับนํ้า
ตามธรรมชาติโดยเป็นพื้นที่กักเก็บและชะลอการไหล
ของนํ้าเพื่อป้องกันนํ้าท่วมและภัยแล้ง
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดำ�รงรักษาพื้นที่
ชุ่มนํ้าตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มี
ความสำ�คัญระดับท้องถิ่นเพื่อสงวนไว้เป็นแหล่ง
รองรับนํ้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
ชุ่มนํ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งนํ้าสาธารณะ
ประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้า
ใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มนํ้า
ที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ให้มีการจัดทำ�แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า
ที่มีความสำ�คัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อคุ้มครอง
ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มนํ้าโดยมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
พืน้ ทีเ่ ป็นเขตอนุรกั ษ์และเขตพัฒนา พร้อมทัง้ กำ�หนด
แนวเขตกันชนพื้นที่ ตลอดจนกำ�หนดกิจกรรม
ที่สามารถกระทำ�ได้และห้ามกระทำ�ในพื้นที่
ให้มกี ารจัดทำ�รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) สำ�หรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่
ชุ่มนํ้าที่มีความสำ�คัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3.3.6

หน่วยงานสนับสนุน
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) กรมประมง
3) กรมที่ดิน
4) กรมชลประทาน
5) กรมทรัพยากรนํ้า
6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7) สำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) สถาบันการศึกษา
2) กรมการปกครอง
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

1) กรมขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี
2) กรมที่ดิน
3) กรมทรัพยากรนํ้า
4) สำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) สถาบันการศึกษา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1) กรมประมง
2) กรมขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี
3) สถาบันการศึกษา
4) กรมพัฒนาที่ดิน
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) กรมทรัพยากรนํ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

1) สำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
3) กรมประมง
4) สถาบันการศึกษา

การขยายขอบเขตอำ�นาจของ อปท. ในพื้นที่ทะเล
ปัจจุบัน อปท. ส่วนใหญ่ไม่มีขอบเขตอำ�นาจในทะเล แต่การขยายขอบเขตอำ�นาจทำ�ได้
ถ้ามีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เช่น ในกรณีของเทศบาลเมืองเกาะสีชัง ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ 2 เกาะ
ในอดีตเขตเทศบาลครอบคลุมแต่พื้นที่บนบก แต่เกิดปัญหาเมื่อเรือเดินทะเลที่มาจอดอยู่ระหว่าง
เกาะได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และขยะลงทะเล และคลื่นพัดขยะเข้าชายฝั่ง ดังนั้นเทศบาลจึงยื่นเรื่องไปที่
กระทรวงมหาดไทย และได้ออกพระราชกฤษฎีการองรับ แต่ถ้าเป็นกรณี อบต.จะออกเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นเทศบาลจึงได้ประกาศอำ�นาจครอบคลุมพื้นที่น่านนํ้า รวมทั้งพื้นที่
ระหว่างเกาะ และอาศัย พรบ.สาธารณสุข และ พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งออกข้อบัญญัติควบคู่ไปด้วย หากเรือเข้ามาในเขต อปท. ต้องมีการ
แจ้งให้ทราบ และ อปท. ก็สามารถจัดเก็บรายได้จากการเก็บขยะได้อีกด้วย
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เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มจะต้ อ งเป็ น เมื อ งที่ น่ า อยู่ มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เพื่ อ ให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่
3.4
มีสุขภาวะดี ไม่เป็นแหล่งโรคติดต่อ ประชาชนในเมืองต้องมีสุขภาพดี กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมเมืองที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้
3.4.1

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
เป็นกฎหมายที่อำ�นวยให้มีการทำ�ผังเมืองเพื่อกำ�หนดแนวทางพัฒนาอย่างมีระเบียบ
แบบแผน โดยมี ผั ง เมื อ งใน 2 ลั ก ษณะคื อ ผั ง เมื อ งรวมและผั ง เมื อ งเฉพาะ ผั ง เมื อ งรวมเป็ น
แผนที่กำ�หนดแนวทางการใช้ที่ดินกว้างๆ ซึ่งมักจะครอบคลุมทั้งจังหวัด และผังเมืองเฉพาะที่จะ
กำ�หนดรายละเอียดในพื้นที่ส่วนย่อยของผังเมืองรวมอีกทีหนึ่ง
พ.ร.บ. นี้กำ�หนดให้มีคณะกรรมการผังเมืองซึ่งมีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�แก่หน่วยราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งปั ญ หาของผั ง เมื อ งอยู่ ที่ ก ารบั ง คั บ ใช้ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และข้ อ กำ � หนด
ผังเมืองเองก็ค่อนข้างกว้างเช่นกำ�หนดว่า พื้นที่สีเขียวต้องเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 85% แต่การ
ประเมินว่าพื้นที่นั้นมีการใช้ที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรรมเกิน 15% เป็นเรื่องยาก
ตามกฎหมายนี้ผังเมืองจะหมดอายุทุก 5 ปี ก่อนประกาศจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ผังเมืองจะต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ปี ตามแผนกระจายอำ�นาจ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะต้องถ่ายโอนการจัดทำ�ผังเมืองรวมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.4.2

พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำ�เนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่
ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และการร่ ว มรั บ ภาระและกระจายผลตอบแทนอย่ า ง
เป็นธรรม ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง
วิธีการจัดรูปที่ดิน มีกระบวนการเริ่มต้นจากการที่ที่ดินในทำ�เลหนึ่งมีการใช้พื้นที่ดิน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เป็นที่ดินพื้นที่ว่างแต่ยังไม่มีถนน
เข้าถึง (ที่ดินทางบอด) แม้เป็นที่ดินอยู่ใจกลางเมือง แต่ก็ไม่สามารถสร้างอาคารและใช้ประโยชน์
ให้เป็นที่อยู่อาเศยและทางพาณิชย์ได้ตามศักยภาพทางการตลาดเหมือนที่ดินผืนอื่นๆ ที่สามารถ
ติ ด ต่ อ สู่ ท างสาธารณะได้ ห รื อ เป็ น ที่ ดิ น ที่ มี รู ป ร่ า งไม่ เ หมาะสมในการพั ฒ นา เช่ น ยาวแต่ แ คบ
หรือรูปร่างสามเหลี่ยมตลอดทั้งชุมชนอันเนื่องมาจากการถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมถึงระบบคมนาคมและระบบจัดการนํ้า แม้พื้นที่ดินรวมจะมีขนาดใหญ่พอที่จะพัฒนาโครงการ
แต่ ก็ ย ากที่ จ ะออกแบบอาคารให้ ใ ช้ ที่ ดิ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ หรื อ เป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ มี ส ภาพแวดล้ อ ม
ไม่น่าอยู่อาศัย เช่น ถนนทางเข้าออกเล็ก รถสวนกันยาก ไม่มีสวนสาธารณะ รวมทั้งเป็นซอยตัน
ไม่ มี ที่ ก ลั บ รถขนาดใหญ่ ทำ � ให้ ร ถเก็ บ ขยะไม่ เ ข้ า มาเก็ บ ขยะหน้ า บ้ า นโดยตรง หรื อ รถดั บ เพลิ ง
ไม่สามารถขับเข้ามาในซอยนั้นๆ ได้
ทั้งนี้การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา 41
จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในโครงการมาแสดงประกอบคำ �ขอไม่น้อยกว่า
สองในสามของเจ้าของที่ดินทั้งหมด และเป็นเจ้าของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของที่ดินในบริเวณนั้น ซึ่งในการดำ�เนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ผู้ดำ�เนินโครงการตามมาตรา 35 (2)
ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยต้องดำ�เนินการ
จัดรูปที่ดินตามแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
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3.4.3

พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้ อ ถอนอาคาร รวมทั้ ง กำ � หนดมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถาปัตยกรรม และการอำ�นวยความสะดวกแก่การจราจร ”อาคาร„ ตามคำ�นิยามของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
จะรวมไปถึ ง อั ฒ จั น ทน์ เขื่ อ น สะพาน อุ โ มงค์ ท่ า เรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ ข นส่ ง บุ ค คลในลั ก ษณะ
กระเช้าไฟฟ้า
มาตราสำ�คัญใน พ.ร.บ. ได้แก่ มาตรา 8 ซึ่งให้อำ�นาจรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
(โดยคำ � แนะนำ � ของคณะกรรมการควบคุ ม อาคาร) ออกกฎกระทรวง กำ � กั บ ประเภท ลั ก ษณะ
แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคารในกรณีที่ยังไม่มีการออกแบบกฎกระทรวง
ตามมาตรา 8 ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติรายละเอียดได้ โดยไม่ขัดกับกฎกระทรวง และสามารถ
ออกข้อบัญญัติที่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงได้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น (มาตรา 6) แต่ทั้งนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมและได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
3.4.4

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เป็นกฎหมายที่ให้อำ�นาจ อปท. ในการจัดการสุขภาวะเมืองที่กว้างขวางมาก และ อปท.
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ใ ช้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ใ นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ ง การจั ด การสุ ข อนามั ย ของเมื อ ง
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การกำ�กับกิจการต่างๆ เพื่อป้องกันและระงับเหตุรำ�คาญ อปท. อาศัยกฎหมาย
ฉบั บ นี้ ใ นการควบคุ ม กิ จ การมิ ใ ห้ ก่ อ มลพิ ษ จั ด การบริ ห ารเมื อ งให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี ค วาม
ปลอดภัย
มาตราที่สำ�คัญได้แก่ มาตราที่ 31 ที่ใช้ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการ
มหรสพ สนามกอล์ฟ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 5/2538 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ 12/2538 กำ�หนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามมาตรา 32 อปท. จะต้องออกข้อกำ�หนด (เป็นเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ) ประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในท้องถิ่น และกำ�หนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพ
กิจการท่องเที่ยวหลายประเภทจะอยู่ในการควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ เช่น กิจการ
เกี่ยวกับบริการ อาทิ สถานอาบอบนวด (รวมทั้งสปา) สถานที่อบไอนํ้า อบสมุนไพร การประกอบ
กิจการให้เช่าห้องพัก
อปท. ยั ง สามารถออกข้ อ กำ � หนดตามมาตรา 43 เพื่ อ ควบคุ ม การจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า
ในพื้นที่สาธารณะ วิธีการผลิต จำ�หน่าย และสะสมอาหาร การรักษาความสะอาด การจัดวางสินค้า
ซึ่งตามกฎหมายเทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี ได้ใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ในการจัดการหาบเร่ แผงลอย
จำ�นวน 2,282 ราย หน้าชายหาดบางแสนให้เข้าสู่ระบบเก็บค่าใบอนุญาตจำ�หน่ายสินค้า 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 เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดองค์กรที่เปลี่ยนไปจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำ�บล กฎหมาย
ฉบั บ นี้ เ น้ น การดู แ ลความสะอาดในพื้ น ที่ ส าธารณะทางเท้ า กำ � กั บ ให้ เ จ้ า ของอาคารดู แ ลทางเท้ า
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และต้นไม้ไม่ให้รกรุงรัง ห้ามการโฆษณาและโปรยใบปลิวโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามติดตั้ง ตาก และ
วางสิ่งใดๆ ไว้ในที่สาธารณะ ห้ามบ้วนนํ้าลาย ขากสเลด เสมหะ ฯลฯ ทางถนนพื้นรถ ฯลฯ ห้ามทิ้ง
ขยะลงบนทางถนน ทางนํ้า และที่สาธารณะ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 500-10,000 บาท
3.4.6

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535
เป็นกฎหมายที่กำ�หนดให้รัฐมีนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติ แผนระดับจังหวัด
ให้มีการกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ นํ้าบาดาล คุณภาพอากาศ
ระดับเสียง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังให้อำ�นาจการ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำ�เนิด เช่น โรงแรมที่มีจำ�นวนห้องตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป อาคารศูนย์การค้า
หรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวมกั น 25,000 ตร.ม. ขึ้ น ไป ซึ่ ง เจ้ า ของแหล่ ง มลพิ ษ
มีหน้าที่ต้องจัดให้มีระบบบำ�บัดมลพิษ หรือส่งมลพิษและของเสียจากกิจการของตนไปสู่การบำ�บัด
ตามมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกำ�เนิดที่กำ�หนด
สำ�หรับค่าธรรมเนียมการบำ�บัดนํ้าเสียนั้น หากใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินเงินรายได้
ของท้องถิ่น หรือกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายนั้น อปท. ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หากมาจากแหล่งอื่น อปท. มีอำ�นาจกำ�หนดค่าบริการบำ�บัดนํ้าเสียได้เอง
ตาม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขั้นตอนกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ในกรณี ที่ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง มลพิ ษ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจะถู ก ปรั บ เป็ น 4 เท่ า
ของอัตราค่าบริการ
ปัญหาของ พ.ร.บ. นี้ก็คือ การบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในระดับผู้บริหารที่จะไปเก็บค่าธรรมเนียมนํ้าเสียด้วยเหตุผลว่าจะ
สูญเสียฐานเสียง แม้แต่ กทม. จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการบำ�บัดนํ้าเสีย
มี ปั ญ หาต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งสู ง ปั ญ หาต้ น ทุ น การบำ � บั ด สู ง เพราะระบบออกแบบไม่ เ หมาะสม
หรือนํ้าที่เข้าสู่ระบบเป็นนํ้าฝนผสมเป็นอันมาก ทำ�ให้ อปท. ส่วนใหญ่ไม่ยินดีที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับนี้

3.5
กฎหมายและข้อบังคับ
กำ�กับกิจการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ คือ
3.5.1

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็นกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยใช้ควบคุมการจัดตั้งและดำ�เนินกิจการสถานบริการ
ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีการมั่วสุมหรือมีกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม และ
รัฐมนตรีสามารถออกกฤษฎีกากำ�หนดที่ตั้งให้อยู่ในทำ�เลที่เหมาะสมไม่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
ไม่ก่อความรำ�คาญต่อชุมชน กำ�หนดอายุผู้ใช้บริการ ซึ่งกิจการภายใต้กฎหมายก็ได้แก่ ร้านอาหาร
ภัตตาคาร ไนท์คลับ สถานอาบอบนวด คาราโอเกะ อย่างไรก็ดี สปาเป็นกิจการที่มิได้อยู่ใต้กฎหมายนี้
แต่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
3.5.2

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
เป็นกฎหมายกำ�กับกิจการโรงแรมให้อยู่ในทำ�เลอันเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย มีการอำ�นวยความสะดวกตามมาตรฐานกำ�หนด ในทำ�นองเดียวกับ 3.5.1
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3.5.3

มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงมหาดไทย การส่งเสริมและจัดการ
การท่องเที่ยว เป็นกิจการที่ อบต. อาจจัดทำ�ตามมาตราที่ 68 ภายใต้ พ.ร.บ. สภาตำ�บล และ
อบต. พ.ศ. 2537 เป็นภารกิจที่ต้องทำ�ในเขตเทศบาลตามมาตรา 56 ภายใต้ พ.ร.บ. เทศบาล 2496
และเป็นกิจการที่สมควรให้ อบจ. ทำ� ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ภายใต้ พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540
และเป็ น ภารกิ จ ที่ จ ะได้ รั บ การถ่ า ยโอนจาก ททท. ตาม พ.ร.บ. กำ � หนดแผนและขั้ น ตอน
กระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใต้มาตรา 16 และ 17 ใน 3 ด้าน
ด้วยกันตามรูปที่ 7

รูปที่ 7

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ�น
ไดรับการถายโอนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนจากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
การวางแผนการทองเที่ยว

การปรับปรุงดูแลแหลงทองเที่ยว

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ

ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำ�หนดมาตรฐานใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย
มีเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
2) มาตรฐานด้านบริการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
มีบริการด้านความปลอดภัย
มีบริการภัตตาคารและร้านอาหาร
มีบริการสินค้าและของที่ระลึก
มีบริการที่พักค้างแรมสำ�หรับนักท่องเที่ยว
มีบริการนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
มีบริการด้านบันเทิง และนันทนาการ
มีบริการด้านสารสนเทศ
มีบริการด้านขนส่ง
3) มาตรฐานด้านการตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วย
มีการกำ�หนดแผนการท่องเที่ยว
มีการสร้างเส้นทางหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
จัดให้มีการโฆษณาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว
ดังนั้นในการสร้างดัชนีวัดศักยภาพ ในบทที่ 7 จึงได้นำ�เอาตัวแปรในมาตรฐานเหล่านี้มาพิจารณา
เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
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3.5.4

มาตรฐานในการกำ�กับแหล่งท่องเที่ยว
สำ � นั ก งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วได้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � มาตรฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสำ � หรั บ
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งสิ้น 13 มาตรฐาน ประกอบด้วย
1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
4) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
5) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
6) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
7) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติ
8) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทนํ้าตก
9) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
10) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ
11) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง
12) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ�
13) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศักยภาพในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การจัดการ
ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตสำ�นึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พิจารณาจากสภาพทรัพยากรที่มีความเหมาะสม มีลักษณะ
เฉพาะและลักษณะพื้นถิ่น โดยเน้นความสำ�คัญของระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรมของพื้นที่และความ
ดึงดูดใจว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ความสำ�คัญที่แตกต่างกันแต่ละปัจจัย เช่น สภาพธรรมชาติ
ความสำ�คัญของระบบนิเวศ ความเด่นด้านกายภาพ ความสวยงามของธรรมชาติ (สำ�นักงานพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว, 2548)
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความมี คุ ณ ภาพเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์นั้น (สำ�นักงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2550)
3.5.5

มาตรฐานสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำ�หนดไว้ดังนี้

1) เกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข (Public Health Standard)
ก) การควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำ�คัญ 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
สำ�นักงานพัฒนาบริการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) ได้กำ�หนด
มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไว้ 3 ระดับ คือ
1) ระดับพืน้ ฐาน (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
อาหารเพื่อการท่องเที่ยวพึงมีและพึงปฏิบัติให้ได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานระดับพื้นฐานตามที่ได้กำ�หนด
ไว้ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ 21 เกณฑ์ 107 ตัวชี้วัด โดยคำ�นึงถึงความพร้อมด้านการจัดการ
ความต้องการของชุมชน รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเป็นการพัฒนาบริการที่ส่งเสริมต่อการรักษาคุณค่าการท่องเที่ยว
3) ระดับสากล (International Standard) เป็นระดับมาตรฐานที่ถูกกำ�หนดขึ้นเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำ�คัญกับทุกองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย
11 องค์ประกอบ 21 เกณฑ์ 107 ตัวชี้วัด โดยเน้นในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพ
บริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการพัฒนาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นตํ่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการ
ที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ
การพั ฒ นาส้ ว มสาธารณะในประเทศไทยให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง แพร่
โรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นพัฒนา
ส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานหรือ
Healthy Accessibility Safety (HAS)
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1) สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำ�เนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitation Condition) เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ
อุปกรณ์สิ่งอำ�นวยความสะดวกไว้บริการ เช่น นํ้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำ�ระเพียงพอ การเก็บกัก
หรือบำ�บัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะมีผลดีต่อร่างกายและจิตใจของ
ผู้ใช้บริการ
2) เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้
รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
3) ปลอดภั ย (Safety) หมายถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งปลอดภั ย ขณะใช้ ส้ ว ม เช่ น
สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปได้ว่า สำ�หรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อปท. มีภารกิจมาก แต่อำ�นาจน้อย
แต่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง อปท. มีกฎหมายสาธารณสุขอยู่ในเมืองหลายฉบับที่ยังไม่ได้ใช้
ให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น การให้ความรู้ผู้นำ�และบุคลากรของ อปท. ในเรื่องการใช้กฎหมายจึงเป็น
เรื่องสำ�คัญ

50

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

บทที่ 4
อปท. กับการหารายได้จากการท่องเที่ยว
CHAPTER

IV
อปท. จำ�เป็นต้องมีรายได้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีต้นทุนสูงการจัดการการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะ การบำ�บัดนํ้าเสีย ดังนั้น อปท. จึงควรมีรายได้ที่เพียงพอ และ/หรือมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บทนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ทบทวนที่มาและขนาดรายได้ของ อปท. และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ อปท. ในการจัดหารายได้
เพื่อใช้สำ�หรับจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทนี้ ก็ เ พื่ อ ศึ ก ษาภาพรวมเกี่ ย วกั บ รายได้ ข อง อปท. และนำ � เสนอ
กรณีศึกษา 2 กรณี เกี่ยวกับปัญหาของการหารายได้ของ อบต.ในเขตอุทยานแห่งชาติ

4.1
ภาพรวมรายได้ของ อปท.
จากเงินงบประมาณและอื่นๆ

ตามกฎหมายแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำ � นาจฯ รั ฐ บาลจะต้ อ งดำ � เนิ น การกระจายงานและ
กระจายเงินให้แก่ อปท. ตามมาตรา 30 (4) ของพระราชบัญญัติกำ �หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำ�นาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งกำ�หนดให้รัฐจัดสรรรายได้ให้ อปท. ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล และต้องเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2549
แต่ในความเป็นจริง การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถเป็นไปตามเจตนารมณ์ดั้งเดิม จึงได้แก้ไข
กฎหมายเพื่อเลื่อนระยะเวลาเป้าหมายออกไปโดยไม่มีกำ�หนด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ง บประมาณ 2555 แล้ ว จะเห็ น ว่ า รายได้ โ ดยรวมของ อปท.
มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 อย่างชัดเจน ส่งผลให้การจัดสรรรายได้โดยรวมของ อปท.
ในปี พ.ศ. 2555 จากเงินงบประมาณ เพิ่มสูงขึ้นราว 98,723 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.9 จากปีงบประมาณก่อนหน้า (ตารางที่ 9) แม้ว่าในปีงบประมาณ 2555 รายได้จะเพิ่มขึ้น
แต่มีอัตราที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2554
จะเห็นว่า รายได้ที่ อปท. ต้องได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
และต้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง ร้ อ ยละ 35 ของรายได้ สุ ท ธิ ข องรั ฐ บาลนั้ น จะเป็ น จำ � นวนมากหรื อ น้ อ ย
จะขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของรัฐบาล หากในปีงบประมาณใดรัฐมีรายได้สุทธิมากขึ้น รายได้ของ อปท.
ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
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หลังจากที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น รายได้ของ อปท. ก็มีจำ�นวนเพิ่มสูงขึ้นตามลำ�ดับ (ยกเว้นปี
พ.ศ. 2553 ที่รัฐจัดเก็บภาษีได้ตํ่ากว่าเป้า) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (รูปที่ 8) ในปี พ.ศ. 2555 โดยมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 26.77 ยังไม่ถึงร้อยละ 35 ตามเวลาที่กำ�หนด
หน่วย: ล้านบาท

ตารางที่ 9

ภาพรวมการจัดสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

ปีงบประมาณ

ลักษณะการจัดสรร
รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้และแบ่งให้
เงินอุดหนุน
อบจ. เทศบาล และอบต.
กทม.
เมืองพัทยา
รวมทั้งสิ้น

2553

2554

2555

201,100.0
139,895.2
125,363.0
13,182.1
1,350.0
340,995.2

257,355.0
173,900.0
158,875.4
13,629.6
1,395.0
431,255.0

308,887.0
221,091.8
205,418.7
14,219.7
1,453.4
529,978.8

ปี พ.ศ. 2553/ 2554
+ เพิ่ม / - ลด
จำ�นวน
ร้อยละ
+56,255.00
+34,004.80
+33,512.40
+447.40
+45.00
+90,259.80

+28.0
+24.3
+26.7
+3.4
+3.3
+26.5

ปี พ.ศ. 2554/ 2555
+ เพิ่ม / - ลด
จำ�นวน
ร้อยละ
+51,532.00
+41,184.40
+40,585.90
+540.10
+58.40
+98,723.80

+20.0
+22.9
+24.6
+3.9
+4.2
+22.9

ที่มา: หนังสืองบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555

ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 (2) ได้ให้ความสำ�คัญกับ
อปท. โดยให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาจัดระบบการคลังเพื่อให้
บริการสาธารณะอย่างครบถ้วนตามอำ�นาจหน้าที่ และมาตรา 283 (4) ระบุว่าจะต้องให้มีกฎหมาย
รายได้ท้องถิ่นเพื่อให้ อปท. มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายตามอำ�นาจหน้าที่นั้น แต่ในปัจจุบันนี้
กฎหมายรายได้ท้องถิ่นก็ยังคงไม่เกิดขึ้น
รายได้ของ อปท. สามารถจำ�แนกได้เป็น 4 กลุ่ม1 ประกอบด้วย (1) รายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง (2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้ หรือแบ่งให้ท้องถิ่น (3) รายได้จากการ
จั ด สรรภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ แ บ่ ง เพิ่ ม เติ ม ให้ อปท. ตามพระราชบั ญ ญั ติ กำ � หนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (4) รายได้ที่รัฐจัดสรรเพิ่มให้
หรือเงินอุดหนุน อนึ่งการจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ตามมติคณะรัฐมนตรีในปีหนึ่ง ๆ นั้น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง เช่น มีการปรับลดหรือเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของรัฐสภา (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10

ภาพรวมประมาณการรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐเก็บให้
ภาษีที่รัฐแบ่งให้
เงินอุดหนุน
รายได้รวมของ อปท.

2552

จำ�นวน
38,746
140,679
71,900
163,057
414,382

ร้อยละ
9.35
33.95
17.35
39.35
100.00

2553

จำ�นวน
29,110
126,590
45,400
139,895
340,995

ร้อยละ
8.54
37.12
13.31
41.03
100.00

2554

จำ�นวน
38,746
148,109
70,500
173,900
431,255

ร้อยละ
8.98
34.34
16.35
40.32
100.00

2555

จำ�นวน
46,530
175,457
86,900
221,092
529,979

ร้อยละ
8.78
33.11
16.39
41.72
100.00

ที่มา: สกล ลีโนทัย 2556

1

ทั้งนี้ จะยังไม่กล่าวถึงรายได้จากเงินสะสมและเงินกู้ เนื่องจากไม่พบว่ามีหน่วยงานใดที่ทำ �การรวบรวมข้อมูลจาก อปท. ทั่วประเทศ
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รูปที่ 8

รายได้ของ อปท.
หลังจากที่มีการกระจายอำ�นาจ
ที่มา: สกล ลีโนทัย (2556)

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รายไดของรัฐ

2,500,000 (ลานบาท)

รายไดรวม อปท.
1,980,000

2,000,000
1,500,000
1,250,000

749,948

772,574

1,585,500

1,650,000
1,350,000

823,000
829,496

500,000
0

1,495,000

1,063,100

1,000,000
708,826

1,360,000 1,420,000

98,617

99,936

159,753

176,803

184,066

241,948

293,750

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

327,313

357,424

376,740

400,339

340,995

2549

2550

2551

2552

2553

431,255

2554

529,979

2555

ข้อมูลในตารางที่ 11 แสดงประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บตามที่กฎหมาย
ต่างๆ ให้อำ�นาจการจัดเก็บ ซึ่งรายได้ที่มีสัญลักษณ์ * ปรากฏอยู่อาจเกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตารางที่ 11

รายได้และกฎหมายที่ระบุรายได้
ที่ อปท. จัดเก็บเอง

ประเภทของรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน*
ภาษีบำ�รุงท้องที่*
ภาษีป้าย*
ภาษียาสูบ นํ้ามัน และโรงแรม*
อากรฆ่าสัตว์

กฎหมายที่ให้อ�ำ นาจจัดเก็บภาษี
พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พ.ร.บ. ภาษีบ�ำ รุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2511
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

อากรรังนกนางแอ่น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
และ พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
การควบคุมอาคาร*
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์
พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์
พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การแจ้งสถานที่จ�ำ หน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร*
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย* พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือสิ่งปฏิกูล*
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

อปท. ที่ได้รับเงินรายได้
อบต. เทศบาล อบจ. พัทยา กทม.
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
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การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ตารางที่ 11 (ต่อ)

รายได้และกฎหมายที่ระบุรายได้
ที่ อปท. จัดเก็บเอง

ประเภทของรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
บัตรประจำ�ตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา*
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนัน*
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ*
ค่าปรับผู้กระทำ�ผิด
ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข*
ค่าปรับผู้กระทำ�ผิด
ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ*
ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย
บัตรประจำ�ตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย
จราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย
และข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าปรับผู้กระทำ�ผิดกฎหมายป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำ�หรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ*
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำ หน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร*
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
อื่นๆ
รายได้จากค่าตอบแทน
จากสิ่งล่วงลํ้าลำ�นํ้า*

กฎหมายที่ให้อ�ำ นาจจัดเก็บภาษี
พ.ร.บ. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
พ.ศ. 2526
พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

อปท. ที่ได้รับเงินรายได้
อบต. เทศบาล อบจ. พัทยา กทม.
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
✓
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

✓

✓

✓

✓

✓

✓

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ✓
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

พ.ร.บ. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
พ.ศ. 2526
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

✓
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ตารางที่ 12

รายได้และกฎหมายที่ระบุรายได้
ที่รัฐบาลจัดเก็บแทน
และรายได้ที่แบ่งให้ อปท.

ประเภทของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ
และแบ่งให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา*
ภาษีการพนัน*
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน*

ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าภาคหลวงป่าไม้
ค่าธรรมเนียมนํ้าบาดาล
ค่าใบอนุญาต อาชญาบัตร ประมง
อากรประมง
รายได้ตามกฎหมายอุทยานฯ

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

กฎหมายที่ให้อ�ำ นาจจัดเก็บ
หรือกำ�หนดวิธีจัดสรร
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมลู ค่าเพิม่
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
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมลู ค่าเพิม่
และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจ
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.)
พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 และ
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490
พ.ร.บ. สภาตำ�บลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯ พ.ศ. 2542
และประมวลกฎหมายที่ดิน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯ พ.ร.บ. กำ�หนดแผนฯ พ.ศ. 2542

อปท. ที่ได้รับเงินรายได้
อบต. เทศบาล อบจ. พัทยา กทม.

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตารางที่ 11 และ 12 แสดงประเภทของรายได้ของ อปท. ตามกฎหมายกำ�หนด หมายความว่า
หาก อปท. จะหารายได้ เช่น เก็บค่าธรรมเนียม ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี้ ประเภทของรายได้
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือ รายได้ที่มี * ซึ่งมีอยู่ 15 รายการด้วยกัน แต่รายการที่เป็นรายได้
จากอุ ท ยานแห่ ง ชาติ นั้ น อบต.เท่ า นั้ น ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ หากยกระดั บ เป็ น เทศบาลก็ จ ะสู ญ เสี ย
รายได้ส่วนนี้ไป และยังมีภาษีโรงแรมร้อยละ 3 ที่เป็นรายได้ของ อบจ. เท่านั้น
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4.2
กรณีศึกษา
การจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ที่มีเขตอุทยานแห่งชาติ
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4.2.1

เทศบาลตำ�บลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำ � บลสุ เ ทพประกอบด้ ว ยประชากรประมาณ 16,000 คน มี ร ายได้ ก ว่ า
67 ล้านบาท2 ซึ่งมาจากแหล่งรายได้สามทาง คือ 1) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 2) รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรรให้3 และ 3) รายได้ที่จัดเก็บเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43, 30 และ 27 ตามลำ�ดับ
แม้ ว่ า สั ด ส่ ว นของรายได้ ที่ เ ทศบาลตำ � บลสุ เ ทพจั ด เก็ บ เองจะสู ง กว่ า สั ด ส่ ว นการจั ด เก็ บ รายได้
ประเภทนี้ในภาพรวมทั่วประเทศตามตารางที่ 4.2 ก็ตาม แต่อัตรารายได้ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า
รายได้ ที่ เ ทศบาลจั ด เก็ บ เองก็ ยั ง อยู่ ใ นอั ต ราที่ ตํ่ า เมื่ อ เที ย บกั บ รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนมา
จากรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาแหล่งรายได้ที่เทศบาลตำ�บลสุเทพจัดเก็บเองนั้น ยังคง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อการเพิ่มรายได้โดยรวมของเทศบาล
จากการสัมภาษณ์ปลัดเทศบาลตำ�บลสุเทพ คุณพยอม เผ่ากันทะ4 พบว่า รายได้จาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นรายได้หลักของเทศบาล ซึ่งสูงถึงประมาณร้อยละ 80 หรือราว 14 ล้านบาท
ในกลุ่มของรายได้ที่มีการจัดเก็บเอง ส่วนรายได้ที่เหลืออีกร้อยละ 20 มาจากแหล่งอื่นๆ รวมกัน
อาทิเช่น ภาษีปา้ ย ภาษีบ�ำ รุงท้องที่ อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตในการจัดตัง้ ตลาดเอกชน
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การกำ�จัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจำ�หน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ และการมีสถานที่จำ�หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น
แม้ว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเป็นแหล่งรายได้สำ�คัญ ซึ่งมีสถานประกอบการจำ�นวนมาก
อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดเก็บภาษีชนิดนี้ยังประสบปัญหา จากการประมาณการจัดเก็บภาษี
ชนิดนี้ในปีที่ผ่านมาพบว่า สัดส่วนของภาษีดังกล่าวอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 50 ถึง 80 ของภาษี
ที่ควรจัดเก็บได้ทั้งหมดเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ จะมาติดต่อชำ�ระเองที่เทศบาล นอกจากนี้ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน เทศบาล
ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ในช่วงของการเสียภาษี
ประเภทนั้นๆ เป็นประจำ�ด้วย
อุ ป สรรคของการจั ด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลตำ � บลสุ เ ทพแบ่ ง ออกเป็ น สองประเด็ น
คือ ประเด็นที่หนึ่ง เทศบาลยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน และประเด็นที่สอง รายได้
บางชนิดยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นแรกนั้น การจัดเก็บรายได้ที่ไม่ครบถ้วน
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งโดยหลักแล้วเกิดจากการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่มาชำ�ระหรือจงใจ
หลีกเลี่ยงภาษี เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ทางเทศบาลก็จะมีการส่งจดหมายแจ้งให้มาชำ�ระภาษี
ตามกำ�หนด วิธกี ารเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะสัมฤทธิผ์ ลกับสถานประกอบการโรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร
ที่เคยได้มาขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการกับทางเทศบาล ซึ่งมักเป็นสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย นอกจากมาตรการการทวงถาม
ด้วยจดหมายและการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีแล้ว ปัจจุบันเทศบาลไม่มีการใช้วิธีจัดเก็บภาษี
ในรูปแบบอื่น แม้ในอดีตจะเคยมีการให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยทำ�การจัดเก็บภาษีบำ�รุงท้องที่5 ก็ตาม

2 จากคำ�แถลงงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำ�บลสุเทพ ระบุว่า รายได้ปี พ.ศ. 2553 อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย รายได้ที่จัดเก็บเองประมาณ 18 ล้านบาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ประมาณ 20 ล้านบาท
และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 29 ล้านบาท ซึ่งในจำ�นวนเงินอุดหนุนนี้ จำ�นวน 13 ล้านบาทเป็นเงินที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย
3 ส่วนใหญ่ของรายได้ประเภทนี้มาจากการทำ�นิติกรรมที่ดิน ซึ่งเคยมียอดสูงถึงราว 30 ถึง 40 ล้านบาท
4 ย้ายเข้ามารับตำ�แหน่งปลัดเทศบาลตำ�บลสุเทพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ก่อนหน้านี้ ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5 การเก็บภาษีโดยวิธีดังกล่าวนั้นได้มีการยกเลิกมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่เดิมรายได้ร้อยละ 5 ของการจัดเก็บจะแบ่งให้ผู้ใหญ่บ้าน
และอีกร้อยละ 5 จะนำ�ส่ง
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อนึ่งแม้จะปรากฏว่ามีชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณดอยสุเทพ-ปุย อยู่จริง หากแต่พื้นที่อยู่อาศัยนั้น
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติและปราศจากเอกสารสิทธิ์ ทางเทศบาลจึงไม่มีสิทธิเก็บภาษีบำ�รุงท้องที่
คงทำ�ได้เฉพาะการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในบริเวณที่สามารถเก็บได้ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตํ่ากว่า
ที่ควรจะเป็น และไม่พอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและกำ�จัดขยะ โดยเฉพาะในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี6 โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายนี้ ยังไม่ได้นับรวมค่านํ้ามันรถ ค่าจ้างแรงงาน และ
ค่าซ่อมบำ�รุงพาหนะ ของเทศบาลในการจัดเก็บและกำ�จัดขยะอีกด้วย
ส่วนประเด็นที่รายได้บางชนิดยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรมนั้น เทศบาลมีความ
จำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยทำ�การจัดเก็บภาษีในส่วนที่ยังไม่มีการเก็บ
หรือยังเป็นประเด็นปัญหาว่าการเก็บภาษีดังกล่าวนั้นอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ที่เทศบาลจะทำ�ได้หรือไม่
อาทิ การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากสนามกอล์ฟและสนามบินในเขตเทศบาล และร้านค้าหาบเร่
แผงลอยในบริเวณเชิงดอยจนถึงยอดดอยสุเทพ เป็นต้น
ยกตัวอย่าง กรณีแผงขายของบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ
เทศบาลยังไม่เคยมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการประกอบการค้า เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นส่วนของ
วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ซึ่งถือเป็นกิจการและรายได้ของวัด เช่นเดียวกันกับบริเวณหน้าวัด
พระธาตุ ด อยสุ เ ทพราชวรวิ ห ารที่ ท างเทศบาลยั ง ไม่ เ คยมี ก ารเก็ บ ภาษี ห รื อ ค่ า ธรรมเนี ย มใดๆ
เนื่ อ งจากยั ง มี ข้ อ ถกเถี ย งกั น อยู่ ว่ า หน่ ว ยงานใดมี อำ � นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด การเก็ บ ภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมในบริเวณดังกล่าวระหว่าง กรมทางหลวง กรมอุทยานแห่งชาติฯ หรือเทศบาลตำ�บลสุเทพ
ซึ่ ง พื้ น ที่ พิ พ าทนี้ มิ ใ ช่ มี เ ฉพาะหน้ า วั ด พระธาตุ ด อยสุ เ ทพฯ เท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง บริ เ วณรอบๆ
บนดอยปุยและหน้าพระตำ�หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ด้วย ปัญหานี้ทางเทศบาลฯ จะต้องดำ�เนินการ
หาทางออกร่วมกับหน่วยงานอื่นต่อไป
การศึกษาขอบเขตอำ�นาจของ อปท. สามารถใช้อำ�นาจหน้าที่ในการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในมาตรา 20 ระบุให้ อปท. มีอำ�นาจออกข้อกำ�หนด
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และจัดระเบียบในการเก็บขนและกำ�จัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย รวมทั้งกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง เทศบาลยั ง สามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มได้ โ ดย 1)ทำ � สั ญ ญาระหว่ า งวั ด
กั บ ผู้ เ ช่ า ที่ โ ดยให้ ท างวั ด ระบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาว่ า ให้ ผู้ เ ช่ า ที่ ไ ปเสี ย ภาษี ที่ เ ทศบาลโดยให้ อ อกใบเสร็ จ
ผู้จ่ายเป็นชื่อวัด และ 2) วัดไปเสียภาษีเอง ส่วนรายได้ที่เก็บจากนักท่องเที่ยวเทศบาลยังไม่เคยมี
การเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวมาก่อน เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดให้อำ�นาจไว้ และเคยมีกรณีที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่าทำ�ไม่ได้ ตามกรอบที่ 2
ข้อเสนอแนะ หนึ่ง การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องที่ในระดับตํ่า
ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการกำ�จัดขยะในบริเวณของเทศบาลที่อยู่ในระดับสูงนั้น เห็นว่า ทางเทศบาล
อาจจะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบวิ ธี ก ารประเมิ น ภาษี แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วให้ ถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ � และ
เป็นปัจจุบันมากขึ้น และสอง กรณีบริเวณแผงขายของบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่ทางเทศบาล
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากแผงขายของเนื่องจากเป็นพื้นที่ในส่วนของวัด ซึ่งหากพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้ว อปท. มีอำ�นาจหน้าที่ในการคุ้มครองป้องกันสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นใน มาตรา 20 ระบุให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจออกข้อกำ�หนดของ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกำ�จัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย รวมถึงการกำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินอัตรา
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
6

เทศบาลกำ�ลังระดมความคิดลดขยะบนดอย เช่น การจ้างไม่ให้ทิ้ง การรับซื้อขยะ การแยกขยะและกำ�จัดขยะอินทรีย์ในพื้นที่เอง
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กรอบที่ 2

ข้อจำ�กัดด้านกฎหมาย
ในการหารายได้จากการท่องเที่ยว
ของ อปท.
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กรณี อบต.เกาะช้าง และ อบต.เกาะช้างใต้ จังหวัดตราด ได้ออกข้อบัญญัติตำ�บลเพื่อกำ�หนดการเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเทีย่ วในอัตราคนละ 20 บาท เพือ่ เป็นค่าบำ�รุงรักษาสิง่ แวดล้อมในด้านการจัดการขยะมูลฝอย การบำ�รุงรักษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวอันประกอบด้วย ป่าไม้ ทะเล ชายหาด และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า อบต.
สามารถออกข้อบัญญัติต�ำ บลดังกล่าวได้ โดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติก�ำ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24)1 มาตรา 23 (19)2 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำ�บล
และองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 มาตรา 673 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง4 และมาตรา 82 (4)5 ทั้งนี้สำ�นักปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอำ�นาจของ อบต. ในการออกข้อบัญญัติตำ�บล
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การเก็บค่าธรรมเนียมของ อบต. จะต้องเป็น
กรณีที่ อบต. จัดบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น
นักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริการหรือประโยชน์จากการบำ�รุงรักษาสิ่งแวดล้อมของ อบต. ทั้งสองแห่งโดยตรงแต่ประการใด
แต่ผทู้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากการบำ�รุงรักษาสิง่ แวดล้อมของ อบต. ทัง้ สองแห่ง ทัง้ ในด้านสุขลักษณะของผูอ้ ยูอ่ าศัย และประโยชน์
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ประชาชน และผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ใน อบต. ทั้งสองแห่งนั้น
ดังนัน้ อบต. จึงไม่มอี �ำ นาจกระทำ�ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อ�ำ นาจไว้เป็นการเฉพาะเท่านัน้ จากข้อจำ�กัดด้านกฎหมายดังกล่าว
จึงทำ�ให้ อปท. มีอำ�นาจในการหารายได้จากการท่องเที่ยวได้น้อยมาก
ที่มา: กอบกุล รายะนาคร และคณะ (2555) หน้า 269
หมายเหตุ: บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารสส่วนตําบล เพื่อกําหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากนักทองเที่ยว เรื่องเสร็จที่
817/2546
1 พระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาตรา 16 บัญญัตใิ ห้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำ�บลมีอ�ำ นาจหน้าที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งสิ้น 31 รายการซึ่งรวมถึง มาตรา 16 (24) “การจัดการ การบำ�รุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
2 ตามพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 23 (19) “ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์
จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น”
3 พระราชบัญญัตสิ ภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล มาตรา 67 บัญญัตใิ ห้ อบต. มีหน้าทีต
่ อ้ งทำ�ในเขต อบต. 9 ประการซึง่ รวมถึงมาตรา 67 (7) “คุม้ ครอง ดูแล และบำ�รุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล มาตรา 71 วรรค 1 บัญญัติให้ อบต. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บลเพื่อใช่บังคับในเขต อบต. ได้เท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ของ อบต. หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ อบต. ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ�ำ นาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและจะกำ�หนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำ�หนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
5 พระราชบัญญัตสิ ภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล มาตรา 82 บัญญัตใิ ห้ อบต.อาจมีรายได้จากทีม่ าต่างๆ ซึง่ รวมถึง มาตรา 82 (4) “ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ

ตามที่มีกฎหมายกำ�หนดไว้”

4.2.2

เทศบาลตำ�บลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ตำ�บลบ้านหลวงเป็นหนึ่งใน 9 ตำ�บล7 ที่มีแนวเขตการปกครองคาบเกี่ยวกับอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน โดยในจำ�นวนนี้มี 11 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่
อุทยานฯ มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 13,000 คน หรือ 3,500 ครัวเรือน องค์การบริหาร
ส่ ว นตำ � บลบ้ า นหลวง ก่ อ ตั้ ง ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2540 ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น เทศบาล
ตำ�บลบ้านหลวงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
จากรายงานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำ�บลบ้านหลวง
ระบุ ว่ า รายรั บ รวมของเทศบาลมี ป ระมาณ 50 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น จากทางรั ฐ บาล
ประมาณ 30 ล้านบาท8 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ประมาณ 19 ล้านบาท และรายได้ที่
ทางเทศบาลเก็บเองไม่ถึง 1 ล้านบาท เนื่องจากบางส่วนของพื้นที่ของตำ�บลอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เทศบาลตำ�บลบ้านหลวงจึงได้รับจัดสรรรายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
จำ�นวนกว่า 180,000 บาท
7 ในเขตอำ�เภอจอมทองประกอบด้วย (1) ตำ�บลบ้านหลวง (2) ตำ�บลสบเตี๊ยะ (3) ตำ�บลสองแคว (4) ตำ�บลยางคราม ส่วนเขตอำ�เภอ
แม่แจ่มประกอบด้วย (5) ตำ�บลแม่นาจร (6) ตำ�บลช่างเคิ่ง (7) ตำ�บลท่าผา และในเขตอำ�เภอแม่วางประกอบด้วย (8) ตำ�บลแม่วิน
(9) ตำ�บลทุ่งปี้ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 9 ตำ�บล 16 หมู่บ้าน และ 32 หย่อมบ้าน
8 แบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปประมาณ 19 ล้านบาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่รวมโครงการไทยเข้มแข็งแล้วประมาณ 11 ล้านบาท
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จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีตำ�บลบ้านหลวง คุณก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์9 เมื่อวันพฤหัสที่
28 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้รับทราบข้อมูลว่า ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้มีการเก็บรายได้
จากค่าผ่านเข้าชมอุทยานฯ และได้นำ�เงินรายได้จำ�นวนร้อยละ 5 ของรายได้แบ่งให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำ �บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล
พ.ศ. 2537 โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะทำ�หน้าที่จัดสรรเงินจำ�นวนนี้ให้กับ อปท.
อีกต่อหนึ่ง จำ�นวนจะมากน้อยไม่เท่ากันตามแต่ขนาดพื้นที่ของ อปท. ที่มีบริเวณอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ
จากกฎหมายดังกล่าวซึ่งระบุให้แบ่งเงินที่เก็บได้แก่ อบต.เท่านั้น (มิใช่ อปท.) เงินที่เก็บได้
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ร้ อ ยละ 5 ของเงิ น จำ � นวนนั้ น จะถู ก นำ � ส่ ง กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นเพื่อแบ่งให้ อบต.ที่มีเขตอยู่ในอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นจำ�นวนเท่ากัน โดยไม่
คำ�นึงถึงขนาดของพื้นที่ของ อบต.ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น
สำ�หรับเงินรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรให้
อปท. ในเขตอุทยาน ซึ่งจัดเก็บระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2553
จะอยู่ที่ 24 ล้านบาทเศษ และมี อบต.ที่มีสิทธิได้รับเงินจำ�นวนนี้ทั้งหมด 774 แห่ง ทั่วประเทศ
โดย อบต.ที่มีพื้นที่ในเขตอุทยานเดียวกันก็จะได้รับเงินจัดสรรในส่วนนี้เท่าๆ กัน
เทศบาลตำ�บลบ้านหลวงมีความเห็นว่า ถ้าสามารถได้รับรายได้จากการผ่านเข้าชมอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์มากถึงร้อยละ 50 ของรายได้ที่จัดเก็บทั้งหมด ก็จะทำ�ให้เทศบาลมีความเป็น
อิสระทางการคลังทันที อย่างไรก็ดี เทศบาลตำ�บลบ้านหลวง ไม่มีสิทธิ์ได้รายได้จากอุทยานฯ แล้ว
เพราะได้ยกระดับจาก อบต.เป็นเทศบาล ปัจจุบันรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองจาก ภาษีบำ�รุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ธุรกิจที่พักอาศัย รีสอร์ท โรงสี และร้านค้าต่างๆ นั้น ยังเป็นสัดส่วนที่
น้อยมาก (เพียงร้อยละ 1.65 หรือ 8 แสนบาทโดยประมาณ ในปี พ.ศ. 2553) นอกจากนั้น เทศบาล
จะต้องลงทุนในกิจกรรมที่ให้บุคคลในท้องถิ่นมาใช้บริการเพื่อจะได้มีการจัดเก็บรายได้ เช่น การสร้าง
ศูนย์อบรมอเนกประสงค์ สถานค้านํ้ามัน ตลาดเทศบาล
เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลมีบริเวณกว้าง อีกยังมีความต้องการอาคารสถานที่ ระบบนํ้า
และการทำ � ถนนให้ ทั่ ว ถึ ง ในเขตเทศบาล บทบาทหน้ า ที่ แ ละกิ จ กรรมปฏิ บั ติ ส่ ว นใหญ่ จึ ง มุ่ ง เน้ น
ที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำ�หรับการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนั้น
เทศบาลจะมีกิจกรรมปลูกป่า รักษาป่า ทำ�แนวกันไฟ และกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ ส่วนในเรื่องของขยะ
ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการกำ�จัดขยะมากนัก มีเพียงช่วยขุดหลุมฝังขยะ
ให้ ช าวบ้ า นเท่ า นั้ น สำ � หรั บ เรื่ อ งนี้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นจะเป็ น แกนนำ � ในการเลื อ กวิ ธี กำ � จั ด ขยะภายใน
หมู่บ้านเอง ปัจจุบันทางเทศบาลได้วางแผนซื้อรถขนขยะมือสองมากจากกรุงเทพฯ คาดการณ์ว่า
บทบาทของเทศบาลในการกำ�จัดขยะของท้องถิ่นจะเป็นระบบมากขึ้นในอนาคต
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการจั ด เก็ บ รายได้ แ ละการบริ ก ารสาธารณะโดยรวมของเทศบาล
ตำ�บลบ้านหลวง แบ่งเป็นสองประเภท คือ หนึ่ง อุปสรรคโดยการทับซ้อนของอำ�นาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ และเทศบาล
ท้องถิ่น และสอง คือ อุปสรรคที่เกิดจากการตามเก็บภาษีจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ถือครองที่ดิน
เป็นจำ�นวนมากและมิได้อาศัยอยู่ในท้องที่

9

ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ก่อนหน้านี้ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ ตำ�บลบ้านหลวงมาแล้ว 6 ปีติดต่อกัน
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เทศบาลตำ�บลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
กรณีท่าเรือบั๊คเป็นกรณีของปัญหาความซํ้าซ้อนของบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ท่าเรือสาธารณะของ อปท. และหน่วยงานส่วนกลาง กรณีท่าเรือบั๊ค เทศบาลตำ�บลเวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือข้ามฟากและท่าเทียบแพขนานยนต์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหัวเวียง
ต.เวียง อ.เชียงของ ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำ�บลเวียง ท่าเรือดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในการลำ�เลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร โดยกลุ่มชาวบ้าน
ร่วมกันก่อตั้งขึ้นบนที่ดินอันเป็นที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน และบริหารงาน
ในรู ป ของกรรมการ จากนั้ น ในยุ ค สงครามเย็ น ได้ ถู ก ใช้ เ ป็ น เส้ น ทางในการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ต่อมาได้จัดตั้งเป็นจุดผ่อนปรน และเป็นจุดผ่านแดนถาวรในที่สุด
เนื่องด้วย พระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำ�หนดให้กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี จะต้องถ่ายโอน
ภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่งทางนํ้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 ให้แก่
ท้องถิ่น เทศบาลตำ�บลเวียง จึงพยายามเข้าไปบริหารและดูแลรักษาท่าเรือแห่งนี้ เพื่อเตรียมรองรับ
นักท่องเที่ยวและรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกแหล่งรายได้สำ �คัญของ
เทศบาล ดังนั้นเทศบาลจึงจัดทำ�โครงการปรับปรุงท่าเรือสาธารณะ (ท่าเรือบั๊ค) โดยจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2553 ไว้ จำ�นวน 834,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งได้ออกเทศบัญญัติเรื่องท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 มารองรับ
โดยสาระสำ�คัญของเทศบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับการกำ�หนดมาตรการการใช้ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ แ ละบริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ และท่ า ข้ า ม รวมถึ ง กำ � หนดบทลงโทษผู้ ซึ่ ง ฝ่ า ฝื น
เทศบัญญัตินี้
แต่เมื่อทางเทศบาลจะดำ �เนินโครงการกลับติดขัดข้อกฎหมาย และยังไปทับซ้อนกับ
อำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางอีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร (กองบัญชาการ
กองทัพไทย) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (กระทรวงการต่างประเทศ) และกรมเจ้าท่า (กระทรวง
คมนาคม) เนื่องจากเป็นแม่นํ้าระหว่างประเทศ และถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ�ลำ�นํ้าจึงจำ�เป็น
ต้องได้รับอนุญาตก่อน ดังนั้นจึงส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก และไม่สามารถดำ�เนินการต่อได้ กรณีนี้
อาจสะท้อนถึงปัญหาภาพรวมที่รัฐส่วนกลางยังกุมอำ�นาจระดับสูง และความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แม้ อปท. จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น (ยกเว้นอุทยานแห่งชาติ) แต่กฎหมายปัจจุบันยังไม่ให้อำ�นาจ อปท. ในการหารายได้
จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพดีเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะ
ของ อปท. ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นต้องหาแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวให้ อปท. เพื่อเป็นงบประมาณ
และแรงจูงใจในการจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
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บทที่ 5
กรณีศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
CHAPTER

V

เนื่องจากการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่สาธารณะและสาธารณูปโภค การจัดการท่องเที่ยว
ในระดับพื้นที่จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปริยาย อย่างไรก็ดี การศึกษาในบทนี้
ได้จากการเข้าไปสัมภาษณ์ อปท. ในพื้นที่ เกี่ยวกับบทบาทและศักยภาพของ อปท. ในการจัดการ
การท่องเที่ยว สภาพของปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวของ อปท. ทั้งสิ้น 16 แห่ง และได้นำ�ข้อมูล
ในแต่ละพื้นที่มาแยกตามประเด็นปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา อุปสรรค และข้อจำ�กัด
ของ อปท. ตลอดจนบทบาทที่ อปท. สนใจจะเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

5.1
การบริหารจัดการขยะ

ขยะจากการท่ อ งเที่ ย วเป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข อง อปท.ท่ อ งเที่ ย วทุ ก แห่ ง โดยเฉพาะ อปท. ริ ม ทะเล
ยั ง ต้ อ งรั บ ภาระขยะที่ ม าจากทะเลอี ก ด้ ว ย เช่ น ในช่ ว งเดื อ นเมษายน นํ้ า ทะเลจะพาขยะทะเล
มาขึ้ น ฝั่ ง ที่ อบต.คึ ก คั ก ยกตั ว อย่ า ง อบต.คึ ก คั ก ในอำ � เภอตะกั่ ว ป่ า มี ป ระชากรประมาณ
5,000 คนเศษ แต่ต้องมีรถขนขยะถึง 4 คัน เพราะมีโรงแรมอยู่ในพื้นที่ถึง 50 แห่ง และเพื่อกำ�จัดขยะ
ที่ถูกพัดพาจากที่อื่น
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า โรงแรมบางแห่ ง เริ่ ม มี ก ารจั ด การขยะเปี ย กโดยนำ � ไปเป็ น ปุ๋ ย นํ้ า
ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น โรงแรมโรยัลซิตี้ที่ภูเก็ต แต่ก็ยังมีจำ�นวนน้อยอยู่มาก
5.1.1

กรณีศึกษาการจัดการขยะท่องเที่ยว: อบต.ริมโขง
การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวในเขต อปท. ริมฝั่งโขง 5 แห่ง อันได้แก่ เทศบาล
ตำ�บลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำ�บลเวียง (อำ�เภอเชียงแสน) อบต.บ้านแซว เทศบาลเวียงเชียงของ
และเทศบาลเวี ย ง (อำ � เภอเชี ย งของ) ได้ ป ระมาณปริ ม าณขยะด้ ว ยการจำ � แนกและนั บ จำ � นวน
ขยะมูลฝอยจากโรงแรมและที่พัก ครอบคลุมปริมาณขยะมูลฝอย 13.4 ตัน และได้แยกองค์ประกอบ
ขยะเป็ น 6 ประเภท ได้ แ ก่ (1) เศษอาหาร (2) เศษกิ่ ง ไม้ (3) ขยะขายได้ (ขวดนํ้ า ขวดแก้ ว
กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ กระดาษเอกสาร ฯลฯ) (4) ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์วัสดุผสม
ที่ขายไม่ได้ (ซองขนม กล่องเครื่องดื่ม) (5) ผ้าและกระดาษชำ�ระปนเปื้อน และ (6) ขยะอันตราย
(ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ) มีสัดส่วนดังปรากฏในรูปที่ 9-10

61

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รูปที่ 9

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
และองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ของโรงแรม
ที่มา: ปเนต มโนมัยวิบูลย์ (2556)

3% ขยะอันตราย

ขยะปนเปอน 6%
ถุงซองกลองผสม 14%

ขยะมูลฝอย
จากโรงแรม

3.15

49% เศษอาหาร

กก.ตอหัวตอวัน

ขยะขายได 15%

เศษใบไม 13%

รูปที่ 10

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
และองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ของเกสท์เฮาส์

ขยะปนเปอน 5%

1% ขยะอันตราย

ถุงซองกลองผสม 14%

ที่มา: ปเนต มโนมัยวิบูลย์ (2556)

