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e-TAT Tourism Journal ฉบับไตรมาสที่ 3/2548 ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับฤดูฝนที่ปีนี้ค่อนข้างรุนแรง 
กว่าปีที่ผ่านๆ มา แต่อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอบทความเชิงวิชาการ 
ด้านการท่องเที่ยว และบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีสารประโยชน์ต่อสาธารณชนเช่นในปีที่ผ่านมา

 ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ ให้นำบทความเรื่อง 
“ยังไม่สายนัก..ที่ชุมชนมุ่งมั่น ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อท้องถิ่นตนท่องเที่ยวที่น่าอยู่" อีกทั้งยังมีบทความ 
ที่น่าสนใจอื่นๆ อีก อาทิ "ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ผลกระทบ 
และการตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน" "เก็บตกจากการสัมมนา The 54 th Pacific Asia 
Travel Association (PATA)"

          นอกจากบทความดังกล่าวแล้ว กองบรรณาธิการยังได้นำ power point ที่ใช้ประกอบการบรรยาย 
ในการสัมมนา เรื่องโอกาส และทิศทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ "โครงการบูรณาการ 
ข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เยอรมันและสหรัฐอเมริกา" "Tourism Trends in Asia Pacific" 
"ตารางข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย" เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาหรือผู้สนใจทั่วไปได้อ่านด้วย

ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ



 
 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

โครงการบูรณาการขอมูลตลาดนักทองเท่ียวหลัก : ตลาดญ่ีปุน เยอรมัน 
และสหรัฐอเมริกา 

 

งานวิเคราะหสถานการณตางประเทศ1 

 
 ปจจุบันงานวิจัยทางการทองเที่ยวมีอยูเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนเอกสารจากตางประเทศ
เกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยว/ตลาดโลก และเอกสารที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการทองเทีย่วไทย ทัง้
น้ีจากการประมวลผลงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2529-2544 พบวา มี
จํานวนทั้งสิ้น 768 รายการ สําหรับการวิจัยดานการวางแผนการตลาดที่ผานมาสวนใหญ คือ การ
ศึกษาเพื่อวางแนวทางการพัฒนาและสงเสริมตลาด โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาเพื่อวางแนวทาง
การพัฒนาและสงเสริมตลาดการทองเที่ยว รองลงมาจะเปนการศึกษาสถานการณและแนวโนมดาน
การทองเที่ยวรวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวตามลําดับ งานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค
ในการศึกษาที่แตกตางกัน กลาวคือ งานวิจัยบางสวน มุงเนนการศึกษาไปที่พฤติกรรมของนักทอง
เที่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยว ในขณะที่งานวิจัยบางเรื่อง เสนอเฉพาะแนวโนมการทอง
เที่ยวของตลาดน้ันๆ ในภาพกวาง หรืองานวิจัยบางช้ิน ทําการเจาะเฉพาะกลุมตลาดยอย (Market 
Segment) ของแตละรายตลาดลงไป เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและชี้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวา 
งานวิจัยดานการตลาดที่มีอยูในปจจุบัน ยังกระจายและแยกยอย จึงยากแกการทําการวิเคราะหเพื่อ
ใหไดภาพตลาดหรือแนวโนมพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงลงไปในแตละตลาด ซ่ึงจะสง
ผลใหการวางแผนดานการตลาดทองเที่ยวเกิดความไมชัดเจนตามไปดวย 

                                                
1 กองวิชาการ ฝายนโยบายและแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 



 
หนา 2 

 

 ดวยเหตุน้ี งานวิเคราะหสถานการตลาดตางประเทศ จึงเล็งเห็นความจําเปน ที่จะตองมีการ
บูรณาการขอมูลทางการตลาดของนักทองเที่ยวหลักของไทยใหชัดเจน จึงไดริเริ่มโครงการบูรณา
การขอมูลตลาดนักทองเที่ยวหลักขึ้น อยางไรก็ดี เน่ืองจากตลาดนักทองเทีย่วหลกัของไทยในปจจบัุน

มีถึงกวา 50 ตลาดหลัก ในโครงการปแรก จึงตองทําการคัดเลือกตลาด
นักทองเที่ยวหลักซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาไทยมากที่สุด 10 
อันดับแรก และมีขอมูลงานวิจัยที่คอนขางสมบูรณ จํานวน 3 ตลาด ไดแก 
ตลาดญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา โดยบูรณาการจากขอมูลเอกสาร
สิ่งพิมพและเว็บไซตในตางประเทศจากแหลงขอมูลตางๆ ในชวงขอมูลตั้ง
แตป 2537-2547 อาทิ องคการทองเที่ยวโลก (WTO) สมาคมสงเสริม
การทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA) และเอกสารของบรษิทัทาํวจิยั
ดานการตลาดที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน TTI, Mintel, Menlo, EIU 
ฯลฯ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่ดําเนินงานในประเทศไทย เชน โครงการ

วิจัยตลาดนักทองเที่ยวยุโรปป 2540 โครงการวิจัยตลาดในเอเชียแปซิฟกป 2539 โครงการศึกษา
พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในประเทศไทยป 2536 และ 2543-2544 
เปนตน 
 จากน้ันเพื่อใหมีการบูรณาการขอมูลเชิงปฏิบัติที่ทันสมัยมากที่สุด จงึจดัใหมกีารประชุมระดม
ความคิดเห็น (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนในตลาดที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแนว
ทางการทําตลาด ปญหาการทําตลาด การแกไขปญหา และที่สําคัญทีสุ่ด คือ การระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทําสวนประสมทางดานการตลาดและสินคาทองเที่ยว (Market & Product Mix) โดยทายทีส่ดุได
นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหแบบบูรณาการ เพื่อใหไดภาพดานการตลาดของแตละตลาดหลักที่เปน
รูปธรรมชัดเจนและในปจจุบันจนกระทั่งสามารถนําไปใชวางแผนการตลาด รวมทั้งทําการตลาดใหมี
ทิศทางมากขึ้นได โดยผลการศึกษาของโครงการนี้สามารถสรุปไดดังลไสดที่ตามมา 
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จัดทําโดย

 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมกับ

ศูนยบรกิารวิชาการ    สถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร 
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การนําเสนอผลการศึกษา

1. สถานการณตลาดทองเท่ียวและแนวโนม

2. พฤติกรรมการทองเท่ียว

3. กลุมตลาดเปาหมาย

4.   กลยุทธทางการตลาด
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ประเทศท่ีศึกษา
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จํานวนนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน เยอรมัน และอเมริกันที่เดินทางมาประเทศไทย

จํานวน (คน)  1,133,560  386,765  469,200 

ญี่ปุน เยอรมัน สหรัฐฯ

ท่ีมา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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 สวนแบงตลาดของไทยในตลาดการทองเที่ยวญี่ปุน
 เยอรมันและสหรัฐฯในตลาดโลก
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ญี่ปุน เยอรมัน สหรัฐฯ

สัดสวนรอยละ

ที่มา  : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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สวนแบงตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาในตลาดเอเชียแปซฟิค

เอเชียแปซิฟคอ่ืน
93%

ประเทศไทย
7%

สวนแบงตลาดนกัทองเที่ยวเยอรมนัในตลาดเอเชียแปซิฟค

เอเชียแปซิฟคอ่ืน
90%

ประเทศไทย
10%

สวนแบงตลาดในเอเชียแปซิฟค
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แนวโนมสวนแบงตลาดทองเที่ยวญีปุ่นของไทยในตลาดเอเชียแปซิฟค
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 สวนแบงของไทยในกลุม
เอเชยีแปซิฟค

4.15 4.31 4.41 4.77 5.27 5.50 5.74 6.16 6.45

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

ที่มา : PATA
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Arrivals to Target Destinations from German Market Share of German arrivals to Thailand among the Pacific Asia 
Countries
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แนวโนมสวนแบงตลาดทองเที่ยวเยอรมันของไทย

ในตลาดเอเชียแปซิฟค

ท่ีมา : PATA
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แนวโนมสวนแบงตลาดทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาของไทยในตลาดเอเชียแปซิฟค
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ท่ีมา : PATA
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ฤดูกาลทองเท่ียวของชาวญ่ีปุน( เฉล่ีย2544-2546)
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%

Pacific Asia Thailand

ชวงเวลาที่ชาวญ่ีปุนเดินทางเขาไทยในสัดสวนที่นอยกวาแปซิฟคเอเชียพฤษภาคม- ตุลาคม

ชวงเวลาที่ชาวญ่ีปุนเดินทางเขาไทยในสัดสวนที่สูงกวาแปซิฟคเอเชียพฤศจิกายน - เมษายนของปถัดไป

ที่มา : TAT และ PATA
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ตารางแสดงฤดูกาลทองเที่ยวของชาวญ่ีปุนตามวนัหยุด

เปนชวงเวลาที่การสําหรับเทศกาลปใหมจึงมีการเดินทางออกนอกประเทศลดลง 
นักทองเที่ยวกลุมนักเรียนจะเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาในชวงนี้กันยายน- ตุลาคม

ปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม

กลางเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 
เปนชวงวันหยุดของครูนักเรียน   กลุมนักทองเที่ยวครอบครัวมักทองเที่ยว ชวงลูกปด
ภาคเรียน

ปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือน
เมษายน  

นักทองเที่ยวมาไทยนอยที่สุดของป จะไดกลุมนักทองเที่ยวสูงอายุที่เดินทางเพ่ือหลบ
รอนมิถุนายน- กรกฎาคม

เดือนที่มีวันหยุดมาก เหมาะกับหนุมสาวออฟฟศพฤษภาคม

นิยมมาไทยเพราะอากาศไมรอนจนเกินไป
พฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมของป
ถัดไป

ชวงเวลาที่ชาวญ่ีปุนเดินทางเขาไทยในสัดสวนที่สูงกวาแปซิฟคเอเชียพฤศจิกายน - เมษายนของปถัดไป
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• เดินทางมาเอเชียแปซิฟคมากท่ีสุดของป คือ ชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
• เดินทางมาไทยมากท่ีสุดตั้งแตเดือนตลุาคมถงึเมษายน 

ฤดูกาลทองเที่ยวของชาวเยอรมัน
สัดสวนชาวเยอรมันท่ีเดินทางไปยังประเทศในแซิฟคเอเชียและมาประเทศไทย

เฉลี่ย 2542-2545 

0.0

5.0

10.0

15.0

เอเชียแปซิฟค 1.4 1.7 2.1 3.4 6.4 7.7 12.2 12.9 8.3 4.0 1.1 1.6

ประเทศไทย 12.09 11.57 11.68 7.78 5.10 4.22 5.44 5.87 5.98 7.59 11.33 11.34

มค. กพ. มีค . เมย. พค . มิย. กค . สค . กย. ตค. พย. ธค .

ท่ีมา : TAT และ PATA



15 ท่ีมา : TAT และ PATA

สัดส วนช า วอ เมริกัน ท่ี เดินทา งไปยั งประ เทศ ในแ ซิฟ ค เอ เชี ย แ ล ะมา ปร ะ เทศ ไทย เฉลี่ ย  2 5 40 -2 5 45

0 .0 0    

2 .0 0    

4 .0 0    

6 .0 0    

8 .0 0    

1 0 .0 0    

1 2 .0 0    
%

ไท ย 10.09    8 .54    9 .8 1    8 .51    7 .9 4    7 .17    7 .8 5    6 .37    5 .9 8    8 .46    9 .7 2    9 .58    

ป ระ เท ศ ใน แป ซิฟ ค เอเชีย 6 .91 6.4 7 8 .11 7.4 7 8 .85 1 0.0 6 10 .37 9.7 8 8.33 7.8 0 7.36 8.5 0

ม กรา  ก ุม ภ า มี น า เมษา พฤษภ า มิ ถุน า กรกฎ า สิงห า กัน ยา ตุ ลา พฤศ จิ ธั น ว า

 ชาวอเมริกันสามารถลาพักผอนไดตลอดท้ังปการตดัสินใจทองเท่ียวสวนหน่ึงจงึขึ้นอยู
กับโปรแกรมท่ีทางบริษัทการทองเท่ียวจดัให และแรงจงูใจดานราคา
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0

2

4

6

8

%

สวนแบงตลาดจํานวนและรายจายของนักทองเที่ยวไทยในตลาดโลกเฉลี่ย 2542-2546

สวนแบงนักเดินทาง 6.94  0.52 0.75

สวนแบงรายจายนักเดินทาง 2.6  0.69 0.79

ญ่ีปุน เยอรมัน อเมริกัน

ท่ีมา : PATA, WTO และ โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียว ป 2542 – ป 2546 
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ตลาดทองเท่ียวของไทยไดรับผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกนอยกวา สถานการณ
โลกและเอเชียแปซิฟคสําหรับตลาด
ญี่ปุนและเยอรมัน

-20

-10

0

10

20

%

อัตราการเปล่ืยนแปลงของนักเดินทางญ่ีปุน

เอเชียแปซิฟค -10.31 6.06 8.67 -8.67 0.40 0

ประเทศไทย 2.16 7.94 12.53 -2.45 4.60 -17.00

ท่ัวโลก -5.93 3.49 8.93 -9.00 1.89 -19.53

2541 2542 2543 2544 2545 2546

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

%

อัตราการเปลี่ยนแลงของนักเดินทางชาวอเมริกัน

เอเชียแปซิฟค 7.18 4.83 11.81 -2.34 0.46

ประเทศไทย 15.53 13.26 2.53 5.06 -9.8

ทั่วโลก 5.72 -4.81 -2.77 -3.82

2542 2543 2544 2545 2546

 

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

%

เอเชียแปซิฟค -4.04 -13.67 -5.00 -6.89

ประเทศไทย 0.86 5.14 1.31 -6.10

ทั่วโลก 1.36 2.69 -4.06 1.77

2543 2544 2545 2546

อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักเดินทางชาวเยอรมัน



18



19

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทศจําแนกตามอาชีพ (2546)

0

10

20

30

40

%

Japan 28.9 13.7 11.3 24.3 0.6 2.8 10.2 3.4 4.9

Germany 29 14 11 24 1 3 10 3 5

U.S.A 30.1 13.3 12.7 17 0.8 4.2 11.7 7 3.3

Professiona
ls

A & M 
Clerical, 

Salesman 
Laborers /  

Workers
Gov.and 
Military 

Housewife  Students Retired  Others

ท่ีมา :  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

โครงสรางอายุชาวญ่ีปุนท่ีเดินทางมาไทย
และท่ีเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุน

ที่เดินทางออกนอกประเทศ  3.14  4.48  20.14  22.61  16.82  18.61  14.21 

ที่เดินทางมาไทย 0 1.79 51.75 25.41 9.33 7.41 4.30

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

ที่มา : Immigration Bureau, Police Dep.,2546 และ Japan Tourism Marketing
Co. "Factual Survey of the Overseas Travel Situation“2546
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0

5

10

15

20

25

30

รอยละ

การเปรียบเทียบโครงสรางอายุนักทองเท่ียวเยอรมันใน
ประเทศไทยกับประชากรชาวเยอรมัน (2546)

เยอรมันทั่วไป 26 13 17 14 30

เยอรมันที่มาไทย 8.6 19.1 29.7 21.8 20.8

<25 25-34 35-44 45-54 >55

ที่มา  : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International
Group Limited, Germany และ Immigration Bureau, Police Department,
Thailand 2003
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0

10

20

30

40

%

การเปรียบเทียบโครงสรางอายุชาวอเมริกันที่เดินทางมาไทยกับประชากรอเมริกัน (2003)

อเมริกันในไทย 10.71 18.96 21.82 23.89 24.62

อเมริกันท่ัวไป 35.11 13.64 15.25 14.04 21.96

ต่ํากวา25 25-34 35-44 45-54 มากกวา
 54

 ที่มา  : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group
Limited, Germany และ Immigration Bureau, Police Department, Thailand 2003
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

จํานวนวัน

 จํานวนวันเฉลี่ยที่พักในไทย

อิสระ 8.2 15.3 13.3

ทัวร 5.0 12.9 6.8

ญ่ีปุน เยอรมัน อเมริกัน

ที่มา  : โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเที่ยวป 2546 ตาราง 2.23

หมายเหตุ  : จํานวนวันพักเปนตวัเลขเฉลี่ยป 2545 และ 2546
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0%

50%

100%

%

ประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทย

มีประสบการณ 59.35 40.91 65.62

ครั้งแรก 40.65 59.09 34.38

ญ่ีปุน เยอรมัน สหรัฐฯ

ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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วัตถุประสงคของการเดินทางออกนอกประเทศของชาวญี่ปุน

0.00

50.00

100.00
%

ที่เดินทางมาประเทศไทย 75.33 6.13 4.58 2.37 11.62

ที่เดินทางออกนอกประเทศ 65.7 11.1 5.9 3.4 11.6

ทองเที่ยว ธุรกิจ  เย่ียมคนรูจัก
 ประชุม/แสดง

สินคา
  อ่ืนๆ

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ ป 2545 และ Japan Tourism Marketing Co., 2003;
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

%

Purpose of Visit Thailand: German

 Thailand 84.68 2.34 8.11 0.72 4.14

HOLIDAY BUSINESS
VISITING 
FRIEND

CONVENTION/C
ONFERENCE/EX

OTHERS

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท
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วัตถุประสงคในการเดินทางออกนอกประเทศของชาวอเมริกัน

0.0

50.0

100.0

%

US in Thailand 72.5 9.2 7.7 1.6 9.0

US Overall 38 28 27 2 5

พักผอน ธุรกิจ เย่ียมคนรูจัก ประชุม/ อ่ืนๆ

ไทย

ทั่วโลก

ที่มา : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group Limited และ                              
รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

%

ญ่ีปุน 17.56 17.49 14.79 14.34 12.69 12.55 10.58

เยอรมัน 14.86 19.98 19.19 15.85 11.42 10.73 7.97

สหรัฐฯ 15.99 19.05 17.15 12.77 11.02 14.16 9.85

สถานท่ี
ทองเท่ียว

รถตุกตุก แทคซี่ หองน้ํา
เท่ียว

กลางคืน
ชอปปง โรงแรม

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

%

สัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีปญหาในขณะทองเที่ยวในประเทศไทย

ญี่ปุน 27.2 36.2 32.5 23.9 19.1 16.3

เยอรมัน 9.9 16.8 5.9 13.5 3.4 16.6

สหรัฐฯ 26.8 32.9 14.7 19.7 14.1 21.9

ไมซื่อตรง การส่ือสาร ความปลอดภัย สุข  อนามัย
 การเขาถึง

แหลง
มลภาวะ

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท



35



36

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Japan Outbound Share (%) 2.8 4.8 8.1 5.4 7.8 6.0 9.6 14.0 13.4 11.4 8.8 7.9

Thailand Share (%) 2.50 2.50 7.80 4.90 5.40 4.90 13.20 8.80 23.00 9.80 10.80 5.90

Male 
students

Female 
students

Single 
women  
(15-29)

Single 
women  
(30-44)

Married 
women  

(employe

Married 
women  

(housewi

Single 
men

Married 
men

Middle-a
ged men

Middle-a
ged 

women

Elderly 
men

Elderly 
women

การเปรียบเทียบกลุมตลาดญีปุ่นท่ีเดินทางออกนอกประเทศและญีปุ่นท่ีมาไทย  (2546)

กลุมตลาดที่มาไทยในสัดสวนสูงกวากลุมที่เดินทางออกนอกประเทศของญี่ปุน มี 2 กลุม คือ 
กลุมหนุมโสดและกลุมชายวัยกลางคน
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 โครงสรางกลุมตลาดเยอรมันท่ีเดินทางมาไทยเปรียบเทียบกับประชากรเยอรมัน(2546)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

%

German Population 14.93 8.71 12.51 9.71 8.26 11.79 9.57 10.41 14.12

German arrivals to Thailand 0 12.71 11.02 3.56 17.63 34.75 12.88 5.76 1.69

Students
Young 

Women  
Middle-aged 

women  
Middle-aged 

women  
Young Men 

Middle-aged 
men  

Middle-aged 
men  

Elderly men 
Elderly 
women  

Source :   Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group Limited
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

%

โครงสรางกลุมตลาดชาวอเมริกันท่ีเดินทางมาไทยเปรียบเทียบกับประชากรชาวอเมริกัน (2546)