ขยะขายได 11%

ขยะมูลฝอย
จากเกสทเฮาส

2.30

46% เศษอาหาร

กก.ตอหัวตอวัน

เศษใบไม 23%

ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ ทางเทศบาลจะนำ�ไปทิ้งที่พื้นที่โล่ง (open dumping) โดยไม่มีการควบคุม
หรือจัดการและบำ�บัดตามหลักสุขาภิบาลที่ปลายทาง ทำ�ให้เกิดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก
และการปนเปื้อนของสารอันตรายในขยะมูลฝอยในสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ศึกษายังขาด
ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตและสามารถรับขยะมูลฝอยไปจัดการได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือไปจาก
ร้านของเก่าที่จดทะเบียนเป็นโรงงานคัดแยกขยะประเภท 105 ตามกฎหมายโรงงาน
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ในอำ�เภอเชียงแสน โรงแรม 5 ดาวแห่งหนึ่ง สร้างขยะถึง 50.91 กิโลกรัมต่อห้องต่อวัน ซึ่งเป็น
25 กิ โ ลกรั ม ต่ อ หั ว ต่ อ วั น (ปเนต มโนมั ย วิ บู ล ย์ , 2556) ขณะที่ ค่ า เฉลี่ ย ขยะต่ อ ของคนไทย
ไม่ถึง 2 กิโลกรัมต่อหัวต่อวัน กว่าครึ่งของนํ้าหนักเป็นอาหาร การศึกษานี้พบว่า ที่พักประเภทโรงแรม
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถลดขยะได้มากกว่าเกสท์เฮาส์ โรงแรมที่มีราคาเข้าพักไม่ตํ่ากว่า
1,000 บาทต่อคืน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 3.15 กิโลกรัมต่อผู้เข้าพัก ขณะที่
ที่พักประเภทเกสท์เฮาส์ (ราคาเข้าพักตํ่ากว่า 1,000 บาทต่อคืน) มีอัตราเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวัน
2.30 กิโลกรัมต่อผู้เข้าพัก เป็นต้น

5.2
การบำ�บัดนํ้าเสีย

พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบการบำ � บั ด นํ้ า เสี ย ของ
อาคารประเภทต่างๆ รวมทั้งโรงแรมให้ต้องบำ �บัดนํ้าเสียก่อนปล่อยนํ้าทิ้ง และตามกฎกระทรวง
ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะต้องมีการจัดเก็บสถิติและรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ�งานของระบบบำ�บัดนํ้าเสียของแหล่งมลพิษขนาดใหญ่ จะทำ�ให้มีการควบคุม
ระบบการบำ�บัดนํ้าเสียของอาคารต่างๆ และการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
แต่ในความเป็นจริงมี อปท. ที่มีระบบบำ�บัดนํ้าเสียน้อยมาก ดังรายงานในบทที่ 6
5.2.1

กรณีศึกษาปัญหาด้านนํ้าเสีย: อบต.เชิงทะเล
ปัญหาการบำ�บัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล จากการสัมภาษณ์ พบว่า
ตามกฎหมายการก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด บ้านจัดสรร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เข้าลักษณะ
ที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด การระบบบำ � บั ด นํ้ า เสี ย และต้ อ งส่ ง ผลรายงานการบำ � บั ด นํ้ า เสี ย ในแต่ ล ะเดื อ น
ให้ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ โดย อบต. มี อำ � นาจในการเข้ า ตรวจระบบบำ � บั ด นํ้ า เสี ย ของโรงแรม
ทุ ก ๆ 6 เดื อ น ตามกำ � หนดการ แต่ มั ก จะพบว่ า การบำ � บั ด นํ้ า เสี ย ในส่ ว นของโรงแรม รี ส อร์ ท
ในเดือนที่ทำ�การตรวจนั้นเรียบร้อยดี แต่ตั้งแต่หลังการตรวจครั้งแรกจนกระทั่งก่อนการตรวจ
ครั้งที่สอง ไม่สามารถบอกได้เลยว่า ทางผู้ประกอบการได้ทำ�การบำ�บัดนํ้าเสียก่อนปล่อยหรือไม่
นอกจากนี้ปัญหานํ้าเสียจากพื้นที่บุกรุกริมชายหาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร และได้ปล่อย
นํ้าเสียลงทะเล ทำ�ให้เกิดกลิ่นเหม็นจนได้รับการร้องเรียนมา ทำ�ให้ทาง อบต. ต้องเข้าไปจัดการดูด
นํ้าเสียในบริเวณนั้นออก แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะ อบต. ขาดอำ�นาจในการจัดการ
ดูแล พื้นที่บริเวณชายหาด

5.3
การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้

แม้การศึกษาจะพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นการจัดการของชุมชน
หรือโดยแกนนำ� เช่น ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน บทบาทของ อปท. ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง
ค่อนข้างมีน้อย แต่ก็เริ่มมี อบต. ในบางพื้นที่เริ่มให้ความสนใจที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็ติดขัด
ด้านกฎหมาย เพราะพื้นที่สวยงามส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของรัฐ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
5.3.1

กรณีศึกษา อบต.ทุ่งมะพร้าว
เขาไข่นุย้ ในพืน้ ที่ อบต.ทุง่ มะพร้าว เป็นจุดชมวิวทีห่ า่ งจากถนนเพชรเกษมเพียง 3 กิโลเมตร
ห่างจากเขาหลัก 12 กิโลเมตร ณ จุดนั้นสามารถมองทิวทัศน์ทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ ในขณะที่
อีกข้างหนึ่งเป็นทะเลอันดามัน
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อบต.ทุ่ ง มะพร้ า ว มี โ ครงการจะพั ฒ นาจุ ด ชมวิ ว ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด พั ง งา
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นให้ผลประโยชน์ตกกับชาวบ้านในท้องถิ่นมากที่สุด
แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำ�กิน เป็นพื้นที่ สทก. (3 ราย) และพื้นที่ป่าสงวน
(มี ภทบ.5 จำ�นวน 4 ราย) จึงได้รวบรวมชาวบ้านทั้ง 7 ราย มาร่วมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่พักแรม (เต๊นท์) และทำ�หนังสือขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย หากได้ รั บ การอนุ ญ าต ก็ จ ะพั ฒ นาพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ก างเต๊ น ท์
สำ�หรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีการสร้างห้องนํ้าไว้ 2 ห้อง บนยอดเขา เพื่อให้ผู้ที่มากางเต๊นท์ได้ใช้
และมีนักข่าวและผู้สนใจบางรายขึ้นไปทำ�ข่าวและถ่ายภาพบนเขาไข่นุ้ย นอกจากนี้นายก อบต.
ได้มีแผนที่จะลงทุน Infrastructure เช่น ถนนขึ้นภูเขา ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท
ในการปรับปรุงถนนยาว 3 กิโลเมตร (บางช่วงจะลาดชันมาก) ปรับพื้นที่เพื่อกางเต๊นท์ สำ �รวจเส้นทาง
ไปนํ้าตกและถํ้า ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง การวางระบบนํ้าขึ้นมาใช้สำ�หรับการจัดการนั้นจะตั้งเป็น
คณะกรรมการขึ้นมาดูแล โดยจะแบ่งกำ�ไรที่ได้ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนหนึ่งจะนำ�มาใช้ในการพัฒนา
พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการท่องเที่ยว อบต.หวังให้ชาวบ้านได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการ
ค้าขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว จากการเป็นไกด์เพื่อเดินป่า จากการเก็บค่าเข้า/ค่าเช่าพื้นที่เพื่อการ
กางเต๊นท์ โดยจะประยุกต์แนวคิดในการจัดการของภูกระดึงและเขาใหญ่มาใช้ในพื้นที่นี้
สำ � หรั บ การบริ ห าร อบต. ได้ จั ด ตั้ ง กรรมการ 1 ชุ ด ประกอบด้ ว ย นายก อบต.
รองนายก อบต. เจ้าของที่ดิน ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้ อบต.
จะใช้งบประมาณปรับปรุงถนนส่วนที่ลาดชันสูง (50 องศา) ขุดบ่อนํ้า ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ทั้งนี้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถเข้าหุ้นได้หุ้นละ 100 บาท
สำ�หรับค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจะมีค่าผ่านทาง 20 บาท ค่ากางเต๊นท์ 100 บาท แบ่งกัน
ระหว่างเจ้าของที่และโครงการฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
อบต.วางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่สำ�หรับจอดรถไว้ 2 แห่ง คือ 1) ลานจอดรถที่ อบต.
ซึ่งสามารถรองได้ประมาณ 50-60 คัน/วัน (อบต. จะไม่คิดค่าจอด) และ 2) พื้นที่ในโรงเรียน
บ้านฝ่ายท่า โดยโรงเรียนสามารถจัดเก็บค่าที่จอดรถได้ สำ �หรับการเดินทางจากลานจอดรถไปยัง
เขาไข่นุ้ยจะจัดรถของชาวบ้านมารับส่ง โดยจะให้เจ้าของรถมีรายได้ต่อเที่ยว ไป-กลับเขาไข่นุ้ย
ในอัตราเที่ยวละ 500 บาท/คัน (จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากชาวบ้านขับรถ
ขึ้นไปบนเขาไข่นุ้ย เนื่องจากเส้นทางมีความยากลำ�บาก) ส่วนการกางเต๊นท์ได้กำ�หนดอัตราค่าบริการ
ไว้ที่ 100 บาท/คืน โดยแบ่งให้เจ้าของพื้นที่ 50 บาท และอีก 50 บาท จะเป็นของ อบต. เพื่อนำ�ไปเป็น
กองทุนฯ สำ�หรับใช้จ่ายในเรื่องค่านํ้ามันปั่นไฟและเครื่องสูบนํ้า ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. และค่าจัดเก็บขยะ
และจะเก็บค่าเข้าพื้นที่สำ�หรับคนไทย 20 บาท/คน ต่างชาติ 50 บาท/คน ทั้งนั้น อบต. จะจัดเตรียม
อปพร. ประมาณ 5 ท่าน เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่
สำ�หรับการพัฒนาพื้นที่เขาไข่นุ้ย นอกจากงบประมาณในการปรับปรุงถนนแล้ว อบต.
ตั้งงบประมาณไว้ 350,000 บาท เพื่อขุดบ่อนํ้า และจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ ปัญหาของการพัฒนาในปัจจุบัน
เกิดจากความไม่แน่นอนของการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งต้องคอยอย่างไม่มีกำ�หนด
5.3.2

อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
อบต.คลองท่อมเหนือ ตั้งอยู่ที่ ตำ�บลคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก 2 แห่ง คือ สระมรกต และนํ้าตกร้อนคลองท่อม
สระมรกต ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มีเนื้อที่ประมาณ 97,700 ไร่
บริหารจัดการโดยกรมอุทยานฯ อัตราค่าบริการคนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท ค่าบริการ
สถานที่จอดรถบริหารงานโดยเอกชนคันละ 30 บาท

64

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รูปที่ 11

แสดงผลรายงานผลวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ของนํ้าตกร้อนคลองท่อม
ตั้งอยู่ที่บ้านยางคราม-บ้านบางเตียว
โดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

นํ้ า ตกร้ อ นคลองท่ อ ม ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นยางคราม-บ้ า นบางเตี ย ว มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,500-2-75 ไร่
อบต.คลองท่อมเหนือเป็นผู้บริหารการจัดการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30-18.00 น. เป็นนํ้าตก
ขนาดเล็กสูงประมาณ 5 เมตร เกิดจากแหล่งแร่นํ้าร้อนใต้ดินที่ซึมขึ้นมาบนผิวดินลักษณะคล้าย
นํ้ า พุ ร้ อ นมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 42 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะดี ต่ อ สุ ข ภาพเปรี ย บประหนึ่ ง
สปาธรรมชาติ นอกจากนี้ อบต.ยังได้ร่วมกับหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำ�นํา้ จากนํา้ ตกร้อนไปตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุพบแร่ธาตุจ�ำ นวนมาก
อาทิ ธาตุเหล็ก ฟลูออไรด์ แมกนีเซียม แคลเซียม ฯลฯ (รูปที่ 11) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยว นํ้าตกร้อนคลองท่อมว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
การเข้าใช้บริการนํ้าตกร้อนคลองท่อมมีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมนักท่องเที่ยวชาวไทย
คนละ 20 บาท ชาวต่างชาติ 90 บาท ค่าบริการสถานที่จอดรถยนต์ 20 บาท และรถจักรยานยนต์
5 บาท คนในท้องถิ่นใช้บริการฟรี มีบริการห้องพักคืนละ 600 บาท รายได้ทั้งหมดเข้า อบต.เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการนํ้าตกร้อนต่อไป นอกจากนี้ อบต.ได้มีการบันทึกข้อมูลจำ�นวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ต่อปีไว้ด้วย (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13

สรุปรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
นํ้าตกร้อน

ปี
จำ�นวนนักท่องเที่ยว จำ�นวนนักท่องเที่ยว
(ไทย)
(ต่างชาติ)
งบประมาณ
2550
101,579
25,584
2551
97,776
30,321
2552
133,304
32,951
2553
131,760
38,989
2554
90,063
42,558
2555
128,667
53,937
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รถยนต์สี่ล้อ
ทั่วไป
19,344
20,653
27,617
27,529
20,710
28,459

าบ้านพัก
รถจักรยานยนต์ ค่านํเช่้าตกร้
อน
3,253
2,652
3,197
3,732
49,800
4,409
25,800
7,326
27,600

จำ�นวนเงิน
(บาท)
4,647,285
4,110,730
6,128,315
6,771,945
6,915,315
8,081,689

ที่มา: อบต.คลองท่อมเหนือ

การจัดการแหล่งที่ท่องเที่ยวนํ้าตกร้อนคลองท่อม มีการจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งมีจุดทิ้งขยะ
มีห้องนํ้าบริการจำ�นวน 2 จุด ประมาณ 20-30 ห้อง และมีป้ายสัญลักษณ์บอกทาง และป้ายเตือน
นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน วิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.คลองท่อมเหนือ สามารถใช้
เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างสำ�หรับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. อื่นๆ ต่อไป
5.3.3

อบต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
อบต.รมณี ย์ อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด พั ง งา เป็ น อบต.ที่ มี ส ายนํ้ า แร่ นํ้ า ร้ อ นเช่ น เดี ย วกั บ
คลองท่ อ ม และได้ เ ริ่ ม เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า มาทั ศ นาจรแล้ ว แต่ ปั ญ หาหลั ก คื อ ยั ง ไม่ มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพนํ้า ซึ่งทางทีมวิจัยได้ช่วยประสานให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับไปดำ�เนินการทดสอบคุณภาพนํ้า
5.3.4

อบต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำ�บลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัดบวกครกหลวง ซึ่งเป็นวัดที่มีภาพเขียนฝาผนัง
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ถ่ายทอดพุทธประวัติและทศชาติชาดก มีภาพเขียนทั้งสิ้น 14 ช่อง
บันไดทางขึ้นวิหารมีรูปปั้นพญานาคที่มีจงอยปากลักษณะเดียวกับปากนกแก้ว ด้านข้างมีรูปปั้น
ปริศนาธรรม นอกจากนี้ ยังมีพระอุปคุตปางจกบาตรหยุดตะวัน ให้สักการะ เชื่อกันว่าพระปางนี้
เป็นปางที่ให้โชคลาภ บันดาลความมั่งคั่งมีกินมีใช้ไม่มีหมด
ตำ�บลท่าศาลายังมีหมู่บ้านสันทรายดอนจั่น ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�โคม
ส่งขาย มีทั้งโคมตุงแบบล้านนา โคมจีบ และโคมประยุกต์มากมายหลายรูปแบบ โดยมีราคาไม่สูง
มากนัก นอกจากนี้ ยังรับสอนทำ�โคมให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่เข้า
มาเรียนเป็นอาชีพ นอกจากหัตถกรรมเรื่องโคมไฟแล้วยังเป็นแหล่งหัตถกรรมที่ผลิตงานหลากหลาย
สามารถนำ�มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเป็นของที่ระลึกได้ เช่น งานเพนท์
ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตำ�บลสามารถส่งไปจำ�หน่ายต่างประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
ของประเทศ งานผลิตรองเท้าพื้นเมือง งานเครื่องจักสาน และงานเครื่องเขิน (หัตถกรรมไม้ไผ่ขด)
ส่งจำ�หน่ายในแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของเชียงใหม่ ได้แก่ บ้านถวาย และถนนคนเดินเชียงใหม่
เป็นต้น
อบต. มีความสนใจทีจ่ ะจัดงานเทศกาล (Event) เพือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
และหัตถกรรมในพื้นที่ แต่ขาดความรู้ด้านการจัดงานเทศกาล และไม่มีงบประมาณเพียงพอสำ�หรับ
การจ้างผู้จัดงานมืออาชีพ (Organizer)
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โลจิสติกส์
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กรณีศึกษาเทศบาลตำ�บลเวียง/เวียงเชียงของ
เทศบาลตำ�บลเวียงและเทศบาลตำ�บลเวียงเชียงของมีอาณาเขตติดต่อกัน ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่นํ้าโขงประจันหน้ากันกับพื้นที่ประเทศ สปป.ลาว ซึ่งบริษัทเอกชนของจีนได้เข้าไปเช่าสัมปทาน
หมดแล้วตลอดริมแม่นํ้าโขงจรดสามเหลี่ยมทองคำ�
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีการคาดการกันว่าประเทศไทยจะได้ใช้สะพานข้าม
แม่ นํ้ า โขงแห่ ง ที่ 4 ที่ อำ � เภอเชี ย งของ ซึ่ ง สะพานนี้ จ ะเชื่ อ มไทยเข้ า กั บ เส้ น ทาง R3E ที่ ผ่ า นลาว
ขึ้ น ไปยั ง จี น ระยะทางในลาวยาวประมาณ 230 กิ โ ลเมตรเท่ า นั้ น ก็ จ ะถึ ง ประเทศจี น สะพานนี้
จึ ง จะมี บ ทบาทมากกว่ า สะพานเชื่ อ มลาว-ไทยที่ เ คยมี ม าแต่ เ ดิ ม เพราะสะพานที่ เ คยมี เ ป็ น การ
เชื่อมโยงไทยกับระบบเศรษฐกิจที่เล็กกว่าประเทศไทย แต่สะพานใหม่นี้จะเชื่อมกับประเทศจีน
ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก
ณ ฝั่งตรงข้ามแม่นํ้าโขงในเขตประเทศลาว จากเชียงของจรดเชียงแสน ประเทศลาว
ให้สัมปทานบริษัทจีนชื่อ King Romans โดยให้พื้นที่ถึง 827,100 ไร่ เป็นสัมปทาน 75 ปี ต่อได้เป็น
99 ปี ให้ทำ�กาสิโน สนามกอล์ฟ โรงแรม เวลานี้กาสิโนสร้างเสร็จแล้ว ตัวกาสิโนดูโดดเด่น ติดไฟ
สวยงามเวลากลางคืน และกำ�ลังมีแผนทำ�สนามบินเล็กสำ�หรับคนจีนจากทั่วประเทศมาเล่นกาสิโนที่นี่
บริษัทได้ทำ�การสร้างถนนขนานกับแม่นํ้าโขง แล้วปลูกกล้วยหอมตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ บริษัทจีน
ยังได้เช่าพื้นที่ประวัติศาสตร์สุวรรณโคมคำ�ในฝั่งลาวเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วเหมือนกัน
ลาวมิได้มีโครงการกาสิโนที่นี่โครงการเดียว ยังมีโครงการนาคราชนครซึ่งยังไม่ได้สร้าง โดยจะสร้าง
ใกล้กับ สะพานที่จะเปิดใหม่ และมีโครงการที่จะเอาเกาะกลางแม่นํ้าโขงเป็น Entertainment
Complex อีกด้วย
นโยบายที่ จ ะเชื่ อ ม 2 ฝั่ ง โขง คิ ด กั น ทำ � กั น ในเมื อ งหลวง คื อ กทม. จั ด ทำ � แผนและ
งบประมาณสำ � หรั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งสำ � หรั บ หน่ ว ยราชการจากส่ ว นกลาง เช่ น ให้ ทำ � สะพาน ทำ � ถนน
ทำ�ผังเมือง เป็นต้น แต่กลับไม่มีงบประมาณสนับสนุนเตรียมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความสะดวก ยกตัวอย่างเช่น
ถนนเลี่ ย งเมื อ ง หรื อ ศู น ย์ ที่ พั ก ริ ม ทางเพื่ อ อำ � นวยความสะดวกให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มิ ห นำ � ซ ํ้ า
รายได้ ห ลั ก ของเทศบาลเวี ย งเชี ย งของจากท่ า เรื อ บั๊ ค อาจจะต้ อ งหมดไป เพราะผู้ ค นและสิ น ค้ า
จะเปลี่ ย นจากการใช้ แ พมาเป็ น ทางรถ ส่ ว นขยะและสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ม ากั บ รถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะตกเป็ น
ภาระของเทศบาล คาดกันว่าจำ�นวนรถที่ผ่านสะพานจะทำ�ให้การจราจรเพิ่มขึ้นอีกมาก แม้ส่วนใหญ่
จะลงสู่กรุงเทพฯ โดยไม่เข้าเมืองเชียงของแต่ก็ต้องมีการจอดพักและจอดแวะกันบ้าง และส่วนหนึ่ง
ก็อาจจะต้องผ่านเมืองเชียงของไปยังเชียงแสนเพื่อทัศนาจร
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของจีน ขณะที่สะพาน
ยังไม่เสร็จ ได้มีคาราวานรถยนต์นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ 80 คัน ถึงแม้จะยังต้องขนถ่าย
รถยนต์ ผ่ า นท่ า เรื อ บั๊ ค อยู่ แต่ จำ � นวนรถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความโกลาหลในเมื อ งเชี ย งของ
ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่สงบและเคยเป็นแหล่งปลาบึก ปรากฏว่า กองคาราวานรถยนต์เข้ามาโดยไม่มี
ผู้ประสานงานในพื้นที่ฝ่ายไทยไปจัดการนักท่องเที่ยวจีนซึ่งขับรถเข้ามาอย่างไม่เป็นระเบียบ และ
ขับขี่โดยใช้เส้นทางจราจรทางขวา เกือบจะชนเด็กในเมือง จอดรถไม่เป็นระเบียบและกีดขวาง
การจราจรของรถขนส่งสินค้าเดิม อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังต้องการใช้ห้องนํ้าแต่ไม่มีเงินบาทจ่าย
ค่าห้องนํ้า เมื่อคนดูแลห้องนํ้าปิดห้องนํ้าไม่ให้เข้าก็เกิดการขับถ่ายนอกอาคาร เกิดทัศนะอุจาด
และกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่แวะพัก ไม่ซื้อของในเชียงของ จึงทิ้งไว้แค่ควัน
ท่อไอเสียและสิ่งปฏิกูล ตัวอย่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ แสดงถึงปัญหาที่เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ไม่มี
แกนนำ�ในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมฝั่งโขงและกลุ่มอนุรักษ์เชียงแสนเชียงของ
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ได้ เ ริ่ ม ไหวตั ว เพื่ อ เตรี ย มรั บ โอกาสและวิ ก ฤตที่ กำ � ลั ง จะมา ทางเทศบาลเวี ย งเชี ย งของได้ ข อให้
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะส่งนักวิชาการไปจัดทำ�แผนจัดการสิ่งแวดล้อม และแผนจัดการ
ท่องเที่ยว

รูปที่ 12

ตำ�แหน่งที่ตั้งกาสิโนที่ สปป. ลาว
ให้สัมปทานบริษัทของประเทศจีน   

5.5
การสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว
ที่ อปท. สนใจ

อปท. ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสนใจที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วพอสมควร โดยเฉพาะ
สนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่ง อปท. มีงบประมาณด้านนี้อยู่แล้ว แต่มักมีการใช้งบประมาณ
ไม่มากนัก จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจพบว่า มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนการใช้งบประมาณ
อยู่ที่ร้อยละ 1.06 สำ�หรับการจัดงานเทศกาล และอีกร้อยละ 1.05 สำ�หรับการประชาสัมพันธ์
5.5.1

กรณีศึกษา อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต
อบต.เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ชายหาดอยู่ในหมู่ 3 บ้าน หาดสุรินทร์ซึ่งมีโรงแรม
และที่พักกว่า 100 แห่ง มีการรวมกลุ่มองค์กรในชุมชน สำ�หรับกลุ่มงานบริการได้แก่ กลุ่มแรก
แท็กซี่ และ กลุ่มนวด อบต.เชิงทะเลได้สนับสนุนกลุ่มนวดแผนไทยมีจำ�นวนสมาชิก 262 คน
เป็นกลุ่มนวดหน้าหาดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่ต้องการนวดเพื่อผ่อนคลาย
เท่านั้น นอกจากนี้ อบต.เชิงทะเล ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น
อาทิเช่น Fishing Games หรือ การแข่งขันตกปลาประจำ�ปีของชุมชน ประเพณีสวดกลางบ้าน
เป็นต้น
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เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของ อบต.เชิงทะเล เป็นที่ราบเชิงเขาด้านหลังติดหน้าผา ด้านหน้า
ติดทะเล โดยมีภูเขาเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลอันดามัน มีชายหาดเป็นแนวยาวด้านหน้าทะเล
มีลักษณะเว้าเข้า มีอ่าว เกาะ และ แหลม ด้วยลักษณะภูมิประเทศทำ�ให้เกิดเกาะแก่ง เช่น เกาะกะทะ
(รูปที่ 13) และมีปะการังกระจายตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณเกาะแวว และ อ่าวบางเทา ซึ่งเป็น
แหล่งปะการังที่สวยงามซึ่งเหมาะแก่การดำ�นํ้าตื้น (Snorkeling) และดำ�นํ้าลึก (Scuba diving)
นอกจากบริเวณเกาะแววแล้ว ยังมีจุดดำ�นํ้าลึกอีก 2 จุดใหญ่ ได้แก่ จุดเรือจม และฝูงบิน
ปะการังเพื่อทะเล ซึ่งเป็นโครงการตามคำ�สั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 240/2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำ�นํ้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มอบหมายให้ อบต.
เชิ ง ทะเล สมาคมดำ � นํ้ า ที ดี เ อ (ประเทศไทย) ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ 4
(จังหวัดภูเก็ต) และศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต ประสานงานกับมูลนิธิ
เพื่อทะเล ขอรับบริจาคเครื่องบินจากกองทัพอากาศเป็นเครื่องบินดาโกต้า จำ �นวน 4 ลำ � และ
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ (ซิกอร์สกี้) 6 ลำ � กำ�หนดจุดตำ �แหน่งที่จัดวาง ห่างชายฝั่งอ่าวบางเทา
ประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ความลึก 15 ถึง 20 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งดำ�นํ้า
และช่วยลดจำ�นวนความหนาแน่นของจำ�นวนนักดำ�นํ้าในแนวปะการังธรรมชาติ ตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลอันดามันเพื่อลดโอกาสความเสียหายของแหล่งดำ�นํ้าธรรมชาติ เพิ่มจำ�นวนและศักยภาพ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต รวมไปถึ ง เป็ น การสร้ า งแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ น ํ้ า และเป็ น
ประโยชน์ต่อชาวประมงในพื้นที่อีกด้วย
ลักษณะภูมิประเทศเหล่านี้ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะมา
เยี่ยมเยือนภูเก็ตตลอดทั้งปี และยังดึงดูดให้นักธุรกิจมาลงทุนทำ�ธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท
ห้องพัก ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า สำ�หรับพนักงาน หรือ
คนทำ�งาน เหล่านี้ทำ�ให้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ อบต.เชิงทะเล มีโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ บังกะโล
ห้องพัก สปา ร้านค้า ร้านอาหาร หลากหลาย สไตล์ หลากหลายระดับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรกันตามความต้องการ บริเวณพื้นที่ใต้นํ้า
จากแผนที่ (รูปที่ 14) จะเห็นได้ว่ามีจุดดำ�นํ้าหลักๆ อยู่ 3 จุด ได้แก่ เกาะแวว จุดเรือจม
(เรื อ ขุ ด แร่ ) และฝู ง บิ น ปะการั ง ที่ ไ ด้ นำ � เสนอไปแล้ ว ข้ า งต้ น จากการสำ � รวจพื้ น ที่ ใ ต้ ท ะเลล่ า สุ ด
ได้พบความเสียหายของฝูงบินปะการังเพื่อทะเล อันเนื่องมาจากอวนลาก และอวนรุนจากต่างพื้นที่
จากการพบซากอวนในแนวปะการั ง และการพบชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งบิ น ในพื้ น ที่ ท ะเลอั น ดามั น
จังหวัดระนอง ทำ�ให้ทราบได้ว่า แนวปะการังที่ลงไว้ได้ติดเรือลากอวนออกนอกพื้นที่ จากปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น เพราะองค์ ก รขาดบุ ค ลากรผู้ มี ค วามรู้ ความชำ � นาญ และ ขาดการติ ด ตามผล
หลั ง จากการวางโครงการไปแล้ ว เพราะ อบต.ไม่ มี อำ � นาจในการดู แ ลหรื อ จั ด การ พื้ น ที่ ใ นทะเล
ตามกฎหมาย รวมทั้งไม่มีอำ�นาจในการสร้างปะการังเทียม
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า กรณี ศึ ก ษาเหล่ า นี้ ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ จำ � กั ด ด้ า นขอบเขตอำ � นาจ
และหน้าที่ของ อปท. มากขึ้น ดังนั้น มีความจำ�เป็นที่รัฐส่วนกลางต้องร่าง พ.ร.บ.ลูก เพื่อรองรับ
มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อระบุขอบเขตอำ�นาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน
และออก พ.ร.บ.รายได้ท้องถิ่นใหม่ เพื่อให้ อปท. สามารถมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น
ค่าธรรมเนียม ภาษี ฯลฯ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งให้มีอำ�นาจจัดการในทะเล
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รูปที่ 13

อ่าวบางเทา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
เกาะแวว และ เกาะกะทะ

เกาะกะทะ
เกาะแวว
พื้นที่ภาพรวมของอาณาเขต
อบต.เชิงทะเล ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้

อ่าวบางเทา

หาด
สุรินทร์

รูปที่ 14

แผนที่ต�ำ แหน่งแนวปะการัง
ในบริเวณอ่าวบางเทา

เกาะแวว 6
ฝูงบินปะการัง
จุดจมเรือ

หาดสุรินทร์

อ่าวบางเทา
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บทที่ 6
การสร้างดัชนีเพื่อการจัดลำ�ดับศักยภาพ
อปท. ท่องเที่ยว
CHAPTER

VI
การจั ด ลำ � ดั บ ศั ก ยภาพของ อปท. ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสำ � คั ญ เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจจั ด สรร
งบประมาณที่มีอยู่จำ�กัดไปยังแหล่งที่มีความสำ�คัญก่อนหลังตามลำ�ดับ โดยทั่วไป การวัดศักยภาพ
ความหลากหลายและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ต้องอาศัยคุณภาพของแหล่งดึงดูดใจ
ความพร้อมด้านที่พัก สาธารณูปโภคที่จำ�เป็น และกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพบทบาทของ อปท. ในการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
โครงการนี้ ได้ส่งแบบสำ�รวจไปยัง อปท. ทั่วประเทศจำ�นวน 1,889 แห่ง เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปทำ�การ
วิ เ คราะห์ บ ทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและจั ด ทำ � เกณฑ์
ในการจัดลำ�ดับ อปท. ท่องเที่ยวดีเด่นด้านการจัดการการท่องเที่ยวต่อไป โดยโครงการได้เริ่มต้น
ส่งแบบสำ�รวจเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กำ�หนดให้ อปท. ตัวอย่างส่งแบบสำ�รวจคืน
มายังโครงการภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำ�หรับเกณฑ์การเลือกกลุ่ม อปท. ตัวอย่างนั้น
โครงการคัดเลือกเฉพาะ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่และก่อให้เกิดรายได้แก่ อปท. และ
การส่งแบบสำ�รวจมี อปท. ตอบแบบสำ�รวจกลับมายังโครงการจำ�นวน 494 ชุด เมื่อคัดแยกแล้ว
แบ่งเป็นแบบสำ�รวจที่สมบูรณ์จำ�นวน 258 ชุด และไม่สมบูรณ์จำ�นวน 236 ชุด
จากแบบสำ � รวจที่ ส มบู ร ณ์ จำ � นวน 258 ชุ ด และได้ คั ด กรองแบบสำ � รวจที่ มี ข้ อ มู ล
คลาดเคลื่ อ น คื อ ระบุ จำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในท้ อ งถิ่ น มากกว่ า จำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง จั ง หวั ด
ออกไป 2 ชุด สำ�หรับแบบสำ�รวจ 256 ชุดนี้ กว่าร้อยละ 58 เป็น อปท. ที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวน้อย
มีค่าเฉลี่ยจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่อปี อยู่ที่ 3,000 คน ซึ่งยังเป็นระดับที่มีความหนาแน่นตํ่าและ
ยังไม่ก่อปัญหาการจัดการ สำ�หรับการกระจายตัวของ อปท. ตามระดับจำ�นวนนักท่องเที่ยวแสดงใน
ตารางที่ 14 ซึ่งได้แบ่งจำ�นวนนักท่องเที่ยวเป็นระดับแล้วพบว่า มี อปท. จำ�นวน 45 แห่ง หรือ
ร้อยละ 17.58 ของ อปท. ที่ตอบแบบสำ �รวจ มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวพอสมควรคือ อยู่ระหว่าง
10,000-50,000 คนต่อปี และ อปท. 32 แห่ง (ร้อยละ 12.5 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสำ�รวจ)
มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวตํ่ากว่า 10,000 คนต่อปี แต่ไม่ตํ่ากว่า 3,000 คนส่วน อปท. อีก 14 แห่ง
(ร้อยละ 5.47 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสำ�รวจ) มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 50,000-100,000 คน
และอีก 15 แห่ง หรือร้อยละ 5.86 ของ อปท. ทั้งหมดที่ตอบแบบสำ�รวจ มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว
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100,000 คนขึ้นไป โดยในจำ�นวนนี้ มี อปท. 3 แห่ง ที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเกิน 1,000,000 คนต่อปี
ได้แก่ เทศบาลตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำ�บลพลวง อำ�เภอเขาคิชกูฏ
จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำ�บลอ่าวนาง อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วัตถุประสงค์ของบทนี้ เพื่อ (1) แสดงการกระจายของตัวแปรของ อปท. ตัวอย่างที่ส่งแบบ
สำ�รวจกลับมา เพื่อเป็นการแนะนำ�ผู้อ่านให้รู้จักกับตัวแปรที่จะใช้ทำ�ตัวชี้วัดและดัชนี (2) ทำ�การจัด
ลำ�ดับศักยภาพของ อปท. ตัวอย่าง
ตารางที่ 14

แสดงจำ�นวน อปท. ที่ตอบแบบสำ�รวจ
แยกตามจำ�นวนผู้มาเยือน
จากต่างถิ่นที่มาเที่ยวแหล่งดึงดูดใจ

จำ�นวนนักท่องเที่ยว
ตํ่ากว่า 3,000
3,000 – ตํ่ากว่า 10,000
10,000 – 50,000
50,001 – 100,000
100,000 ขึ้นไป
รวม

จำ�นวน อปท. (แห่ง)
150
32
45
14
15
256

ร้อยละ
58.59
12.50
17.58
5.47
5.86
100.00

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.1
การออกแบบสำ�รวจ

การออกสำ�รวจเป็นขั้นตอนแรกเพื่อทำ�การคัดกรอง อปท. ท่องเที่ยวจำ�นวน 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
ความสำ�คัญในระบบนานาชาติ (มรดกโลก) ระดับชาติ (อุทยานแห่งชาติ) หรือท้องถิ่น ประเภทของ
ผู้มาเยือน มีตัวแปรประเภทแหล่งท่องเที่ยวและอื่นๆ รวมกัน 28 ตัว
3) ความหลากหลายและกำ � ลั ง รองรั บ อุ ต สาหกรรม ครอบคลุ ม บริ ก ารอาหาร ที่ พั ก
แหล่งบันเทิง ฯลฯ มีตัวแปร 28 ตัว
4) หมวดสิ่งอำ�นวยความสะดวก รวมถึงสาธารณูปโภคสำ�คัญ สถานพยาบาล แผนที่
ห้องนํ้า สาธารณะ ป้าย ฯลฯ มีตัวแปร 40 ตัว
5) หมวดความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยด้านการสัญจรไปมา ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน และด้านโรคภัยไข้เจ็บ มีตัวแปร 23 ตัว
6) หมวดการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีตัวแปรการวิธีการเข้าถึง 13 ตัว
7) หมวดการดำ�เนินงาน (conduct) ซึ่งหมวดนี้เป็นหมวดที่ระบุให้ นายก อปท. หรือปลัด
จะต้องเป็นผู้ตอบเพราะเกี่ยวข้องกับนโยบายขององค์กร มีตัวแปร 81 ตัว
8) หมวดผลการปฏิ บั ติ ง าน (performance) ซึ่ ง จะวั ด ผลจากจำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
รางวัลที่เคยได้รับ มีตัวแปร 51 ตัว
รวมทั้งสิ้น 272 ตัวแปร
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การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

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

ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

รายการ
ประเภทของ อปท.
1) เทศบาล
เทศบาลตำ�บล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
2) องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
อบต.ขนาดเล็ก
อบต.ขนาดกลาง
อบต.ขนาดใหญ่
จำ�นวนประชากรเฉลี่ย (คน)
ขนาดพื้นที่เฉลี่ย (ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่ที่ อปท. ตั้งอยู่
พื้นที่เขตเมือง
พื้นที่กึ่งเมือง-กึ่งชนบท
พื้นที่ชนบท
อื่นๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เกาะ และป่าชายเลน เป็นต้น
งบประมาณของ อปท. ในปี พ.ศ. 2554
ตํ่ากว่า 15 ล้านบาท
มากกว่า 15 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
มากกว่า 30 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
มากกว่า 60 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 120 ล้านบาท
มากกว่า 120 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

จำ�นวน/แห่ง
256
65
61
4
191
12
162
12
7,828
126.52
244
15
89
135
5
248
38
137
60
11
2

ร้อยละ
100.00
25.39
93.85
6.15
74.61
6.28
84.82
6.28
100.00
6.15
36.48
55.33
2.05
100.00
15.32
55.24
24.19
4.44
0.81

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.2
ข้อมูลด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยว
ของ อปท.

แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในแต่ละ อปท. เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
ถึงร้อยละ 79.02 รองลงมา เป็นการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน และมี อปท. ตัวอย่าง จำ�นวน 6 แห่ง
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิเช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึง และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน อปท. ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 55 เป็ น คนไทยจาก
ทั่วประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางศาสนา เช่น วัดสำ�คัญต่างๆ วิถีชีวิตชุมชน และนํ้าตก นอกจากนี้ ยังมี อปท. ที่ระบุว่าดูแล
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ สำ � คั ญ เป็ น ที่ รู้ จั ก ระดั บ นานาชาติ เช่ น สามเหลี่ ย มทองคำ �
เกาะยาวน้อย (ตารางที่ 16) อปท. ตัวอย่างส่วนใหญ่สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีโดยเฉลี่ย
ปีละ 2 ครั้ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
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ตารางที่ 16

ข้อมูลทางด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยวของ อปท.

รายการ
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ (มรดกโลก)
ระดับชาติ (อุทยานแห่งชาติ/ วนอุทยาน)
ระดับท้องถิ่น (ดูแลโดย อปท.)
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.
วัด
ชายหาด
ถํ้า
นํ้าตก
พระราชวัง
สวนสาธารณะ
แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร
บึง/อ่างเก็บนํ้า
วิถีชีวิตชุมชน
ปราสาทหิน
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ระดับชาติ
พิพิธภัณฑ์ระดับท้องถิ่น
อื่นๆ เช่น โฮมสเตย์ นํ้าพุร้อน โบราณสถาน เป็นต้น
มีสนามกีฬาที่สามารถจัดแข่งขันระหว่างจังหวัดได้
มีการแข่งขันกีฬาระหว่างท้องถิ่น/จังหวัดเป็นประจำ�ทุกปี
มีผู้มาเยี่ยมเยือนแหล่งดึงดูดใจในแต่ละปี
จำ�นวนผู้มาเยี่ยมเยือนเฉลี่ยต่อปี (คน)
ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนส่วนใหญ่
คนไทยและต่างชาติ
คนไทยจากภาคอื่นๆ
คนไทยจากภาคเดียวกัน
คนในท้องถิ่น
มีผู้มาเยี่ยมเยือนเพื่อชมประเพณี/เทศกาลเป็นประจำ�ทุกปี
จำ�นวนครั้งในการจัดประเพณี/เทศกาลเฉลี่ยต่อปี
ประเภทของนักท่องเที่ยวที่มาชมประเพณี/เทศกาลส่วนใหญ่
คนไทยและต่างชาติ
คนไทยจากภาคอื่นๆ
คนไทยจากภาคเดียวกัน
คนในท้องถิ่น

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

จำ�นวน/แห่ง

ร้อยละ

6
79
174

2.69
35.43
78.03

161
41
65
83
1
34
71
70
89
1
37
4
28
80
33
138
224
62,464
212
119
55
30
8
158
2
146
75
23
24
24

62.16
15.83
25.10
32.05
0.39
13.13
27.41
27.03
34.36
0.39
14.29
12.50
87.50
30.89
13.25
57.26
91.06
100.00
56.13
25.94
14.15
3.77
60.77
100.00
51.37
15.75
16.44
16.44

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.3
กำ�ลังรองรับการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

เมื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวยังอยู่ในระยะเริ่มแรก อปท. อาจไม่มีความจำ�เป็นต้องเข้าไปจัดการ
การท่ องเที่ ยวมากนัก แต่ เมื่อ นั กท่องเที่ ยวเพิ่ มขึ้น ความต้อ งการบริ การสาธารณะก็จะเพิ่มขึ้น
ตามลำ � ดั บ เพราะอาจมี โ รงแรม ที่ พั ก ร้ า นอาหาร ในท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น ตารางที่ 17 แสดงถึ ง
กำ�ลังรองรับของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น 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
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การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

สำ �หรับร้านอาหาร พบว่า อปท. ท่องเที่ยวไม่ขาดแคลนร้านอาหาร คือ ร้อยละ 94.23 ระบุว่า
ใน อปท. ของตนมีร้านอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว สำ�หรับสถานบันเทิง พบว่า คนไทยและนักท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นนิยมคาราโอเกะมากกว่าผับบาร์และดิสโก้คลับ โดยมี อปท. ระบุว่ามีคาราโอเกะถึง 99 แห่ง
ใน 256 แห่ง แต่มีผับบาร์แค่ 16 แห่ง และ อปท. 3 แห่ง มีดิสโก้คลับ
ตารางที่ 17

ตารางข้อมูลความหลากหลาย
และกำ�ลังรองรับของอุตสาหกรรม

รายการ
สถานที่พักแรมสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยว
1) โรงแรม
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
2) เกสต์เฮ้าส์
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
3) โฮมสเตย์
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
4) อื่นๆ เช่น รีสอร์ท บ้านพักรับรอง เป็นต้น
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
ร้านจำ�หน่ายอาหาร
1) ภัตตาคาร (ติดแอร์)
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
2) ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
3) อื่นๆ เช่น ร้านกาแฟ เป็นต้น
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
สถานบันเทิงยามราตรี
1) ผับบาร์
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
2) ร้านคาราโอเกะ
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
3) ดิสโก้คลับ
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
4) การแสดงโชว์
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
5) อื่นๆ เช่น ร้านเกมส์ เป็นต้น
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง

จำ�นวน/แห่ง

ร้อยละ

91
66
21
53
30
19
106
39
58
61
46
9

35.00
75.86
24.14
20.38
61.22
38.78
40.77
40.21
59.79
23.46
83.64
16.36

34
26
7
245
47
187
16
9
5

13.08
78.79
21.21
94.23
20.09
79.91
6.15
64.29
35.71

16
12
2
99
71
22
3
0
1
5
4
1
10
7
-

6.15
85.71
14.29
38.08
76.34
23.66
1.15
0.00
100.00
1.92
80.00
20.00
3.85
100.00
-
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ตารางที่ 17 (ต่อ)

ตารางข้อมูลความหลากหลาย
และกำ�ลังรองรับของอุตสาหกรรม

รายการ
ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11
ไม่มี
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
ร้าน Fast food ประเภท เฟรนไชส์
ไม่มี
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า/Shopping mall/Outlet
ไม่มี
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
หัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผลิตของที่ระลึก
ไม่มี
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

จำ�นวน/แห่ง
241
161
72
8
236
206
27
3
34
239
224
14
1
240
78
138
24

ร้อยละ
92.69
66.80
29.88
3.32
90.77
87.29
11.44
1.27
13.08
91.92
93.72
5.86
0.42
92.31
32.50
57.50
10.00

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.4
ความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเที่ยว

ความปลอดภั ย นั บ เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย
ในรายงานนี้ประเมินใน 7 ด้าน คือ อุบัติเหตุทางถนน เพลิงไหม้ ลักทรัพย์ ประทุษร้าย ยาเสพติด
โรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีหรือมีแนวโน้มลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น
ยกเว้ น เรื่ อ งการระบาดของโรคทางเดิ น หายใจและคดี ป ระทุ ษ ร้ า ย ซึ่ ง ตรงกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในหลายพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวคับคั่ง เช่น จากการสัมภาษณ์พิเศษที่เกาะปันหยี อปท. ระบุว่า
ปั ญ หายาเสพติ ด มี แ นวโน้ ม มากขึ้ น ส่ ว น อปท. ที่ ใ ห้ ค วามสนใจในการจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีเพียง 2 อปท.
ที่ ยั ง ไม่ มี ง บประมาณด้ า นรั ก ษาความปลอดภั ย ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลละลาย
อำ�เภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ตารางที่ 18

รายการ
สถานีตำ�รวจ/ป้อมยามในท้องถิ่น
สถานีตำ�รวจ
ป้อมยาม
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง
ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง
ปัญหาคดีลักทรัพย์
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง

ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

จำ�นวน/แห่ง

ร้อยละ

61
187

27.60
84.62

37
86
108

16.02
37.23
46.75

95
27
99

42.99
12.22
44.80

73
54
72

36.68
27.14
36.18
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ตารางที่ 18 (ต่อ)

ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

รายการ
ปัญหาคดีประทุษร้าย
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง
ปัญหาคดียาเสพติด
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง
ปัญหาการระบาดของโรคทางเดินอาหาร
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง
ปัญหาการระบาดของโรคทางเดินหายใจ
ไม่มี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มีแนวโน้มลดลง
การจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัย
ไม่มีงบประมาณใดๆ เลย
งบประมาณลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
งบประมาณวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
งบประมาณเพื่อรักษาความปลอดภัย
ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย
ติดตั้งกล้องวงจรปิด

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

จำ�นวน/แห่ง

ร้อยละ

106
35
50

55.50
18.32
26.18

41
91
87

18.72
41.55
39.73

128
7
59

65.98
3.61
30.41

124
27
46

62.94
13.71
23.35

2
238
173
128
207
153

0.77
91.54
66.54
49.23
79.62
85.47

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.5
สาธารณูปโภค
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก

ตารางที่ 19 แสดงถึงสาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวยความสะดวก ซึ่ง อปท. ท่องเที่ยวมักมีระบบ
นํ้าประปาอย่างใดอย่างหนึ่งแทบทั้งสิ้น แต่ยังเป็นนํ้าประปาหมู่บ้านถึงร้อยละ 82 ที่น่าเป็นห่วง
ก็คือ ร้อยละ 95 ไม่มีระบบบำ�บัดนํ้าเสีย แม้จะมีโรงแรมใหญ่ๆ เกิน 5 แห่ง และประมาณร้อยละ 38
ไม่มีระบบกำ�จัดขยะ หมายความว่า การท่องเที่ยวนำ �หน้าการพัฒนา เมื่อเจาะลึกยังท้องถิ่นที่มี
นักท่องเที่ยวเกินกว่าแสนคนพบว่า มี อปท. ที่มีระบบบำ�บัดนํ้าเสียรวมจำ�นวน 8 แห่ง โดยมี อปท.
7 แห่ ง ไม่ คิ ด ธรรมเนี ย มค่ า บริ ก าร ได้ แ ก่ 1) ทต.ท้ อ งเนี ย น อ.ขนอม จ.นครศรี ธ รรมราช
2) ทต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 3) ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำ�พูน 4) ทต.คลองใหญ่
อ.โป่งนํ้าร้อน จ.ราชบุรี 5) อบต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 6) อบต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ และ 7) อบต.ห้ ว ยแก้ ว อ.แม่ อ อน จ.เชี ย งใหม่ และมี อปท. อี ก 1 แห่ ง
มีค่าธรรมเนียมการให้บริการบำ�บัดนํ้าเสีย ได้แก่ ทต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
สำ�หรับความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์พบว่า ท้องถิ่นไทยมีความพร้อมในระดับสูง
เพราะกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ข ยายบริ ก ารในรู ป โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล (รพ.สต.)
ถึงร้อยละ 90 และมีบริการเคลื่อนคนไข้ฉุกเฉินร้อยละ 47.31
ข้ อ มู ล ที่ น่ า สนใจจากการสำ � รวจนี้ อี ก รายการ คื อ การเข้ า ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง สู ง กว่ า
ร้อยละ 80.77 สูงกว่าการให้บริการไปรษณีย์ที่มี อปท. ตอบว่ามี เพียงร้อยละ 54.62
การบริการด้านขยะเป็นงานสำ�คัญของ 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.
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การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

2 แห่ง มีการเก็บขยะในเวลากลางคืน ได้แก่ ทต.บ้านถิ่น (แพร่) และ อบต.ละงู (สตูล) ซึ่งนับว่า
ก้าวหน้ากว่ากรุงเทพมหานครในเชิงการสร้างจิตสำ�นึกทางสังคม เพื่อกำ�กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
มี อปท. 12 แห่งได้นำ�ขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน อาทิ ทต.ท่าศาลา (เชียงใหม่) ทต.นางแล (เชียงราย)
ทต.บายศรี (จันทบุรี) เป็นต้น แต่สำ�หรับ อปท. ชนบทยังอาจไม่มีการกำ�จัดขยะ
ตารางที่ 19

ตารางแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก

รายการ
ระบบนํ้าประปา
ประปาส่วนภูมิภาค
ประปาเทศบาล
ประปาหมู่บ้าน
อื่นๆ เช่น ประปาภูเขา เป็นต้น
สัดส่วนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช้ (ร้อยละต่อครัวเรือนทั้งหมด)
ระบบบำ�บัดนํ้าเสียรวม
ไม่มี
ระบบบำ�บัดนํ้าเสียรวม แต่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ระบบบำ�บัดนํ้าเสียรวม และมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ
อื่นๆ เช่น กำ�ลังก่อสร้าง เป็นต้น
สถานพยาบาล
คลินิกแพทย์
คลินิก/สถานพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล
มีรถพยาบาลที่ให้บริการเคลื่อนที่/กรณีคนไข้ฉุกเฉิน
ร้านขายยา
มีไม่เกินกว่า 5 แห่ง
มีเกินกว่า 5 แห่ง
สิ่งอำ�นวยสะดวกที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (เฉลี่ย 1 แห่ง)
ไปรษณีย์
ที่ทำ�การ
ตัวแทน
ตู้ไปรษณีย์
อินเทอร์เน็ต
มีสาย
ไร้สาย
ปั๊มนํ้ามัน
ปั๊มหลอด
ปั๊มแบบใช้หัวจ่ายนํ้ามัน
แผนที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
เอกสารแจก
ป้าย
ห้องนํ้าสาธารณะที่มีผู้ดูแลความสะอาด (เฉลี่ย 2 แห่ง)
ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์
โทรศัพท์สาธารณะ (เฉลี่ย 9 แห่ง)
สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว
มีประมาณ (แห่ง)
ขนาดของพื้นที่ประมาณ (ไร่)
ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

จำ�นวน/แห่ง

ร้อยละ

88
21
211
24

33.85
8.08
81.15
9.23

242
230
7
1
4

86.05

100.00
95.04
2.89
0.41
1.65

41
32
35
2
235
123
117
89
9

15.77
12.31
13.46
0.77
90.38
47.31
45.00
90.82
9.18

111
142
36
71
56
210
100
140
226
153
137
149
93
108
127
181
154
149
68

42.69
54.62
25.35
50.00
39.44
80.77
47.62
66.67
86.92
67.70
60.62
57.31
62.42
72.48
48.85
69.62
59.23
57.31
26.15

2
10
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ตารางที่ 20

แสดงข้อมูลระบบกำ�จัดขยะ
และโครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะ
ของ อปท.

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รายการ
ระบบกำ�จัดขยะ
ไม่มี
ระบบกำ�จัดขยะรวม และมีรายได้จากการให้บริการ
ชุมชนดูแลขยะและเก็บขยะกันเอง
มีโครงการถนนปลอดถังขยะ
มีโครงการเก็บขยะในเวลากลางคืน
อื่นๆ เช่น กำ�ลังดำ�เนินการ จ้างบริษัทเอกชน เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะของ อปท.
รับแลกขยะ/ธนาคารขยะ
ปุ๋ยหมักจากขยะ
นํ้าหมักชีวภาพเพื่อลดขยะในชุมชน
พื้นที่ฝังกลบขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
เตาเผาขยะ
ระบบนำ�ขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยกขยะ ลด และนำ�กลับมาใช้ใหม่
อื่นๆ เช่น การจัดเก็บขยะในที่สาธารณะ แก๊สชีวภาพ เป็นต้น

จำ�นวน/แห่ง
254
95
92
41
5
2
19

ร้อยละ
100.00
37.40
36.22
16.14
1.97
0.79
7.48

44
60
63
55
19
12
109
14

24.18
32.97
34.62
30.22
10.44
6.59
59.89
7.69

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.6
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำ�คัญ

แหล่งท่องเที่ยวที่ อปท. เป็นผู้ดูแลจัดการมีการเข้าถึงได้ค่อนข้างดี (ตารางที่ 21) คือ กว่าร้อยละ 85.40
ของ อปท. มีแหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงได้โดยยานยนต์ทุกประเภท แม้ว่าการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรถประจำ�ทางจะมีเพียงร้อยละ 38 และมี อปท. ตัวอย่างเข้าถึงได้โดยท่าเรือ 15 แห่ง แหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนา ซึ่ง อปท. จะต้องให้ความสำ �คัญหรือจัดสรร
งบประมาณมาซ่อมบำ�รุงถนนและทางเท้ามากกว่าซ่อมบำ�รุงป้ายแต่เพียงอย่างเดียว สำ�หรับป้าย
ยังขาดความพร้อมเรื่องการทำ�ป้ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนเอกสารที่ให้ความรู้ก็มักพิมพ์เป็น
ครั้งคราว ไม่มีวางขายและมักหมดทั้งที่นักท่องเที่ยวยังต้องการ ขณะที่การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรถประจำ�ทางยังน้อยอยู่มีเพียงร้อยละ 38 เท่านั้น ทำ �ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบปัจเจก (Free Individual Tourists: FIT) ทำ�ได้ยาก
กรณี ที่ น่ า สนใจคื อ ทต.เวี ย ง อ.เชี ย งแสน มี ร ถไฟฟ้ า บริ ก ารนำ � ชมโบราณสถาน
ในเมืองเก่าฟรี แต่ให้บริการเฉพาะวัน เวลา ราชการ เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่มักนิยมท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์
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ตารางที่ 21

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รายการ
สถานีคมนาคมขนส่ง
ท่าเรือ (ประมาณ 3 ราย)
สถานีรถโดยสารประจำ�ทาง (เฉลี่ย 1 ราย)
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำ คัญ
เดินเท้า
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถประจำ�ทาง
ยานยนต์ทุกประเภท
อื่นๆ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น
มีสถานที่จอดรถสาธารณะสำ�หรับให้บริการผู้มาเยี่ยมเยือน/นักท่องเที่ยว
มีรถประจำ�ทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญทุกแห่ง
มีงบประมาณซ่อมบำ�รุงถนน ทางเดิน ทางเท้าเป็นประจำ�
มีงบประมาณซ่อมบำ�รุงป้ายอธิบาย/ เอกสารให้ความรู้และความเป็นมา

จำ�นวน

ร้อยละ

15
69

5.77
26.54

140
146
165
86
193
27
189
101
166
110

61.95
64.60
73.01
38.05
85.40
11.95
79.08
41.39
86.01
56.99

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.7
การวิเคราะห์บทบาท
ของ อปท. ในการจัดการ
ท่องเที่ยว

บทบาทของ อปท. ในด้านการจัดการท่องเที่ยวที่อยู่ในแบบสำ�รวจที่ส่งไปยัง อปท. มีหมวดด้าน
การดำ � เนิ น งานและผลงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ระบุ ใ ห้ นายกฯ หรื อ ปลั ด ฯ เท่ า นั้ น ที่ ค วรเป็ น
ผู้ให้ข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงนโยบาย ปรากฏว่าช่วงที่สำ�รวจเป็นช่วงเลือกตั้งนายก อปท.
ทำ�ให้ผู้ตอบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 76 เป็นปลัด
ในการดำ � เนิ น งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต้ อ งอาศั ย กฎระเบี ย บพื้ น ฐานในการดู แ ลความ
สะอาดเรียบร้อย ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ซึ่งเป็นบริการสาธารณะของ อปท. แต่เป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่จะทำ�ให้การจัดการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เช่น การจัดการขยะ การจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น
การศึ ก ษาพบว่ า อปท. ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี เ ทศบั ญ ญั ติ ห รื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ก ารจั ด การนํ้ า เสี ย
แม้แต่การจัดการขยะก็มีประมาณร้อยละ 30 ที่ยังไม่ออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ซึ่งเป็น อปท.
ชนบทที่ยังไม่มีความจำ�เป็นต้องเก็บขยะ 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
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม งบประมาณเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม งบประมาณด้ า นการพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวและงบประมาณโฆษณา ประชาสัมพันธ์
อปท.ส่ ว นใหญ่ มี ง บประมาณด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก คือ ประมาณร้อยละ 2 (หรือตํ่ากว่า) ของงบประมาณทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ
คื อ อปท. เริ่ ม มี ง บประมาณในการจั ด งานเทศกาลและใช้ ง านเทศกาลเป็ น ช่ อ งทางในการสร้ า ง
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ทต.อุ โ มงค์ จ.ลำ � พู น จั ด งานเทศกาลชิ ม ไวน์ กั บ ไส้ อั่ ว หละปู น
งานเกษตรอิ น ทรี ย์ วิ ถี พ อเพี ย ง และจั ด กาดนั ด สี เ ขี ย ว ถนนคนเตี ย วทุ ก วั น อาทิ ต ย์ ทต.เวี ย ง
(เชียงของ) จ.เชียงราย จัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองเชียงของ ทต.ดอนเจดีย์ จัดงาน
เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนเรศวรฯ หรื อ ที่ อบต.อ่ า วนาง จ.กระบี่ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว อาทิ เ ช่ น กิ จ กรรมกระบี่ เ บิ ก ฟ้ า อั น ดามั น กิ จ กรรมอ่ า วนางเคาท์ ด าวน์
กิจกรรมผูกผ้าหัวเรือ ฯลฯ เป็นต้น
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ตารางที่ 22