ประชากรชาวอเมริกัน 10.71 10.22 10.13 11.17 9.94 10.60 11.17 9.52 7.11 9.42

นักเดินทางอเมริกันในไทย 0.07 0.04 15.02 12.46 4.14 19.71 32.50 12.76 2.55 0.75

Students
Young 
Women  

Middle-
aged 

Middle-
aged 

Young 
Men 

Middle-
aged men  

Middle-
aged men  

Elderly 
men 

Elderly 
women  

Elderly 
women  

ที่มา  : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group Limited และรายงาน
โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเที่ยวป 2546 



39
มากกวา 60Elderly women
มากกวา 60Elderly men

45-59Middle-aged men
30-44Middle-aged men
15-29Young Men
45-59Middle-aged women
30-44Middle-aged women
15-29Young Women

นอยกวา 15Female students
นอยกวา 14Male students
อายุกลุมตลาด
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ตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่นตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่น

§ กลุมนักทองเที่ยวญี่ปุนทีม่สีดัสวนสงูในตลาดทองเที่ยวไทย
ในชวงที่ผานมา ไดแก

- ชายโสด อาย ุ15 – 29 ป
- ชายวัยกลางคน อาย ุ45 – 59 ป
- ชายวัยสูงอาย ุอายมุากกวา 60 ป
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§ กลุมนักทองเที่ยวญี่ปุนทีม่ศีกัยภาพสงูที่ไทยนาจะเจาะ
ตลาด ไดแก 

- หญิงโสด อาย ุ30 – 44 ป
- หญิงทาํงานทีเ่ปนแมบาน อาย ุ15 – 44 ป
- ชายแตงงาน อาย ุ15 – 29 ป
- หญิงวัยกลางคน อาย ุ45 – 59 ป
- หญิงสูงอาย ุอายมุากกวา 60 ป

ตลาดนกัทองเที่ยวญีปุ่นตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่น  ((ตอตอ))
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§ กลุมนักทองเที่ยวที่ไทยเจาะตลาดได แตมีความ
ออนไหวตอการเกิดวิกฤตการณสูง ไดแก

- นักเรยีนชาย
- นักเรยีนหญงิ
- หญิงโสด อาย ุ15 – 29 ป
- หญิงแตงงาน มีงานทํา อาย ุ15 – 44 ป

ตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่นตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่น  ((ตอตอ))



43

§ กลุมนักทองเที่ยวเยอรมนัที่มสีดัสวนสงูในตลาด
ทองเที่ยวไทยในชวงที่ผานมา ไดแก กลุมหญิงวัยสาว 
และกลุมชายวัยหนุมถึงวยักลางคน

§ กลุมนักทองเที่ยวเยอรมนัที่ยงัมาไทยนอยนาจะเจาะ
ตลาดเพิ่ม ไดแก กลุมนกัเรยีนชาย – หญิง กลุมหญิง
วัยกลางคน และกลุมสูงอายุชาย – หญิง

ตลาดนักทองเที่ยวเยอรมันตลาดนักทองเที่ยวเยอรมัน
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§  กลุมนักทองเทีย่วอเมรกินัที่มสีดัสวนสงูในตลาด 
ทองเที่ยวไทยในชวงที่ผานมา ไดแก กลุมชายหญิง
อาย ุ25 – 59 ป โดยมสีดัสวนของชายมากกวาหญิง

§ กลุมนักทองเที่ยวอเมรกินัที่ยงัมาไทยนอยนาจะ
เจาะตลาดเพิ่ม ไดแก กลุมชายหญิงอายตุ่ํากวา 25 ป 
กลุมชายหญิงอาย ุ60 ปขึน้ไป และ
กลุมหญงิกลางคนที่เปนแมบาน

ตลาดนักทองเที่ยวอเมรกินัตลาดนักทองเที่ยวอเมรกินั
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4.High Income4.Eco Tourist4.Long Stay
3.Long Stay3.Long Stay3.Youth and School
2.MICE2.High Income2.MICE
1.FITs1.FITs1.FITs

6.Golfer6.Golfer6.Wedding & Couples
5.Eco Tourist5.MICE5.High Income

8.Family Group
7.Wedding & Couples7.Physical Check up

ตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเยอรมันตลาดญ่ีปุน

กลุมตลาดเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูงในไทย
เรียงลําดับตามระดับความสาํคัญของศักยภาพ
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4.อาหารอรอย4.ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
โบราณสถาน

4.อาหารอรอย

3.ชอปปง3.การทองเที่ยวธรรมชาต ิปาเขา 
ทะเลสาบ

3.สถานที่เกี่ยวกับประวัตศิาสตร
และวัฒนธรรม

2.ทะเลและชายหาด2.การทองเที่ยวเมือง2.ชอปปง

1. สถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

1.ทะเลและชายหาด1.สถานทีท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ

6.อาหารอรอย
5.ชอปปง

7.การเลนกีฬาตางๆ และกิจกรรม   
เพ่ือสุขภาพ

ตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเยอรมันตลาดญ่ีปุน

กิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยม
เรียงลําดับตามความนิยม
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8.หัวหิน8.กาญจนบุรี

4. ภูเก็ต4.เชียงใหม4.เชียงใหม
3. พัทยา3.พัทยา3.พัทยา
2. เชียงใหม2.ภูเก็ต2.ภูเก็ต
1. กรุงเทพฯ1.กรุงเทพฯ1.กรุงเทพฯ

6.เชียงราย6.กระบ่ี6.ระยอง
5. กระบ่ี5.เกาะสมยุ5.อยุธยา

9.กาญจนบุรี

7.เกาะสมยุ7.พังงา7.เกาะสมยุ

ตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเยอรมันตลาดญ่ีปุน

จังหวัดยอดนิยมของนักทองเท่ียว
เรียงลําดับตามความนิยม
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเท่ียวญี่ปุนกลยุทธดานการตลาดนักทองเท่ียวญี่ปุน

§ ผูประกอบการควรแขงขันดานคุณภาพมากกวาราคา
§ ควรสรางสินคาทองเท่ียวใหมใหมีความหลากหลาย
§ สินคาการทองเท่ียวใหมท่ีนาสงเสริมในไทย ไดแก

- การนวดแผนโบราณ นวดนํ้ามัน และสปา
- สถานเสริมความงาม ทําผม ทําเล็บ
- การจัดสอนทําอาหารไทย
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวญี่ปุนกลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวญี่ปุน  ((ตอตอ))
§ แหลงทองเท่ียวท่ีควรพัฒนา เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวญ่ีปุน 

ไดแก
- พัทยา
- กระบี่
- เชียงราย
- เกาะสมุย
- หัวหิน
- เกาะชาง
§ สงเสริมการตลาดใหไดผลดีโดยเนนการประชาสัมพันธใน

จุดทองเท่ียวท่ีมีความพรอมดวยการผาน Tour agent ของ
ญ่ีปุนและ Websites
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมันกลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมัน

§ จัดกลยุทธดานราคาท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาด
นักทองเท่ียวเยอรมันซึ่งมีหลายระดับราคา (Price Differentiation) 
และตองระวังจัดเตรียมการบริการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา
§ สินคาการทองเท่ียวแบบใหมท่ีควรสงเสริมสําหรับนักทองเท่ียว

ชาวเยอรมัน ไดแก
- สปาและการนวดสุขภาพ
- กิจกรรมกีฬาทางบกและทางนํ้า
- การทองเท่ียวเพ่ือการศึกษา
- การทองเท่ียวแบบ Camping
- โปรแกรมทองเท่ียววิถีชีวิตชนบทและธรรมชาติ
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมันกลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมัน  ((ตอตอ))
§ จดักจิกรรมและสนิคาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกบัความตองการของกลุม
ตลาดเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูง
§ สงเสริมเจาะตลาดเพิ่มเติมในแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสาํหรับ
นักทองเที่ยวเยอรมัน เชน เกาะชาง ตรัง เกาะตางๆ ทางใต นาน และแหลง
ทองเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
§ ประชาสัมพนัธขอมูลการทองเที่ยวไทยผานชองทางอนิเตอรเน็ต และ 

Website ของบริษทัทวัร ซึ่งเปนแหลงขอมูลใหญของนกัทองเที่ยวเยอรมันใน
ปจจุบัน
§ สงเสริมตลาดเปนพิเศษชวงเดือนเมษายน – กันยายน ซึ่งเปนชวงที่
นักทองเที่ยวเยอรมันมาไทยนอย และยังมีจาํนวนที่นั่งเคร่ืองบินเหลอืโดย
เฉลี่ยถึงรอยละ 25
§ ชวงฤดูกาลทองเที่ยวระหวางเดอืนตุลาคมถึงมีนาคม ควรวางแผนแกไข
ปญหาจาํนวนเที่ยวบนิไมพอเพียงสําหรับนกัทองเที่ยวเยอรมันมาไทย
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกากลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกา

§ กลยุทธการตลาดท่ีไดผลดีท่ีสุด คือ กลยุทธดานราคา 
เสริมดวยคุณภาพการทองเท่ียว และการบริการจัดการท่ีดี

§ ควรสรางสินคาการทองเท่ียวใหมใหมีความหลากหลาย
§ สินคาการทองเท่ียวใหมท่ีควรนําเสนอนักทองเท่ียวอเมริกัน    

จากขอคิดเห็นผูประกอบการ ไดแก การทําอาหารไทย 
เรียนแกะสลัก การเรียนมวยไทยแบบงายๆ และมีกิจกรรม    
ริมหาด การมาตรวจสุขภาพในเมืองไทยของชาวอเมริกัน 
การนวดแผนโบราณ นวดนํ้ามัน และสปา

§ จัดกิจกรรมและสินคาการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับความ
ตองการของกลุมตลาดเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพสูง
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกากลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกา  ((ตอตอ))

§ แหลงทองเที่ยวทีค่วรพัฒนา เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวอเมริกัน ไดแก  
- จดัแพค็เกจทัวรตอเนือ่งใหแหลงทองเที่ยวภาคเหนอื โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เพือ่ขยายวนัทองเที่ยว
ใหมากขึน้

- พัฒนาจงัหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวดานประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม   
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวอเมริกัน

- สงเสริมเจาะตลาดเพิ่มเติมในแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน 
สุโขทัย ตรัง ภูเก็ต สมุย กระบี่ ชลบุรี ระยอง เกาะชาง

§ สงเสริมความพรอมดานขอมูลการทองเที่ยวของประเทศไทยและ
ประชาสัมพันธผานหลายชองทาง เชน สือ่ Internet และ Website
ตางๆ ผาน Tour agent และรานอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา                                                                



12. Elderly women (older than 60)

11. Elderly men (older than 60)

10. Middle-aged women (45-59)

9. Middle-aged men (45-59)

8. Married men (15-29)

7. Single men (15-29)

6. Married women (housewives 15-44)

5. Married women (employed 15-44)

4. Single women (30-44)

3. Single women (15-29)

2. Female students

1. Male students
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Market Segment

Market Mix : JapanMarket Mix : Japan

มีศักยภาพสูง

มีศักยภาพปานกลาง

มีศักยภาพ



Market Market –– Product Mix : JapanProduct Mix : Japan

20.Dance Program

19.Cooking Program

18.Language Program

Camping, Hiking, Rafting

17.Adventure,    

16.Festival, Art events

15.Nightlife

14.Marine sport / Diving

13.Land sport / Marathon

12.Golf

11.Spa & Health Treatment

10.Thai Food & Fruits

9.River Tour

8.Floating Market, 
Flea Market

7.Shopping

6.National Park

5.Beach

4.Village and Small Town

3.Culture and Tradition

2.Historical sites

1.Museum/Palace/Temple
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Product



25.Nong Khai

24.Udon Thani

23.Cha-um

22.Sakeaw

21.Kam Phaeng Phet

20.Trat

19.Saraburi

18.Khon Kaen

17.Mae Hong Son

16.Prachinburi

15.Hua Hin

14.Nakhon Ratsima

13.Kanchanaburi

12.Sukhothai

11.Pitsanulok

10.Hat Yai Songkhla

9.Chiangrai

8.Krabi

7.Koh samui,Surat

6.Rayong

5.Ayuttaya

4.Chiang mai

3.Pattaya

2.Phuket

1.Bangkok
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Destination

Market - Destination : Japan



(older than 60)

12.Elderly women              

11.Elderly men (older than 60)

10.Middle-aged women (45-59)

9.Middle-aged men (45-59)

8.Married men (15-29)

7.Single men (15-29)

(housewives 15-44)

6.Married women 

(employed 15-44)

5.Married women 

4.Single women (30-44)

3.Single women (15-29)

2.Female students

1.Male students
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Market Segment

Market Mix : GermanMarket Mix : German

มีศักยภาพสูง

มีศักยภาพปานกลาง

มีศักยภาพ



20.Dance Program

19.Cooking Program

18.Language Program

Camping, Hiking, Rafting

17.Adventure, 

16.Festival, Art events

15.Nightlife

14.Marine sport / Diving

13.Land sport / Marathon

12.Golf

11.Spa & Health Treatment

10.Thai Food & Fruits

9.River Tour

8.Floating Market, 
Flea Market

7.Shopping

6.National Park

5.Beach

4.Village and Small Town

3.Culture and Tradition

2.Historical sites

1.Museum/Palace/Temple
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กลุมตลาดเปาหมาย/Target Market

Product

Market Market –– Product Mix : GermanProduct Mix : German



28.Koh Tao

27.Koh Lanta

26.Koh Phaghan

25.Udon Thani

24.Chumphon

23.Nakhon Ratchasima

22.Hat Yai Songkhla

21.Other Island in Trat

20.Khon Kaen

19.Kanchanaburi

18.Mae Hong Son

17.Koh Chang Trad

16.Lumpang

15.Ayuttaya

14.Trat

13.Rayong

12.Chiangrai

11.Cha-um

10.Phitsanulok

9.Sukhothai

8.Hua Hin

7.Phangnga

6.Krabi

5.Koh samui,Surat

4.Chiang Mai

3.Pattaya

2.Phuket

1.Bangkok
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Destination

Market Market -- Destination : GermanDestination : German



(older than 60)

12.Elderly women 

(older than 60)

11.Elderly men 

women (45-59)

10.Middle-aged 

(45-59)

9.Middle-aged men 

8.Married men (15-29)

7.Single men (15-29)

(housewives 15-44)

6.Married women 

(employed 15-44)

5.Married women 

(30-44)

4.Single women  

(15-29)

3.Single women

2.Female students

1.Male students
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Market Segment

Market Mix : USAMarket Mix : USA

มีศักยภาพสูง

มีศักยภาพปานกลาง

มีศักยภาพ



20.Dance Program

19.Cooking Program

18.Language Program

Hiking, Rafting

17.Adventure, Camping,

16.Festival, Art events

15.Nightlife

14.Marine sport / Diving

13.Land sport / Marathon

12.Golf

11.Spa & Health Treatment

10.Thai Food & Fruits

9.River Tour

Flea Market

8.Floating Market, 

7.Shopping

6.National Park

5.Beach

4.Village and Small Town

3.Culture and Tradition

2.Historical sites

1.Museum/Palace/Temple
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Product

Market Market –– Product Mix : USAProduct Mix : USA



25.Phrae

24.Nong Khai

23.Phangnga

22.Lop Buri

21.Udonthani

20.Koh Chang Tart

19.Sukhothai

18.Nakhon Ratchasima

17.Khon Kaen

16.Cha-um

15.Ayuttaya

14.Kanchanaburi

13.Hua Hin

12.Hat Yai Songkhla

11.Tart

10.Mae Hong Son

9.Pitsanulok

8.Rayong

7.Koh Samui Surat

6.Chiangrai

5.Krabi

4.Phuket

3.Pattaya

2.Chiang mai

1.Bangkok
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Destination

Market Market -- Destination : USADestination : USA



 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

รายงานวิจัยฉบับยอ บทสรุปสําหรับผูบริหารงานวิจัยในหัวขอ “ศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย: ผลกระทบและการตอบ

สนองตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน” 
 

วัชร ี ชูรักษา1 
 
ความเปนมา 
 

 
 

 การพัฒนาการทองเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยปราศจากการวางแผนการ
ทองเที่ ยว หรือมีแผนแตขาดการนําแผนไปปฏิ บัติ น้ัน ได นํามาสูผลกระทบทางลบตอการ 
การทองเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม (Richter, 1993; Parnwell, 1993; Elliott, 1997; Hall, 
1997; Li & Zhang, 1997; Higham, 2000; Pleumarom, 2002) การมุงเนนการประชาสมัพนัธและ
การสงเสริมการตลาดไดทําใหประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงในโลกที่ประสบความสําเร็จในอัตราการ
เติบโตทางการทองเที่ยว (Elliott, 1997) อยางไรก็ตาม การขาดการวางแผนการทองเทีย่ว การขาด
การนําแผนไปปฏิบัติ การขาดการบังคับใชกฎหมาย การขาดการควบคุมและการบริหารจัดการที่
เหมาะสม และการขาดความสนใจในเรื่องผลกระทบทางการทองเที่ยว ไดนํามาสูความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยวทั่ว
ประเทศ (Richter, 1993; Parnwell, 1993; Elliott, 1997; Hall, 1997; Li & Zhang, 1997; Higham, 
2000; Pleumarom, 2002) เปนที่ทราบกันทั่วโลกวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปน 
ผูบัญญัติระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับเพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิ
ภาพนั้น มีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
(United Nations, 1999) เพื่อนําไปสูเปาหมายใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
 จากการที่ประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยการถายโอนอํานาจจากราชการสวน
กลางไปสูสวนทองถ่ิน งานวิจัยน้ีศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบล ( อบต.) พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  (ฉบับแกไข พ.ศ. 2538) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ไดกาํหนด
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจและความรับผิดชอบดานการทองเที่ยวโดยตรง นอกจากน้ี
ยังมีพระราชบัญญัตอีิกหลายฉบับที่ใหอํานาจแก  อบต.มีบทบาทและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทอง
                                                
1 พนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 6 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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เที่ยว อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวด
ลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 บทบาททีสํ่าคัญไดแก การ
วางแผนพัฒนาตําบลและการวางแผนการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การผังเมือง การดูแล
และปกปองส่ิงแวดลอม การจัดหาสาธารณูปโภค การจัดการศึกษา การสงเสริมการมสีวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ิน การจัดตั้งองคกร การบัญญัติและบังคับใชกฎหมายหรือขอบังคับทองถ่ิน และ
การเรียกเก็บภาษ ีเปนตน  
 แมวากฎหมายดังกลาวขางตนไดใหอํานาจ อบต.ในการบริหารจัดการทองถิ่น รวมถึงการ
ทองเที่ยว อยางไรก็ตามตั้งแตการปฏิรูประบบราชการเปนตนมา จํานวนแหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรม
กลับมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (TAT, 2000) จากขอมูลการสํารวจแหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรม
ทั่วประเทศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในระหวางป 2540-2542 พบวาแหลงทอง
เที่ยวจํานวน 179 แหลงใน 49 จังหวัดอยูในภาวะวิกฤติ ยิ่งกวานั้นแหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรมสวน
ใหญอยูในพื้นทีค่วามรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (TAT, 2000) ปญหาที่เกิดขึ้นดงั
กลาวอาจจะสะทอนใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําลังประสบปญหาหรืออุปสรรคในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว จึงอาจจะเปนผลใหบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางผล
กระทบทางลบตอการพัฒนาการทองเที่ยว ดังน้ัน หากจะใหการทองเที่ยวไทยเติบโตอยางตอเนือ่ง
ตอไปในระยะยาว การบริหารจัดการการทองเที่ยวในระดับทองถ่ินจําเปนตองไดรับการเอาใจใสให
มากขึ้น จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาทั่วโลก พบวา งานวิจัยสวนใหญจะศึกษาในเรื่องบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ยนื ในขณะทีก่ารศกึษาวจิยัเพือ่
ประเมินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนยังมี
จํานวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา 

ความงดงามหาดทราย ชายทะเล และปะการัง และสมบูรณของปะการัง ทําใหเกาะเตาเปนแหลง
ดําน้ําที่สําคัญของประเทศไทย 