การดำ�เนินงาน (Conduct)
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

รายการ
ตำ�แหน่งของผู้กรอกข้อมูล
นายก
ปลัด
นโยบาย/ ข้อบัญญัติ/ เทศบาลบัญญัติของ อปท.
เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการนํ้าเสีย
เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะ
เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการกิจการที่เป็นอันตราย
เทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแผนการกำ�หนดการใช้ที่ดิน
กติกาท้องถิ่นเกี่ยวกับป่าชุมชน เขตอภัยทาน การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แผนก/ ฝ่ายท่องเที่ยว
มีแผนท่องเที่ยว
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ
มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
การดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ อปท.
มีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
มีโครงการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น
มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
มีกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและท้องถิ่นให้เยาวชน
มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/ VDO เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น
มีโครงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
การจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น
งบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.17)
งบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.00)
งบประมาณด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.22)
งบประมาณด้านการท่องเที่ยวเพื่อการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.06)
งบประมาณด้านการพัฒนาและดูแลแหล่งท่องเที่ยว (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.99)
งบประมาณด้านการส่งเสริมตลาด/โฆษณาการท่องเที่ยว (สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.05)
มีการจัดสรรงบประมาณตามลำ�ดับความสำ�คัญของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละปีของท้องถิ่น
ถนนคนเดิน
งานเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง
งานประเพณี เช่น แห่เทียนพรรษา
อื่นๆ เช่น แข่งเรือ
กลุ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึก/หัตถกรรม
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มโฮมสเตย์/ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศน์
กลุ่มวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
อื่นๆ เช่น กลุ่มนวดแผนโบราณ กลุ่มมัคคุเทศก์ เป็นต้น
การมีส่วนร่วมของประชาคมและประชาชน
ผังชุมชน/ผังเมือง
แผนท่องเที่ยว
โครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โครงการคมนาคมขนส่ง
อื่นๆ เช่น การจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

จำ�นวน/แห่ง
217
52
165

ร้อยละ
100.00
23.96
76.04

39
158
172
52
91
66
122
47
49
87

18.31
69.00
74.14
24.07
40.81
30.14
51.26
48.96
51.04
37.83

109
65
177
124
94
155

46.19
27.54
75.00
52.54
39.83
65.68

147
154
163
41
118
69
53

70.33
73.68
77.99
19.62
56.46
33.01
32.12

13
97
183
33

6.22
46.41
87.56
15.79

126
94
87
108
15
201
71
70
136
44
14

64.29
47.96
44.39
55.10
7.65
90.13
48.63
47.95
93.15
30.14
9.59
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ด้านการมีส่วนร่วมของประชาคมและประชาชนกับ อปท. พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 90 ของจำ�นวนผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด โครงการเหล่านี้
มี ภ าคประชาคมและประชาชนเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ โครงการฯ หรื อ เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น โครงการฯ
โดยการสนับสนุนจาก อปท. ซึ่งการมีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวสูงกว่าด้านผังชุมชน/ผังเมือง
(ร้อยละ 48.63) และแผนท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนร้อยละ 48 และการขนส่งร้อยละ 30 (ตารางที่ 22)
นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อปท. ยังได้จัดทำ�โครงการหรือจัดกิจกรรม
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
กลุ่ ม นวดแผนโบราณ เช่ น ทต.ท่ า ล้ อ (กาญจนบุ รี ) กลุ่ ม มั ค คุ เ ทศก์ เช่ น ที่ อบต.แม่ ส ามแลบ
(แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น
ในส่วนของพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีการปรับภูมิทัศน์เมือง โดยส่วนมากมีการปรับปรุง
สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (ตารางที่ 23) และส่วนของการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อปท. ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การปลู ก ป่ า เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ สี เ ขี ย วในรู ป แบบของ
ป่าชุมชนถึงร้อยละ 55
ตารางที่ 23

การดำ�เนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายการ
โครงการ/กิจกรรมภูมิทัศน์เมืองและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ อปท.
ขุด ลอก คู คลอง
คลองสวยนํ้าใส
ปลูกไม้ยืนต้นริมถนน
สวนสุขภาพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว
การกำ�จัดวัชพืชนํ้า (ผักตบชวา)
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อื่นๆ เช่น ตัดหญ้าข้างถนน เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
ปลูกหญ้าแฝก
ปลูกป่า
ป่าต้นนํ้า
ป่าชุมชน
ป่าชายเลน
อื่นๆ เช่น ทำ�ฝายแม้ว เป็นต้น

จำ�นวน/แห่ง

ร้อยละ

167
41
142
52
143
55
47
10

73.89
18.14
62.83
23.01
63.27
24.34
20.80
4.42

115
199
50
81
15
11

50.88
88.05
34.25
55.48
10.27
4.87

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

สำ�หรับการป้องกันปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะซึ่งเป็นภารกิจหนักของ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความดึงดูดใจสูง เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง สามารถนำ�ไปหารายได้ได้จำ�นวนมาก ทำ�ให้ร้อยละ 58
ของ อปท. มีปัญหาเรื่องการบุกรุก และร้อยละ 9 แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะติดปัญหามวลชน และอีก
ร้อยละ 11.71 ติดปัญหาไม่มีอำ�นาจจัดการ (ตารางที่ 24)
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ตารางที่ 24

ข้อมูลด้านการร้องเรียน
จากประชาชน

รายการ
ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว
ไม่มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว
มีการบุกรุกแต่ยังไม่มีการดำ�เนินการเพราะติดปัญหามวลชน
มีการบุกรุกกำ�ลังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการแก้ไข
มีการบุกรุกแต่แก้ไขไม่ได้เพราะไม่มีอำ�นาจตามกฎหมาย
มีระบบและ/หน่วยรับร้องเรียนจากประชาชน
รายการ
เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรก
นํ้าเสีย
อากาศเสีย
เสียงดังรบกวน
การบุกรุกที่สาธารณะ

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

จำ�นวน/แห่ง

ลำ�ดับที่ 1
37.50
45.31
33.33
51.81

92
20
84
26
195

ลำ�ดับที่ 2
36.11
31.25
34.72
31.33

ร้อยละ
41.44
9.01
37.84
11.71
90.28
ลำ�ดับที่ 3
รวม
26.39
23.44
31.94
16.87

100.00
100.00
100.00
100.00

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

อปท. ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่
การบุกรุกที่สาธารณะ รองลงมา คือ อากาศเสียและนํ้าเสีย

6.8
การสร้างดัชนี
เพื่อจัดลำ�ดับศักยภาพ
และความสามารถในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จากตั ว แปรในแบบสั ม ภาษณ์ ไ ด้ นำ � มาพั ฒ นาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ศั ก ยภาพทางโครงสร้ า ง (Structure)
ความเข้มแข็งของการดำ�เนินการ (Conduct) และผลการดำ�เนินการ (Performance) ตามกรอบ
การวิเคราะห์ในบทที่ 2 รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัว และตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบแสดงไว้
ในตารางที่ ผ.1 ของภาคผนวกที่ 2
6.8.1

ดัชนีด้านโครงสร้าง (Structure)
สำ�หรับดัชนีด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปร 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายและ
ข้อบัญญัติพื้นฐานที่มีความจำ�เป็นในการกำ�กับมลพิษและการใช้ที่ดิน และตัวแปรด้านกายภาพ
ได้แก่ ความหนาแน่นของที่พักและแหล่งบริการด้านท่องเที่ยว เช่น ภัตตาคาร โรงแรม สถานบันเทิง
สภาพแวดล้อม เป็นต้น อปท. มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองมากขนาดไหน และระดับของ
แหล่งดึงดูดใจว่าเป็นระดับชาติหรือนานาชาติและมีความหลากหลายเพียงใด
ตารางที่ 25 แสดงรายชื่อ อปท. ที่มีผลการประเมินด้านโครงสร้างสูงสุด 10 อันดับแรก
ซึ่ ง ทต.สุ เ ทพ อบต.อ่ า วนาง และ ทต.ท่ า ศาลา เป็ น อปท. สามอั น ดั บ แรกที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด
เนื่องจากมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ คือ
ดอยสุ เ ทพ และหมี แ พนด้ า อ่ า วนาง และโรงแรมดาราเทวี ตามลำ � ดั บ มี โ รงแรม ร้ า นอาหาร
แหล่งบันเทิงครบครัน
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ตารางที่ 25

อปท. ที่มีผลการประเมิน
ด้านโครงสร้าง (Structure)
สูงสุด 10 อันดับแรก

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

หน่วย: คะแนน 1 (ตํ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำ�ดับ รายชื่อ อปท.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เทศบาลตำ�บลสุเทพ
อบต.อ่าวนาง
เทศบาลตำ�บลท่าศาลา
เทศบาลตำ�บลเวียง
(เชียงแสน)
เทศบาลตำ�บลนางแล
เทศบาลตำ�บลธาตุพนม
เทศบาลตำ�บลบ้านฉาง
อบต.คลองขุด
อบต.ขนงพระ.
อบต.แม่สลองนอก
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุด

ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง
สิ่ง
สภาพ
ร้าน
นโยบาย ดึงดูดใจ แวดล้อม ที่พัก อาหาร
5.50
5.00
2.56
7.00
7.00
4.00
5.00
4.72
7.00
3.00
7.00
2.50
7.00
5.00
5.00

สถาน
บันเทิง
5.50
7.00
4.00

ดัชนี
สาธาร- ทางด้าน
ณูปโภค โครงสร้าง
6.25
5.80
6.25
5.54
4.75
5.33

5.50

3.00

4.00

7.00

7.00

4.00

4.75

5.18

5.50
7.00
4.00
7.00
4.00
7.00
3.47
1.00

5.50
3.50
2.50
4.50
5.00
5.00
3.27
1.50

5.56
4.00
6.88
2.56
4.00
3.40
3.37
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
7.00
3.22
1.00

3.00
5.00
5.00
5.00
7.00
3.00
3.24
1.00

2.50
4.00
4.00
4.00
2.50
2.50
1.72
1.00

7.00
5.50
6.25
5.50
4.00
5.50
4.04
1.00

5.14
5.12
5.11
5.09
5.04
5.01
3.67
2.07

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.8.2

ดัชนีด้านการดำ�เนินการ (Conduct)
ดัชนีด้านนี้เน้นการวัดการดำ�เนินการและการให้ความสำ�คัญแก่การท่องเที่ยวของ อปท.
ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว คือ (1) นโยบายของ อปท. ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การมี
แผนท่องเที่ยว การมีแผนกท่องเที่ยว และการมีการบริหารจัดการที่สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
(2) การจั ด สรรงบประมาณที่ เ กี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น งบประมาณอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณี งบประมาณจัดงานเทศกาล งบประมาณสำ�หรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้จัดลำ�ดับ
ความสำ � คั ญ ไว้ แ ล้ ว โดยตรง (3) การมี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ รวมถึ ง วิ ธี ก าร
เก็บขยะที่ทำ�ให้เป็นเมืองน่าเที่ยว เช่น ถนนปลอดขยะ การเก็บขยะเวลากลางคืน การมีบุคลากร
ดูแลด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยว
เช่น การรวมกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนและโครงการ
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
เมื่ อ นำ � ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมดมารวมเป็ น ดั ช นี แ ล้ ว ปรากฏว่ า อบต.อ่ า วนาง (กระบี่ ) อบต.
หนองกุ ง เซิ ง (ขอนแก่ น ) และ อบต.ปู ยู (สตู ล ) เป็ น อปท. ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด 3 ลำ � ดั บ แรก
(ตารางที่ 26)
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ตารางที่ 26

อปท. ที่มีผลการประเมิน
ด้านการดำ�เนินงาน (Conduct)
สูงสุด 10 อันดับแรก

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

หน่วย: คะแนน 1 (ตํ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำ�ดับ รายชื่อ อปท.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อบต.อ่าวนาง
อบต.หนองกุงเซิน
อบต.ปูยู
เทศบาลตำ�บลอุโมงค์
อบต.วัดพริก
เทศบาลตำ�บลลวงเหนือ
อบต.แจ้ซ้อน
อบต.แม่สลองนอก
อบต.ละงู
อบต.ทับสะแก
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุด

นโยบาย/
แผนท่องเที่ยว
7.00
7.00
7.00
5.50
7.00
7.00
5.50
5.50
5.50
7.00
2.91
1.00

ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง
จกรรม/ การมีส่วนร่วม
งบประมาณ การจัสนัดบกิสนุ
น
ของประชาชน
7.00
5.79
6.20
7.00
4.83
7.00
5.50
6.43
5.53
7.00
6.11
5.40
7.00
5.02
4.60
5.50
6.43
4.60
5.50
7.00
5.40
7.00
5.09
5.40
7.00
5.02
5.40
7.00
3.36
5.40
2.83
3.28
3.15
1.00
1.00
1.00

ดัชนีทางด้าน
การดำ�เนินงาน
6.55
6.52
6.21
6.11
6.03
6.01
5.98
5.89
5.87
5.84
3.48
1.67

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.8.3

ดัชนีด้านผลการดำ�เนินงาน (Performance)
ดัชนีวัดผลการดำ�เนินงานอาศัยตัวชี้วัด 3 ตัว คือ (1) จำ�นวนและแนวโน้มนักท่องเที่ยว
(2) รางวั ล ที่ อปท. และชุ ม ชนเคยได้ รั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การของ อปท. และชุ ม ชน และ
(3) ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย ซึ่ง อปท. ที่ได้รับการจัดลำ�ดับสูงสุด 3 แห่ง ได้แก่ อบต.แจ้ซ้อน
(ลำ�ปาง) ทต.เวียง (เชียงแสน จ.เชียงราย) และ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) โดย อบต.แจ้ซ้อน และ ทต.เวียง
ได้คะแนนสูงจากความปลอดภัย ทั้งจากคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุ (ตารางที่ 27)
ตารางที่ 27

อปท. ที่มีผลการประเมิน
ด้านผลการดำ�เนินงาน (Performance)
สูงสุด 10 อันดับแรก

หน่วย: คะแนน 1 (ตํ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ลำ�ดับ รายชื่อ อปท.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อบต.แจ้ซ้อน
เทศบาลตำ�บลเวียง (เชียงแสน)
อบต.อ่าวนาง
เทศบาลตำ�บลอุโมงค์
อบต.วังหิน
อบต.วัดพริก
เทศบาลตำ�บลสุเทพ
อบต.ดอยฮาง
อบต.แม่สลองนอก
อบต.หนองกุงเซิน
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุด

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

ผู้มาเยือน
และแนวโน้ม
4.96
4.36
7.00
2.80
1.76
1.60
7.00
3.12
1.40
3.36
1.89
1.00

ตัวชี้วัดในแต่ละเรื่อง
รางวัล
ที่เกี่ยวข้อง
4.00
3.00
3.00
7.00
3.00
3.00
2.00
4.00
4.00
5.00
1.65
1.00

ความ
ปลอดภัย
5.50
5.50
2.50
2.50
7.00
7.00
2.50
4.00
5.50
2.50
3.30
1.00

ดัชนีทางด้าน
ผลการดำ�เนินงาน
5.04
4.56
4.45
4.39
4.23
4.18
4.15
4.04
3.97
3.96
2.75
1.60
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การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

6.8.4

ดัชนีรวมด้านศักยภาพการท่องเที่ยว
เมื่อนำ�ดัชนีทั้ง 3 ด้าน มาคิดรวมกันเป็นศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังที่แสดง
ในตารางที่ 28 ปรากฏว่า อปท. ที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด 3 ลำ�ดับแรก 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. ลำ�ดับอื่นๆ แต่ก็มีระดับคะแนนการจัดการสูงกว่า อปท. อื่นๆ โดยได้รับรางวัล
เกียรติยศนานาประเภทมากมายทั้งด้านการจัดการการมีส่วนร่วม มีความภูมิใจที่สามารถจัดงาน
เทศกาลชิมไวน์ ไส้อั่วหละปูน (ลำ�พูน) ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
ดั ช นี ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ นั บ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ ไ ป
ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ กล่ า วคื อ หาดไร่ เ ลย์ และหาดอ่ า วนาง ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ข อง
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)
ตารางที่ 28

อปท. ที่มีศักยภาพ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สูงสุด 10 อันดับแรก

หน่วย: คะแนน 1 (ตํ่าสุด) – 7 (สูงสุด)

ดัชนี
ดัชนี
ดัชนี
ศักยภาพ
ดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน ในการส่งเสริม
โครงสร้าง
ค่าคะแนน ลำ�ดับที่ ค่าคะแนน ลำ�ดับที่ ค่าคะแนน ลำ�ดับที่ การท่องเทีย่ ว
อบต.อ่าวนาง
5.50
2
6.55
1
4.45
3
5.61
เทศบาลตำ�บลอุโมงค์
5.02
12
6.11
4
4.39
4
5.24
เทศบาลตำ�บลสุเทพ
5.73
1
4.98
23
4.15
7
5.22
อบต.แม่สลองนอก
5.05
10
5.89
8
3.97
9
5.10
อบต.ท่าศาลา
5.28
3
5.64
13
3.32
44
5.01
เทศบาลตำ�บลเวียง (เชียงแสน)
5.28
3
4.51
47
4.56
2
4.95
เทศบาลตำ�บลนางแล
5.13
5
5.77
12
3.07
74
4.92
อบต.แจ้ซ้อน
4.07
62
5.98
7
5.04
1
4.86
อบต.หนองกุงเซิน
4.01
71
6.52
2
3.96
10
4.76
อบต.วัดพริก
3.94
78
6.03
5
4.18
6
4.63
ค่าเฉลี่ย
3.67
3.48
2.75
3.50
ค่าตํ่าสุด
2.07
1.67
1.60
2.27

ลำ�ดับ รายชื่อ อปท.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556
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กรอบที่ 3

กรณีศึกษา
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำ�บลอ่าวนาง

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

อบต.อ่าวนาง เป็น อบต. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญๆ จำ�นวนมากที่อยู่ในความดูแล เช่น หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา
ทะเลแหวก เกาะไก่ ถํ้าและหาดพระนาง เกาะพีพี อ่าวมาหยา เป็นต้น ในปีหนึ่งจึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่า 1 ล้านคน
สร้างรายได้จำ�นวนมหาศาลให้แก่ชุมชน ขณะที่ประชากรท้องถิ่นมีเพียงประมาณ 11,000 คน ดังนั้นจึงมีอัตราส่วน
นักท่องเที่ยวต่อประชากรสูงถึงกว่า 100 ต่อ 1 ดังนั้นการจัดการการท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการและกฎเกณฑ์
เพื่อให้มีการดำ�เนินการมากกว่า อบต. อื่นๆ
อบต.อ่าวนาง ได้ออกข้อบัญญัติตำ�บลและข้อบังคับตำ�บล เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เช่น ข้อบัญญัติว่าด้วยการดำ�เนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
บนเกาะพีพี พ.ศ. 2554 ซึ่งอาศัยตามความในมาตรา 68 (10) ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำ�บล
และองค์การบริหารส่วนตำ�บล 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 มีการจำ�กัดจำ�นวนมัคคุเทศก์บริเวณสะพาน ห้ามนำ�อาหาร
และของมึนเมาเข้ามาในท่าเรือ มีการเก็บค่าดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตามขนาดและประเภทของเรือ เช่น เรือโดยสาร
ขนาด 50-150 ตันกรอส เก็บ 200 บาท/ลำ�/ครั้ง ขนาด 451 ตันกรอส ขึ้นไป เก็บ 900 บาท/ลำ�/ครั้ง มีการใช้อัตราที่แตกต่าง
สำ�หรับเรือไดวิ่งและสปีดโบ้ทที่ตํ่ากว่าสำ�หรับเรือในพื้นที่ และสูงกว่าสำ�หรับเรือนอกพื้นที่ สำ�หรับผู้โดยสารเสียค่ารักษา
ความสะอาดคนละ 20 บาท นอกจากจะมีค่าธรรมเนียมการรับบริการแล้ว ยังมีค่าปรับผู้ที่ละเมิดข้อบัญญัติอีกด้วย
อบต. ยังมีข้อบัญญัติตำ�บล เรื่อง เก็บ ขน หรือกำ�จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2541 ออกตามมาตรา 20
แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีค่าเก็บตามปริมาตร ไม่เกิน 500 ลิตร มีค่าเก็บ 30 บาททุกๆ 20 ลิตร
และหาก 500 ลิตรขึ้นไป เก็บ 2,000 ต่อ 1 ลบ.เมตร สำ�หรับกิจการบังกะโล โรงแรม เก็บในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท
ส่วนที่อยู่อาศัยเก็บ 30 บาท/เดือน
อบต.อ่าวนาง ยังมีข้อบังคับตำ�บลเรื่อง การจำ�หน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 ออกตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2545 กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมการจำ�หน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพื่อมิให้เกิด
เหตุร�ำ คาญและป้องกันโรคติดต่อโดยมีการกำ�หนดการแต่งกายให้สะอาด มีการจัดวางสินค้าปลอดภัยมีภาชนะรองรับมูลฝอย
โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท สำ�หรับแผงประจำ� และ 50 บาท สำ�หรับการเร่ขาย และ
มีอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน 500-2,000 บาท รวมทั้งยังมีข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จ�ำ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2540 เพื่อกิจการเป็นไปโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อบต.อ่าวนาง
ยังมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมผูกผ้าเรือโทงประจำ�ปี และพิธีขอพรพระนางในช่วงต้นพฤศจิกายนซึ่งเป็น
การเปิดฤดูท่องเที่ยว มีกิจกรรมปีนผา ฟื้นฟูประเพณีแข่งตกปลา และจัดทำ�คู่มือการท่องเที่ยวตำ�บลอ่าวนาง ที่มีขนาดเล็ก
พกพาง่าย รูปเล่มสวยงามทันสมัย
สิ่งที่ อบต.อ่าวนาง จะต้องทำ�ต่อไปก็คือ การบำ�บัดนํ้าเสียบริเวณอ่าวนาง การคัดแยกขยะในโรงแรม จัดการ
สิ่งรุกลํ้าชายหาด เพื่อรักษาตำ�บลอ่าวนางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
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กรอบที่ 4

กรณีศึกษา
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เทศบาลตำ�บลอุโมงค์

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ทต.อุโมงค์ เป็น อปท. ท่องเที่ยวที่มีความพิเศษต่างจากพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตรงที่อาศัยแหล่งดึงดูดใจที่สร้างขึ้นเองทั้งสิ้น
ทต.อุโมงค์ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่โดดเด่นมีชื่อเสียงในพื้นที่ 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. สนับสนุนการท่องเที่ยวดีเด่นจากสำ�นักส่งเสริมการท่องเที่ยว และรางวัล
อื่นๆ ดังนัน้ ผลงานของ ทต.อุโมงค์ จึงกลายเป็นสิง่ ดึงดูดใจ (Attraction) ภายในพื้นที่การท่องเที่ยวในตำ�บลอุโมงค์สว่ นใหญ่
จึ ง เป็ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ศึ ก ษาดู ง าน สำ � หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าศึ ก ษาดู ง านนั้ น มี ทั้ ง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ต่ า งๆ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ อปท. และกลุ่มอาชีพจากตำ�บลอื่นๆ โดยแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานหลักของ ทต.อุโมงค์
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้อุโมงค์ลดโลกร้อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำ�บลอุโมงค์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำ�บลอุโมงค์ เป็นต้น
สำ�หรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการซึมซับวิถชี วี ติ ของคนอุโมงค์สามารถใช้บริการโฮมสเตย์ทเี่ ปิดไว้คอยให้บริการประมาณ 10 หลัง
นอกจากนั้น ทต.อุโมงค์ ยังจัดงานเทศกาลประจำ�ปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำ�บลและเปิดโอกาสให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในตำ�บลได้มีโอกาสนำ�ผลิตภัณฑ์มาจำ�หน่าย อาทิ เทศกาลชิมไวน์ล�ำ ไยและไส้อั่วอุโมงค์ เป็นการ
จัดงานใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำ�บลอุโมงค์ ในงาน
มีการจัดแสดงและจำ�หน่ายไวน์ผลไม้ชนิดต่างๆ ที่กลุ่มไวน์อุโมงค์จัดทำ�ขึ้น อาทิ ไวน์ล�ำ ไย ไวน์สับปะรด ไวน์ลิ้นจี่ ไวน์ผลไม้อื่นๆ
จำ�หน่ายลำ�ไยอบแห้งเนื้อสีทองซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวที่ขึ้นชื่อของตำ�บล รวมถึงไส้อั่วที่ผลิตเองโดยชาวบ้าน
ในตำ�บล สินค้าทางการเกษตรของตำ�บลและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
การดำ�เนินงานด้านการท่องเทีย่ ว ทต.อุโมงค์ มีแนวทางในการดำ�เนินงานโดยเชิญหน่วยงานต่างๆ จากภายนอก
เข้ามาสนับสนุน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำ�เนินงานของเทศบาล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานและสนับสนุน
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำ�บลออกไปสู่ภายนอก อาทิ เทศกาลชิมไวน์ลำ�ไย
และไส้อั่วอุโมงค์ ที่ได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์จัดงานและบรรจุกิจกรรมเข้าไปในปฏิทินการท่องเที่ยวของ ททท.
การดำ�เนินงานร่วมกับชุมชนของ ทต.อุโมงค์ กลุ่มผู้นำ�มีแนวทางการดำ�เนินงานโดยการเชื่อมโยงการทำ�งาน
ในหลายมิติเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมิติทางด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ที่นำ�มาเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น โครงการคลองสวยนํ้าใส
ในหมู่ 8 บ้านไร่ ที่เมื่อหลายปีก่อนนํ้าในลำ�เหมืองเน่าเสียและมีขยะ ทีมงานผู้บริหารเทศบาลและกลุ่มผู้นำ�ชุมชนมีความ
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณนี้ให้ดีขึ้น ในช่วงเริ่มต้น ทต.อุโมงค์ ได้มีการสนับสนุนให้มีปรับปรุง
ลำ�เหมือง ปลูกต้นไม้เพิ่ม และนำ�พันธุ์ปลาสวายมาปล่อย แล้วกั้นเฝือกกักปลาไว้ให้เติบโตตามธรรมชาติในบริเวณนั้น
ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลรักษาทำ�ให้ลำ�เหมืองมีสภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมตกปลาเพื่อหารายได้
เข้าชุมชน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม คนที่มาตกปลาจะต้องซื้อบัตรราคา 100 บาท
ปลาที่ ต กได้ ห ากต้ อ งการขายคื น ให้ ชุ ม ชนจะรั บ ซื้ อ กิ โ ลกรั ม ละ 30 บาท จากกิ จ กรรมนี้ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน
4-5 หมื่นบาทต่อปี รายได้ทั้งหมดคณะกรรมการชุมชนจะนำ�ไปซื้ออาหารปลา ซื้อพันธ์ปลามาปล่อยเพิ่ม หรือนำ�ไปพัฒนา
ด้านอื่นๆ ของชุมชนต่อไปโดยชุมชนบริหารจัดการเอง การที่ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ทำ�ให้ชุมชนช่วยกันจัดการ
ดูแลรักษาแหล่งนํ้าทำ�ให้ได้ประโยชน์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
ในอนาคต ทต.อุโมงค์ มีแผนจัดทำ�โครงการหลังบ้านน่ามอง หมู่ 5 หมู่ 6 ทต.อุโมงค์ จะสนับสนุนและรณรงค์
ให้ชาวบ้านทำ�ความสะอาดและพัฒนาพื้นทีห่ ลังบ้านของตนที่ตดิ บริเวณลำ�เหมืองปิงห่าง (แม่นาํ้ ปิงสายเก่า) ให้สวยงามร่มรื่น
โดยการปลูกต้นไม้ ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในลำ�เหมืองเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพนํ้าให้ดีขึ้นและจะส่งเสริมให้มีการล่องเรือ
ท่องเทีย่ วชมความงามของบ้านเรือนทัง้ สองริมฝัง่ เหมืองปิงห่าง โดย ทต.อุโมงค์หวังว่าโครงการฯ นีจ้ ะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
ในบริเวณลำ�เหมืองปิงห่างให้ดีขึ้น และชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยวใน ทต.อุโมงค์ โดยสรุปแล้วเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดจากการบริหารจัดการโดย
เทศบาลร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งการดำ�เนินงานในรูปแบบนี้ ท้องถิ่นต้องอาศัยผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์
สามารถกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานได้ตรงตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมชุมชน และมีประสิทธิภาพ
กับท้องถิน่ ซึง่ นายกเทศมนตรีต�ำ บลอุโมงค์เป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์และมีความเข้าใจชุมชนของตนจึงได้บริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
ของ ทต.อุโมงค์ ได้อย่างดีเยี่ยม พิสูจน์ ได้จากรางวัลมากมายที่ได้รับ และจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบ
การศึกษาดูงาน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า เคล็ดลับความสำ�เร็จในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวในตำ�บลอุโมงค์ผูกเข้ากับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างแน่นแฟ้น
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อย่างไรก็ดี หากจะวัดแต่ความสามารถของ อปท. ควรจะเอาตัวชี้วัดด้านสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมชาติให้มา และตัวชี้วัดการลงทุนของภาคเอกชนในเรื่องที่พักและสถานบริการออก เพื่อกรอง
ให้เหลือตัวชี้วัดหรือปัจจัยที่มาจากการลงทุนลงแรงของ อปท. ล้วนๆ ซึ่งหากจะวัดแต่ความสามารถ
ในการดำ�เนินการหรือจัดการอย่างเดียวปรากฏว่า อปท. 3 ลำ�ดับแรก ที่ได้คะแนนสูงสุด จะเปลี่ยน
ไปเป็น ทต.อุโมงค์ อบต.อ่าวนาง และ อบต.หนองกุงเซิน (ตารางที่ 29)
หน่วย: คะแนน 1 (ตํ่าสุด) - 7 (สูงสุด)

ตารางที่ 29

อปท. ที่มีโครงสร้างและการดำ�เนินงาน
ที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
สูงสุด 10 อันดับแรก

ลำ�ดับ รายชื่อ อปท.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เทศบาลตำ�บลอุโมงค์
อบต.อ่าวนาง
อบต.หนองกุงเซิน
อบต.แจ้ซ้อน
อบต.แม่สลองนอก
อบต.วัดพริก
อบต.ท่าศาลา
อบต.แม่วะ
อบต.ละงู
เทศบาลตำ�บลสุเทพ
ค่าเฉลี่ย
ค่าตํ่าสุด

ดัชนี
ด้านการ
ดำ�เนินงาน
ค่าคะแนน ลำ�ดับที่
6.11
4
6.55
1
6.52
2
5.98
7
5.89
8
6.03
5
5.64
13
5.37
16
5.87
9
4.98
23
3.48
1.67
-

ดัชนี
ด้านผลการ
ดำ�เนินงาน
ค่าคะแนน ลำ�ดับที่
4.39
4
4.45
3
3.96
10
5.04
1
3.97
9
4.18
6
3.32
44
3.67
21
2.95
91
4.15
7
2.76
1.60
-

นโยบาย/
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
(POL)
7.00
4.00
5.50
4.00
7.00
4.00
7.00
7.00
5.50
5.50
3.47
1.00

นโยบายและ
ผลการดำ�เนินงาน
ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
5.62
5.53
5.49
5.46
5.35
5.17
4.99
4.99
4.81
4.81
3.34
1.93

ที่มา: จากการสำ�รวจ พ.ศ. 2556

6.9
การสร้างดัชนีเพื่อจัดลำ�ดับ
ศักยภาพและความสามารถ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

การศึกษาในบทนี้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามในการกรองและจัดลำ�ดับ อปท. ตามศักยภาพของ
การท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อ อปท. นำ�ไปเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน
และพยายามแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากกั น เพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า งของการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
ดังนั้น หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการจะสนับสนุนการท่องเที่ยว และต้องมีการจัด
ประกวด อปท. ท่องเที่ยว ควรมีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ อปท. สามารถแลกเปลี่ยนวิธี
การจัดการเพื่อให้เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นให้ถาวรและยั่งยืน
ซึ่งเวทีอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือการทัศนศึกษา การยกระดับสมรรถนะของ อปท. จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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บทที่ 7
ปัจจัยที่กำ�หนดความสำ�เร็จ
ทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
CHAPTER

VII
การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอดีตทั้งที่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (อุปทาน) และ
ตลาดท่องเที่ยว (อุปสงค์) โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ ตกอยู่ในมือหน่วยงานส่วนกลาง
เช่น กรมศิลปากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมีการกระจายอำ�นาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำ�ให้ อปท. บางแห่งที่
มีแหล่งท่องเที่ยวต้องเข้ามาดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวโดยปริยาย นอกจากนี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ อปท. 3 ภารกิจ
ตามแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่ อปท. ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุง ดูแล
บำ�รุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยังเป็นภารกิจตามอำ �นาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายกำ �หนด ได้แก่ พ.ร.บ. สภาตำ �บลและ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537, พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496, พ.ร.บ. องค์การบริการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549)
ดังนั้น ในอนาคต อปท. จึงเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีบทบาทสำ�คัญมากที่สุดในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยเฉพาะ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น การดำ�เนินงานหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อปท. ไม่เพียงแต่นำ�มาซึ่งประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนหรือท้องถิ่น ยังมีผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ
โดยแนวทางการดำ � เนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในอนาคตของ อปท. จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านการตลาด
ท่ อ งเที่ ย ว การดำ � เนิ น งานดั ง กล่ า วจะทำ � ให้ ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการท่ อ งเที่ ย ว ประชาชน
มี อ าชี พ และเกิ ด การจ้ า งงานภายในท้ อ งถิ่ น และอาจจะช่ ว ยอำ � นวยให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อปท.
ตามแนวทางดังกล่าวต้องดำ�เนินการอย่างรอบคอบและคำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม ความสำ�เร็จของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ตั้งแต่ในระดับ อปท. ที่ต้องให้ความสำ �คัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมทั้ง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การให้ความร่วมมือของภาคเอกชน
ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น ความร่วมมือ
ของชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพื่อให้ยังคงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมเยือน ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นจึงต้องอาศัยศักยภาพหรือฐานทรัพยากรท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่มีอยู่
ในพื้นที่ ความเข้มแข็งของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทักษะและองค์ความรู้ของ อปท.
และชุมชน เป็นพื้นฐานสำ�คัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งผลที่เกิดจากการพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น ส่ ว นหนึ่ ง จะสะท้ อ นออกมาในรู ป แบบของการเพิ่ ม ขึ้ น ของจำ � นวน
นักท่องเที่ยว การได้การยอมรับจากสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การได้รับรางวัล การเป็นสถานที่ดูงาน
หรือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น
ดั ง นั้ น ภายใต้ แ นวคิ ด Structure-Conduce-Performance (S-C-P) paradigm
ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของของท้องถิ่นจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ
คือ โครงสร้าง (Structure) การดำ�เนินงาน (Conduce) และผลการดำ�เนินงาน (Performance)
โดยองค์ประกอบทั้งสามมีอิทธิพลต่อเนื่องที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (Marion, 1976) กล่าวคือ โครงสร้าง
มีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงาน และการดำ�เนินงานก็มีอิทธิพลต่อเนื่องไปยังผลการดำ�เนินงาน
การศึ ก ษาบทนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะทดสอบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งระหว่ า ง
องค์ประกอบของศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่พัฒนาจาก S-C-P paradigm ผลลัพธ์
ที่ ไ ด้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ขนาดอิ ท ธิ พ ลของความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบศั ก ยภาพทางด้ า นการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม ความสามารถของ อปท. ในการดู แ ลทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
และนโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะนำ � มาสู่ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น
ในระดับท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

7.1
การทบทวน
การศึกษาที่ผ่านมา

ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ผ่ า นมา ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การประเมิ น ศั ก ยภาพ
ในการจัดการท่องเที่ยวในระดับชุมชน โดยชุมชนที่ประสบความสำ�เร็จจะมีศักยภาพสูงด้านโครงสร้าง
กายภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งดึงดูดใจทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยว นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนและการที่การท่องเที่ยวไม่ใช่อาชีพหลักของคนในชุมชน เป็นอีกสองปัจจัย
ที่มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน (มธุรส ปราบไพรี, 2543;
นิรันดร์ บุญเนตร, 2547) อย่างไรก็ตามแม้ว่าชุมชนจะมีศักยภาพสูงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วก็ มิ ไ ด้ เ ป็ น การการั น ตี ว่ า ชุ ม ชนจะประสบความสำ � เร็ จ
ในการจัดการท่องเที่ยว หากชุมชนดังกล่าวมีศักยภาพตํ่า
ในเรื่องของการให้บริการการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำ�คัญ
ของการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว (คมสั น วาฤทธิ์ , 2545) สำ � หรั บ ปั จ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ก็มีความสำ�คัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งการศึกษาหลายชิ้นสะท้อนปัญหาและเสียงของ
ประชาชนว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำ�เนินงานมากขึ้น (นันทพร อดิเรกโชติกุล, 2550;
มาฆะ ขิตตะสังคะ, 2548) เช่น การศึกษาของ มาฆะ ขิตตะสังคะ (2548) พบว่า กระบวนการวางแผน
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พัฒนาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย กระทำ�โดยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง อบต.
และประชาชนไม่มีส่วนรับรู้ ยิ่งไปกว่านั้นแผนดังกล่าวยังเป็นไปในเชิงทฤษฎีมากกว่าเชิงปฏิบัติ
เป็นต้น
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพในระดับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเป็นงาน
ประเมินระดับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน ขาดงานศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพของ อปท.
โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากงานศึกษาที่ผ่านมาได้ว่า ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคม
ที่เข้าถึงยาก อปท. ไม่มีอำ�นาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการแบ่งผลประโยชน์
ที่ ไ ม่ ล งตั ว จนทำ � ให้ เ กิ ด ความแตกสามั ค คี ภ ายในชุ ม ชน นอกจากนี้ ใ นการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
ของชุมชน ประชาชนอาจต้องการมีส่วนร่วมในบางขั้นตอนเท่านั้น โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติ
(จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์, 2547) อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชนในหลายๆ ด้าน ตัง้ แต่การวางแผนการจัดการ การทำ�แผนงาน
หรือโปรแกรมการท่องเที่ยว การเตรียมแผนโฆษณา การเตรียมพร้อมในการให้บริการ รวมทั้ง
การมีคณะกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน (ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2544)
ประเด็นปัญหาข้างต้นยังมีความสำ�คัญน้อยกว่าประเด็นความไม่เพียงพอของงบประมาณ
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำ�คัญในการพัฒนาท้องถิ่น (นันทพร อดิเรกโชติกุล, 2550; สำ�เนาว์ เสาวกูล
และคณะ, 2550; วัชรี ชูรักษา, 2548) เนื่องจากงบประมาณของ อปท. ได้มาจากการขยายเงินอุดหนุน
และการเก็ บ ภาษี แต่ เ งิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด้ ม าแปรผั น ไปตามสภาพเศรษฐกิ จ โดยการศึ ก ษาของ
ดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ (2547) พบว่ า ระบบการจั ด สรรเงิ น ของสำ � นั ก งบประมาณมี อ คติ ต่ อ
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง และให้การสนับสนุนต่อชุมชนเมืองมากกว่าชนบท นอกจากปัญหาดังกล่าว
แล้วยังมีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมลํ้าทางด้านการคลังด้านรายได้ของ อปท. ทั้งในระดับจังหวัด
เทศบาล และตำ�บล (Direk Patmasiriwat, 2012; ปิยลักษณ์ พุทธวงศ์, 2556)

7.2
วิธีดำ�เนินการวิจัย

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจำ�เป็นต้องประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยอาศัยแนวคิด Structure-Conduct-Performance (S-C-P) paradigm
(Moson, 1939) ของเศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Organization) มาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จากพื้นฐาน
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก
3 องค์ประกอบ คือ 1) โครงสร้าง (Structure) ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น
สิ่งดึงดูดใจ นโยบาย สาธารณูปโภค สิ่งอำ�นวยความสะดวก สภาพแวดล้อม เป็นต้น 2) การดำ�เนินงาน
หรือการจัดการ (Conduct) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนท่องเที่ยวของท้องถิ่น การจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาท่องเที่ยว การลงทุนของภาคเอกชน เป็นต้น และ 3) ผลการดำ�เนิน (Performance) ที่เกิดจาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เช่น จำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน การได้รับรางวัล
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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7.2.1

แบบจำ�ลองที่ใช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิดสำ�หรับพิจารณาหรือประเมินศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ที่ ใ ช้ ใ นบทความนี้ เ ป็ น การบู ร ณาการแนวคิ ด การประเมิ น ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการ
เดินทางและท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ที่เสนอโดย
World Economic Forum (2013) ร่วมกับแนวคิด S-C-P paradigm ของ Moson (1939)
โดยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบสำ�คัญ 3 องค์ประกอบ คือ
1) องค์ประกอบทางด้านโครงสร้าง (Structure) 2) องค์ประกอบทางด้านการดำ�เนินงาน (Conduct)
และ 3) องค์ประกอบทางด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance) ดังแสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 15

กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

การดำเนินงาน
(Conduct)

โครงสราง
(Structure)

ศักยภาพ
ทางดาน
การทองเที่ยว
ของทองถิ�น

ผลการ
ปฏิบัติงาน
(Performance)

จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 15 องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ของศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นอาจมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอาจมาจากการที่ท้องถิ่นมีโครงสร้างที่เข้มแข็งทั้งในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวหรือการลงทุนของภาคเอกชน และ/หรือการดำ�เนินงานที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
โดยปัจจัยเหล่านี้อาจสะท้อนผ่านผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การเพิ่มขึ้นของ
จำ�นวนและ/หรือแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยว การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เนื่ อ งจากแต่ ล ะภาคส่ ว นที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น เช่ น ภาคเอกชน ภาครั ฐ (ส่ ว นกลางหรื อ ท้ อ งถิ่ น )
ภาคประชาชน เป็ น ต้ น อาจมี ค วามสามารถหรื อ ความชำ � นาญในการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น
การท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ เป้ า หมายในการดำ � เนิ น งานและข้ อ จำ � กั ด
ที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น
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จากข้ า งต้ น แสดงว่ า องค์ ป ระกอบของศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์
เชิงโครงสร้างที่สนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และอาจนำ�มาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ภายใต้ข้อจำ�กัดของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงอิทธิพลที่แตกต่างกัน
ระหว่างภาคเอกชนและ อปท. การศึกษานี้จึงแยกการลงทุนของภาคเอกชนและการดำ�เนินงาน
ของ อปท. ออกจากกัน ดังนัน้ องค์ประกอบของศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วของท้องถิน่ จึงประกอบด้วย
องค์ประกอบสำ�คัญ 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มโครงสร้าง ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยด้านนโยบายระดับท้องถิ่น สภาพแวดล้อม
สิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
2) กลุ่ ม การลงทุ น ภาคเอกชนและชุ ม ชน ประกอบด้วย ตัวแปรด้านสถานที่พักแรม
ภัตตาคาร/ร้านขายอาหาร และสถานบันเทิงราตรี
3) กลุ่มการดำ�เนินการหรือการจัดการของ อปท. ซึ่งจะมีตัวแปรย่อย 4 ตัว คือ 1) การมี
แผนและนโยบายท่องเที่ยวของท้องถิ่น 2) งบประมาณที่จัดสรรให้กิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ 4) กิจกรรมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น
4) กลุ่มผลการดำ�เนินงาน ซึ่งวัดจากจำ�นวนและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
และนักทัศนาจร และรางวัลที่ อปท. และชุมชนได้รับในด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง เช่น การมี
ส่วนร่วมธรรมาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จากองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีสมมติฐานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของภาคเอกชนและชุมชน และการดำ�เนินการ
ของท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามดึ ง ดู ด ใจสู ง มี ร ะบบคมนาคม การเข้ า ถึ ง
สาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความสะดวกพร้อม เช่น มีถนนตัดถึงชายหาดหรือนํ้าตก เป็นต้น
ย่อมดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานด้านท่องเที่ยวของ อปท. ดีไปด้วย
เพราะ นักท่องเที่ยวจะสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น หากที่พักและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
มีความพร้อม และ อปท. สามารถจัดการสภาพแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้การลงทุนของภาคเอกชน
ยังมีผลต่อการจัดการของ อปท. เนื่องจาก หากมีจำ�นวนโรงแรมหรือร้านอาหารมาก อปท.ก็จะมี
รายได้จากภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนมากขึ้นด้วย และสามารถนำ�เงินรายได้ดังกล่าวไปจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้มากขึ้น ดีขึ้น และมีการประหยัดจากขนาดมากขึ้น
จากสมมติ ฐ านดั ง กล่ า วนำ � มาเป็ น ฐานคิ ด เพื่ อ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด สำ � หรั บ ทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบศั ก ยภาพทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น ที่ ว่ า องค์ ป ระกอบ
ทางด้านโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Structure) เป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การลงทุนของภาคเอกชน (Private investment) การดำ�เนินงาน (Conduct) ของ อปท. ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่น และการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน
(Visitors) นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่แตกต่างกัน
ผ่านการลงทุนของภาคเอกชน และการดำ�เนินงานของ อปท. ดังแสดงในรูปที่ 16
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รูปที่ 16

กรอบแนวคิดความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของท้องถิ่น

สถานที่พัก

ภัตตาคาร/รานขายอาหาร

H1

ขอ/เทศบัญญัติ

สถานบันเทิงราตร�

การลงทุนของ
ภาคเอกชน

H4

สภาพแวดลอม
โครงสราง

H3

สิ�งดึงดูดใจ

จำนวนและแนวโนม
ผูมาเยี่ยมเยือน
การไดรับรางวัล
ที่เกี่ยวของ

ผลการ
ปฎิบัติงาน

H5

สิ�งอำนวย
ความสะดวก

H2

นโยบายทองเที่ยว

การดำเนินงาน
ของ อปท.

งบประมาณ

กิจกรรมสนับสนุน

การมีสวนรวม

จากแบบจำ � ลองตามกรอบแนวคิ ด ในรู ป ที่ 16 สามารถกำ � หนดสมมติ ฐ านเพื่ อ การทดสอบได้
5 สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 H1 : โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการลงทุนของภาคเอกชน
สมมติฐานที่ 2 H2 : โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำ�เนินงานของ อปท.
สมมติฐานที่ 3 H3 : โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน
สมมติฐานที่ 4 H4 : การลงทุนของภาคเอกชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำ�นวนและแนวโน้ม
ผู้มาเยี่ยมเยือน
สมมติฐานที่ 5 H5 : การดำ � เนิ น งานของ อปท. มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ การได้ รั บ รางวั ล
ที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สถิ ต (Static) โดยนำ � แบบจำ � ลองตามกรอบแนวคิ ด
ในรูปที่ 14 ไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสำ�รวจ อปท. ท่องเที่ยวจำ�นวน 256 ตัวอย่าง
เพื่ อ ตรวจสอบว่ า องค์ ป ระกอบของศั ก ยภาพทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น มี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามกรอบแนวคิดที่เสนอหรือไม่ และข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ อปท.
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ขนาดของอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรที่ มี อ ยู่ ใ นโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ว่ า
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไร ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวางนโยบาย
เพื่อส่งเสริมความสามารถของ อปท. ในการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว และนโยบายการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งจะนำ�มาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นต่อไป

95

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

7.2.2

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ อปท. ท่องเที่ยวด้วยแบบสำ�รวจ
โดยส่งไปยัง อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดจำ�นวน 1,889 แห่ง (คัดเลือก อปท. จากฐานข้อมูล
กชช. 2ค. ในปี พ.ศ. 2554) มี อปท. ตอบแบบสำ�รวจกลับมาจำ�นวน 265 แห่ง แต่แบบสำ�รวจ
ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้มีจำ�นวน 256 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 13.55 ของ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมดของไทย)
สำ�หรับแบบสำ�รวจประกอบด้วยชุดคำ�ถาม 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของ อปท. ข้อมูล
ด้านโครงสร้างกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจ ความหลากหลาย
และกำ�ลังรองรับของอุตสาหกรรม สิ่งอำ�นวยความสะดวก ข้อมูลด้านความปลอดภัย การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ) ข้อมูลด้านการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และข้อมูลด้านผลการ
ปฏิบัติงาน
จากข้อมูลที่ได้จากข้อคำ�ถามในแบบสำ�รวจถูกนำ�มาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่กำ�หนดขึ้นภายใต้กรอบดัชนีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่ประกอบด้วยดัชนีย่อย
3 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด 2) ด้านการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด และ 3) ด้านผลการปฎิบัติงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ จึงแปลงค่าคะแนนของตัวชี้วัดทั้งหมด ให้มีค่าระหว่าง 1-7 ด้วย
สูตรคำ�นวณดังนี้
6×

คะแนนของ อปท. - คะแนนตํ่าสุด
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด

+1

￼
7.2.3

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
จากตัวชี้วัดทั้งหมดในส่วนนี้จะเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 13 ตัวชี้วัด ที่เป็นตัวแปร
สังเกตได้ตามแบบจำ�ลองในรูปที่ 14 มาใช้ในการศึกษา แบบจำ�ลองประกอบด้วย 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 การดำ�เนินงานของ อปท. จำ�นวนและ
แนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน และการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 30)
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและที่มา

ตัวแปรแฝง
ตัวแปรภายนอก (Exogenous)
โครงสร้าง (ST)

ตัวแปรภายใน (Endogenous)
การลงทุนของภาคเอกชน (PI)
การดำ�เนินงานของ อปท. (CD)

จำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน (NT)
การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (AW)

7.2.4
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ตัวแปรสังเกตได้

ที่มา

นโยบาย/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (POL)
สภาพแวดล้อม (ENV)
สิ่งดึงดูดใจ (ATT)
สิ่งอำ�นวยความสะดวก (INFRAS)

ประเมินด้วยข้อคำ�ถาม
จากการสำ�รวจแล้วกำ�หนดเกณฑ์
การให้คะแนน ก่อนนำ�มาแปลง
ให้มีคะแนนระหว่าง 1–7

สถานที่พักแรม (ACCOM)
ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (REST)
สถานบันเทิงราตรี (NENT)
นโยบายและแผนท่องเที่ยว (TPOL)
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (BUG)
การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน (SUP)
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (PAR)
จำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน (NT)
การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (AW)

ประเมินด้วยข้อคำ�ถาม
จากการสำ�รวจแล้วกำ�หนดเกณฑ์
การให้คะแนน ก่อนนำ�มาแปลง
ให้มีคะแนนระหว่าง 1–7

การทดสอบความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาแต่ละตัวเป็นตัวแปรที่ไม่ได้มาจากข้อคำ�ถามที่เกิดจาก
การประเมินทัศนคติหรือความคิดเห็น ซึ่งต้องทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคำ�ถามว่า
มีความสอดคล้องกันเพียงพอที่ตัวแปรสังเกต (Observable) สามารถบ่งชี้ค่าตัวแปรแฝง (Latent
variable) ที่เป็นนามธรรมได้ การทดสอบดังกล่าวรู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นการวัดหรือการทดสอบ
ความคงที่ภายใน (Internal consistency) ซึ่งนิยมใช้ Cronbash’s Alpha ในการทดสอบ โดยมี
เงื่อนไขในการพิจารณาว่า ค่า Cronbash’s Alpha ที่คำ�นวณได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะ
ถือว่า กลุ่มตัวแปรสังเกตที่นำ�มาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบมีระดับความเชื่อมั่นหรือสอดคล้องกัน
อย่ า งเพี ย งพอที่ ส ามารถใช้ บ่ ง ชี้ ค่ า ตั ว แปรแฝงที่ กำ � หนดได้ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาร่ ว มกั บ
ค่า Item-to-total correlation ที่ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.30 จึงจะถือว่า การเพิ่มตัวแปรสังเกต
เข้าไปในองค์ประกอบจะทำ�ให้ค่า Cronbash’s Alpha มีค่าดีขึ้น (Hair et al., 2010)
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของตั ว แปรสั ง เกตที่ ใ ช้ บ่ ง ชี้ ตั ว แปรแฝงใน
แบบจำ � ลองตามรู ป ที่ 14 และตารางที่ 30 ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ สอดคล้ อ งกั น อย่ า งเพี ย งพอ
ที่จะสามารถใช้บ่งชี้ตัวแปรแฝงที่กำ�หนดได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ การศึกษานี้จึงใช้แนวทางการ
พิจารณาค่า Cronbash’s Alpha และ Item-to-total correlation ในการตรวจสอบความเชื่อมั่น
หรือทดสอบความคงที่ภายใน (Internal consistency) ของตัวแปรสังเกตที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวแปรแฝง
แต่ละตัว
ผลการคำ�นวณค่า Cronbash’s Alpha และ item-to-total correlation ที่แสดง
ในตารางที่ 31 พบว่า ค่า Cronbash’s Alpha ของตัวแปรแฝงการดำ�เนินงานของ อปท. เท่านั้น
ที่มีค่ามากกว่า 0.70 ขณะที่ค่า Item-to-total correlation ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.30 ยกเว้น
ตั ว แปรสั ง เกต 3 ตั ว แปร ในกลุ่ ม ของตั ว แปรแฝงโครงสร้ า งที่ มี ค่ า ใกล้ เ คี ย ง 0.30 (ระหว่ า ง
0.244–0.294) ค่ า สถิ ติ ทั้ ง สองสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปรสั ง เกต 4 ตั ว แปร ที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
ตั ว แปรแฝงโครงสร้ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อ ยกว่ า ตั ว แปรสั ง เกตที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ตั ว แปรแฝงอื่ น ๆ
โดยตัวแปรสังเกตที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ตัวแปรแฝงการดำ�เนินงานของ อปท. มีความเชื่อมั่นมากที่สุด
ผลการตรวจสอบสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ในอนาคตควรมี ก ารพั ฒ นาตั ว แปรสั ง เกตที่ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
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ตั ว แปรแฝงโครงสร้ า งและการลงทุ น ของภาคเอกชนให้ มี ค วามเชื่ อ มั่ น มากขึ้ น โดยการพั ฒ นา
วิ ธี ก ารวั ด (หรื อ การประเมิ น ) หรื อ การนำ � เสนอตั ว ชี้ วั ด ใหม่ ที่ เ ป็ น ตั ว แปรสั ง เกตในกลุ่ ม ของ
ตั ว แปรแฝง ทั้ ง สองให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น มากขึ้ น จนสามารถใช้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง
ตัวแปรแฝงโครงสร้างและการลงทุนของภาคเอกชนได้ดีขึ้นกว่าที่ใช้ในการศึกษานี้
ตารางที่ 31

ค่า Cronbach’s Alpha
และ Item-to-total correlation

ชื่อตัวแปร
ST (โครงสร้าง)
POL (ข้อ/เทศบัญญัติ)
ENV (สภาพแวดล้อม)
ATT (สิ่งดึงดูดใจ)
INFRAS (สิ่งอำ�นวยความสะดวก)
PI (การลงทุนของภาคเอกชน)
ACCOM (สถานที่พักแรม)
REST (ภัตตาคาร/ร้านขายอาหาร)
NENT (สถานบันเทิงราตรี)
CD (การดำ�เนินงานของ อปท.)
TPOL (นโยบายท่องเที่ยว)
BUG (งบประมาณ)
SUP (กิจกรรมสนับสนุน)
PAR (การมีส่วนร่วม)
NT (จำ�นวนและแนวโน้มการนักท่องเที่ยว)
AW (การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง)

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน Cronbach’s Alpha if Item Items-total
(คะแนน 1-7)
Alpha
deleted correlation
มาตรฐาน
0.502
3.467
1.629
0.465
0.270
3.371
1.265
0.433
0.294
3.272
1.194
0.472
0.244
4.044
1.420
0.341
0.386
0.637
3.219
1.389
0.523
0.485
3.242
0.948
0.557
0.443
1.721
0.985
0.532
0.461
0.708
2.910
1.876
0.640
0.508
2.834
1.989
0.765
0.342
3.280
1.290
0.580
0.649
3.148
1.318
0.602
0.600
1.889
1.071
1.648
1.003
-

หมายเหตุ: ตัวแปร NT และ AW เป็นตัวแปรสังเกตได้ จึงไม่คำ�นวณหาค่า Cronbach’s Alpha และ Item-to-total correlation
ที่มา: จากการคำ�นวณ

7.3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำ�เนินการ
ด้านการท่องเที่ยว

จากการทดสอบเบื้องต้น พบว่า จำ�นวนตัวอย่างมีน้อยกว่าจำ�นวนตัวอย่างขั้นตํ่าเพียงเล็กน้อย
(จำ�นวนตัวอย่างขั้นตํ่า 263 ตัวอย่าง ภายใต้ตัวแปรสังเกต 13 ตัวแปร ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร)
โดยผลการทดสอบ Construct validity และ Reliability พบว่า มีเฉพาะตัวแปรโครงสร้างเท่านั้น
ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว ขณะที่ผลการทดสอบ Multivariate normality พบว่า ข้อมูลไม่ผ่านเงื่อนไข
ดังกล่าว ดังนั้นภายใต้การสมมติให้แบบจำ�ลองสมการโครงการ (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
จากแบบจำ�ลองเริ่มต้นในรูปที่ 14 มีการปรับปรุงแบบจำ�ลองด้วยการเพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า คลาดเคลื่ อ นจากการวั ด (Measurement error) ของตั ว แปรภายนอกและภายใน
เพื่อให้แบบจำ�ลองกลมกลืน (Fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสำ�รวจ อปท. ท่องเที่ยวที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังแสดงในตารางที่ 32
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ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน
(Goodness of fit)
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ค่าสถิติที่ใช้วัดความกลมกลืน
χ2

เงื่อนไข
χ2

χ2 / df

ค่าที่ได้
6768.423 298
(P-value = 0.141121)
1.204220
0.028029
0.078040
0.961983
0.936976

ตํ่าและไม่ Sig.