 
 ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงมีเปาหมายเพื่อประเมินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใช
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในการตอบสนองตอการพัฒนาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื โดย
ศึกษาวิจัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน และผูนาํ
ชุมชนในพื้นทีต่ําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏรธานี ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวในระดับ
นานาชาตทิี่มีอัตราการเติบโตทางการทองเที่ยวที่เปนไปอยางรวดเร็ว และการทองเที่ยวไดสรางผล
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กระทบทางลบใหกับทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน
ทองถ่ิน เกาะเตาจงึเปนกรณีศึกษาที่เหมาะสมที่จะประเมินศักยภาพของ อบต.ในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยว ผลการศึกษาวิจัยน้ีจะมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอันที่จะพัฒนาการทองเที่ยวไทยใหเปนไปอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ไดกําหนดความหมายของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนไววา “การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวใหพัฒนาในทุกๆ ดานอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เกิดผลดีตอเศรษฐกิจ สังคม และความ
งดงามทางสุนทรียภาพ มีการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางชาญฉลาด เกดิประโยชนอยาง
สูงสุดและยาวนาน โดยไมทําใหสูญเสียเอกลักษณทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่น” เพื่อให
บรรลุเปาหมายของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว 2 ขอ ดังน้ี  
 
วัตถุประสงคการวิจัย   
 1. ศึกษาประเด็นหรือปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในระดับทองถ่ินรวมถึงสาเหตุและแนวทางแกไข 
 2. ประเมินศักยภาพปจจุบันของ อบต.ที่จะตอบสนองตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน บนพื้นฐานขอมูลประเด็นหรือปญหาทางการทองเที่ยว สาเหตุและแนวทางแกไขที่ไดจากวัตถุ
ประสงคขอที่ 1 
 
วิธีการวิจัย   
 1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในขอที่1 ผูวิจยั
ไดดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยและกลุมใหญใน
รู ป แบ บ  The Nominal Group Technique (NGT) 
โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่ เกี่ยวของเขารวม
ประชุมอาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 
ส่ือมวลชน และผูนําชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 80 คน 
เพื่อระดมและจัดลําดับความสําคัญของความคิด
เห็นรวมในประเด็นหรือปญหาทางการทองเทีย่วที่
มีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น รวมถึงสาเหตุและแนวทางแกไข  

 2. เพื่อบรรลวุัตถุประสงคในขอที ่2 ผู
วิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญที่
มี 
สวนเกี่ยวของในระดับทองถ่ิน จังหวัดและ
ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 19 คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการประชุมกลุมยอยและกลุม
ใหญในรูปแบบ NGT ผูเขารวมประชุมไดนํา
เสนอและจัดลําดับความสําคัญของความเห็น

รวมกันในประเด็นหรือปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
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ยั่งยืนทั้งสิ้น 11 ประเด็นตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ (รายละเอียดสภาพประเด็น/ปญหาทางการ
ทองเที่ยว สาเหต ุและแนวทางแกไข ดังภาคผนวก) 

1. ประเด็น/ปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื
ของเกาะเตา 

 1.1 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม สภาพปญหา อาทิ ขยะมูล
ฝอย นํ้าเสีย การทําลายปะการัง การตัดไมทําลายปา การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม การบุกรุก
ที่ดินและชายหาดสาธารณะ รูปแบบอาคารส่ิงปลูกสรางไมสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ เสียงดัง
รบกวนจากเรือหางยาวและจากกิจกรรมบันเทิงในเวลากลางคืน ขาดการปรับปรุงพัฒนาแหลงทอง
เที่ยว 

 

 
 
 1.2 ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เกาะเตาเปนที่ดินราชพสัดทุั้งเกาะ เปนกรรมสิทธ์ิของกรมธนา

รักษ ชาวบานจึงไมมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน โครงสรางพื้นฐานไมสามารถดําเนินการพัฒนาได
หากไมไดรับการอนุมัติจากกรมธนารักษ ทําใหผูประกอบการขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ปญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดินยังไมไดรับการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายจากทั้งภาครัฐและเอกชน 

 1.3 ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอและยังขาดมาตรฐาน อาทิ ถนน ไฟฟา นํ้า
ประปา ทาเทียบเรือ ระบบการสื่อสาร ขาดระบบที่มีมาตรฐานดานความปลอดภัยในการเดนิเรอืชวง
มรสุมอุบัติเหตุจราจรบนเกาะ 

 1.4 ปญหาประชาชนขาดความรู  ความเขาใจในเร่ืองการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ประชาชนในทองถ่ินขาดความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการการทองเที่ยว การอนุรักษส่ิงแวด
ลอม และขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่  

 1.5 ปญหาขาดแผนปฏิบัติการทองเที่ยว  เกาะเตาไมมีแผนปฏิบัติการทองเที่ยว ขาด
การประสานแผนการพัฒนาระหวางสวนกลางและทองถ่ิน ขาดการสํารวจความตองการของนัก
ทองเที่ยว กลยุทธในการประกอบการของภาคเอกชนไมสอดคลองกับการรองรับของทรัพยากร
ทองเที่ยว 

 1.6 ปญหาขาดงบประมาน งบประมาณในการพัฒนาไมสมดุลและไมเพียงพอ ขาดการดู
แลจากภาครัฐ องคกรทองถ่ินขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกบักระบวนการขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณ ขาดการประสานแผนพัฒนาระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น  

 1.7 ปญหาขาดการบังคับใชกฎหมาย ขาดขอบังคับและการบังคับใชกฎหมายทองถ่ิน 
การไมปฏิบัติตามกฎหมายของผูประกอบการ ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกีย่วกบัแรงงานตางดาว 
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 1.8 ปญหาขาดการจัดตั้งชมรม/สมาคม/คณะทํางานรวมภาครัฐ เอกชนและผูนํา
ชุมชน ขาดการรวมกลุมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่อยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ไดมี
การรวมกลุมเฉพาะกิจเพื่อการทองเที่ยวในบางโอกาส แตมิไดการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

 1.9 ปญหาแรงงานตางดาว ไมมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาควบคุมแรงงานตางดาวให
ถูกตองตามกฎหมาย ทําใหมีแรงงานตางดาวเถ่ือนเปนจํานวนมาก  อาทิ ผูประกอบการดํานํ้าสวน
ใหญเปนชาวยุโรป มัคคุเทศกตางชาติ แรงงานไทยยายถ่ินจากแผนดินใหญเพื่อเขามาใหบริการทอง
เที่ยว อาทิ ขับรถรับจาง พอครัว คนดูแลรานคา งานกอสรางและรับจางทั่วไปในบังกะโลและรานดํา
นํ้า แรงงานพมาสวนใหญจะรับจางกอสรางและตอเรือ 

 1.10 ปญหาขาดมาตรฐานการบริการและความสะดวก ความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว อาทิ นักทองเที่ยวถูกทําราย ขาดมาตรฐานราคาคาสนิคาและบริการทาง
การทองเที่ยว อาทิ ราคาอาหาร หองพัก ทําใหเกิดปญหาการตัดราคาคาบริการ และการเอารัดเอา
เปรียบนักทองเที่ยว เชน คารถเชา/ เรือเชา ปญหาการชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 
บุคลากรดานสาธารณะสุขไมเพียงพอ ขาดเครื่องมือ อุปกรณ และมีขอจํากัดในเรื่องความรูความ
สามารถ มัคคุเทศกหลอกลวงนักทองเที่ยว 

 1.11 ปญหาชุมชนขาดจิตสํานึก  ประชาชนในทองถ่ินขาดจิตสํานึกและความรวมมือใน
การดูแลรักษาทรัพยากรทางการทองเที่ยว  

 จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา อบต. เกาะเตากําลังเผชิญประเด็นหรือปญหาทาง
การทองเที่ยวที่สําคัญทั้ง 11 ประเดน็ที่สรางผลกระทบตอการพฒันาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื เมือ่
ศึกษาบทบาทและภารกิจของ อบต. ตามกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวา อบต. มบีทบาท
และสถานภาพทางกฎหมายโดยตรงที่เพียงพอและมีภารกิจในการประสานการดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของ อบต. เพื่อที่จะตอบสนองตอประเด็นหรือปญหาการทอง
เที่ยวทั้ง 11 ประเด็น  

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถ่ิน 
จังหวัดและประเทศจํานวน 19 คน เพื่อประเมินศักยภาพของ อบต.ในการตอบสนองตอประเดน็หรอื
ปญหาทางการทองเที่ยวทั้ง 11 ประเด็น ผลจากการวิเคราะหพบวา อบต.มีปญหาและอุปสรรคทั้ง
จากภายในและภายนอก จึงทําให อบต.มีศักยภาพที่จํากัดในการดําเนินการตามบทบาทและภารกิจ
ตามกฎหมาย สงผลใหแหลงทองเที่ยวเกาะเตาเผชิญกบัประเดน็หรอืปญหาทางการทองเที่ยวทีส่ราง
ผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยสรุปปญหาและอุปสรรคของ อบต.ไดดังน้ี  

2.ปญหาและอุปสรรคที่จํากัดศักยภาพ อบต.ในการตอบสนองตอการพัฒนาการทองเทีย่ว
อยางยั่งยืน 
 2.1 ปญหาและอุปสรรคภายใน  แบงเปน 2 ประเด็นที่สําคัญดังน้ี  
 2.1.1 ดานการบริหารจัดการ อบต.บริหารจัดการเมืองโดยมุงเนนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ ในขณะที่การดูแลรักษาและปกปองทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิง
แวดลอมไดรับความเอาใจใสนอย ทําให อบต.ใหความสําคัญกับการจัดหาโครงสรางพื้นฐานและการ
กอสราง อาท ิถนน ประปา ระบบส่ือสาร มากกวาการรักษาและปกปองทรัพยากรทางส่ิงแวดลอม 
เปนผลใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกาะเตาซ่ึงเปนแหลงดํานํ้า
สําคัญของประเทศไทย ปจจุบันครูสอนดํานํ้าตื้นและลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับการ
ฝกสอนในเกาะเตา โดยในป 2541 มีผูที่มาเรียนดํานํ้าและไดรับเกียรติบัตรประเภท Open-water 



 
หนา 6 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

certificate เปนจํานวนมากกวา 10,000 คน (Koh Tao TAT, 2003) ดังน้ัน คณุภาพของปะการงัและ
ทรัพยากรทางทะเลจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการทองเที่ยว. จากนิยามของการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืนของ ททท.ดังกลาวขางตน หากจะใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
อบต.จะตองใหความสําคัญที่เทาๆกันตอการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม สังคม และการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อใหทรัพยากรทางธรรมชาติยังคงไวซึ่งคุณภาพ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาการทอง
เที่ยวในระยะยาว 
 2.1.2 ดานทรัพยากร มีดังนี้  
 2.1.2.1 การขาดความรู ความเขาใจของบุคลากรและเจาหนาที่ของ อบต. ใน
ดานตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว นับเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่จํากัดศักยภาพ อบต.ในอันที่
จะตอบสนองตอประเดน็หรือปญหาทางการทองเที่ยวที่สรางผลกระทบตอการพฒันาการทองเทีย่ว
อยางยั่งยืน อบต.ขาดความรู ความเขาใจใน 7 ประเด็น ดังน้ี 
 1. บทบาทและความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ภายหลังจากการ
กระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ อบต.ระบุบทบาทและหนาที่ของ อบต.ทัง้ส้ิน 
31 ภารกิจ ซ่ึงเกี่ยวของกับกระทรวงตางๆ 20 กระทรวง ซึ่งนับวามีภารกิจมากและครอบคลุมทุก
ดานของการบริหารจัดการตําบล อาทิ การจัดหาโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการและดูแลปก
ปองส่ิงแวดลอม การจัดหาการศึกษา การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การบัญญตัแิละการ
บังคับใชกฎหมาย ขอบังคับทองถิ่น การวางแผนพัฒนาตําบล การวางผังเมือง การวางแผนการ
ทองเที่ยว การจัดเก็บภาษี การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ เปนตน อบต. เปน
องคกรบริหารสวนทองถ่ินที่ตั้งขึ้นใหม จึงยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทและภารกิจดังกลาว 
 2. การพัฒนาการทองเที่ยวและการจัดทําแผนทองเที่ยว แมวาการทองเที่ยว
เปนสวนหนึ่งของการบริหารสวนทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวเปนกิจกรรมใหมสาํหรบัองค
กรการปกครองสวนทองถ่ิน อบต.จึงมีความรูและความเขาใจอยูนอยในเรือ่งระบบการทองเทีย่ว ผล
กระทบและการพัฒนาการของการทองเที่ยว เปนผลใหเกิดปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบ
ตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะเตา อาทิ การขาดการวางแผนการทองเที่ยว 
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเส่ือมโทรม เปนตน   
 3. การขาดการประสานงานระหวาง อบต.และหนวยงานภาครฐัและภาคเอก
ชนในทุกระดับ ดวย อบต.ขาดความรู ความเขาใจในบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน 
รวมถึงการประสานงาน ในการพัฒนาการทองเที่ยวจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลากหลาย
หนวยงาน อบต.จึงตองมีความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ และความสัมพันธระหวางหนวย
งานตางๆ และการประสานงานเพื่อจะบรรลุผลในการแกไขปญหาที่อยูนอกเหนือบทบาทของ  อบต. 
อาทิ การประสานงานและทํางานรวมกันกับกรมประมงและตํารวจนํ้าเพื่อแกไขปญหาประมงผิด
กฎหมายที่สรางผลกระทบตอการทําลายปะการัง เปนตน  
 4. การบัญญัติและบังคับใชกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน อบต.ขาดความรู 
ความเขาใจในเรื่องการบัญญัติกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน รวมถึงการบังคับใช ทําใหเกาะเตา 
ขาดขอบังคับหรือกฎหมายทองถ่ินที่เหมาะสมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน อาทิ ขอบังคับหรือกฎหมายการวางผังเมือง การจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูลและน้าํเสีย และการปก
ปองส่ิงแวดลอม เปนตน  
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 5. การจัดการส่ิงแวดลอม คุณภาพของทรัพยากรการทองเที่ยว อาทิ ทะเล  
แนวปะการังและทรัพยากรทางทะเล สภาพภูมิทัศน และปาไม มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยนืในเกาะเตา ดังน้ัน ความรู ความเขาใจในการจดัการส่ิงแวดลอมของ 
อบต. จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 6. การจัดเก็บภาษี การเติบโตทางการทองเที่ยวอยางรวดเร็วในเกาะเตานํามาซ่ึง
รายไดที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากบนเกาะ อยางไรก็ตาม การขาดความรู ความเขาใจของ อบต.ในการ
จัดเก็บภาษี ทําให อบต.อาจจะจัดเก็บภาษีอยางไมครบถวน เปนผลให อบต.ไดรบัรายไดนอยจากการ
จัดเก็บภาษี เปนผลใหมีรายไดไมเพียงพอตอการพัฒนาการทองเที่ยว   
 สาเหตสุําคัญของปญหาและอุปสรรคในการขาดความรู ความเขาใจของบุคลากรและเจาหนา
ที่ของ อบต.น้ัน นอกเหนือจากการทองเที่ยวเปนเรื่องใหมสําหรับ อบต. แลว อาจเน่ืองมาจากวุฒิ
การศึกษาของสมาชิก อบต. ดวยในการรับสมัครผูเขารับการเลอืกตัง้เปนสมาชิก อบต.น้ัน กฎหมาย
มิไดกําหนดคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัครไว งานวิจัยเกี่ยวกับ อบต.เปนจํานวนมากพบวา 
สมาชิกสวนใหญของ อบต.จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (Meemaitrichitr, 1997; Thongsangvorn, 
1997; Uthaisang, 1997; Suwan et al., 1999; Sukpongsri, 2000) ในขณะที่ อบต. มีบทบาทและ
ภารกิจเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี การเลือกตั้งสมาชิกของ อบต.ทุกๆ 4 ป ทําใหผูไดรับการเลือก
ตั้งใหมอาจจะไมมีความรูความเขาใจในบทบาทและความรับผิดชอบของตนภายใตกฎหมายที่เกี่ยว
ของ   
 2.1.2.2 งบประมาณและเจาหนาที่ไมเพียงพอ 
 ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางไปยังองค
การบริหารสวนทองถ่ิน จะพิจารณาจากจํานวนประชากรและ
ขนาดพื้นที่ เกาะเตามีประชากร 1,097 คนบนพื้นที่ทั้งหมด 21 
ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรที่นอยและพื้นที่ขนาดเล็กทําให
องคการบริหารสวนทองถิ่นเกาะเตาไดรับงบประมาณสนับสนุน
และจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนา โดยในป 2003  
อบต .ไดรับรายไดและงบประมาณสนับสนุนจํานวนประมาณ 
1,200,000 บาทตอป และมีสมาชิก อบต.จากการเลอืกตัง้จาํนวน 
6 คนและเจาหนาที ่6 คน ในขณะที่ขอเท็จจริง เกาะเตามีแรงงาน
ยายถ่ินที่ผิดกฎหมายที่ทํางานในภาคเอกชนที่ใหบริการทางการ
ทองเที่ ยว จํานวนประมาณ  5,000 คน  และมีนักทองเที่ยว
ประมาณ 8,000-10,000 คนตอเดือน ดังนั้น กําลังงบประมาณ
และบุคลากรจึงไมเพียงพอที่จะจัดหาบริการสาธารณะใหกับประชากรที่อาศัยอยูบนเกาะเตาทั้งหมด 
ขอจํากัดดังกลาวไดนํามาสูปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวอยางยัง่ยนื อาท ิ
การขาดระบบการจัดการขยะและน้ําเสีย โครงสรางสาธารณูปโภคที่ไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน 
เปนตน  
 2.1.2.3 บทบาทที่จํากัด ขาดการประสานงานและการทับซอนกันของกฎหมาย 
 เน่ืองดวยหลายปญหาทางการทองเที่ยว อาทิ การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน การประมง
ที่ผิดกฎหมาย การจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
อบต.จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆในการแกไขปญหา ตัวอยางเชน 
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ประมงที่ผิดกฎหมายสรางผลกระทบใหกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางทะเลอยางรายแรง แมวา 
อบต.จะมีหนาที่โดยตรงตามกฎหมายที่จะตองปกปองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม อยางไรก็
ตาม การปกปองสิ่งมีชีวิตทางทะเลกเ็ปนความรับผิดชอบของกรมประมง ในขณะทีก่รมประมงกข็าด
บุคลากรและเรือตรวจการ อาจเปนเพราะการไมเห็นความสําคัญของพื้นที่ทองเที่ยวของกรมประมง 
จึงทําใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลเส่ือมโทรมลงอยางตอเน่ือง ในขณะที ่ปญหาแรงงานแฝง
และแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย เปนภารกิจของกองตรวจคนเขาเมอืง และความปลอดภยัของนัก
ทองเที่ยวเปนความรับผิดชอบของตํารวจทองเที่ยว ตํารวจนํ้าและตํารวจทองถ่ิน เปนตน  
 ดังน้ัน ปญหาที่อยูนอกเหนือภารกิจของ อบต. อบต.จึงควรเขาใจความสัมพันธและบท
บาทความรับผิดชอบระหวางหนวยงานอื่นๆ ของภาครัฐ และตองประสานงานกับหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบเพื่อรวมกันแกไขปญหา ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ก็ตองใหความรวมมือ 
อบต.ขาดการประสานงานกันระหวาง อบต.กับหนวยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วของกบัปญหาทาง
การทองเที่ยว สาเหตุสําคัญเน่ืองมาจาก อบต.ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ
ของหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงชองทางและกระบวนการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ
 นอกจากน้ี เน่ืองจากแตละหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายของหนวยงาน ซ่ึงกฎหมายบาง
ฉบับทับซอนกัน ตัวอยางเชน ปญหาการครอบครองที่ดินบนเกาะเตา เน่ืองจากที่ดินบนเกาะเตาทั้ง
หมดเปนของกรมธนารักษ เปนสาเหตุใหเกิดการซ้ําซอนในบทบาทและกฎหมายระหวาง อบต.และ
กรมธนารักษ อาทิ อบต. มีอํานาจควบคุมวัสดุกอสราง ในขณะที่กรมธนารักษมีหนาที่ที่จะอนุมัติ
แบบแปลนการกอสราง นอกจากนี ้การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบนเกาะเตาจะตองไดรับการอนุมัติ
จากกรมธนารักษกอนดําเนินการ เปนตน เพื่อที่จะแกไขอุปสรรคน้ี  อบต.จําเปนจะตองรูและเขาใจบท
บาทของตนและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 2.2 ปญหาและอุปสรรคภายนอก เปนปจจัยที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ อบต. มี 6 
ประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 2.2.1  ความขัดแยงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน 
 เน่ืองจากกรมธนารักษไดประกาศครอบครองที่ดินบนเกาะเตาทั้งหมดตัง้แตป 2476  การที่
จะอาศัยอยูในเกาะเตาจึงจําเปนตองเชาที่ดินจากกรมธนารักษ อยางไรกต็าม ชาวบานไมยอมรบัการ
ประกาศดังกลาวและไมยอมเชาที่ดิน ดวยชาวบานยายมาตั้งถ่ินฐานในเกาะเตามากวาสองช่ัวอายุคน 
ความขัดแยงดังกลาวไดสรางผลกระทบตอศักยภาพของ อบต .ในการที่จะตอบสนองตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน อาทิ การไมสามารถจัดวางผังเมือง การใชประโยชนทีด่นิ เน่ืองจาก
ชาวบานไมยินยอมใหกรมธนารักษเขามาดําเนินการในพื้นที่ของตน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะ
ตองไดรับการอนุมัติจากกรมธนารักษ ชาวบานไมสามารถจํานองที่ดินเพื่อกูเงินกับธนาคารได  
เปนตน 
 นอกจากน้ี ยังมีความขัดแยงระหวางกรมธนารักษและสํานักงานจังหวัดสุราษฎธานี อาท ิ
กรณีเกาะนางยวนซ่ึงเปนสวนหน่ึงของเกาะเตา กรมธนารักษไดใหผูประกอบการเชา และผูประกอบ
การไดบุกรุกชายหาดและทะเล ตามกฎหมายแลวชายหาดและทะเลเปนพื้นที่สาธารณะ จังหวัดจึงได
ปรับผูประกอบการ 500 บาทตอวัน ซ่ึงผูประกอบการยินดีจายคาปรับแทนที่การแกไขใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ดังน้ัน จังหวัดจึงเรียกรองใหมีการตีความกฤษฎีกาที่จะใหเกาะนางยวนเปนพื้นที่
สาธารณะ  
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 ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการถือครองที่ดินยังไดนํามาสูปญหาอื่นๆ อาท ิการบุกรกุพืน้ที่
สาธารณะ รูปแบบการกอสรางและระบบการบําบัดนํ้าเสียไมสามารถควบคุมได เปนผลให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งสภาพภูมิทัศนของเกาะเตาเสือ่มโทรม ในการดาํเนนิการ
แกไขปญหาน้ี หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศจําเปนตองให 
ความสนใจและดําเนินการอยางเรงดวน 
 2.2.2 การขาดความสนใจและการตอบสนองจากภาครัฐที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญหารวมกัน 
 เน่ืองดวย อบต. เปนองคการบริหารสวนทองถ่ินขนาดเล็กและตั้งขึ้นใหมลาสุด จึงยังไมได
รับการยอมรับสถานะที่เทาเทยีมกันกับหนวยงานภาครฐัอื่นๆในทองถ่ิน ประกอบกบัปญหาความขดั
แยงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน การขาดการประสานระหวาง อบต.และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยว
ของ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาทางการทองเที่ยวมิไดตั้ง
อยูในเกาะเตา จึงทําใหเกาะเตาไดรับความสนใจและใหความรวมมือนอย ทาํใหปญหาทีเ่กดิขึน้ไมไดรบั
การแกไขในเวลาที่เหมาะสม หรือยังไมไดรับการแกไข อาทิ ปญหาแรงงานตางดาว มัคคุเทศกเถ่ือน 
ประมงผิดกฎหมายทําลายปะการัง หนวยงานที่แกไขปญหาแตที่มิไดตั้งอยูในเกาะเตา ไดแก สํานัก
ทะเบียนอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด สํานักงาน ททท.ภาคใตเขต 5 สํานัก
งานประมงจังหวัด ตํารวจทองเที่ยว ตํารวจน้ํา เปนตน 
 2.2.3 การขาดการประสานงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 
 จากการที่ยังไมมีกระบวนการที่จะให อบต.และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ทํางานรวมกันอยาง
เปนระบบทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เปนผลใหขาดการประสานงานและความรวมมือเพื่อดําเนินการ
พัฒนาและแกไขปญหา ตัวอยางเชน พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
ระบุไววาในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงแผนพัฒนาการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนา
ตําบล อบต.จะตองดําเนินการจัดทําแผนรวมกับผูแทนชุมชน ประชาคม เปนผลใหไมมหีนวยงานภาค
รัฐอื่นเขารวมในการจัดทําแผน ผลที่ตามมาคือ แผนพัฒนาตําบลเกาะเตามิไดรับการตอบสนองจาก
ภาครัฐสวนภูมิภาคและสวนกลางในดานงบประมาณในการดําเนินการตามแผน เปนตน จากปญหา
ดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดออก “ระเบียบวาดวยการจัดทําและประสานแผนพฒันาขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546” ขึ้น โดยระบุให อบต. จัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูแทน
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงผูแทนภาครัฐระดับอําเภอและจังหวัด 
เขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ระเบียบฯดังกลาวอาจจะชวยลดปญหาและอุปสรรคของ 
อบต.ในเรื่องการขาดความสนใจและการตอบสนองจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ อีกทั้งยังชวยใหเกิด
การประสานแผนในระดับทองถ่ินและภูมิภาคที่สอดคลองกัน 
 ในขณะเดียวกัน การขาดการประสานงานและทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับเดียวกัน ไดสรางผลกระทบตอศักยภาพของ อบต.ในการตอบ
สนองตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่ งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในระดับประเทศ อาทิ  
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ที่จะพัฒนาศักยภาพของ อบต.ในการบริหารและ
พัฒนาทองถ่ิน ซึ่งจะไมมีผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว จงึจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดานองค
ความรูจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ ททท. โดยการประสานงานและทํางานรวมกันของ
หนวยงานเหลานี ้เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจดานการทองเที่ยวใหกับ อบต. 
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3. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบวา แมวาประเด็นหรือปญหาทางการทองเที่ยวที่สรางผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะเปนความรับผิดชอบของ อบต. ทั้งทางตรงและทางออมตามกฎหมาย อยาง
ไรก็ตาม อบต. เกาะเตามีศักยภาพที่จํากัดที่จะตอบสนองตอประเด็นหรือปญหาทางการทองเที่ยว
เหลาน้ัน สาเหตุสําคัญที่จํากัดศักยภาพของ อบต. น้ันเกิดจากปญหาและอุปสรรคทั้งภายในและภาย
นอกดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทที่สําคัญตอการบริหารจัด
การการทองเที่ยวในทองถ่ิน การเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็นาจะเปนสวนชวย
ใหการจัดการการทองเที่ยวในระดับทองถ่ินดีขึ้น  
 จากผลการวิจัยไดมีขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพของ อบต.ในการบริหารจัดการการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืน ขอเสนอแนะสําหรับกรณีศึกษาของเกาะเตานาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนทองถิ่นอ่ืนๆในพื้นที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมทั่วประเทศ ที่กําลังเผชิญกับการเติบโตอยาง
รวดเร็วและผลกระทบทางลบจากการทองเที่ยว นอกจากน้ี ประเทศไทยในฐานะประเทศผูนําทางการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นาจะเปนกรณีศึกษาใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะของการพัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน ขอเสนอ
แนะที่คนพบจากงานวิจัยเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ อบต. เกาะเตาในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวใหเปนไปอยางยั่งยืน มีดังน้ี 
 

1. การสงเสริมความรู ความเขาใจ 
 

 
 

การใหการศึกษาและฝกอบรมในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อ
พัฒนาความรู ความเขาใจใหแกสมาชิกเลือกตั้งและเจาหนาที่ภายใน อบต. โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ประเด็นที่ อบต.ขาดความรู ความเขาใจ อาทิ บทบาทความรับผิดชอบของ อบต. การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและการจัดทําแผนทองเที่ยว การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ 
การบัญญัติขอบังคับหรือกฎหมายในทองถ่ิน การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดเก็บภาษี และกระบวน
การของบประมาณ เปนตน ในการดําเนินการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินซ่ึงดูแลรับผิดชอบ 
อบต.ทั่วประเทศ จําเปนตองจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมในเรื่องดังกลาวโดยประสานการทํางาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ททท. กระทรวงทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม และสํานักงบประมาณ การศึกษาและฝกอบรมควรจัดใหมีขึ้นอยางตอเน่ือง เนื่องจาก
สมาชิก อบต.เลือกตั้งทุก 4 ป และการฝกอบรมควรจัดเปนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการและเขมขน อาท ิ
การจัดใหมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ เปนตน 
 นอกจากน้ี ดวย อบต. มีบทบาทและความรบัผิดชอบที่หลากหลาย จึงควรกาํหนดคุณสมบัติ
ทางการศึกษาสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก อบต. ในอนาคต เน่ืองดวยปญหาการขาด
ความรู ความเขาใจในดานตางๆ ของ อบต. สวนหน่ึงมาจากการที่มิไดกําหนดคุณสมบัติการศึกษา
สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหสมาชิก อบต.สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ดังน้ัน 
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การเสริมสรางความรู ความเขาใจในดานตางๆ และการกําหนดคุณสมบัติการศึกษาสําหรบัผูสมคัร
รับเลือกตั้ง จะชวยใหเกิดการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเทีย่ว อนัจะนาํ
มาซ่ึงการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
  2. โครงสรางการบริหารจัดการ 
 การจัดโครงสรางการบริหารจัดการของ อบต. ในดานงบประมาณและเจาหนาที่ ขึ้นอยูกับ
ขนาดประชากรและพื้นที่ จํานวนประชากรเกาะเตา 1,097 คน บนพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร ทําให
เกาะเตาไดรับงบประมาณและเจาหนาที่สนับสนุนที่จํากัด ในขณะที่การเติบโตอยางรวดเร็วของการ
ทองเที่ยว การเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานยายถิ่น (จํานวน 5,000 คน) และจํานวนนักทองเที่ยว 
(ประมาณ 8,000-10,000 คนตอเดือน) ไดสรางความกดดันใหกับการบริหารทองถ่ินในเกาะเตา  
อบต.มีความจําเปนตองจัดหาบริการสาธารณะใหกับประชาชนทองถ่ิน แรงงานยายถ่ินและนักทอง
เที่ยว งบประมาณและเจาหนาที่ที่ไมเพียงพอไดนํามาสูปญหาทางการทองเที่ยวหลายประการ 
 ดังนั้น ขอเท็จจริงและขอมูลทางสถิติทางการทองเที่ยวควรนํามาพิจารณาและบูรณาการ
เปนสวนหนึ่งในการจัดโครงสรางการบริหารของ อบต. ขอเทจ็จริงและขอมูลทางสถิติทีจ่าํเปนในพืน้
ที่ทองเที่ยว ไดแก จํานวนแรงงานยายถ่ิน แรงงานตางดาว และนักทองเที่ยว คาใชจายและระยะเวลา
พํานักของนักทองเที่ยว การกระจายรายไดทางการทองเที่ยว การจางงาน ผลกระทบทางบวกและ
ลบของการทองเที่ยว เปนตน ในการรวบรวมขอเท็จจริงและขอมูลหลาน้ี อบต.อาจตองการความ
รวมมือจากสํานักงาน.ททท.และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อ อบต.จะสามารถนําขอเท็จจรงิ
และขอมูลไปสรางการรบัรูถึงความสําคัญของการทองเที่ยวใหกับกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
เพื่อจะนํามาซ่ึงการบูรณาการการทองเที่ยวในโครงสรางการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ความรู ความเขาใจในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและการมีงบประมาณและ
กําลังบุคลากรที่เพียงพอของ อบต.นับเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของ อบต.ในการ
ตอบสนองตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 
 3. การประสานงาน  
 ขอคนพบจากงานวิจัยแสดงใหเห็นวา อบต.เกาะเตาจําเปนตองสรางความรวมมือและเครือ
ขายกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงชุมชน โดยผานกระบวนการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยว คณะทํางานจะชวยพัฒนาศักยภาพ อบต.ในการตอบสนองตอประเด็นปญหา
ทางการทองเที่ยวทั้ง 11 ประเด็นที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื คณะทาํงาน
อาจจะประกอบดวย  ผูแทนภาครัฐ  ภาคเอกชนและชุมชน  คณะทํางานจะเปนกลไกสําคัญ 
ในการวางแผนและการแกไขปญหาทางการทองเที่ยว เน่ืองดวยหนวยงานภาครัฐในระดับทองถ่ินมี
องคความรู อํานาจบังคับใชกฎหมาย และงบประมาณทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวลงมา
จากสวนกลาง การมีสวนรวมในการวางแผนการทองเที่ยวเกาะเตาของหนวยงานที่เกี่ยวของเหลาน้ี 
จะนําไปสูการบูรณาการแผนการทองเที่ยวของทองถ่ินกับแผนพัฒนาของหนวยงานเหลานี้ อบต. 
เกาะเตาอาจจะไดรับการสนับสนุนมากขึ้นจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆในดานองคความรู การบงัคับใช
กฎหมาย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการทองเที่ยว ดังนั้น คณะทํางานจะชวยลด
ปญหาอุปสรรคที่จํากัดศักยภาพของ อบต.ที่จะตอบสนองตอการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดงักลาวขาง
ตน  
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 แมวาในระดับชาติและระดับภูมิภาค มีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวแหง
ชาติและจังหวัด คณะกรรมการทั้งสองชุดมีเปาหมายที่จะสรางความรวมมือในการพัฒนาการทอง
เที่ยวและการตลาดระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ อยางไรกต็าม เปนทีน่าประหลาด
ใจที่ไมมีคณะกรรมการชุดดงักลาวในระดับทองถ่ินที่ซึ่งกิจกรรมทองเทีย่วสวนใหญเกดิขึน้ ทาํใหขาด
เวทีการแลกเปลี่ยนและการทํางานรวมกันระหวาง อบต. อําเภอและจังหวัด เปนผลใหขาดการ
ประสานงานในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวระหวางทองถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ งานวิจัยพบ
วา การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยลําพังของ อบต.เกาะเตา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกาะเตา
เผชิญกับ 11 ปญหาทางการทองเทีย่วที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้น ในพื้นที่
ทองเที่ยว อาจจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการสงเสรมิการทองเที่ยวระดับตําบล อําเภอและจงัหวดั 
โดยมีผูแทนภาครัฐ เอกชนและกลุมชุมชน เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมของคนในทองถ่ินในการวาง
แผนและบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางแทจริง ดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 
 
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นและภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  อบต. สามารถจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตําบลไดตามระเบียบ
ลาสุดของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (Ministry of Interior, 2003) อยางไรก็ตาม อบต. อาจยังไมมีอํานาจเพียงพอที่จะประสาน

ผูแทนจากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตําบล  
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตําบล 
 

ผูแทนอบต. ภาคเอกชนและกลุมชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว 
 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
จังหวัด 

ผูแทนจากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอําเภอและ
ตําบล ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
อําเภอ 

ที่ปรึกษาจากภาครัฐ 
ในระดับภูมิภาค 
- สนง. ททท. 
- ศูนยการทองเที่ยว 
- สนง. ส่ิงแวดลอม 
- สนง. ผังเมือง 
- สนง. ประมง 
- สนง.ธนารักษ 
- ที่วาการอําเภอ 
- สนง.จังหวัด 
- ตํารวจน้ํา 
- ตํารวจทองเที่ยว 
เปนตน 
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ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในระดับภูมิภาค อาจจําเปนตองขอใหคณะกรรมการสงเสรมิและ
พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดจัดตั้งให ในกรณีของเกาะเตา อบต.อาจจาํเปนตองจดัตัง้คณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตําบลและอําเภออยางเรงดวนเพื่อแกไขปญหาทางการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นและวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในอนาคต 
 

4. การบูรณาการนโยบายการทองเท่ียว 
 งานวิจัยพบวาการบูรณาการนโยบายทางการทองเที่ยวกับนโยบายของภาครัฐอ่ืนฯ อาจจะ
ชวยให อบต.มีศักยภาพในการบรหิารจัดการการทองเที่ยวอยางยัง่ยนืยิง่ขึน้ ดวยการทองเทีย่วเปน
อุตสาหกรรมที่ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่หลากหลายเขามาเกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสม จําเปนตองไดรับความสนใจและความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเหลาน้ี จะเห็นไดวาการขาดความสนใจและการตอบสนองของภาครัฐอ่ืนๆเปนปญหาและ
อุปสรรคสําคัญที่จํากัดศักยภาพของ อบต.ในการแกไขปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน เน่ืองจากการปกครองของประเทศไทยยงัคงมลีกัษณะรวมศนูยอยู หนวย
งานภาครัฐในระดับทองถ่ินและภูมิภาคมีวิสัยทัศนและเปาหมายมาจากรัฐบาลสวนกลาง จึงใหความ
สําคัญและความสนใจที่จะบรรลุเปาหมายของตน (Elliott, 1997) ในขณะที่ อบต.เปนองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินที่จัดตั้งขึ้นใหมและมีขนาดเล็กที่สุด แมวา พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหรฐับาลสวนกลางสงมอบ
บทบาทและภารกิจและเปนพี่เลี้ยงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเสร็จสมบูรณภายในป พ.ศ. 
2547  
 อยางไรก็ตาม ในขอเท็จจริงแลว หนวยงานจากรัฐบาลกลางขาดความสนใจตอ อบต. เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอการบริหารงานทองถ่ินของ อบต. ทั้งในดานการ
พัฒนาตําบลและการทองเที่ยว เน่ืองดวย บทบาทที่จํากัดและการขาดอํานาจทางกฎหมายในบาง
ปญหาของ อบต. ทําให อบต.มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุน ความรวมมือและ
การบังคับใชกฎหมายจากหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อที่จะให อบต.ไดรับความสนใจและ
ความรวมมือดังกลาว รัฐบาลไทยอาจจําเปนตองใหการรับรองวาการทองเที่ยวเปนวาระสาํคญัแหง
ชาติลําดับตน ที่จะตองบูรณาการไวในนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
อ่ืนๆในทุกระดับ เพื่อภาครัฐเหลาน้ีจะไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเปนลําดับตนในบทบาทภาร
กิจของตน อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือระหวาง อบต.และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆในการตอบสนองตอ
ประเด็นทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
 อยางไรก็ตาม การรับรองของรัฐบาลไทยใหการทองเที่ยวเปนวาระสําคัญแหงชาติดังกลาว
อาจยังไมเพียงพอ  World Tourism Organisation (WTO, 2001) ไดใหขอเสนอแนะวา ประเทศไทยจะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได ประเทศไทยจําเปนตองบัญญัติ
กฎหมายการทองเที่ยว โดยกฎหมายน้ีจะกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว กฎหมายการทองเที่ยวจะเปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสู
ความรวมมือที่เหมาะสมในระดับนโยบายระหวางททท. และกระทรวงการทองเทีย่วซ่ึงรบัผดิชอบการ
ทองเที่ยวโดยตรงและหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว และ
ความรวมมือที่เหมาะสมในระดับทองถ่ินขององคกรบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงดูแลการทองเที่ยวโดย
ตรงในทองถ่ิน กับหนวยงานภาครัฐในระดับทองถ่ินและภูมิภาคที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ความ
รวมมือในทุกระดับจะนํามาซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวไทยใหเปนไปอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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5. การแกไขปญหาการครอบครองที่ดิน 

 ปญหาการถือครองที่ดินนับเปนอุปสรรคสําคัญที่จําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน
โดยคณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินสาธารณะแหงชาติ เน่ืองดวยความขัดแยงในการถือครองที่ดิน
บนเกาะเตาระหวางชุมชนและกรมธนารักษ กอใหเกิดปญหาทางการทองเที่ยวในหลายประการ ซึง่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซ่ึงปญหาดังกลาวอยูนอกเหนือความรบัผดิชอบ
ของ อบต. อยางไรก็ตาม อบต.อาจจะตองทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในทองถ่ินและ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงาน ททท. ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ สํานักงาน 
ผังเมืองจังหวัดและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ในอันที่จะนําเสนอตอคณะ
กรรมการแกไขปญหาที่ดินสาธารณะแหงชาติ เพื่อสรางการรับรูและใหเห็นถึงความสําคัญของการ
ทองเที่ยว และผลกระทบของปญหาการถือครองที่ดินตอการพัฒนาการทองเที่ยวในเกาะเตา หาก
ปญหาน้ีสามารถแกไขไดโดยเร็ว การบริหารจัดการและการพัฒนาการทองเทีย่วในเกาะเตากจ็ะมปีระ
สิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