ไม่ควรเกิน 2.00
ตํ่ากว่า 0.05
เข้าใกล้ 0
เข้าใกล้ 1
มากกว่า 0.90

RMSEA
SRMR
GFIComparative fit index (CFI)
AGFI Tucker Lewis index (TLI)

ผลการพิจาณา
✓
✓
✓
✓
✓
✓

หมายเหตุ: χ2 = Chi-square, RMSEA = Root mean square error of approximation, SRMR = Standardized root mean square residual และค่า scaling
correction factor = 1.013
ที่มา: จากการคำ�นวณ

รูปที่ 17

สถานที่พัก

ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน
ของแบบจำ�ลอง

ภัตตาคาร/รานขายอาหาร

0.983*

สถานบันเทิงราตร�

0.378*

0.949*

ที่มา: จากการคำ�นวณ

การลงทุนของ
ภาคเอกชน

0.331*

ขอ/เทศบัญญัติ 0.310*
สภาพแวดลอม 0.522*

0.242*

โครงสราง
สิ�งดึงดูดใจ

0.558*

0.295*

จำนวนและแนวโนม
ผูมาเยี่ยมเยือน

-0.113

การไดรับรางวัล
ที่เกี่ยวของ

สิ�งอำนวย
ความสะดวก 0.532*

0.678*
0.072*

0.665*

นโยบายทองเที่ยว

การดำเนินงาน
ของ อปท.

0.367*

งบประมาณ

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.

0.845*

กิจกรรมสนับสนุน

0.754*

การมีสวนรวม

หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

รูปที่ 17 แสดงค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจำ �ลองที่ปรับปรุงแล้ว โดยตัวเลขที่อยู่บนเส้น
ระหว่างตัวแปรสังเกต (สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) และตัวแปรแฝง (สัญลักษณ์รูปวงกลม) คือ
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading scores) ขณะที่ตัวเลขที่อยู่
บนเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง คือ ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจำ�ลองสมการโครงสร้าง
ที่แสดงอิทธิพลโดยตรงระหว่างตัวแปรแฝงต่างๆ ในแบบจำ�ลอง
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จากรูปที่ 17 ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า องค์ประกอบด้าน
โครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงต่อการลงทุนของภาคเอกชน การดำ�เนินงานของ อปท. และจำ�นวนและ
แนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน ขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำ�นวนและแนวโน้ม
ผู้มาเยี่ยมเยือน ส่วนการดำ�เนินงานของ อปท. มีอิทธิพลโดยตรงต่อการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง
ผลการทดสอบสมมติฐานทำ�ให้ทราบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการลงทุนของภาคเอกชน การดำ �เนินงานของ อปท. และการเพิ่มขึ้นของจำ �นวนและ
แนวโน้มผู้เยี่ยมเยือน ทั้งนี้องค์ประกอบด้านโครงสร้างยังมีอิทธิพลโดยอ้อมผ่านการลงทุนของ
ภาคเอกชนจึงทำ�ให้จำ�นวนและแนวโน้มผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลโดยอ้อม
ผ่านการดำ�เนินงานของ อปท. ทำ�ให้ท้องถิ่นได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นด้วย
ผลการทดสอบสมมติฐานข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า อปท. ยังมีบทบาทไม่เพียงพอที่จะ
ทำ�ให้จำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และยังไม่สามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของคนท้องถิ่น
ที่ศึกษาโดย Untong et al. (2010) และ อัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2555) ที่ว่า อปท.
มี บ ทบาทน้ อ ยในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในท้ อ งถิ่ น เมื่ อ เที ย บกั บ การลงทุ น หรื อ
ความร่วมมือของภาคเอกชนที่ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
ผลการประมาณค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ด้วยวิธี Maximum Likelihood
Estimation with Robustness (MLR) พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างมีสิ่งดึงดูดใจและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่สุด (มีนํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.558) ขณะที่
การลงทุนของภาคเอกชนมีสถานที่พักแรมและสถานบันเทิงราตรีเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สุด
(มีนํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.949 และ 0.963 ตามลำ�ดับ) ส่วนผลการดำ�เนินงานของ อปท. มีการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่สุด (มีนํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.845) ผลลัพธ์
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งดึงดูดใจและสิ่งอำ�นวยความสะดวกเป็นพื้นฐานสำ�คัญของโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขณะที่สถานที่พักแรกและสถานบันเทิงราตรีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
การลงทุนที่กับการท่องเที่ยวของภาคเอกชน ส่วนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของ อปท.
เป็นสิ่งที่แสดงถึงการดำ�เนินงานของ อปท. ที่คอยสนับสนุนหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
ขณะที่ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานด้วยวิธี MLR พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้าง
มี อิ ท ธิ พ ลโดยรวมต่ อ การดำ � เนิ น งานของ อปท. มากที่ สุ ด (มี ข นาดของอิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.572)
รองลงมาได้แก่ การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (มีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.478) สำ�หรับการลงทุน
ของภาคเอกชนรับอิทธิพลโดยรวมจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างน้อยที่สุด (มีขนาดของอิทธิพล
เท่ากับ 0.331) ส่วนจำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนได้รับอิทธิพลโดยรวมจากองค์ประกอบ
ด้านโครงสร้างเพียง 0.372 ซึ่งน้อยกว่าอิทธิพลโดยรวมขององค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มีต่อ
การดำ � เนิ น งานของ อปท. ประมาณ 1.5 เท่ า และองค์ ป ระกอบด้ า นโครงสร้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การท่ อ งเที่ ย วมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ การดำ � เนิ น งานของ อปท. สู ง กว่ า การลงทุ น ของภาคเอกชน
ประมาณ 2.6 เท่า
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ขนาดของอิทธิพลและ
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)
ของตัวแปรโครงสร้าง

ตัวแปรภายใน
การลงทุนของภาคเอกชน (PI)
การดำ�เนินงานของ อปท. (CD)
จำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน (NT)
การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง (AW)

การสร้างระบบจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ทางตรง
0.331*
0.872*
0.295*
-0.113

อิทธิพลของตัวแปรโครงสร้าง
ทางอ้อม
โดยรวม
0.331*
0.572*
0.080*
0.372*
0.591*
0.478*

ค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2)
0.109
0.761
0.193
0.339

หมายเหตุ: * แสดงระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05
ที่มา: จากการคำ�นวณ

เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านจำ�นวนและ
แนวโน้ ม ผู้ ม าเยี่ ย มเยื อ น และการได้ รั บ รางวั ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของจำ � นวนและ
แนวโน้มผูม้ าเยีย่ มเยือนได้รบั อิทธิพลโดยรวมจากองค์ประกอบด้านโครงสร้าง (ขนาดอิทธิพลโดยรวม
เท่ากับ 0.372) สูงกว่าอิทธิพลโดยรวมที่ได้รับจากการลงทุนของภาคเอกชนประมาณ 1.5 เท่า
(ขนาดอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.242) ขณะที่การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องได้รับอิทธิพลโดยรวม
จากการดำ�เนินงานของ อปท. (ขนาดอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.678) สูงกว่าองค์ประกอบด้านโครงสร้าง
(ขนาดอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.478) ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เช่น สภาพแวดล้อม สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำ�นวยความสะดวก เป็นต้น ยังคงเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้จำ�นวนและแนวโน้มของผู้มาเยี่ยมเยือนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่การดำ�เนินงานของ อปท.ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น
การมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ท้องถิ่นมีโอกาสได้รับรางวัล
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการพยากรณ์ (Squared multiple
correlations: R2) ที่แสดงในคอลัมภ์สุดท้ายของตารางที่ 33 พบว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้าง
สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทำ�นายการดำ�เนินงานของ อปท. ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 77
ซึ่งสูงกว่าการทำ�นายการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ลำ�ดับรองลงมามากกว่า 2 เท่า (ประมาณ
ร้อยละ 34) ส่วนจำ�นวนและแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือน และการลงทุนของภาคเอกชน องค์ประกอบ
ด้านโครงสร้างสามารถทำ�นายได้เพียงร้อยละ 19 และ 11 ตามลำ�ดับ

7.4
สรุปผลการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบของศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่พัฒนาบนแนวคิด TTCI และ S-C-P paradigm โดยวัดขนาดอิทธิพล
ของโครงสร้างการลงทุนของภาคเอกชน และการดำ�เนินงานของ อปท. ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน
ด้วยการใช้แบบจำ�ลองสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ อปท. จำ�นวน
256 แห่ง ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับการวางนโยบายเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของ อปท. ในการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ที่จะนำ�มาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
ผลการศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบของศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น ที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านโครงสร้าง การลงทุนของภาคเอกชน การดำ�เนินงานของ อปท. และ
ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามโครงสร้างที่แสดงในรูปที่ 14 โดยองค์ประกอบ
ด้านโครงสร้างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสำ �คัญที่ช่วยให้จำ�นวนและแนวโน้มผู้มา
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เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการลงทุนของภาคเอกชน ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัย
พื้นฐานที่สนับสนุนการดำ �เนินงานของ อปท. ในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนำ �มาสู่ผลการปฏิบัติงาน
ที่สะท้อนออกมาในรูปของการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า อปท.
มี บ ทบาทน้ อ ยในการส่ ง เสริ ม หรื อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น ของภาคเอกชนในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของจำ � นวนและแนวโน้ ม ของผู้ ม าเยี่ ย มเยื อ นในท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น
รัฐส่วนกลางจึงควรกำ�หนดหรือวางนโยบายและอุดหนุนงบประมาณในการให้ความรู้และส่งเสริม
ให้ อปท. เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น เพื่อให้มีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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บทที่ 8
สรุปและข้อเสนอแนะ
CHAPTER

VIII
การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง แหล่งท่องเที่ยวจำ�นวนมาก
ตกอยู่ภายใต้การดูแล และบำ�รุงรักษาของ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการให้
บริ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของการท่ อ งเที่ ย ว งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทและอุปสรรคของ อปท. ในการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเพื่อพัฒนา
เกณฑ์ชี้วัด สำ�หรับจัดลำ�ดับศักยภาพและความสามารถในการดำ�เนินงานของท้องถิ่น
ขั้นตอนการศึกษาในโครงการนี้ ได้แก่
1) สัมภาษณ์ อปท. ใน 5 จังหวัดท่องเที่ยว เพื่อศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรค และเพื่อนำ�
องค์ความรู้มาออกแบบสอบถาม
2) พัฒนาแบบสำ�รวจเพื่อให้ได้ฐานข้อมูล อปท.ท่องเที่ยว และเพื่อนำ�มาพัฒนาเป็น
ดัชนีวัด แบบสอบถามนี้ถูกส่งไปยัง อปท. (ในฐานข้อมูล กชช. 2ค.) ที่ระบุว่ามีแหล่งท่องเที่ยว
จำ�นวน 1,889 แห่ง ได้รับการตอบกลับ 494 ชุด เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้ในการวิเคราะห์ได้
จำ�นวน 256 ชุด
3) พัฒนาดัชนีวัดและดัชนีจัดลำ�ดับ อปท. ท่องเที่ยวด้านศักยภาพ และความสามารถ
ในการสร้ า งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ด้ า นโครงสร้ า ง การดำ � เนิ น งาน และ
ด้านผลการดำ�เนินงาน
4) คัดเลือก อปท. ในจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุดจำ�นวน 17 แห่ง เพื่อสัมภาษณ์ในเชิงลึก
5) ทดสอบว่ า เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ว่ า สามารถคั ด เลื อ ก อปท. ที่ มี ศั ก ยภาพในการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวได้จริง
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การศึกษาพบว่า
1) การท่องเที่ยวได้กระจายไปหยั่งรากใน อปท. ในระดับหนึ่ง โดยประมาณร้อยละ 23
ของ อปท. ตัวอย่าง (58 แห่ง) มีโฮมสเตย์ในท้องถิ่น
2) อปท. ยังมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำ�นาจ เช่น อปท. มีอำ�นาจแต่เพียงบนบก ไม่มีอำ�นาจในทะเล
แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญอื่นๆ อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายป่าไม้ 4 ฉบับ ที่มีหน่วยงาน
เฉพาะดูแลอยู่ การเดินทางสัญจรทั้งทางบกและทางนํ้าก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงและภูมิภาค
ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่มีกฎหมายให้อำ�นาจ อปท. ในการหารายได้จากการดูแลทรัพยากร
ท่องเที่ยว เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการดำ�นํ้า ปีนเขา ดูปะการัง ฯลฯ ซึ่งผลของข้อจำ�กัดทั้ง
2 ด้าน ทำ�ให้ อปท. มีบทบาทได้ไม่เต็มที่
3) อปท. มีบทบาทสำ�คัญในการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง อปท.
ตัวอย่างให้ความสำ�คัญกับการเข้าถึง (ถนนหนทาง) และการจัดการขยะก็จริง แต่ยังมีร้อยละ 38
ที่ไม่มีระบบกำ�จัดขยะ และเกือบทั้งหมดไม่มีการบำ�บัดนํ้าเสีย ซึ่งอาจทำ�ให้ทรัพยากรท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงในภายหลัง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ อปท. พบว่า ขยะเป็น
ปัญหาการจัดการอันดับหนึ่ง และ อปท. ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงพอที่จะจัดการขยะ และ
ปัญหาที่สำ�คัญอีกปัญหาหนึ่งคือ การบุกรุกที่สาธารณะในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก
ข้อจำ�กัดต่างๆ อปท. จึงมีบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวน้อยมาก แม้แต่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
อปท. ก็ยังมีอุปสรรคและข้อจำ�กัด ดังนั้นโอกาสที่ อปท. จะสามารถดูแลแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ก็ยิ่งน้อยลงไปอีก
4) ข้อจำ�กัดของอำ�นาจหน้าที่ทางกฎหมาย ทำ�ให้ อปท. ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ได้ การรวมศู น ย์ อำ � นาจและการขาดการประสานงานของหน่ ว ยราชการจากส่ ว นกลาง
ทำ�ให้ อปท. ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และฉับพลันที่เกิดจากการท่องเที่ยวได้
(อย่างเช่นกรณีอำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)
5) การสร้างเกณฑ์ชี้วัดศักยภาพของ อปท.ท่องเที่ยว 4 เกณฑ์ โดยใช้กลุ่มตัวแปร
ทั้ง 3 กลุ่ม วิเคราะห์ร่วมกัน คือ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มการดำ�เนินงาน กลุ่มผลการดำ�เนินการ
และดัชนีรวม สามารถคัดเลือกและจัดลำ�ดับ อปท. ที่มีศักยภาพโครงสร้างโดดเด่นได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง อปท. 256 แห่ง โดย อปท. 3 อันดับแรกได้แก่ ทต.สุเทพ (เชียงใหม่) อบต.อ่าวนาง (กระบี่)
ทต.ท่าศาลา (เชียงใหม่) และ หากจะวัดแต่ความสามารถในการจัดการของ อปท. ล้วนๆ โดยไม่ค�ำ นึงถึง
ความดึงดูดใจ ความหลากหลายของการท่องเที่ยว และการลงทุนของภาคเอกชน อปท. 3 อันดับแรก
ที่มีความสามารถในการดำ�เนินการ ได้แก่ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) อบต.หนองกุงเซิง (ขอนแก่น) และ
อบต.ปูยู (สตูล) ส่วน 3 อันดับแรก ในด้านการประเมินผลการดำ�เนินงานได้แก่ อบต.แจ้ซ้อน (ลำ�ปาง)
ทต.เวียง (เชียงของ เชียงราย) อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ส่วน 3 ลำ�ดับของ อปท. ที่โดดเด่นในภาพรวม
คือ อบต.อ่าวนาง (กระบี่) ทต.อุโมงค์ (ลำ�พูน) ทต.สุเทพ (เชียงใหม่)
6) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างดัชนีทั้ง 3 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า
โครงสร้างและสิ่งอำ�นวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การลงทุนของภาคเอกชนและการดำ�เนินการ
ของ อปท. มีผลต่อผลการดำ�เนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
และทำ�ให้ อปท.ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างและการลงทุน
ภาคเอกชนมีผลโดยตรงต่อจำ�นวนและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และอิทธิพลของโครงสร้าง
สูงกว่าอิทธิพลของการลงทุนภาคเอกชน และโครงสร้างมีผลทั้งโดยตรงต่อจำ�นวนนักท่องเที่ยว
และมีผลโดยอ้อมผ่านการลงทุนภาคเอกชน การดำ�เนินการของ อปท.ด้านการท่องเที่ยวมีผลเพียง
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ให้ได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยังไม่มีผลทำ�ให้มีการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนนักท่องเที่ยว
สรุปได้ว่าโมเดลทางสถิติยืนยันข้อค้นพบเชิงคุณภาพว่า อปท. ยังมีบทบาทและผลกระทบน้อย
ด้านการจัดการท่องเที่ยว

8.1
ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษานี้ ควรมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
1) ปรับปรุงและออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 290 เพื่อให้ อปท. มีอำ �นาจ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งให้อำ�นาจในการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล
และให้สามารถหารายได้จากทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล
2) หน่ ว ยงาน เช่ น กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฯ และกรมป่ า ไม้ ควรมี โ ครงการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ อปท. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่ อปท.
3) ให้อำ�นาจ อปท. ในการจัดการกับผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ ให้ อปท. สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทั้งของเอกชนและที่สาธารณะมากขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4) หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าคควรมี ก ารจั ด การอบรมให้ บุ ค ลากร อปท. เกี่ ย วกั บ การใช้
กฎหมายที่มีอยู่ให้ถูกต้องครบถ้วนและเกิดประสิทธิผล
5) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ควรมีแผนงาน กิจกรรม และโครงการพัฒนา อปท. ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
• ตั้งรางวัล อปท. ท่องเที่ยวดีเด่น
• ถอดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก อปท. ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและเผยแพร่
แก่ อปท. ทั่วไป
• สร้างเวทีและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกในชมรมสามารถถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ทั้ ง นี้ อ าจใช้ ผ ลของการศึ ก ษาที่ เ สนอวิ ธี ก ารจั ด ลำ � ดั บ และเกณฑ์ ก ารจั ด ลำ � ดั บ 4 ชุ ด
ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้จัดลำ�ดับศักยภาพทางโครงสร้าง การดำ�เนินงาน ผลการดำ�เนินงาน และความ
สามารถโดยรวมของ อปท.
6) อบจ. ควรมีการจัดลำ�ดับศักยภาพของ อปท. ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและทำ�การลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
7) กระทรวงท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า อาจมี โ ครงการนำ � ร่ อ งที่ จ ะบู ร ณาการการพั ฒ นา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น ในเขตที่ มี นํ้ า พุ ร้ อ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น มาตรฐาน
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ อปท. อื่นๆ

8.2
ข้อเสนอแนะ
ด้านการให้รางวัล อปท.
ท่องเที่ยว

1) การเลือกตัวชี้วัดเพื่อทำ�ดัชนีการจัดลำ�ดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าวัตถุประสงค์
เป็นการจัดลำ�ดับศักยภาพเพื่อให้ลงทุนในท้องถิ่นที่เหมาะสม จะต้องนำ�ตัวชี้วัดของแหล่งดึงดูดใจ
มาพิจารณาร่วมด้วย เช่น อบจ. อาจอยากตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณให้ อปท. ในจังหวัด ก็ควร
คำ�นึงถึงศักยภาพของแหล่งดึงดูดใจในท้องถิ่นว่ามีความสำ�คัญและความหลากหลายมากแค่ไหน
แต่หากวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลการจัดการเท่านั้น ก็ให้เลือกจัดลำ�ดับเฉพาะดัชนีการจัดการ
การนำ�ดัชนีโครงสร้างเข้ามาพิจารณาจะทำ�ให้ อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงามกว่า
ได้เปรียบ การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นกรณีศึกษาของเทศบาลตำ�บลอุโมงค์ที่ไม่มีแหล่งดึงดูดใจทาง
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กายภาพที่โดดเด่น แต่อาศัยการจัดการที่ดีของ อปท. สามารถนำ�เอาสินค้าท้องถิ่นบรรจุเข้าไปใน
ปฏิทิน ททท. ได้ ประโยชน์อันสำ�คัญของการจัดลำ�ดับ อปท. ก็คือ การที่จะเข้าใจถึงตำ�แหน่งของ
ศักยภาพหรือความสามารถของตน เมื่อเทียบกับองค์กรที่ดีที่สุดในกลุ่มและใช้โอกาสนี้ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกรณีที่เป็นเลิศเพื่อการพัฒนาตนเอง
2) การแบ่งประเภท อปท. เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ที่ดี อาจพิจารณาการแบ่งประเภทตามขนาดของ อปท. ซึ่งทำ�ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อปท.
เป็นไปได้มากขึ้น โดยอาจแบ่ง อปท. ตามขนาดรายได้ เช่น ต่ำ�กว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสูงกว่า
50 ล้ า นบาทต่ อ ปี นอกจากนี้ ยั ง อาจแบ่ ง ประเภทรางวั ล กลุ่ ม อปท. ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เช่ น
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ก็จะเลือกเฉพาะ อปท. ที่อยู่ชายฝั่ง
3) คุณสมบัติของ อปท. ที่จะได้รับคัดเลือก เนื่องจากอาจมี อปท. ที่สนใจเข้ารับการ
คัดเลือกรางวัลเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้องมีการกำ�หนดคุณสมบัติพื้นฐาน คือ ต้องกำ�หนด จำ�นวน
นักท่องเที่ยวขั้นตํ่า ของ อปท. ที่จะต้องการได้รับคำ�พิจารณา เช่น ควรมีนักท่องเที่ยวไม่ต ํ่ากว่า
100,000 คน ซึ่งจะลดจำ�นวน อปท. ที่ได้รับพิจารณาลงให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ การระบุคุณสมบัติ
เป็นการคัดกรอง เลือกตัวแปรเบื้องต้นเพื่อระบุ (Identify) ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ
การจัดการ เช่น ท้องถิ่นนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักทัศนาจรทั้งไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชม
ในปีหนึ่งๆ ไม่ตํ่ากว่า 2 เท่าของประชากร

8.3
การสร้างระบบ
การจัดลำ�ดับความสามารถ
ของ อปท. ในการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

สำ�หรับการสร้างระบบการจัดลำ�ดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ประกาศรั บ สมั ค ร อปท. ที่ ต้ อ งการจั ด ลำ � ดั บ ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และคุ ณ สมบั ติ
ให้ชัดเจน เช่น
• แยกประเภท อปท. เป็นกลุ่ม แยกเทศบาลเมืองและนคร ออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ให้
เทศบาลตำ�บล และ อบต. อยู่กลุ่มเดียวกันได้
• ระบุจำ�นวนนักท่องเที่ยวขั้นตํ่า แต่ไม่ควรตํ่ากว่า 100,000 คน/ปี
2) เลือกดัชนีและตัวแปรที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3) ให้ อปท. กรอกแบบสมัคร (แบบสำ�รวจทีใ่ ช้ในโครงการนีท้ ีป่ รับปรุงแล้ว ดูในภาคผนวก
ที่ 1) และให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วย เช่น แผนที่ แผนพับ แผนจัดการ ฯลฯ
4) เมือ่ ได้แบบสมัครมาแล้ว ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลคัดกรองในเบือ้ งต้นว่า อปท. เหล่านี้
มีแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญจริง โดยการดูจาก Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
Website ท่องเที่ยว และสอบถามผู้รู้ในพื้นที่
5) เมื่อจัดลำ�ดับแล้ว ควรมีการเดินทางไปสัมภาษณ์ อปท. 5 ลำ�ดับแรกในเชิงลึกเพื่อ
ตรวจสอบ (Verify) ความเหมาะสมของการให้รางวัล
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2553, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 6
สิงหาคม 2553
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในท้องที่ อำ�เภอคุระบุรี อำ�เภอตะกั่วป่า อำ�เภอท้ายเหมือง อำ�เภอทับปุด
อำ�เภอเมืองพังงา อำ�เภอตะกั่วทุ่ง และอำ�เภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550
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ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำ � หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการ
คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งที่ อำ � เภออ่ า วลึ ก อำ � เภอเมื อ งกระบี่ อำ � เภอเมื อ งกระบี่
อำ�เภอเหนือคลอง อำ�เภอคลองท่อมและอำ�เภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำ�หนดเขตพื้นที่และมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
อำ�เภอบางละมุง และอำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553
คำ�สั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นมีอำ�นาจหน้าที่ดูแลรักษา
และดำ�เนินารคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน. ลงวันที่ 18 มกราคม 2543
คำ�สั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 651/2545 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ�การ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำ�ร้องอุทธรณ์คำ�สั่งไม่รับคำ�ฟ้องไว้พิจารณา) ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2545
คำ � พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ 145/2552 เรื่ อ ง อำ � นาจหน้ า ที่ ข อง อบต.ในการดู แ ละรั ก ษา
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
บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
เพื่ อ กำ � หนดค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เรื่ อ งเสร็ จ ที่ 817/2546
ธันวาคม 2546
หนังสืองบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
หนังสืองบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
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แบบสำ�รวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างระบบจัดลำ�ดับ
ความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ภาคผนวกที่ 1
แบบสํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.)
โครงการวิ จยั เรื่อง การสร้างระบบจัดลําดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
จัดทําโดย สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม
คําแนะนํา: เติมเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  และ  และกรอกข้อมูลตามแบบสํารวจด้านล่างนี้
หมายเหตุ: แบบสํารวจส่วนที ่ 3 และส่วนที ่ 4 ขอความอนุเคราะห์ นายกเทศมนตรี /นายก อบต. หรือ ปลัด
เป็ นผูก้ รอกข้อมูล
1. ท้องถิน่ ของท่านมีนกั ทัศนาจรและ/นักท่องเทีย่ วหรือไม่
 มี
 ไม่ม ี (หากตอบข้อนี้ ไม่ต้องตอบ
แบบสํารวจต่อ)
2. แต่ละปีมนี กั ทัศนาจรและ/นักท่องเทีย่ วเกิน 1,000 คนหรือไม่  เกิน
 ไม่เกิน (หากตอบข้อนี้ ไม่ต้อง
ตอบแบบสํารวจต่อ)
่
อปท.
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทัวไปของ
1. อปท. ของท่านจัดเป็ น อปท. ประเภทใด
 เทศบาล
 เทศบาลตําบล
 เทศบาลเมือง
 เทศบาลนคร
โปรดระบุช่อื เทศบาล..................................อําเภอ............................จังหวัด........................................
 องค์การบริหารส่วนตําบล  อบต. ขนาดเล็ก
 อบต. ขนาดกลาง
 อบต. ขนาดใหญ่
โปรดระบุช่อื อบต..................................... อําเภอ..............................จังหวัด........................................
2. อปท. ของท่านมีประชากร.............................คน
3. อปท. ของท่านมีพน้ื ทีค่ รอบคลุม............................ตารางกิโลเมตร และตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดต่อไปนี้
 พืน้ ทีเ่ ขตเมือง  พืน้ ทีก่ ง่ึ เมือง-กึง่ ชนบท  พืน้ ทีช่ นบท  อื่นๆ โปรดระบุ...................................
4. ในปี พ.ศ. 2554 อปท. ของท่านมีรายได้งบประมาณ (รวมเงินอุดหนุ นทัวไป
่ เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ และเงินรายได้
อื่นๆ) รวมเป็ นวงเงินเท่าไร
 ตํ่ากว่า 15 ล้านบาท
 มากกว่า15 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 มากกว่า 30 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
 มากกว่า 60 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 120 ล้านบาท
 มากกว่า 120 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
 300 ล้านบาท – แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 500 ล้านบาท ขึน้ ไป
ส่วนที่ 2: ข้อมูลด้านโครงสร้างกายภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
2.1 สิ ง่ ดึงดูดใจ
5. พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของท่านมีแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นทีร่ บั รูข้ องนักท่องเทีย่ วหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ระดับนานาชาติ (มรดกโลก)
จํานวน..............แห่ง
 ระดับชาติ (อุทยานแห่งชาติ/ วนอุทยาน)
จํานวน..............แห่ง
 ระดับท้องถิน่ (ดูแลโดย อปท.)
จํานวน..............แห่ง
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6. พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของท่านมีประเภทของแหล่งท่องเทีย่ วเหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 วัด
 ชายหาด
 ถํ้า
 นํ้าตก
 พระราชวัง
 สวนสาธารณะ  แหล่งท่องเทีย่ วทางเกษตร
 บึง/ อ่างเก็บนํ้า
 วิถชี วี ติ ชุมชน
 ปราสาทหิน
 พิพธิ ภัณฑ์ จํานวน..............แห่ง เป็ นพิพธิ ภัณฑ์  ระดับชาติ  ระดับท้องถิน่
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................................................................
7. ท้องถิน่ ของท่านมีสนามกีฬาทีส่ ามารถจัดการแข่งขันระหว่างจังหวัดได้หรือไม่  ไม่ม ี
 มี
และมีการแข่งขันกีฬาระหว่างท้องถิน่ / จังหวัดเป็ นประจําทุกปีหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี
8. ท้องถิน่ ของท่านมีผมู้ าเยือนจากต่างถิน่ ทีม่ าเทีย่ วแหล่งดึงดูดใจอื่นๆ (เช่น ชายหาด วัง วัด ฯลฯ) ทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่
อปท. ของท่านหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี ประมาณปีละ.................................คน/ปี นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ น
 คนไทยและต่างชาติ
 คนไทยจากภาคอื่นๆ  คนไทยจากภาคเดียวกัน  คนในท้องถิน่
9. ท้องถิน่ ของท่านมีผมู้ าเยือนจากต่างถิน่ เพือ่ ชมประเพณี/ เทศกาล (Festivals) เป็ นประจําทุกปี หรือไม่
 ไม่ม ี
 มี จํานวน................ครัง้ เป็ นประเพณี/ เทศกาล......................................................................
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ น
 คนไทยและต่างชาติ  คนไทยจากภาคอื่นๆ  คนไทยจากภาคเดียวกัน  คนในท้องถิน่
10. แหล่งหรือกิจกรรมท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญในท้องถิน่ ของท่าน ซึง่ อปท. ของท่านเป็ นผูบ้ ริหารจัดการหรือสนับสนุ น
งบประมาณ 3 ลําดับแรก ได้แก่
1) ..................................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................................
3) ...................................................................................................................................................................
2.2 ความหลากหลายและกําลังรองรับของอุตสาหกรรม
11. ท้องถิน่ ของท่านมีทพ่ี กั เหล่านี้สาํ หรับรองรับนักท่องเทีย่ วหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 โรงแรม
 มีไม่เกิน 5 แห่ง
 เกินกว่า 5 แห่ง
 เกสต์เฮ้าส์  มีไม่เกิน 5 แห่ง
 เกินกว่า 5 แห่ง
 โฮมสเตย์  มีไม่เกิน 5 ครัวรือน
 เกินกว่า 5 ครัวเรือน
 อื่นๆ ระบุ............................................ จํานวน..........แห่ง
12. ท้องถิน่ ของท่านมีรา้ นจําหน่ายอาหารเหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ภัตตาคาร (ติดแอร์ )
 มีไม่เกิน 5 แห่ง  เกินกว่า 5 แห่ง
 ร้านอาหาร/ ร้านก๋วยเตียว  มีไม่เกิน 5 แห่ง  เกินกว่า 5 แห่ง
 อื่นๆ ระบุ......................................................... จํานวน..........แห่ง
13. ท้องถิน่ ของท่านมีสถานบันเทิงยามราตรีเหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผับ บาร์
 มีไม่เกิน 5 แห่ง
 เกินกว่า 5 แห่ง
 ร้านคาราโอเกะ  มีไม่เกิน 5 แห่ง
 เกินกว่า 5 แห่ง
 ดิสโก้คลับ
 มีไม่เกิน 5 แห่ง
 เกินกว่า 5 แห่ง
 การแสดงโชว์
 มีไม่เกิน 5 แห่ง
 เกินกว่า 5 แห่ง
 อื่นๆ ระบุ......................................................... จํานวน..........แห่ง
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14.
15.
16.
17.
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ท้องถิน่ ของท่านมีรา้ นสะดวกซือ้ เช่น 7-11 หรือไม่  ไม่ม ี  มีไม่เกิน 5 แห่ง  เกินกว่า 5 แห่ง
ท้องถิน่ ของท่านมีรา้ น Fast food ประเภท เฟรนไชส์ หรือไม่  ไม่ม ี  มีไม่เกิน 5 แห่ง  เกินกว่า 5 แห่ง
ท้องถิน่ ของท่านมีหา้ งสรรพสินค้า/ Shopping mall/ Outlet หรือไม่  ไม่ม ี  มีไม่เกิน 5 แห่ง เกินกว่า 5 แห่ง
ท้องถิน่ ของท่านมีหตั ถอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีผ่ ลิตของทีร่ ะลึกหรือไม่ ไม่ม ี  มีไม่เกิน 5 แห่ง  เกินกว่า 5 แห่ง