6. การติดตามและประเมินผล 
 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
อบต.ตามบทบาทและภารกิจ จะเปนแนวทางใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ อบต. ในการบริหารจัด
การการทองเที่ยวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณ
ภาพ การติดตามและประเมินผลอาจมุงเนนไปที่การนําแผนการพัฒนาการทองเที่ยวไปปฏิบัติ และ
ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอส่ิงแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว การ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลสามารถทําไดทั้งในระหวางและหลังการนําแผนการทองเที่ยวไป
ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลอาจทําได ดังน้ี อบต.จัดตั้งคณะทาํงานตดิตามและประเมนิผลตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (Ministry of Interior, 2003) ซึ่งประกอบดวย อบต. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยว
ของและชุมชนทองถ่ิน หรือจะเปนหนวยงานภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษา หรอืองคกรพฒันาเอก
ชน (NGO) เขามาดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 

7. กรณีศึกษาบทบาทของ อบต.ตอการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
 ผูใหขอมูลสําคัญในระดับประเทศจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินใหขอเสนอแนะวา กรณีศึกษาน้ีควรจะขยายผลโดยทําการวิจัยตอไป โดยศึกษาใน
ดานการพัฒนาการทองเที่ยวกับการบริหารทองถ่ินในเชิงปฏิบัติการ เพื่อชวยให อบต.เรียนรูเกี่ยว
กับการบริหารตําบลและการทองเที่ยว เกาะเตาสามารถเปนกรณีศึกษาเชิงปฏิบัติการไดเปนอยางดี
ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ อบต.ในการบริหารจัดการการทองเที่ยว เพื่อให อบต.เกาะเตา
สามารถตอบสนองตอประเด็นหรือปญหาทางการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน อันจะนํามาซ่ึงตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
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 ในการดําเนินการใหเกาะเตาเปนกรณีศึกษาสําหรับ อบต.กับการบริหารการทองเที่ยว
ประเภทเกาะ อาจเริ่มตนจากการสรางความรวม
มือกันระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ททท. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานัก
งาน.จังหวัดสุราษฏรธานีที่จะบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวรวมกัน โดยมี 3 หนวยงาน อาทิ กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินซึ่งดูแล อบต .ทั่ว
ประเทศ  และกระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา และ 
ททท. ซ่ึงดูแลการพัฒนาและการตลาดทางการ
ทองเที่ยว เปนหนวยงานหลัก ทั้งน้ี หากกรณี
ศึกษาที่ขยายผลน้ีประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา
น้ีจะเปนกรณีศึกษาตัวอยางสําหรับ อบต.อื่นๆทีม่ี

ลักษณะการพัฒนาการทองเที่ยวที่คลายคลึงกัน นอกจากน้ี ยังจะสามารถขยายผลการศึกษาการ
บริหารทองถิ่นกับการทองเที่ยวประเภทอ่ืนๆ อาทิ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการทองเทีย่ว
เชิงนิเวศในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตอไป  
 ในการขยายผลการศึกษานี้ การใหความรูและการฝกอบรมสมาชิกเลือกตั้งและเจาหนาที่ใน 
อบต.เกาะเตาจะตองดําเนินการเปนลําดับแรก หลังจากน้ัน ใหมีการจัดตั้งคณะทาํงานเพื่อบริหารจดั
การการทองเที่ยว คณะทํางานชุดน้ีอาจจะประกอบดวยทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตอ 11 ประเด็น
หรือปญหาทางการทองเที่ยวในเกาะเตา กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน กระทรวงการทองเทีย่ว
และกีฬา และททท. เปนหนวยงานหลักที่จะประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ คณะ
ทํางานชุดนี้อาจจะชวยแกไขปญหาทางการทองเที่ยว จัดทําแผนการทองเที่ยว และบูรณาการแผน
ทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาของแตละหนวยงานที่เขารวมเปนคณะทํางาน อันจะนํามาสูการพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการทองเที่ยวเกาะเตาที่เพียงพอ ความรวมมือและบูรณาการ
การดําเนินการและงบประมาณที่เพียงพอจะชวยใหเกาะเตาสามารถพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไป
อยางยั่งยืน   
 
บทสรุป 
 เกาะเตานับเปนกรณีศึกษาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อาทิ อบต. เทศบาล และอบจ. เพื่อใหมีบทบาทที่ตอบสนองตอการพฒันาการทองเทีย่วอยาง
ยั่งยืน ผลการศึกษาวิจัยสามารถนําไปปรับใชไดในแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆทั่วประเทศไทย รวมถึง
ประเทศที่กําลังพัฒนาอ่ืนๆ ประเทศไทยเปนเหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆทั่วโลกที่ใชการทอง
เที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจของการทองเที่ยวทาํให
รัฐบาลไทยในทุกระดับมุงเนนการสงเสริมการทองเที่ยวโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา 
ประกอบกับการขาดความสนใจที่จะใหมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่นที่ซ่ึงมีกิจกรรมการทองเที่ยวเกิดขึ้น จึงไมนาแปลก
ใจที่ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการการทองเที่ยวยังไมไดรับความ
สนใจเทาที่ควร แมวากฎหมายจะไดใหอํานาจ บทบาทและความรับผิดชอบแกองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินในการพัฒนาการทองเที่ยว การบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ขาดประสิทธิภาพในระดับ
ทองถ่ิน สงผลใหแหลงทองเทีย่วทั่วประเทศเกิดความเส่ือมโทรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 บทสรุปของงานวิจัยน้ีชี้ใหเห็นวา เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ดีขึ้นในระดับ
ทองถ่ิน การพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนอยางยิ่ง ในระยะเริม่ตน
ตองมีการพัฒนาความรู ความเขาใจของผูปฏิบัติงานในองคกร การจัดสรรงบประมาณและอัตรา
กําลังบุคลากรที่เหมาะสม และการจัดตั้งคณะทํางานชุดทองถ่ินที่ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดพัฒนาใหมีศักยภาพในการบรหิารจดั
การการทองเที่ยวแลว นาจะเปนกลไกสําคัญสนับสนุนใหเกิดการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นมาจากชุมชนทองถ่ินมากกวามาจากรัฐบาลกลางเหมือนที่เคยเกิดขึ้นผานมาในอดีต 
 การศึกษาวิจัยน้ี นับเปนโอกาสสําคัญของประเทศไทยทีไ่ดทบทวนศักยภาพขององคกรปก
ครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่นอยางยั่งยืน หากศักยภาพขององค
กรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการพัฒนา การบริหารจัดการการทองเที่ยวของทองถ่ินจะไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น หากการบริหารจัดการการทองเที่ยวในระดับทองถ่ินประสบความสําเร็จ ประเทศ
ไทยก็จะบรรลุเปาหมาย และนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติในการพัฒนาการทองเที่ยวไทยใหเปนไป
อยางยั่งยืนได ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศทองเที่ยวที่สําคัญและเปนผูนําในภูมิภาคเอเชีย ที่
ประสบความสําเร็จทั้งในดานการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวและดานการวางแผนพัฒนาและความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยว มิใชประสบความสําเร็จเพียงเฉพาะดานการสงเสริมตลาดการทองเที่ยว
เพียงดานเดียวดังเชนที่ผานมา 
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การประเมินมูลคาแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา
หาดสมิหลา1(The Evaluation of Tourist Attractions in Songkhla Province : 

A Case Study of Samila  Beach) 
 

บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ2 
 ณฐพงศ  จิตรนิรัตน3 

อดิศร  ศักดิ์สูง4 

ความนํา 
 ในปจจุบันจังหวัดสงขลา นับเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญที่รูจักกันดีในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตาง
ชาต ิซ่ึงจากสถิติขอมูลนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตาง
ประเทศที่เดินทางเขามาในสงขลาตั้งแต พ.ศ. 2535-2540 
มีไมต่ํากวาปละสองลานคน ทํารายไดปละไมนอยกวา 14 
ลานบาทและมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสงขลา
มีทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีโครงสราง
พื้นฐานที่รองรับตออุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอยางดี ดัง

น้ันโครงการศึกษาแผนแมบทเพื่อการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงใหความสําคัญตอจังหวัด
สงขลา ในฐานะพื้นที่หน่ึงซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวคอนขางสูง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540) 
 แมวาจังหวัดสงขลาจะเต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวอันหลากหลาย แตที่ขึ้นช่ือและรูจักกันดีใน
หมูนักทองเที่ยวก็คือ “หาดสมิหลา” ดังปรากฏในคําขวัญของจังหวัดที่วา “ นกนํ้าเพลินตา สมิหลา
เพลินใจ เมืองใหญสองทะเล เสนหสะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต” ยอมชวยยืนยันความมีช่ือเสียงของ
แหลงทองเที่ยวดังกลาวไดเปนอยางด ีดังน้ันนับแตอดีตจนถึงปจจุบันจึงมีนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางชาติเดินทางมาไมขาดระยะ ซ่ึงจังหวัดสงขลาเองก็มีนโยบายพัฒนาหาดสมิหลามาอยางตอเน่ือง 
อยางไรก็ตามเนื่องจากประโยชนสวนใหญของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตมิกัเปนสินคาหรอืบรกิาร
ที่ไมมีราคาหรือไมมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนในตลาด เพราะสินคาเหลาน้ีมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ 
การศึกษาตนทุนและผลประโยชนของพื้นที่แหลงทองเที่ยวจึงเปนส่ิงจาํเปนตอการวางแผนจดัสรรการ

                                                        
1 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2546 
2 อาจารยคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4 อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ใชทรัพยากร ผลการศึกษาจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณ
การดูแลแหลงทองเที่ยว กําหนดนโยบายและทิศทางการใชประโยชนจากแหลงทองเที่ยว 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องการประเมินมูลคาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาหาด 
สมิหลา จึงนับเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษาอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพราะองคความรูที่ไดจากการศึกษาไมเพียง
จะเปนแนวทางในการพัฒนาไดอยางถูกทิศทาง แตยังจะชวยใหภาคเอกชน องคกรทองถ่ิน ตลอดจน
นักทองเที่ยวสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยวไดอยางทั่วถึงเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพและยั่งยืน 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา ซ่ึงจะวิเคราะห
การใชประโยชน 3 ดาน คือ มูลคาของการใชประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวในปจจุบัน 
มูลคาของการสงวนหาดสมิหลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต และมูลคาความคงอยูตอ
ไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา  
 2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของ
หาดสมิหลา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาไดแบงการวิเคราะหเพื่อประเมินมูลคาแหลง
ทองเที่ยว ออกเปน 3 ดาน คือ มูลคาของการใชประโยชนของ
หาดสมิหลาดานการทองเที่ยวในปจจุบัน มูลคาของการสงวน
หาดสมิหลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต และมูล
คาของความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา 
โดยปจจัยตางๆที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับความยินดีที่จะ
จายของนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมหิลาและนักทองเที่ยวทีไ่ม
เคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอนที่ไดสํารวจจากงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว คือ เพศ  อายุ  ระดับการ
ศึกษา และรายได ปจจัยทางดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยว คือ จํานวนครั้งที่นักทองเที่ยวเดินทาง
มาหาดสมิหลาสําหรบักรณขีองนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา หรือจํานวนครัง้ทีนั่กทอง เทีย่วเดนิ
ทางเที่ยวทะเลสําหรับกรณีของนักทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน และปจจัย
ทางดานทัศนคติที่มีตอหาดสมิหลาของนักทองเที่ยว คือ การปดหาดสมิหลาชั่วคราว และ การสราง
ส่ิงกอสรางเพิ่มขึ้น โดยแบบจําลองแสดงความสัมพันธของความยินดีที่จะจายกับปจจัยตางๆ 
สามารถเขียนไดดังน้ี 
 WTPi = f (Sex, Age, Ed, Inc, Freq , Close, Hotel) 
กําหนดให 

WTP1 = ความยินดีที่จะจายเพื่อใชประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวใน
ปจจุบันของนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา คาของตัวแปรมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ (บาทตอครั้ง) 
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 WTP2 = ความยินดีที่จะจายเพื่อสงวนหาดสมิหลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวใน
อนาคตของนักทองเที่ยวที่ไมเคยเดนิทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน คาของตัวแปรมีลกัษณะเปนเชงิ
ปริมาณ (บาทตอป) 
 WTP3 = ความยินดีที่จะจายเพื่อความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา
ของนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา คาของตัวแปรมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ (บาทตอป) 
 WTP4 = ความยินดีที่จะจายเพื่อความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา
ของนักทองเที่ยวที่ไมเคยเดนิทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน คาของตัวแปรมลีกัษณะเปนเชิงปรมิาณ 
(บาทตอป) 
 Sex = เพศของนักทองเที่ยว 
       เพศชาย มีคาเทากับ 1 
       เพศหญิง มีคาเทากับ 0 
 Age = อายุของนักทองเที่ยว คาของตัวแปรมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ (ป) 
 Ed = ระดบัการศกึษาของนักทองเที่ยว โดยใชจํานวนปที่ไดรบัการศกึษา คาของตวั
แปรมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ (ป) 
 Inc = จํานวนเงินรายไดที่เปนตัวเงิน คาของตัวแปรมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ (บาท
ตอเดือน) 
 Freq = จํานวนครั้งที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวหาดสมิหลาสําหรับกรณีของนัก
ทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลาหรือจํานวนครั้งที่นักทองเที่ยวเดินทางเที่ยวทะเลสําหรับกรณีของนัก
ทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน คาของตัวแปรมีลักษณะเปนเชิงปริมาณ (ครั้ง
ตอป) 
 Close = ทัศนคติที่มีตอการปดหาดสมิหลาเปนการช่ัวคราวเพื่อใหธรรมชาติไดพัก
ผอน 
       เห็นดวย มีคาเทากับ 1  
       ไมเห็นดวย มีคาเทากับ 0 
 Hotel = ทัศนคติที่มีตอการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เชน ผับ บารเบียร 
ซุปเปอรมารเก็ต  รานคาตางๆ โรงแรม เปนตน 
       ไมเห็นดวย มีคาเทากับ 1  
       เห็นดวย มีคาเทากับ 0 
 

สมมติฐานความสัมพันธระหวางความยินดีที่จะจายกับปจจัยตางๆเปนดังนี้ 
 เพศ จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความยินดีที่จะจาย เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เปน
เพศชายซ่ึงเปนกลุมที่สนใจ จะมีความยินดีจายมากกวานักทองเที่ยวที่เปนเพศหญงิซึง่เปนกลุมอางอิง  
 อายุ  จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความยินดีที่จะจาย คือ นักทองเที่ยวที่มีอายุ
มากจะมีความยินดีที่จะจายมากกวานักทองเที่ยวที่มีอายุต่ํากวา เน่ืองจากผูที่มีอายุมาก ผานประสบ
การณตางๆมามาก ยอมตระหนักถึงคุณประโยชนของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากกวาผูที่มีอายุ
นอยกวา 
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 ระดับการศกึษา จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความยินดีที่จะจาย คือ นักทองเทีย่ว
ที่มีระดับการศึกษามากจะมีความยินดีที่จะจายมากกวานักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา เนือ่ง 
จากผูที่มีระดับการศึกษาสูง ไดรับขอมูลตางๆมามาก ยอมตระหนักถึงคุณประโยชนของธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมากกวาผูที่มีระดับการศึกษานอยกวา 
 รายได จะมีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับความยินดีที่จะจาย คือ นกัทองเที่ยวทีม่รีายได
มากจะมีความยินดทีี่จะจายมากกวานักทองเที่ยวที่มีรายไดต่ํากวา เน่ืองจากผูทีม่รีายไดมาก ยอมจะมี
ความสามารถที่จะจายเงิน (Ability to pay) มากกวาผูที่มีรายไดนอยกวา 
 จํานวนครั้งที่เดินทางมาเที่ยวหาดสมิหลาหรือจํานวนครั้งที่เดินทางเที่ยวทะเล จะมีความ 
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความยินดีที่จะจาย คือ นักทองเที่ยวที่มีความถ่ีในการมาเที่ยวมากจะมี
ความยินดีที่จะจายมากกวานักทองเที่ยวที่มีความถ่ีนอยกวา เน่ืองจากผูที่มาเที่ยวหาดสมิหลาหรือ
ทะเลบอยกวายอมเปนผูที่ช่ืนชอบธรรมชาติและสภาพแวดลอมของหาดสมิหลาหรือทะเลมากกวาผูที่
เดินทางมาเที่ยวนอยกวา 
 ทัศนคติที่มีตอการปดหาดเปนการช่ัวคราวเพื่อใหธรรมชาติไดพักผอน  จะมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความยินดีที่จะจาย เน่ืองจากนกัทองเที่ยวที่เห็นดวยซ่ึงเปนกลุมที่สนใจ จะมคีวาม
ยินดีจายมากกวานักทองเที่ยวที่ไมเห็นดวยซ่ึงเปนกลุมอางอิง  
 ทัศนคตทิี่มีตอการสรางสิ่งกอสรางเพ่ิมขึ้น จะมีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับความยนิ
ดีที่จะจาย เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่ไมเห็นดวยซึ่งเปนกลุมที่สนใจ จะมีความยินดีจายมากกวานักทอง
เที่ยวที่เห็นดวยซึ่งเปนกลุมอางอิง  
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 

1. แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา 200 ตัวอยาง และ
นักทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน 200 ตัวอยาง ซ่ึงเก็บจากนักทองเที่ยว
บริเวณหาดสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และหาดปากเมง จังหวัดตรัง โดยเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม 2 ชุด การดขอมูลและรูปถาย ดังตอไปนี ้

ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลาที่ตกเปนกลุมตัวอยาง จะใช
แบบสอบถาม ซ่ึงแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของนักทองเที่ยว เชน อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตน  

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกบัลกัษณะการทองเที่ยวบริเวณหาดสมหิลา  เชน จาํนวนครัง้ทีนั่ก
ทองเที่ยวเคยมาเที่ยว พาหนะที่ใชเดินทาง กิจกรรมการพักผอน คาใชจายประเภทตางๆ เปนตน สวน
ที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการประเมินมูลคาของหาดสมิหลา เพื่อทราบความยินดีที่จะจายของนักทอง
เที่ยวในการใชประโยชนจากหาดสมิหลาในปจจุบันและความยินดีที่จะจายของนักทองเที่ยวเพื่อให
หาดสมิหลาคงอยูตอไป โดยการสัมภาษณในสวนที่ 3 น้ีจะมีการใชการดขอมูลและรูปถายประกอบ
การอธิบายเพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนักทองเที่ยวกอนที่จะตัดสินใจเรื่องความยินดีที่จะจาย 
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ชุดที ่2 แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอนที่ตก
เปนกลุมตัวอยาง จะใชแบบสอบถาม ซ่ึงแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของนักทองเที่ยว เชน อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตน  

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกบัการประเมินมูลคาของหาดสมิหลา เพื่อทราบความยนิดทีีจ่ะจาย
ของนักทองเที่ยวในการสงวนหาดสมิหลาไวใชประโยชนในอนาคตและความยินดีที่จะจายของนักทอง
เที่ยวเพื่อใหหาดสมิหลาคงอยูตอไป โดยการสัมภาษณในสวนที่ 2 น้ีจะมีการใชการดขอมลูและรปูถาย
ประกอบการอธิบาย เพื่อใหขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนักทองเที่ยวกอนที่จะตัดสินใจเรือ่งความยนิดทีีจ่ะ
จาย 

 
2. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนคือ  
 1. การประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา จากแบบ
จําลองจะใชการวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยแบบเสนตรงแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคม (SPSS for Windows) 
เพื่อหาคาเฉลี่ยของความเต็มใจจายในแตละดาน หลังจาก
นั้นนําคาความเต็มใจจายที่ไดคูณจํานวนนักทองเที่ยวทั้ง
หมดที่ไดประโยชนจากแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะไดมูลคาของ
หาดสมิหลา 
 2. การเสนอแนวทางการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะ
สมของหาดสมิหลา จะใชขอมูลที่ ไดจากการสัมภาษณ
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของหาดสมิ

หลา พรอมทั้งขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวหาดสมิหลา จากนักทองเที่ยวทั้ง 2 กลุม ประมวล
ผลเพื่อสรุปหาแนวทางในการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมตอไป 
 
ผลของการศึกษาคนควา 
 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  นักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลาเมื่อพิจารณากลุมตัวอยางทั้งหมด 200 คน ซ่ึงเกบ็
รวบรวมจากกลุมนักทองเที่ยวบริเวณหาด สมิหลา จําแนกตามลักษณะของประชากร พบวา นักทอง
เที่ยวเพศชายและเพศหญิงมีสัดสวนใกลเคียงกัน โดยสวนใหญมีที่พักปจจุบันในจังหวัดสงขลา รอง
ลงมาคือจังหวัดอ่ืนๆของภาคใตยกเวนสงขลา สวนใหญจะมีอายุระหวาง 21-30 ป รองลงมาคือ 
20 ปและต่ํากวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรสแลว สวนใหญมีระดับ
การศึกษาอยูในขั้นมัธยมศึกษา รองลงมาคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักทองเที่ยวสวนใหญกําลัง
ศึกษา รองลงมาคือทําธุรกิจสวนตัว/คาขาย  นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 
บาทและต่ํากวาในสัดสวนที่มากที่สุด รองลงมาคือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท  เมือ่
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จําแนกตามพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมาทองเที่ยวที่หาดสมิหลาจํานวน 
5 ครั้งและต่ํากวาตอปมากที่สุด รองลงมาคือมาเที่ยวจํานวนมากกวา 15 ครัง้ขึ้นไปตอป เปนสัดสวน
มากที่สุด รองลงมาคือมาเที่ยวจํานวนมากกวา 15 ครั้งขึ้นไปตอป โดยเหตุผลที่มาเที่ยวหาดสมิหลา
เน่ืองจากมีสิ่งดงึดูดของทศันียภาพที่สวยงามมากที่สุด รองลงมาคือเน่ืองจากหาดสมิหลาตั้งอยูใกล
ตัวเมืองสงขลา โดยจะใชรถจกัรยานยนตเปนพาหนะในการเดนิทางมากทีสุ่ด เน่ืองจากมรีะยะทางหาง
จากที่พักไมเกิน 10 กิโลเมตร สําหรับดานลกัษณะของการเที่ยวสวนใหญจะมากบักลุมเพือ่นมากทีสุ่ด 
มีกิจกรรมที่ทําบริเวณหาดสมหิลาคอื เลนนํ้า และเดนิเลน โดยในการทองเทีย่วแตละครัง้นักทองเทีย่ว
สวนใหญจะมีรายจายตางๆ เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาเดินทาง คาของทีร่ะลกึ  เปนตน เปนจาํนวน
รวมแลวไมเกิน 100 บาทเปนสัดสวนมากที่สุด ในดานทัศนคติที่มีตอหาดสมิหลาน้ัน นักทองเที่ยว
สวนใหญพอใจในสภาพที่เปนอยูของหาดสมิหลา รองลงมาคือนักทองเที่ยวมีความไมพอใจในดาน
ของการทิ้งขยะไมเปนระเบียบ สําหรับทัศนคติในดานของการอนุรักษทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 
สวนใหญนักทองเที่ยวมีทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเห็นดวยกับการปดหาด
เปนการช่ัวคราวในแตละปเพื่อใหธรรมชาติไดพักผอน และไมเห็นดวยที่จะมีการสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆที่ไมกลมกลืนกบัธรรมชาติบริเวณหาดสมิหลา เชน โรงแรม ผบั บารเบียร รานคาตางๆ 
เปนตน  

-นักทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางมาเที่ยวหาดสมิหลา 
  เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางทั้งหมด 200 คน  ซึ่งรวบรวมจากกลุมตัวอยางนักทอง
เที่ยวที่ไมเคยเดนิทางไปเที่ยวหาดสมิหลา ในบริเวณหาดสิชล จังหวัดนครศรธีรรมราช และ หาดปาก
เมง จังหวัดตรัง บริเวณละ 100  คน พบวา นักทองเที่ยวเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญ
อายุ 20 ปและต่ํากวา รองลงมาคือ 21-30 ป  โดยสวนใหญมีสถานภาพโสดมากทีสุ่ด  รองลงมาคือ
สมรสแลว นักทองเที่ยวสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในขั้นมัธยมศึกษา รองลงมาคอืปรญิญาตรขีึน้
ไป  สวนใหญนักทองเที่ยวกําลังศึกษาอยู รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว/
คาขาย ซ่ึงมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ในชวง 5,000 บาทและต่ํากวา 
รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท ในดานของพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวธรรม
ชาติทางทะเล พบวา นักทอง เที่ยวจะมีการเที่ยวทะเลในรอบหน่ึงป จํานวน 5 ครั้งและต่ํากวา ในสัด
สวนมากที่สุด รองลงมาคือมากกวา 15 ครั้งขึ้นไป สําหรบัทัศนคติในดานของการอนุรกัษทรพัยากร
แหลงทองเที่ยว สวนใหญนักทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามีทัศนคติที่ดีตอการ
อนุรักษธรรมชาติบริเวณหาดสมิหลา โดยสวนใหญเห็นดวยกับการปดหาดเปนการช่ัวคราวในแตละ
ปเพื่อใหธรรมชาติไดพักผอน และ ไมเห็นดวยกับการที่จะมีส่ิงกอสรางที่ไมกลมกลืนกบัธรรมชาตเิกดิ
ขึ้นบริเวณหาดสมิหลา เชน โรงแรม  ผับ บารเบียร รานคาตางๆ เปนตน  

 
2. การประเมินมูลคาหาดสมิหลา 

 การวิเคราะหเพื่อประเมินมูลคาแหลงทองเที่ยว ออกเปน 3 ดาน คือ มูลคาของการใช
ประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวในปจจุบัน (WTP1) มูลคาของการสงวนหาดสมิหลาไวใช
ประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต (WTP2)  และมูลคาของความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยว
ของหาดสมิหลาในกรณีของนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา (WTP3) และกรณขีองนัก ทองเทีย่วทีไ่ม
เคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน (WTP4) ดังแสดงผลการวิเคราะหในตาราง 1 
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ตาราง 1 การวิเคราะหการประเมินมูลคาหาดสมิหลา 
 WTP1 WTP2 WTP3 WTP4 
คาสัมประสิทธิ์ 
 
Sex 
Age 
 
Ed 
 
Inc 
 
Freq 
 
Close 
 
Hotel 

13.429 
(12.595)*** 
ns 
ns 
 
ns 
 
0.0002129 
(2.249)** 
-0.00935 
(-1.957)* 
ns 
 
ns 

122.565 
(4.320)*** 

ns 
1.939 
(1.734)* 

ns 
 
ns 
 
ns 
 
ns 
 
ns 

-7.111 
(-0.090)ns 

ns 
ns 
 
14.121 
(2.185)** 

ns 
 
ns 
 
ns 
 
ns 

-327.519 
(3.762)*** 

ns 
8.233 
(4.599)*** 

13.020 
(2.232)** 

ns 
 
6.868 
(3.086)*** 

97.791 
(2.331)** 

ns 
คาสถิต ิ
R2 
Adj R2 
F 
N 

 
0.061 
0.048 
4.787*** 

151 

 
0.020 
0.013 
3.007* 

150 

 
0.026 
0.021 
4.774** 

180 

 
0.215 
0.196 
11.335*** 

171 
 
หมายเหต ุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคา t-statistics 
   *** แสดงนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
  ** แสดงนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  * แสดงนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.10 
  ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 การประเมินมูลคารวมของหาดสมิหลา (Total Economic Value) กระทําโดยการรวมมูลคา
ตางๆดังน้ี 
 
 

-มูลคาการใชประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวในปจจุบัน 
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  การประเมินมูลคาการใชประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวในปจจุบัน 
กระทําไดโดย นํารายไดตอเดือนเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ซ่ึงเทากับ 6,376.89 บาท มาคูณคา
สัมประสิทธ์ิ และจํานวนครั้งตอปเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ซ่ึงเทากับ 10.60 บาท มาคูณคาสัมประสิทธ์ิ 
ตามสมการWTP1 ทําใหไดความยินดีที่จะจายเพื่อที่จะไดใชประโยชนในปจจุบันเทากับ 13.79 บาท 
แลวนําความยินดีที่จะจายเพื่อที่จะไดใชประโยชนในปจจุบันน้ีมาคูณกับจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว
หาดสมิหลา5 ในป 2545 จํานวน 1,255,008 คน  ทําใหไดมูลคาการใชประโยชนของหาดสมิหลา
ดานการทองเที่ยวในปจจุบันเทากับ  17.31 ลานบาทตอป 
 
 -มูลคาการสงวนหาดสมิหลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต  
  การประเมินมูลคาความยินดีที่จะจายเพื่อที่สงวนไวใชประโยชนในอนาคต กระทําได
โดย นําอายุเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ซ่ึงเทากับ 23.57  ป มาคูณคาสัมประสิทธ์ิ ตามสมการ WTP2   
ทําใหไดความยินดีที่จะจายเพื่อที่สงวนไวใชประโยชนในอนาคตเทากับ 168.27  บาท แลวนําความยนิ
ดีที่จะจายเพื่อที่สงวนไวใชประโยชนในอนาคตน้ีมาคูณกับจํานวนนักทองเที่ยวในภาคใตที่ไมเคยเดิน
ทางมาเที่ยวหาดสมิหลา6 ในป 2545 จํานวน 5,746,505 คน คูณสัดสวนนักทองเที่ยวที่ยินดีจาย
เพื่อสงวนหาดสมิหลาไวใชประโยชนในอนาคต ซ่ึงเทากับ 0.75 ทําใหไดมูลคาของการสงวนหาดสมิ
หลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคตเทากับ  725.22  ลานบาทตอป 
 
 -มูลคาความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา  
  การประเมินมูลคาการคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา กรณีนักทอง
เที่ยวบริเวณหาดสมิหลา กระทําไดโดย นําระดับการศึกษาเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ซ่ึงเทากับ11.69 
มาคูณคาสัมประสิทธ์ิ ตามสมการ WTP3 ทําใหไดความยินดีที่จะจายเพื่อความคงอยูตอไปเทากับ 
157.96 บาท แลวนําความยินดีที่จะจายเพื่อความคงอยูตอไปคูณกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวหาดสมิหลา ในป 2545 จํานวน 1,255,008 คน คูณสัดสวนนักทองเที่ยวที่ยินดีจายเพื่อ
ความคงอยูตอไปของหาดสมิหลาซึ่งเทากับ 0.90 ทําใหไดมูลคาของการคงอยูตอไปดานการทอง
เที่ยวของหาดสมิหลาเทากับ  178.42 ลานบาทตอป 
  การประเมินมูลคาการคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา กรณีนักทอง
เที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลามากอน กระทําไดโดย นําอายุเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ซ่ึงเทา
กับ 24.57 ป มาคูณคาสัมประสิทธ์ิ ระดับการศึกษาเฉลี่ยของนักทองเทีย่ว ซ่ึงเทากบั 11.72 มาคูณ
คาสัมประสิทธ์ิ จํานวนครั้งตอปในการเที่ยวทะเลเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ซ่ึงเทากับ 8.35 ป มาคูณคา
สัมประสิทธ์ิ และ ทัศนคติที่มีตอการปดหาดสมิหลาเปนการชั่วคราว สวนใหญจะเห็นดวยกับการปด

                                                        
5  เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาชมหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ไมมีการจัดเก็บขอมูล ดังนั้นผูวิจัยจึงใชขอมูล
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาเที่ยวในพื้นที ่อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซ่ึงจัดเก็บโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
เนื่องจากลักษณะการทองเที่ยวจะมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน 
6  เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาชมหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ไมมีการจัดเก็บขอมูล ดังนั้นผูวิจัยจึงใชขอมูล
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาเที่ยวในพื้นที ่อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซ่ึงจัดเก็บโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
จํานวน1,255,008 คน ลบออกจากจํานวนนักทองเที่ยวของภาคใต จํานวน 7,001,513 คน   
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หาดซ่ึงมีคาตัวแปรหุนเทากับ 1 มาคูณคาสัมประสิทธ์ิ ตามสมการ WTP4  ทาํใหไดความยนิดทีีจ่ะจาย
เพื่อความคงอยูตอไปเทากับ 182.50 บาท แลวนําความยินดีที่จะจายเพื่อความคงอยูตอไปคูณกับ
จํานวนนักทองเที่ยวในภาคใตที่ไมเคยเดินทางมาเที่ยวหาดสมิหลา ในป 2545 จํานวน 5,746,505 
คน คูณสัดสวนนักทองเที่ยวที่ยินดีจายเพื่อความคงอยูตอไปของหาดสมิหลา ซึ่งเทากับ 0.87 ทําให
ไดมูลคาของการคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลาเทากับ 912.40  ลานบาทตอป มลูคา
ความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลาเทากับ 1,090.82 ลานบาทตอป  
 ดังนั้นผลการประเมินมูลคารวมของหาดสมิหลา มีมูลคาประมาณ 1,833.35  ลานบาทตอป 
 
 3. แนวทางการจัดการทองเที่ยวของหาดสมิหลา 
 หาดสมิหลานับวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญอยางยิ่งในจังหวัดสงขลา ดังปรากฏใน 
คําขวัญของจังหวัดที่วา “นกนํ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญสองทะเล เสนหสะพานติณ ถ่ิน
ธุรกิจแดนใต” ยอมชวยยืนยันความมีช่ือเสียงสถานที่ดังกลาวไดเปนอยางดี  นอกจากน้ันเทศบาล
นครสงขลาไดมีนโยบายใหหาดสมิหลาเปนหองรับแขกของจังหวัดสงขลา ตามยุทธศาสตร “เมืองนา
อยู เมืองนาเที่ยว” บทบาทในเชิงนันทนาการที่เปนสถานที่พักผอนไมเพียงมปีระโยชนสําหรับประชา
ชนในพื้นที่เทาน้ัน แตยังเปนสถานที่นันทนาการสําหรับประชาชนตางพ้ืนที่และนักทองเที่ยวตางชาติที่
เดินทางเขามาเที่ยวชมดวย โดยในแตละปหาดสมิหลาจะเปนสถานที่มีการจัดงานตางๆมากมาย อาทิ
เชน การจัดวอลเลยบอลชายหาดในชวงเดือนเมษายน การจัดเทศกาลอาหารทะเลและอาหารพืน้เมือง
ใ น ช ว ง เ ดื อ น พฤษภาคม การจัดวิ่ง
สงขลามาราธอน ในชวงเดือนสิงหาคม 
งานประเพณีชัก พระในวันออกพรรษา
ซ่ึงจัดชวง เดือน ตุ ล า ค ม   ก า ร จั ด
ป ร ะ เพ ณี ล อ ย กระทงซึ่งจัดชวงเดือน
พ ฤ ศ จิ ก า ย น เปนตน  
 สํ า ห รั บ แนวทางการจัดการ
ทองเที่ยวควรจัด เชิงอนุรักษธรรมชาติ 
(Ecotourism) ไ ม ทําใหเกิดความเสียหาย
ตอมลภาวะ โดย จัดการทองเที่ยวในแต
ล ะพื้ นที่ บริ เวณ หาดสมิหลาใหมีความ
สอดคลองกัน ซึ่งสามารถแบงการพัฒนาในแตละพื้นที่บริเวณหาดสมิหลา ดังน้ี 
 พื้นที่บริเวณหาดชลาทัศนหรือหาดเกาเสง จากการเก็บรวบรวมขอมูล นักทองเที่ยวสวน
ใหญจะเปนประชาชนในทองถ่ิน คือมีที่พักอยูในอําเภอเมืองหรืออําเภอใกลเคียงที่สามารถมาพักผอน
ไดในชวงเย็นหรือสามารถเดินทางไปกลับไดภายใน 1 วัน ลกัษณะของกิจกรรมบรเิวณน้ี สวนใหญจะ
มาปกนิกเปนครอบครัว เด็กๆเลนนํ้า ชมทัศนียภาพ เปนตน แนวทางการจัดการทองเทีย่วบริเวณน้ี 
จากการสมัภาษณ สมชาย เมฆาอภิรักษ เทศมนตรีนครสงขลา ฝายการคลงั สํานักปลดัและกองสวสั
ดิการสังคม ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ จินตนา สุวรรณรัตน ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต เขต 1 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล 
สามารถสรุปไดวา บริเวณน้ีเปนทางที่ผานเขาแหลงชุมชนไดงาย ประชาชนที่ใชพื้นที่บริเวณน้ีสวน
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ใหญจะเปนประชาชนทองถ่ิน เพราะฉะน้ันการพัฒนาควรเปนกิจกรรมแนวการปกนิกของครอบครัว 
โดยจัดเปนลานกิจกรรมซ่ึงมีการแสดงดนตรีและศิลป วัฒนธรรมทองถิ่น มีลักษณะเปนสวน
สาธารณะของคนเมือง จะทําใหประชาชนไดรับทราบวัฒนธรรมตางๆ เปนการผอนคลายความตึง
เครียด นอกจากน้ันการที่ครอบครัวมาทํากิจกรรมรวมกันทําใหครอบครัวมีความอบอุน จะชวยขจดั
ปญหาสังคมตางๆได 
 พื้นที่บริเวณแหลมสมิหลา จากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่บริเวณน้ีนักทองเที่ยวสวนใหญ
จะเปนนักทองเที่ยวที่มาจากจังหวัดอ่ืนๆและนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อมาถายรูปและชมทัศนียภาพ 
เน่ืองจากบริเวณน้ีมีส่ิงดึงดูดที่สําคัญคือ รูปปนนางเงือกซ่ึงเปนสัญลักษณของหาดสมิหลาและเกาะ
หนู-เกาะแมว  ลักษณะกิจกรรมสวนใหญจะเปนการถายรูปเปนที่ระลึก การชมทัศนียภาพ การเลือก
ซ้ือของที่ระลึกตางๆ เปนตน แนวทางการจัดการทองเที่ยวบริเวณน้ี  จากการสัมภาษณ ไพศาล สุก
ใส อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ กุลดารา เพียรเจริญ อาจารยประจําสาขา
วิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต สามารถสรุปไดวา 
สภาพที่เปนอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว เพียงแตวาเจาหนาที่ผูดูแลควรจะดูแลเรื่องความ
สะอาด ความเปนระเบียบของรานคา หาบเร แผงลอยตางๆ เนนความทันสมัยและความสะอาดของ
รานคามากขึ้น ในสวนของตนไม โดยเฉพาะตนสนซ่ึงมีอยูมากมายบริเวณหาด ควรดูแลในเรื่องของ
การหักโคนซ่ึงจะเปนอันตรายตอนักทองเที่ยว นอกจากน้ัน ควรมีการปลูกไมดอกไมประดับเพื่อตก
แตงสถานที่เพิ่มเติม  
 พื้นที่บริเวณแหลมสนออนถึงกรมหลวงชุมพร จากการเก็บรวบรวมขอมูลนักทองเที่ยวสวน
ใหญจะเปนประชาชนในพื้นที่ ลักษณะของกิจกรรมบริเวณน้ีสวนใหญคือ การสักการะบูชากรมหลวง

ชุมพร การชมทัศนียภาพ การพักผอน เปนตน จากการ
สัมภาษณ สมชาย เมฆาอภิรักษ เทศมนตรีนครสงขลา 
ฝายการคลัง สํานักปลัดและกองสวัสดิการสังคม ซ่ึงสอด
คลองกับความคิดเห็นของจินตนา สุวรรณรัตน ผูชวยผู
อํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานัก
งานภาคใต เขต 1 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล 
สามารถสรุปไดวา บริเวณแหลมสนออนน้ันควรจะเปนที่
สําหรับเปนแคมปปง สําหรับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือมาออก
คายพักแรม และควรมีกิจกรรมทางนํ้าและชายหาดเพิ่ม