2.3 สิ ง่ อํานวยความสะดวก
18. ท้องถิน่ ของท่านมีระบบนํ้าประปาในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ประปาส่วนภูมภิ าค
 ประปาเทศบาล
 ประปาหมูบ่ า้ น  อื่นๆ ระบุ...........................
19. สัดส่วนครัวเรือนทีม่ นี ้ําประปาใช้................เปอร์เซ็นต์ต่อครัวเรือนทัง้ หมด
20. ท้องถิน่ ของท่านมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือไม่
 ไม่มรี ะบบบําบัดนํ้าเสียรวม
 มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม แต่ไม่คดิ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
 มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม และมีคา่ ธรรมเนียมการให้บริการปีละ.........................บาท
 อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................
21. ท้องถิน่ ของท่านมีระบบกําจัดขยะรวมหรือไม่
 ไม่มรี ะบบกําจัดขยะรวม
 มีระบบกําจัดขยะรวม และมีรายได้จากการให้บริการ
 ชุมชนดูแลขยะและเก็บขยะกันเอง
 มีโครงการถนนปลอดถังขยะ
 มีโครงการเก็บขยะในเวลากลางคืน
 อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................
22. ท้องถิน่ ของท่านมีสถานพยาบาลในลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คลินิกแพทย์ ................แห่ง  คลินิกรวม/ สถานพยาบาล
................แห่ง
 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ ................แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน ................แห่ง
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล
.................แห่ง
23. สถานพยาบาลในท้องถิน่ มีรถพยาบาลทีใ่ ห้บริการเคลื่อนที/่ ใช้ในกรณีคนไข้ฉุกเฉินหรือไม่  ไม่ม ี  มี
24. ท้องถิน่ ของท่านมีรา้ นขายยาหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี  ไม่เกิน 5 แห่ง  เกินกว่า 5 แห่ง
25. ท้องถิน่ ของท่านมีสงิ่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้คอยให้บริการนักท่องเทีย่ วหรือไม่
 ศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเทีย่ ว จํานวน................แห่ง
 ไปรษณีย์
 ทีท่ าํ การ
 ตัวแทน
 ตูไ้ ปรษณีย์
 อินเตอร์เน็ต
 มีสาย
 ไร้สาย
ั ๊ ้ ามัน
ั๊
ั๊
 ปมนํ
ปมหลอด
 ปมแบบใช้
หวั จ่ายนํ้ามัน
 แผนทีท่ อ่ งเทีย่ วของท้องถิน่  เอกสารแจก  ป้าย
 ห้องนํ้าสาธารณะทีม่ ผี ดู้ แู ลความสะอาด จํานวน................แห่ง
 ป้ายบอกทางไปสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว  อินเตอร์เน็ต/ เว็บไซต์
 โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน......... แห่ง  สวนสาธารณะหรือพืน้ ทีส่ เี ขียว จํานวน..........แห่ง เป็ นพืน้ ที.่ ..... ไร่
 อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................................................
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2.4 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
26. ท้องถิน่ ของท่านมี
 สถานีตาํ รวจ
 ป้อมยาม
27. ปี พ.ศ. 2554 ท้องถิน่ ของท่านเกิดปญั หาเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร
 การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
 ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
 การเกิดเพลิงไหม้
 ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
 การรับแจ้งคดีลกั ทรัพย์
ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
 การรับแจ้งคดีประทุษร้าย
 ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
 การรับแจ้งคดียาเสพติด
 ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
 การระบาดของโรคทางเดินอาหาร  ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
 การระบาดของโรคทางเดินหายใจ  ไม่ม ี
 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
 มีแนวโน้มลดลง
28. อปท. ของท่านมีการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้หรือไม่
 งบประมาณลดและป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
 งบประมาณวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้
 งบประมาณวัคซีนป้องกันโรคไม่ตดิ ติดเชือ้
 งบประมาณเพือ่ รักษาความปลอดภัยท้องถิน่  ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย  ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด
 ไม่มงี บประมาณใดเลย
 อื่นๆ ระบุ......................................................................................
2.5 การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
29. ท้องถิน่ ของท่านมีสถานีคมนาคมขนส่งเหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ท่าเรือ มีบริษทั เดินเรือให้บริการ จํานวน.......... ราย
 สถานีรถโดยสารประจําทาง มีบริษทั เดินรถให้บริการ.......ราย
30. แหล่งท่องเทีย่ วสําคัญ 3 แห่งตามทีท่ า่ นกล่าวถึง (ในข้อ 10) ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของท่านสามารถเข้าถึงได้ดว้ ย
วิธกี ารใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
 เดินเท้า
 จักรยาน
 จักรยานยนต์
 รถประจําทาง
 ยานยนต์ทุกประเภท
 อื่นๆ ระบุ...........................................
31. ท้องถิน่ ของท่านมีสถานทีจ่ อดรถสาธารณะสําหรับให้บริการผูม้ าเยีย่ มเยือน/ นักท่องเทีย่ วหรือไม่  ไม่ม ี  มี
32. ท้องถิน่ ของท่านมีรถประจําทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญทุกแห่งหรือไม่  ไม่ม ี  มี
33. แหล่งท่องเทีย่ วที่ อปท. ของท่านดูแล มีงบประมาณเหล่านี้หรือไม่
 งบประมาณซ่อมบํารุงถนน ทางเดิน ทางเท้าเป็ นประจํา
 งบประมาณซ่อมบํารุงป้ายอธิบาย/ เอกสารให้ความรูแ้ ละความเป็ นมา
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลด้านการดําเนินงาน (Conduct) เกีย่ วกับท่องเทีย่ ว (ตัง้ แต่ส่วนนี้ เป็ นต้นไปขอความอนุเคราะห์
นายกเทศมนตรี /นายก อบต. หรือ ปลัด เป็ นผูก้ รอกข้อมูล)
34. ตําแหน่งหน้าทีข่ องผูก้ รอกข้อมูลใน อปท. คือ
 นายก
 ปลัด
35. อปท. ของท่านมีนโยบาย/ ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องเหล่านี้หรือไม่
ก. เทศบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดการนํ้าเสีย
ข. เทศบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดการขยะ
ค. เทศบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดการกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย
ง. เทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ หรือแผนผังกําหนดการใช้ทด่ี นิ (Zoning Map)
จ. กติกาท้องถิน่ เกีย่ วกับปา่ ชุมชน เขตอภัยทาน (วังปลา) การอนุ รกั ษ์สตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ฉ.มีแผนก/ ฝา่ ยท่องเทีย่ ว

 ไม่ม ี
 ไม่ม ี
 ไม่ม ี
 ไม่ม ี
 ไม่ม ี
 ไม่ม ี

 มี
 มี
 มี
 มี
 มี
 มี

36. อปท. ของท่านมีแผนท่องเทีย่ วหรือไม่  ไม่ม ี
 มี  แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบตั กิ าร
37. อปท. มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทส่ี าธารณะเพือ่ การท่องเทีย่ วหรือไม่  ไม่ม ี  มี ได้แก่...............
38. อปท. มีการดําเนินงานในเรือ่ งต่อไปนี้ทเ่ี กีย่ วกับการท่องเทีย่ วหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
 มีโครงการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิน่
 มีเว็บไซต์เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของท้องถิน่
 มีกจิ กรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและท้องถิน่ ให้เยาวชน
 มีการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์/ VDOเพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วท้องถิน่
 มีโครงการให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุ รกั ษ์/ ดูแลแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่
39. ท้องถิน่ ของท่านมีการจัดสรรงบประมาณเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร
 มีงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สัดส่วนร้อยละ .................. ต่องบประมาณทัง้ หมด
 มีงบประมาณด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
สัดส่วนร้อยละ .................. ต่องบประมาณทัง้ หมด
 มีงบประมาณด้านการอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
สัดส่วนร้อยละ .................. ต่องบประมาณทัง้ หมด
 มีงบประมาณด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ สัดส่วนร้อยละ .................. ต่องบประมาณทัง้ หมด
 มีงบประมาณด้านการพัฒนาและดูแลแหล่งท่องเทีย่ ว สัดส่วนร้อยละ .................. ต่องบประมาณทัง้ หมด
 มีงบประมาณด้านการส่งเสริมตลาด/ โฆษณาการท่องเทีย่ ว สัดส่วนร้อยละ .................. ต่องบประมาณทัง้ หมด
40. อปท. ของท่านมีการจัดลําดับความสําคัญของแหล่งเทีย่ ว และมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามลําดับหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี ได้แก่
ลําดับที่ 1 ได้งบประมาณ ............................................... บาท
ลําดับที่ 2 ได้งบประมาณ ............................................... บาท
ลําดับที่ 3 ได้งบประมาณ ............................................... บาท
41. ในแต่ละปี ทอ้ งถิน่ ของท่านมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ถนนคนเดิน
 งานเทศกาล ระบุ...........................................................................
 งานประเพณี ระบุ..............................................
 อื่น ระบุ..............................................
42. ในท้องถิน่ ของท่านมีกลุม่ หรือสิง่ เหล่านี้ในการสนับสนุ นการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กลุม่ ผูผ้ ลิตของทีร่ ะลึก/ หัตถกรรม
 กลุม่ อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมท้องถิน่
 กลุม่ โฮมสเตย์/ ท่องเทีย่ วเกษตรนิเวศน์  กลุม่ วัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ เช่น การฟ้อนรํา เป็ นต้น
 อื่นๆ ระบุ…………………………………….……………  อื่นๆ ระบุ…………………………………...…
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43. ประชาคมและ/ประชาชนในท้องถิน่ ของท่านมีสว่ นร่วมในการพิจารณาสิง่ เหล่านี้หรือไม่
 ไม่เคยมีสว่ นร่วม
 เคยมีสว่ นร่วม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผังชุมชน/ ผังเมือง
 แผนท่องเทีย่ ว
 โครงการทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
 โครงการคมนาคมขนส่ง
 อื่นๆ ระบุ..............................................................................
44. อปท.ของท่านมีโครงการและกิจกรรมต่อไปนี้เป็ นประจําและต่อเนื่องหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. จัดการขยะ
 รับแลกขยะ/ ธนาคารขยะ
 ปุ๋ยหมักจากขยะ
 นํ้าหมักชีวภาพเพือ่ ลดขยะในชุมชน
 พืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะทีถ่ กู ต้องตามหลักสุขาภิบาล
 เตาเผาขยะ
 ระบบนําขยะกลับมาใช้เป็ นพลังงาน
 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรูช้ ุมชนเกีย่ วกับการคัดแยกขยะ ลด และการนํากลับมาใช้ใหม่
 อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................................
ข. ภูมทิ ศั น์เมืองและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
 ขุด ลอก คู คลอง
 คลองสวยนํ้าใส
 ปลูกไม้ยนื ต้นริมถนน
 สวนสุขภาพ
 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนสาธารณะ/ พืน้ ทีส่ เี ขียว
 การกําจัดวัชพืชนํ้า (ผักตบชวา)
 ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
 อื่นๆ ระบุ ........................................................
ค. การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ปลูกหญ้าแฝก
 ปลูกปา่  ปา่ ต้นนํ้า  ปา่ ชุมชน ปา่ ชายเลน
 อื่นๆ ระบุ .....................................................................................................................................
45. อปท. ของท่านมีระบบและ/หน่ วยรับร้องเรียนจากประชาชนหรือไม่  ไม่ม ี  มี ได้แก่...............................
โดยเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนมากทีส่ ดุ 3 ลําดับแรก ได้แก่ (กรุณาใส่เลข 1, 2, 3 เรียงลําดับตามจํานวนครัง้ ใน
การร้องเรียนสูงสุด)
........นํ้าเสีย
........อากาศเสีย
........เสียงดังรบกวน
........การบุกรุกทีส่ าธารณะ
........ อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................................
46. ท้องถิน่ ของท่านมีปญั หาการบุกรุกทีส่ าธารณะและแหล่งท่องเทีย่ วหรือไม่
 ไม่มปี ญั หาการบุกรุกทีส่ าธารณะและแหล่งท่องเทีย่ ว
 มีการบุกรุกแต่ยงั ไม่มกี ารดําเนินการเพราะติดปญั หามวลชน
 มีการบุกรุกกําลังอยูใ่ นระหว่างดําเนินการแก้ไข
 มีการบุกรุกแต่แก้ไขไม่ได้เพราะไม่มอี าํ นาจตามกฎหมาย
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านผลการปฏิ บตั ิ งาน (Performance)
47. ในปี พ.ศ. 2554 ท้องถิน่ ของท่านมีจาํ นวนนักท่องเทีย่ ว นักทัศนาจร และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงอย่างไร (กรุณา
เลือกหมายเลขที่ตรงกับข้อมูลของท่านแล้วนําไปเติ มในช่องว่างที่เว้นไว้ให้)
1. น้อยกว่า 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. มากกว่า 25,000 คน/ปี ขึน้ ไป
 ชาวไทย: นักท่องเทีย่ วค้างคืน ......... นักทัศนาจรไม่คา้ งคืน ....... แนวโน้ม  เพิม่ ขึน้  ลดลง  คงที่
 ชาวต่างชาติ: นักท่องเทีย่ วค้างคืน ....... นักทัศนาจรไม่คา้ งคืน ...... แนวโน้ม  เพิม่ ขึน้  ลดลง  คงที่
48. พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตชุมชนมีจาํ นวน............ แห่ง รวมพืน้ ที.่ .....................ไร่
49. ระบบจัดการสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ของท่าน
 ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14000 หรือเทียบเท่า ได้แก่.......................................................................
 ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ......................................................................................................
50. อปท. ของท่านเคยได้รบั รางวัลดังต่อไปนี้หรือไม่
 รางวัลการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปี ....................................................................................................
 รางวัลธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมของ อปท. ปี ...............................................................
 รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ปี ................................................................
 รางวัลอื่นๆ ได้แก่ ......................................................................................................................................
51. 5 ปี ทผ่ี า่ นมา ชุมชน/ ท้องถิน่ / แหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่ ของท่านเคยได้รบั รางวัล/ การรับรองมาตรฐานหรือไม่
 ไม่ม ี
 รางวัลเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว ชื่อรางวัล ………………………………….…………. ได้ในปี พ.ศ. ...................
 มีบุคคล/ องค์กรได้รบั รางวัลเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว ชื่อรางวัล …………………….ได้ในปี พ.ศ. ...................
 มีแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานจากกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา จํานวน .................. แห่ง ได้แก่
1. ชื่อ....................................................... มาตรฐานทีไ่ ด้รบั ............................. ปี พ.ศ. ................
2. ชื่อ....................................................... มาตรฐานทีไ่ ด้รบั .............................. ปี พ.ศ. ................
3. ชื่อ........................................................ มาตรฐานทีไ่ ด้รบั .............................. ปี พ.ศ. ................
4. ชื่อ......................................................... มาตรฐานทีไ่ ด้รบั ............................... ปี พ.ศ. ................
52. ผูบ้ ริหารองค์กรของท่านมีแนวนโยบายเหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีแนวนโยบายจัดการสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจน (แผน, ประกาศ โปรดแนบหลักฐาน)
 มีการแสวงหาทุนเพิม่ เติมเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อม
 มีแนวนโยบายจัดการการท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจน (โปรดแนบหลักฐาน)
 มีการแสวงหาทุนเพิม่ เติมเพือ่ การจัดการการท่องเทีย่ ว
53. องค์กรในท้องถิน่ ของท่านมีบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบสิง่ เหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีผรู้ บั ผิดชอบด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
 มีผรู้ บั ผิดชอบด้านการจัดการท่องเทีย่ ว
54. อปท. ของท่านมีการส่งเสริมประชาชนและบุคลากรในเรือ่ งต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 อบรม/ ส่งเสริม อาสาสมัครสิง่ แวดล้อม
 อบรม/ ส่งเสริม อาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ / ไฟปา่
 อบรม/ ส่งเสริม อาสาสมัครท่องเทีย่ ว
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55. ท่านเห็นว่าปจั จัยที่สําคัญ 3 อันดับแรก ที่จะทําให้ อปท. ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่
(โปรดเรียงลําดับ 1, 2, 3 ตามความสําคัญแค่ 3 ลําดับ)
……….. การมีเทศบัญญัตหิ รือข้อบัญญัตกิ าํ กับการจัดการเมือง/ ชุมชน
……….. สิง่ ดึงดูดใจ และความหลากหลายของทรัพยากรท่องเทีย่ ว
……….. สิง่ อํานวยความสะดวก
……….. การลงทุนของภาคเอกชน
……….. การสนับสนุ นของชุมชนและคนท้องถิน่
……….. การบริการจัดการของ อปท. (การดูแลแหล่งท่องเทีย่ ว/ ประชาสัมพันธ์)
……….. การสนับสนุ นด้านการตลาดของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
……….. การสนับสนุ นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วของหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็ นต้น
……….. อื่นๆ ระบุ.......................................................................................................................................
56. อปท.ของท่านมีนวัตกรรมการจัดการ/ บริหาร/ พัฒนาการท่องเทีย่ วทีท่ า่ นคิดว่าสมควรได้รบั รางวัล
 ไม่ม ี
 มี (บรรยายโดยสังเขป หากมีโบรชัวร์ เอกสารรายละเอียดโปรดแนบมาด้วย)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
------------------------------------ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสํารวจ
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รายละเอียดของที่มาของตัวชี้วัดศักยภาพและความสามารถของ อปท.
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตารางที่ ผ1
ดัชนีย่อย 1: ด้านโครงสร้าง (Structure)
ตัวชี้วัด
นโยบาย/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
(POL)

สิ่งดึงดูดใจ
(ATT)

สภาพแวดล้อม
(ENV)
สถานที่ที่พักแรม
(ACCOM)
ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
(REST)
สถานบันเทิงราตรี
(N-ENT)

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
(INFRAS)

ข้อคำ�ถามจากแบบสำ�รวจ
ข้อที่ 35ก เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการนํ้าเสีย
ข้อที่ 35ข เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะ
ข้อที่ 35ค เทศบัญญัติวาด้วยการจัดการกิจการที่เป็นอันตราย
ข้อที่ 35ง เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือแผนผังกำ�หนดการใช้ที่ดิน
ข้อที่ 5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปหรือไม่
ข้อที่ 6 มีประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ข้อที่ 8-9 แหล่งท่องเที่ยวและงานประเพณี
มีคนไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยว
ข้อที่ 44ข มีโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมือง
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อที่ 46 การมีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว
ข้อที่ 11 ที่พักสำ�หรับร้องรับนักท่องเทียว (เฉพาะโรงแรม)
ข้อที่ 11 ที่พักสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยว
(ที่พักประเภทอื่นๆ เป็นการพิจารณาความหลากหลาย)
ข้อที่ 12 ร้านจำ�หน่ายอาหารสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยว (เฉพาะภัตตาคาร)
ข้อที่ 12 ร้านอาหารสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยว (ร้านจำ�หน่ายอาหารประเภทอื่นๆ)
ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (ผับบาร์)
ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (ร้านคาราโอเกะ)
ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (ดิสโก้คลับ)
ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (การแสดงโชว์)
ข้อที่ 13 สถานบันเทิงยามราตรี (อื่นๆ)
ข้อที่ 21 ระบบกำ�จัดขยะรวม
(ระบบกำ�จัดรวม, ชุมชนดูแลขยะเอง)
ข้อที่ 44 การจัดการขยะ (เตาเผาขยะ)
ข้อที่ 23 รถพยาบาลให้บริการเคลื่อนที่/ใช้กรณีฉุกเฉิน
ข้อที่ 25 ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ข้อที่ 25 อินเทอร์เน็ตไร้สาย
ข้อที่ 25 แผนที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ข้อที่ 25 ห้องนํ้าสาธารณะมีผู้ดูแลความสะอาด
ข้อที่ 25 ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อที่ 25 ส่วนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว

เกณฑ์การให้คะแนน
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
1 คะแนน ต่อ 1 แหล่ง (มี 12 แหล่ง)
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-4
0 = ไม่มี, 1 = มี
1 คะแนน ต่อ 1 กิจกรรม (มี 8 กิจกรรม)
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-6
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มีไม่เกิน 5 แห่ง,
2 = มีเกินกว่า 5 แห่ง
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มีไม่เกิน 5 แห่ง,
2 = มีเกินกว่า 5 แห่ง
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
(ระบบกำ�จัดรวม, ชุมชนดูแลขยะเอง, เตาเผา)
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
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ตารางที่ ผ2
ดัชนีย่อย 2: ด้านการดำ�เนินงาน (Conduct)
ตัวชี้วัด
นโยบายและแผนท่องเที่ยว
(T-POL)
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
(BUG)
การจัดกิจกรรมและการสนับสนุน
(SUP)

ข้อคำ�ถามจากแบบสำ�รวจ
ข้อที่ 35ฉ แผนก/ฝ่ายท่องเที่ยว
ข้อที่ 36 แผนท่องเที่ยว
ข้อที่ 37 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทส่ี าธารณะเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ข้อที่ 52 ผู้บริหารมีแนวนโยบายจัดการการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
ข้อที่ 39 การจัดสรรงบประมาณด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม,
และที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ข้อที่ 40 มีการจัดสรรงบประมาณให้ตามลำ�ดับความสำ�คัญของแหล่งท่องเที่ยว
ข้อที่ 41 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อที่ 38 การดำ�เนินงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ข้อที่ 21 โครงการถนนปลอดขยะ และเก็บขยะในเวลากลางคืน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(PAR)

ข้อที่ 44 โครงการและกิจกรรมการจัดการขยะ (ยกเว้น เตาเผาขยะ)
ข้อที่ 52 ผูบ้ ริหารมีการแสวงหาทุนเพิม่ เติมเพือ่ การจัดการท่องเทีย่ ว
ข้อที่ 53 มีบุคคลาการที่รับผิดชอบด้านการจัดการท่องเที่ยว
ข้อที่ 42 กลุ่มสนับสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ข้อที่ 43 การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน โครงการ
หรือกิจรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ข้อที่ 45 ระบบ/หน่วยรับร้องเรียนจากประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = ตํ่ากว่า 2.0%,
2 = 2.0-5.0%, 3 = มากกว่า 5.0%
0 = ไม่มี, 1 = มี
1 คะแนน ต่อ 1 กิจกรรม (มี 4 กิจกรรม)
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
1 คะแนน ต่อ 1 งาน (มี 6 งาน)
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
1 คะแนน ต่อ 1 กิจกรรม (มี 6 กิจกรรม)
แล้วคะแนนเป็น 1-7
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
ค่า 1 คะแนน ต่อ 1 กลุ่ม (มี 6 กลุ่ม)
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี

ตารางที่ ผ3
ดัชนีย่อย 3: ด้านผลการดำ�เนินงาน (Performance)
ตัวชี้วัด
จำ�นวนผู้มาเยี่ยมเยือน และแนวโน้ม
(NT)

ข้อคำ�ถามจากแบบสำ�รวจ
ข้อที่ 47 จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ค้างคืน
ข้อที่ 47 จำ�นวนนักทัศนาจรชาวไทยที่ไม่ค้างคืน
ข้อที่ 47 จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ค้างคืน
ข้อที่ 47 จำ�นวนนักทัศนาจรชาวต่างชาติที่ไม่ค้างคืน

รางวัลที่เกี่ยวข้อง
(AWARD)

ความปลอดภัย
(SAF)

ข้อที่ 47 แนวโน้มจำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ข้อที่ 47 แนวโน้มจำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ข้อที่ 49 รางวัลระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (การรับรองมาตรฐาน)
ข้อที่ 50 อปท. เคยได้รางวัล (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,
ธรรมาภิบาล, พระปกเกล้า ฯลฯ)
ข้อที่ 51 ชุมชน/ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยวเคยได้รางวัลหรือรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ข้อที่ 51 บุคคล/องค์กรเคยได้รบั รางวัลหรือรับรองมาตรฐานเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ข้อที่ 51 แหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อที่ 56 มีนวัตกรรมการจัดการ/บริหาร/พัฒนาการท่องเที่ยวที่ควรได้รับรางวัล
ข้อที่ 26 มีสถานีต�ำ รวจ/ป้อมยาม
ข้อที่ 28 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในชุมชน
ข้อที่ 27 มีการรับแจ้งคดีลักทรัพย์
ข้อที่ 27 มีการรับแจ้งคดีประทุษร้าย

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
คะแนน 1-11 ตามแบบสอบถาม
แล้วปรับคะแนนเป็น 1-7
0 = อื่นๆ, 1 = เพิ่มขึ้น
0 = อื่นๆ, 1 = เพิ่มขึ้น
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี
0 = ไม่มี, 1 = มี

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