มากขึ้น อาทิ วินดเซิรฟ เรือใบ บานานาโบต การขี่จักรยานชายหาด เปนตน ตางจากความคิดเห็น
ของ ไพศาล สุกใส อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ ซ่ึงมีความเห็นวา บริเวณแหลมสนออนควรจะจัดเปนที่แคมปปง
อยางเดยีว ไมเหมาะที่จะจดักจิกรรมทางนํ้าหรอืบนชายหาดเน่ืองจากบริเวณดงักลาวมีตนไมหนาทบึ
และอยูบริเวณริมถนน นอกจากน้ันบริเวณนี้ยังมีน้ําทะเลตื้นเขินไมเหมาะที่จะมีกิจกรรมทางนํ้าเกิดขึน้ 
สวนบริเวณรูปปนกรมหลวงชุมพร นอกจากจะจัดใหนักทองเที่ยวมาสักการะบูชากรมหลวงชุมพร
แลว ควรเพิ่มกิจกรรมการตกปลาและการชมทัศนียภาพบริเวณเขื่อนดวยเพราะจะทําใหเห็นทัศนีย
ภาพ 2 ดานคือ เกาะหนู-เกาะแมว และ ชีวิตของประชาชนบริเวณทาเรอืนํ้าลกึ โดยการปรบัพืน้ทีเ่ขือ่น
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ใหสามารถขึ้นไปเดินไดและมีการกั้นรั้วเพื่อปองกันอันตราย โดยการกอสรางเพิ่มเติมน้ีควรจะทําให
สอดคลองกับธรรมชาติดวย  
 ในดานปญหาที่เกิดขึ้นบริเวณหาดสมิหลาน้ัน สามารถสรุปดังน้ีคือ ปญหาทางดานธรรม
ชาติ เนื่องจากการกัดกรอนของชายฝงทะเลที่เกิดจากคลื่นลมและตนสนซึ่งมีลักษณะเปนตนไมกลวง
และกิ่งกานมากมายทําใหยากตอการดูแลรักษา ซึ่งปญหาเหลาน้ีคงจะเปนเรื่องยากและตองใชงบ
ประมาณมากที่จะแกไขได และปญหาดานสังคม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งขยะเปนปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้นบริเวณหาด จากการสัมภาษณ บรรจิต ปานรังสี หัวหนาการรักษาความสะอาด กองสา
ธารณสุข เทศบาลนครสงขลา ขยะสําหรับวันธรรมดาจะมีประมาณ 3-5 ตันตอวัน แตวันเสาร
อาทิตยและวันหยุดน้ันจะมีถึงประมาณ 10 ตัน นอกจากน้ัน คือเรื่องของพอคา-แมคาบรเิวณหาด ซึง่
มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและรบกวนนักทองเที่ยว ซ่ึงในการแกปญหาเหลาน้ีตองปลูกจิตสํานึก
คนในทองถ่ิน พอคา-แมคา และนักทองเที่ยว ใหนึกถึงประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตนเปน
สําคัญ 
 สําหรับประเด็นการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการของหาดสมิหลา ซ่ึงจากการเก็บแบบ
สอบถามนักทองเที่ยวสามารถวิเคราะหความยินดีที่จะจายเพื่อที่จะไดใชประโยชนในปจจุบัน เทากับ 
13.79 บาท แตจากการสัมภาษณทุกทานมีความเห็นสอดคลองกันคือ ไมควรมีการจัดเก็บคาเขาชม
หาดสมิหลาดังเชนสถานที่อ่ืนๆ เชนนํ้าตกหรือเกาะ แตควรจะใหประชาชนไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 
โดยหนวยงานที่รับผิดชอบควรจะหารายไดจากการเก็บคาจอดรถ การจัดบริการหองนํ้า-หองอาบ
นํ้า การจัดเก็บจากรานคาบริเวณหาด การบริการกิจกรรมทางนํ้าและชายหาด เปนตน ซึง่การดาํเนิน
การจัดเก็บหารายไดควรใหมีประสิทธิภาพ 
 
การสรุปผลการวิจัย 
 หาดสมิหลาถูกจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศไทย ในปหน่ึงๆจะมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากมาย แตเน่ืองจากประโยชนสวนใหญของแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติในลักษณะน้ีมักเปนสินคาและบริการที่ไมมีราคาหรือไมมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนในตลาด 
เพราะสินคาเหลาน้ีมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะประเมินตน
ทุนและผลประโยชนของพื้นที่แหลงทองเที่ยว เพื่อจะเปนขอมูลประกอบการตดัสนิใจของภาครฐับาลใน
การจัดสรรงบประมาณการดแูลแหลงทองเที่ยวกําหนดนโยบายและทศิทางการใชประโยชนจากแหลง
ทองเที่ยว 
 กรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษา ไดแก วิธีการประเมินมูลคาจากการสํารวจ (Contingent 
Valuation Method : CVM) โดยการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเที่ยวของหาดสมิ
หลา 3 ดาน คือ มูลคาการใชประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวในปจจุบัน มูลคาการสงวน
หาดสมิหลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต และมูลคาความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยว
ของหาดสมิหลา การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากการสํารวจขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถาม ทําการ
สุมอยางงาย ( Simple Sampling) สํารวจระหวางเดือน กุมภาพันธถึงมีนาคม 2546 จาํนวน 400 ตวั
อยาง ซ่ึงเก็บจากนักทองเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา จํานวน 200 ตัวอยาง และนักทองเที่ยวที่ไมเคย
เดินทางมาเที่ยวหาดสมิหลามากอน จัดเก็บ ณ หาดสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และหาดปากเมง 
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จังหวัดตรัง จํานวน 200 ตัวอยาง และขอมูลจากการสัมภาษณหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวของหาดสมิหลา เพื่อหาแนวทางในการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสม 
 ผลการศึกษาพบวา ความยินดีที่จะจายเพื่อใชประโยชนของหาดสมิหลาดานการทองเที่ยวใน
ปจจุบันเทากับ 13.79 บาทตอคนตอครั้ง สามารถคํานวณมูลคาการใชประโยชนของหาดสมิหลา
ดานการทองเที่ยวในปจจุบัน เทากับ 17.31 ลานบาทตอป ความยินดีที่จะจายเพ่ือสงวนหาดสมิหลา
ไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคตเทากับ 168.27 บาทตอคนตอป สามารถคํานวณมูลคา
การสงวนหาดสมิหลาไวใชประโยชนดานการทองเที่ยวในอนาคต เทากับ 725.22  ลานบาทตอป และ
ความยินดีจะจายเพื่อความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลากรณีนักทองเที่ยวบริเวณ
หาดสมิหลาและกรณีนักทองเที่ยวที่ไมเคยเดินทางไปเที่ยวหาดสมิหลา เทากับ 157.96 และ 182.50 
บาทตอคนตอป สามารถคํานวณมูลคาความคงอยูตอไปดานการทองเที่ยวของหาดสมิหลา เทากับ 
1,090.82 ลานบาทตอป ทําใหไดมูลคารวมทางเศรษฐศาสตรของหาดสมิหลา เทากับ 1,833.35  
ลานบาทตอป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหการประเมินมูลคาและสัมภาษณหนวยงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถหาแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางให
หนวยงานที่เกี่ยวของบริเวณหาดสมิหลา ไดดังน้ี 
 1. ควรจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ โดยจัดการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ในบริเวณ
หาดใหมีความสอดคลองกัน ไดแก พื้นที่หาดชลาทัศน ควรจัดลักษณะเปนลานกิจกรรม เปนที่พัก
ผอนสวนสาธารณะของคนเมือง พื้นที่บริเวณแหลมสมิหลา ควรพัฒนาพื้นที่ใหมีความสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม ควบคุมหาบเร แผงลอยและรานคาตางๆ และพื้นที่บริเวณแหลมสน
ออนถึงกรมหลวงชุมพร ควรจดัเปนพื้นที่แคมปปง กิจกรรมทางนํ้าและชายหาด แหลงตกปลา จุดชม
ทัศนียภาพ เปนตน 

2. การจัดหารายไดเพื่อใชในการพัฒนาหาดน้ัน ไมควรมีการเก็บคาเขาชม แตควรหารายได
จากการเก็บคาจอดรถ การจัดบริการหองนํ้า-หองอาบนํ้า การจัดเก็บจากรานคาบริเวณหาด การ
บริการกิจกรรมทางน้ําและชายหาด เปนตน 
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ยังไมสายนัก...ท่ีชุมชนมุงม่ัน รวมคิด รวมทํา เพื่อทองถิ่นตนทองเท่ียวท่ี
นาอยู 

รําไพพรรณ  แกวสุริยะ1 

 
 

“ยังไมสายนัก หากทุกชุมชนเขมแข็งและรวมกันคิด รวมกันพิจารณาและรวมกันทํากิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อใหทองถ่ิน(ตําบล)ของตนเปนถิ่นที่นาอยู” 
 ที่ดิฉันเกริ่น  เชนน้ี ก็เพราะทราบวา ขณะน้ี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองของทุก
จังหวัด ซ่ึงอยูในสายงานการปกครองของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทีม่ีภาร
กิจการออกแบบผังเมืองในชุมชน (ทุกอบต.)ในเมืองและในจังหวัด กําลงัเรงงานการประชมุรบั
ฟงความคิดเห็นจากชุมชนในแตละอาํเภอ เพื่อกําหนดแบบแผน ผังเมืองของชุมชน ใหเปนเมอืงทีน่าอยู  
ดังนั้น จึงขอประกาศเนนย้ําแจงขาวถึงชุมชนทุกชุมชนวา ถิ่นที่ทานอาศัยอยูนั้น สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดจะจัดประชุมที่ไหน เมื่อใดแลว ทานทุกคนผูมีสวนรับผิดชอบเปนชุมชน ไม
ควรพลาดการมีสวนรวมตอการประชุมนั้น 
 โครงการจัดทําผังเมืองของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมชุมชนที่สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองของทุกจังหวัดน้ัน เขาไดจัดทํากันมาแลว ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ และกําลังจะ
ตองประกาศใชเปนผังเมืองรวมในปลายป ๒๕๔๘ น้ี ขณะนี้ อยูในขั้นตอนการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นจากชุมชนที่เปนเจาของทองถ่ินเปนการทํางานในขั้นตอนสุดทาย จากนั้นจะจัดทําสรุป
ประกาศเปนผังเมืองรวมชุมชน  
 ผังเมืองรวมชุมชนนั้นก็คือ เขตกําหนดการใชพื้นที่ในชุมชน ในเขต อบต. ในแตละอําเภอ เพือ่
ใหเปนถ่ินที่นาอยู(Healthy Village)และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 หากกลาวเชนน้ี ก็คงจะมีคําถามวา ถ่ินที่นาอยูหรือตําบลหรืออําเภอที่นาอยูคืออะไร? เกี่ยว
ของอะไรกับชุมชน? 

                                                
1 ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมสินคาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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 ดังนั้น จึงขอชวนใหทานคิดถึงบานเมืองที่ผาสุกน้ันเปนอยางไร? เปนเมืองที่มีบานเรือน
สรางตามแบบดั้งเดิมตามศิลปะการกอสรางอยางที่ปูยาตาทวดเราออกแบบไว เปนกลุม เปนหมู ไมมี
อาคารที่แปลกปลอมกอมลพิษทางสายตา มีซอย มีถนนใหเดินทางกันสะดวก มีความปลอดภัย 
สะอาดและรมรื่น ถ่ินที่อยูอาศัยน้ีรวมถึงบานเรือนที่ตั้งอยูเชิงเขา ชายนํ้า ไมรุกล้ําเขตธรรมชาต ิแม
นํ้า คลอง คูเมือง และปูชนียสถาน(มรดกทางวัฒนธรรมทองถ่ิน)  มีสาธารณูปโภค(ไฟฟา น้ําประปา 
การส่ือสารและอินเตอรเนต ธนาคาร สถานพยาบาล สวนสาธารณะและที่พักผอนหยอนใจ )ทกุระบบ
มีคุณภาพอํานวยความสะดวกตอการใชประโยชนไดรวดเร็ว แมการปกครองในทองถ่ินมีแผนพัฒนา
และแผนสงเสริมตลาดที่เปนระบบเพื่อสรางฐานะและเศรษฐกิจของชาวเมืองอยูในระบบพอเพียงหรือ
สามารถแขงขันได 
 สําหรับชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี น้ันยอมมีสถานภาพไมตางจากถ่ินที่อยูอาศัยเลย 
พิจารณาจาก ทุกคนมีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุน มีการศึกษาที่ดี(สถานศึกษามีคุณภาพ) มีงานทํา
ตามที่ตนชอบ มีรายไดดี มีระบบขนสงมวลชนที่สะดวก  มีบานเรือนอยูในสภาพแวดลอมที่ดีสะอาด
ปราศจากมลพิษทั้งปวง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทุกคนในชุมชนมีจิตสํานึกตอการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีศีลธรรมและจริยธรรมดี 
 เมื่อคิดอยากมีถิ่นที่อยูอาศัยนาอยู ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชนน้ี ใครละ!.. จะเปนฝายพลกัดนั
ใหเปนความจริงได? อยางไร? คําตอบคือ องคกรชุมชนที่อาศัยอยูในทุกพ้ืนทีน่ั่นแหละ ตองรวม
คิด รวมทํา 
 หากทานยังงงอยูวา องคกรชุมชนอยูที่ไหน?  ตัวเราน้ันคือ ประชาชน  เชนน้ีละก ็ตองขอ
อธิบายสักนิดวา 

กลุมประชาชนคือ องคกรชุมชนหรือประชาคม(Community)  นับเปนองคกรเล็กที่สุดของการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทเปนเจาของทองถ่ิน เจาของทรัพยากร  เจาของแหลงทองเทีย่ว  และมี
หนาที่ตอการพัฒนาและสงเสริมทองถ่ินใหเปนเมืองที่นาอยู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกันตามรัฐ
ธรรมนูญฉบับพ.ศ.๒๕๔๐(ลาสุด) ซึ่งกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนตามกฎหมาย ดังน้ี   

ในหมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตราที่ ๔๖ ระบุไววา บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษและฟนฟู

จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรอืวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่นและของชาต ิและมสีวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน ทั้งน้ีตามกฎหมายบัญญัติ 

มาตราที่ ๕๖ ระบุไววา สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และ
การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สง
เสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูอยางปกติและตอเน่ือง ในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ  

เพื่อใหการทํางานของชุมชนรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆอยางมีความคลองตัว ชุมชนหรือประชา
คมจะตองเลือกผูแทนกลุมหนึ่งเพื่อทําหนาที่เปนองคกรชุมชนไดแกประธาน รองประธาน (๑-๒ 
ตําแหนง) เลขานุการและผูชวยเลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิกหรือสมุหบัญชี  ปฎิคมและ
ประชาสัมพันธ รวมเปนคณะกรรมการแลวควรมีจํานวน ๙-๑๑ ตําแหนง เพื่อใหมีการลงมติไดเปน
เสียงขางมาก เมื่อตองมีการลงคะแนนเสียงตดัสินใจทํางานเปนมติจากที่ประชุม จากน้ันมกีารกาํหนด
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หนาที่ ระเบียบ กติกา และรายงานตอชุมชนในทองถ่ินอยางชัดเจน โปรงใส เชน ชมุชนสามแพรง 
ชุมชนทาเตียน (เขตพระนคร  กรุงเทพฯ) ชุมชนวัดเกตุการาม(อ.เมืองเชียงใหม) ชุมชนรักษอัมพวา
(อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)ชุมชนรักเมืองปาย(อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน)ชุมชนฮักเมืองนาน
(จังหวัดนาน)เปนตน  เพื่อใหการทํางานของกลุมผูแทนสามารถทํางานไดควรกําหนดเงินตอบแทน
เปนเบ้ียประชุม สําหรับคาใชจายอื่นรวมอยูในงบประมาณดําเนินการ  
 บทบาทขององคกรชุมชนหรือประชาคมตอการจัดการเมืองหรือทองถ่ินที่นาอยูและคุณ

ภาพชีวิตที่ดีนั้น จะตองทํางานรวมกัน
กับพันธมิ ต ร 2(partnerships)โดยร วม
เสนอความคิด ระดมความคิดเห็นใน
การศึกษาสถานภาพของทองถ่ินที่ตน
อาศัยอยู  มี จุด เด น  จุดด อย  โอก าส 
อุปสรรคและปญหาอะไรบาง  จากน้ันจึง
รวมวางแผนงาน  ทั้ งแก ไขปญหา
(พิจารณาภารกจิใดควรทําเรงดวน กอน 
หลัง)  การสงเสริมและประชาสัมพันธ
ทองถ่ิน(ดานการทองเที่ยว ) ทําแผน
ปฏิบัติการทั้งแผนเฉพาะกิจ แผนระยะ
เรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว รวม
มือกันทํางานตามแผนที่วางไวใหเปนผล

สําเร็จ และ รวมกันประเมินผลงาน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวดวยกัน หรือพบ
ปญหาที่ตองรวมกันแกไข ฟนฟู พัฒนาใหมีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนั้น องคกรชุมชนตองทําหนาที่
สรางเครือขายภายในอําเภอและตางอําเภอ ตางจังหวัด เพื่อสรางความเจริญในทองถ่ินพรอมกัน 
 สําหรับการรวมประชุมเสนอความคิดเห็นจากชุมชน กับสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองของทุกจังหวัดที่จัดขึ้นภายในเดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๔๘ น้ัน จึงเรียนใหทุกทานที่เปนเจา
ของมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมในทองถ่ินทาน อยาไดละเลย ไปรวมรับรู รวม
เสนอความเห็น และพิจารณากันวา แบบแผนทุกสวนตองมีผลดีหรือผลประโยชน และผลเสียหรือ
ปญหาตองคิดใหเสมอภาคกัน แมสวนใดที่เกิดผลกระทบ อันเปนปญหา แตจะเกิดผลประโยชน
ตอทองถ่ินในระยะยาวก็นายินยอม เพราะการพัฒนาทองถิ่นทุกอยางนั้น ยอมกอผลกระทบหรือ
เกิดปญหาระยะส้ัน แตผลประโยชนที่จะเก็บเกี่ยวไดในระยะยาวยอมเปนไปได ดังน้ัน การพัฒนาบาน
เมืองแตละกรณีจึงตองรวมกันพิจารณาหลาย ๆ คน 
 เมื่อทองถิ่นที่ทานอยูอาศัย เปนเมืองที่นาอยู ประชาชนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีแลวน่ี
แหละ จึงถึงวาระที่การทองเที่ยวเปนที่นาสนใจของคนตางบานตางเมือง อยากเดินทางมาเที่ยวชม 
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทานมีอยู รักษาไว  
  หากพิจารณาถึงมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมในทองถ่ินแลว นักวิชา
การดานการพัฒนาการทองเที่ยวไดแยกออกเปนประเภทตาง ๆ ได ๗ ประเภท คือ  

                                                
2 พันธมิตร หมายถึง หนวยงานภาคราชการที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา นักกฎหมาย ปราชญทองถิ่นหรือองค
ความรูทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ผูนําศาสนา และส่ือมวลชนทองถิ่น  
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๑. แหลงธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเดน เปนเอกลักษณของทองถิ่นเชน ปา เขา นํ้าตก 
ถํ้า ทะเล 
  ๒. แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร ศาสนสถานที่สวยงาม 

๓. พิพิธภัณฑพื้นบาน  
๔. งานบุญพื้นบาน การละเลนพื้นเมือง งานประเพณีพื้นเมืองในรอบป( ๑๒ เดือน) 
๕. ภูมิปญญาพื้นบาน 3วิถีชีวิตพื้นบาน และการประกอบอาชีพหลักในชุมชน 
๖. ไรนา สวนเกษตรตาง ๆ และฟารมเลี้ยงสัตวตาง ๆ 
๗. บุคลากรในทองถ่ินที่มีความสามารถ ทํางานในธุรกิจทองเที่ยวดานบริการอยางมีคุณ

ภาพในแตละสาขา เชน บริการรถนําเที่ยว เรือนําเที่ยว  บริการในรานอาหาร และบริการนําเที่ยว
(มัคคุเทศกทองถ่ิน  นักส่ือความหมายทองถ่ินหรือวิทยากรในทองถิ่น) เปนตน 

 ดังน้ัน หากนําทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถ่ินมาจัดรูปแบบการทองเที่ยวก็เขาหลัก
การการทองเที่ยวตามความสนใจของนักทองเที่ยวในสมัยโลกไรพรมแดนแลว สามารถจัดรูปแบบ
การทองเที่ยวไดหลากหลาย ไดแก 

๑. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism)    
๒. การทองเที่ยวเชิงเกษตร(Agrotourism)   
๓. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา(Geotourism)    
๔. การทองเที่ยวเชิงประวัติ

ศาสตร(Historicaltourism)  
๕. การทองเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและ

ประเพณี(Cultural&Traditional Tourism) 
๖. การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ(Ethnic Tourism) 
๗. การทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร(Astrological 

Tourism) 
๘. ก าร ท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ทั ศ น ศึ ก ษ า แ ล ะ

ศาสนา(Edu-meditation Tourism) 
๙. การทองเที่ยวเชิงกีฬา(Sports Tourism)  
๑๐. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ(Health Tourism) 
๑๑. ก า ร ท อ ง เที่ ย ว แ บ บ พํ า นั ก ร ะ ย ะ

ยาว(Longstay) 
รูปแบบของการทองเที่ยวทั้ง ๑๑ ประเภทน้ี  แตละประเภทยังสามารถจัดกิจกรรมการทอง

เที่ยว ( Tourism acttivities) ไดหลายหลากเชนกัน ไดแก การทองเที่ยวเดินปาชมและศึกษาพรรณไม 
สมุนไพร การดูนกดูแมลง การพายแคนูและคยักค การปนเขา การขี่จักรยานทองเที่ยว การขี่มา ขี่
ควายทองเที่ยว การฝกชางและน่ังชางทองเที่ยว การเลนเรอืใบ การเลนบอลลนู การลองแกงลองเรอื

                                                
3 ภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความรู ความเชื่อ ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการจัด
การและการแกไขปญหาของชาวบานในพื้นถ่ินนั้นไดส่ังสมและสืบสานกันมาปรากฏอยูถึงทุกวันนี้ ไดแก  บานเรือน 
การประดิษฐของใช /เค ร่ืองแตงกายและเครื่องประดับ /อาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกิน/ ภาษาถิ่น/ 
การละเลนพื้นบาน ดนตรีพื้นบานและนาฏศิลปพื้นบาน/ การรักษาสุขภาพกับการแพทยพื้นบานและสมุนไพร การ
ประกอบอาชีพหลัก 
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ยาง การเลนเจตสกีและสกีนํ้า การดําน้ํา การเลนกอลฟ การวาดภาพและถายภาพ การเรียนทํา
อาหาร เรียนศิลปะการแสดงสาขาตาง ๆ การนวดแผนไทย การเรียนและฝกสมาธิเปนตน 

ฉะนั้น เมื่อทานทราบขาวโครงการจัดทําผังเมืองของสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองรวมชุมชนที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองของทุกจังหวัด ที่ทานอยูวา จัดขึ้นเมื่อใด วันใด
แลว(ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม๒๕๔๘) ตองไมลืมวา ภารกิจของประชาชนในพ้ืนที่ตอการ
รวมคิด รวมพิจารณา เปนหนาที่ของทานตามกฎหมาย  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

เอกสารคนควา 
1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การทองเที่ยวที่ยั่งยืน รําไพพรรณ แกวสุริยะ พฤษภาคม 

2546 
2. ภาพประกอบเรื่อง คัดลอกจาก หนังสือ เอกสารแปลงนโยบาย เมืองนาอยู ชุมชนนาอยูไปสู

ปฏิบัติ ฉบับประชาชน พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2547 
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สรุปสถานการณการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
เดินทางเขาประเทศไทยในชวงไตรมาสแรกป 2548 (มกราคม-

มีนาคม)1 
o ผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัตภิัยมีผลกระทบตอการลดลงของจํานวนนักทองเทีย่ว
ในไตรมาสแรก  

 
 

 ภาพรวมของสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทีเ่ดินทาง
เขาไทยในชวงไตรมาสแรกมีแนวโนมชะลอตัวลดลงเล็กนอย อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก
เหตุการณธรณีพิบัติภัยใน 3 จังหวัดภาคใตในแถบอันดามัน (ภูเก็ต กระบ่ี พังงา) ซ่ึงเปน
แหลงทองเที่ยวหลักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินเขาสูทา
อากาศยานภูเก็ตจํานวนมาก สงผลใหในไตรมาสแรกมีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา
ภูเก็ตโดยตรงลดลงไปถึงรอยละ 71 แมวานักทองเที่ยวบางสวนจะ หันเหการเดนิทางเขาทาง
ทาอากาศยานกรุงเทพแทน แตก็ไมสามารถดึงสถานการณภาพรวมทัง้หมดใหฟนคืนกลบัมา
ได โดยในชวงไตรมาสแรก มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขาทาอากาศยาน
กรุงเทพลดลงเล็กนอยในอัตรารอยละ 0.15 หรืออยูในอัตราคงที่จากชวงเวลาเดียวกนัของ
ปที่ผานมา  ทั้งน้ีนักทองเที่ยวสวนหน่ึงไดหันเหจากแหลงทองเที่ยวแถบอันดามัน ไปยังพื้นที่
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ     ใกลเคียงทดแทน เชน สมุย ชะอํา-หัวหิน พัทยา ระยอง ตราด สงผล
ใหแหลงทองเที่ยวดังกลาวมีปญหา ที่พักไมเพียงพอกับความตองการ  

                                                        
1 งานวิเคราะหสถานการณการตลาดตางประเทศ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 



 
หนา 2 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 

อยางไรก็ดี หากพิจารณาในรายละเอียด จะพบวาในชวงเดือนสุดทายของไตรมาส 
สถานการณการทองเที่ยวมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ โดยมีการเดินทางเขาทาอากาศ
ยานกรุงเทพเพิ่มขึ้น   รอยละ 18 ในขณะที่การเดินทางเขาทาอากาศยานภเูกต็มแีนวโนมชะลอ
ตัวลดนอยลง จากเดือนมกราคมที่ลดลงถึงรอยละ 92 และเดือนกมุภาพนัธลดลงรอยละ 62 
เหลือเพียงรอยละ 39 ในเดือนมีนาคม โดยเริ่มมีแนวโนมการฟนตัวกลับมาสูแดนบวกใน
หลายตลาดหลัก อาทิ เกาหล ีฟลิปปนส สหราชอาณาจักร อเมริกา แคนาดา  และนิวซีแลนด 
ทั้งน้ีเปนผลจากความรวมมือของทั้งภาครัฐและ เอกชนในการเรงฟนฟูแหลงทองเที่ยวแถบ
อันดามันใหกลับมาสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว  รวมทั้งการที่ ททท. สํานักงานตางประเทศ 
และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไดเรงสรางการรับรูถึงความพรอมของแหลงทองเทีย่วและส่ิง
อํานวยความสะดวกในพื้นที่ที่สามารถเปดรองรับนักทองเที่ยวไดทันเหตุการณ อาทิ การจัด 
Maga Fam Trip พาส่ือมวลชนและบริษัทนําเที่ยวในตางประเทศมาดูความพรอมของแหลงทองเที่ยวที่เกิด
เหตุ เปนตน อน่ึง นักทองเที่ยวสวนใหญมีความเขาใจเปนอยางดีวาเหตกุารณธรณพีบิตัภิยัที่
เกิดขึ้นเปนภัยธรรมชาติ และพรอมที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง   

o ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเร่ิมสงผลกระทบชัดเจนในภาพกวางสําหรับ
ในไตรมาสที่สอง 

 

สําหรับปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อปที่ผานมาน้ัน มีผล
กระทบในวงจํากัดเฉพาะตลาดมาเลเซียและสิงคโปรที่เดินทางเขาดานทางบก เฉพาะบางดาน
เทาน้ัน โดยเฉพาะดานสะเดาเขาอําเภอหาดใหญไดรับผลกระทบมากที่สุด แตก็มีนักทองเที่ยว
บางสวนที่หันเหการเดินทางไปยังทาอากาศยานกรุงเทพทดแทน เน่ืองจากมีการเปดให
บริการของสายการบินตนทุนต่ําหลายสาย จึงสงผลใหภาพรวมของทั้งสองตลาดยังคงเติบ
โตในแนวบวก  

สําหรับในชวงตนป 2548 (มกราคม-กุมภาพันธ) การเดินทางเขาทาดานสะเดาซ่ึง
เปนดานใหญที่สุดของดานชายแดนภาคใต มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 28  ในขณะทีก่าร
เดินทางเขาทางทาอากาศยานหาดใหญยังไมมีผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว โดยมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 50 อยางไรก็ดี ภายหลังจากเหตุการณระเบิด ณ ทาอากาศยานหาด
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ใหญเมื่อคืนวันที่ 3 เมษายนที่ผานมา คาดวา จะสงผลใหสถานการณการเดินทางเขาของ
ตลาดมาเลเซียและสิงคโปรซ่ึงเปนตลาดหลักในแถบน้ีมีแนวโนมเดินทางเขาทางดานภาคใต
ปรับตัวลดลง  

ทั้งน้ี การขยายพื้นที่ของการกอการรายมายังทาอากาศยานหาดใหญดังกลาวไดสง
ผลกระทบดานลบตอความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยของการเดินทางในภาพรวมทัง้ประเทศ 
โดยหลายประเทศไดมีการออกประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทย 
อาทิ       ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และออสเตร
เลีย ทั้งน้ี หากประเทศไทยสามารถสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในภาพรวมทั้ง
ประเทศได โดยไมมีเหตุ กอการรายขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก ก็คาดวาจะสามารถลดการชะลอตวั
ลงของนักทองเที่ยวในไตรมาสถัดไปได 
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เก็บตกจาการสัมมนา  The 54th Pacific Asia Travel Association 
(PATA) 

 

ฐิติรัตน สุขพาสนเจริญ1 

 
 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมสัมมนา The 54th Pacific Asia Travel Association (PATA) Annual 
Conference พรอมผูแทนจาก 44 ประเทศทั่วโลกรวม 1,176 คน ณ Macau Tower Convention Centre 
เขตปกครองพิเศษมาเกา ระหวางวันที ่18-20 เมษายน 2548 โดยการประชุมครั้งน้ีจัดขึ้นภายใต
แนวคิด “connecting Tourism Stakeholder” ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของ Panallists ที่เชี่ยว
ชาญในแตละสาขาที่ไดรับเชิญ (Interactive Discussion) กับผูเขารวมรับฟงในหัวขอน้ันๆ สาระสําคัญที่
นาสนใจจากการสัมมนา ผูเขียนไดสรุปไวเปนประเด็นๆ และขอนําเสนอใหกับทุกทานไดรับทราบดังน้ี 
 
อุตสาหกรรมการบิน 

1. ภายหลังวิกฤติการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมจงึควรมกีารวางแผน
ปฏิบัติการรวมกัน มีการส่ือสารและรวมมือกันอยางเขมแข็งใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การขนสงทางอากาศ จะตองปรับตัวมุงสูการเปนอุตสาหกรรมตนทุนต่ําอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ในขณะที่ผูโดยสารมีความตองการเดินทางรูปแบบราคาถูก 
ซึ่ง  Mr. Giovanni (IATA Director General and CEO) ระบุวานับจากป 2544 เปนตนมา 

                                                
1 พนักงานวางแผน กองวางแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกประสบกับภาวะขาดทุนเปนจํานวน US$ 36 พันลาน และคาด
การณวาหากนํ้ามันยังคงมีราคาสูงขึ้นอยางตอเน่ืองในป 2548 อุตสาหกรรมการบินจะ
ขาดทุน US$ 5.5 พันลาน 

3. IATA มุงที่จะใหอุตสาหกรรมการบินปรับตัวสูการเปนอุตสาหกรรมตนทุนต่ํา โดยเนน 3 
ภารกิจสําคัญ คือ 
3.1 การหลีกเลี่ยงตนทุนจากระบบที่ซับซอน (Simplify the business)  โดยสนับสนุนการใช 

e-ticket แทนการออกบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถประหยัด US$ 9 ตอฉบับ และคาด
การณวาในป 2548 จะมีการใช e-ticket ผานระบบอิเล็กทรอนิกสรอยละ 40 เพิม่จาก
ปที่ผานมาที่รอยละ19 ทั้งนี้ AITA ไดตั้งเปาที่จะหยุดการพิมพบัตรโดยสารทั้งหมด
ภายในป 2550 

3.2 การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และการแขงขันอยางยุติธรรม 
3.3 นโยบายการขยายการเปดนานฟาเสรีการบินมากขึ้น โดยคํานึงถึงความตองการของ

ตลาด ในการกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรม มิใชภาครัฐ 
 

Windows on China 
1. การทองเที่ยวจีนมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยในป 2547 จนีมรีายไดจากการทอง

เที่ยว 82 พันลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากป 2546 รอยละ 40.1 และจากสถิติป 
2539–2547 จีนมีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 12.5 ตอป ซ่ึงสูงกวาอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของจีนกวา 1.5 เทา  สําหรับการเดินทางออกนอกประเทศ
ของนักทองเที่ยวจีน ในป 2547 มีจํานวน 28.9 ลานคน เพิ่มขึ้นจาก 16.6 ลานคน และ 
20 ลานคน ในป 2545 และ 2546 ตามลําดับ ในขณะที่การเดินทางในประเทศน้ันมี
จํานวนประมาณ 840 ลานคนครั้ง  

2. World Tourism Organization (WTO) คาดการณวา ใน
ป 2563 นักทองเที่ยวจีนจะมีการเดินทางออกนอก
ประเทศถึง100 ลานคน 

3. นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางทองเที่ยวในยุโรปมคีาใชจาย
เฉลี่ยประมาณ US$175/คน/วัน ซึ่งสูงเปน 3 เทา
ข อ งค า ใช จ าย ที่ นั ก ท อ ง เที่ ย วญี่ ปุ น ใช จ าย ใน
ประเทศออสเตรเลีย 

4. Mr. Yao (China International Travel Service Executive Vice President) ระบุวากลุมตลาด
เฉพาะที่มีศักยภาพในการทําตลาด Outbound จีน คือ Student Travel และ Cruising 

5. แมรัฐบาลกลางของจีนตระหนักถึงความสําคัญของภาคบริการ ซึ่งรวมถึงการทองเที่ยว 
และมีความพยายามผลักดันการทองเที่ยว โดยมีการลงทุนมหาศาลเพื่อปรับปรุงโครง
สรางพื้นฐาน  รวมถึงการปรับปรุงและสรางทาอากาศยานใหม ถนนสายใหมๆ  อันเปน
ผลจากนโยบาย Go West ในป 2543 ซ่ึงลวนแตเปนโอกาสสําหรับการลงทุน แตในทาง
ปฏิบัติ กลับพบอุปสรรคมากมายในระดับทองถ่ิน เชน การไมปฏิบัติตามขอตกลง มาตร
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การกีดกัน บริษัททองเที่ยวตางชาติไมไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจ Outbound tour และ
สําหรับการรวมทุนน้ัน พบกับความลมเหลวถึงรอยละ 95 

 

การคาดการณสถิตินักทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
PATA Director - Strategic Intelligence Centre (SIC คาดการณถึงอัตราการเติบโตในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก ในป 2550 จะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในภูมิภาคสูงถึง 368 ลานคน ดวยอัตรา
เติบโตรอยละ 10.6% ตอป โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ อาทิ 

- การฟนตัวหลังจากธรณีพิบัติภัย 
- การเกิดของสายการบินตนทุนต่ํา กระตุนใหเกิดการเดินทางในเอเชียเพิ่มขึ้น 
- การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของชนชั้นกลางในเอเชีย 
- วิวัฒนาการใหมของเครื่องบิน 

สําหรับประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 10 ประเทศ มีดังน้ี 

1. มาเลเซีย  20.9% 6. ฟจิ 16.0% 
2. Palau 19.8% 7. ญี่ปุน 14.1% 
3. มาเกา 18.7% 8. เกาหลีใต 13.8% 
4. ฮองกง 17.1% 9. Northern Marianas 13.5% 
5. กวม 16.1% 10. ไตหวัน  12.9% 

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของการทองเที่ยวโลกที่รอยละ 4 – 5  แลว  เอเชยีมกีาร
เติบโตที่มั่นคง ดวยปจจัยตางๆ ที่นาจับตามอง อาทิ 

- Cross-border Chinese flights 
- การเปดเสรีทางการบินและสายการบินตนทุนต่ําของ India โดย Outbound travel ของ

อินเดียมีปริมาณเปน 2 เทาของ Inbound และนักทองเที่ยวอินเดียมีการใชจายสูงในดาน 
Shopping คาอาหาร คาที่พัก 

- เวียดนามมีการผอนปรนระเบียบเรื่อง Visa เอื้อตอการเดินทางเขาของนักทองเที่ยวจาก
จีน โดยคาดวาในป 2550 จะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาเวียดนามเปนจํานวน 3.9 ลานคน 

 
Power of Film 
 

เกาะ Palau เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงถึงอทิธิพลของภาพยนตร รายการโชว ทีม่ผีลตอการ
ประชาสัมพันธและการทองเที่ยวของประเทศ โดยกอนหนาน้ี Palau แทบไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป จน
กระทั่งเมื่อไดรับเลือกใหเปนสถานที่ถายทํา Survivor ซีรีสลาสุดของ US Reality TV Show  ซ่ึงมีผูชม
รายการดังกลาวทาง CBS television ในชวง Prime time ประมาณ 23 ลานคน และปรากฏวาในเดือน
กุมภาพันธที่ผานมามีผูเขาเยี่ยมชม Website การทองเที่ยวสูงถึง 7 ลานครั้ง สงผลดีตอเน่ืองกับ
เศรษฐกิจของ Palau เมื่อมีผูผลิตหลายรายการใหความสนใจขอถายทํา ซ่ึงจะนํารายไดเขาประเทศ 
US$ 4-5 ลานตอการถายทําหนึ่งรายการ 
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อยางไรก็ตาม Panellist ไดใหคําแนะนํา
รัฐบาลควรระมัดระวัง และทํางานรวมกับกองผลิต
ภาพยนตรอยางใกลชิด เน่ืองจากภาพลักษณของ
ประเทศจะถูกถายทอดผานภาพยนตร ดังจะเห็นได
จากภาพยนตร เรื่อง The Lord of The Rings ไตร
ภาค และ Whale Rider ที่ทําใหประเทศนิวซีแลนดเปน
ที่กลาวขวัญถึงเปนอยางมาก ในขณะที่ไมสามารถ

จะใช The X Files ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนเมือง Vancouver ได 

และบางครั้งภาพยนตรสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเฉพาะบางประเทศเทาน้ัน การทํา
ตลาดกค็วรมุงไปที่ประเทศน้ันเปนการเฉพาะ เชน ภาพยนตรเกาหลทีี่ถายทาํในประเทศนิวซแีลนด แตจะ
เผยแพรเฉพาะในเกาหล ีการทําตลาดก็ควรมุงเฉพาะไปที่ประเทศน้ัน 

Maximizing Mega Events 
แมการจัด Event จะตองใชเวลาและเงินลงทนุมหาศาล แตหลายประเทศกต็องการที่จะเปนเจา

ภาพจัด Mega Event เน่ืองจากผลดีตอประเทศในดานตางๆ เชน 
- ผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศในการกระจายรายได การสรางงานในพื้นที่ (Economic 

contribution) 
- ผลดีตอการทองเที่ยว (Increase tourism) 
- ปรากฏเปนที่รูจักแกโลก (Profile city in the world) 
- เปนโอกาสในการประชาสัมพันธประเทศไปทั่วโลก free commercial promotion แตครอบ

คลุมกลุมคนจํานวนมาก wide range of people 
- สราง Intangible additional value 

สําหรับองคประกอบการจัด Mega Event นอกจาก Scale และความสามารถในการรองรับ
แลว ควรจะคํานึงถึงความมุงมั่น กระตือรือรน (Passion) คนในประเทศ (People) การวางแผนระยะ
ยาว (Long term planning) ความรวมมือกันของผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงแตละหนวยงานจาํเปนตองทราบบท
บาทของตนเอง (Partnership) และการพิจารณาชวงเวลาที่จะจัด (Timing) 
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