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New Dimension to the Management of Local
Tourism : Study Khaokram Sub-district,
Muang, Kabi Province.
ทัศนียา บริพิศ*

Thussaneeya Boripis

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ในปัจจุบัน
คือ คลองท่าปอม ผู้วิจัยจึงศึกษากรอบมิติใหม่ในการบริหารจัดการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
โดยสิ่งที่นักวิจัยต้องการศึกษาคือการสร้างกรอบมิติใหม่ 2 มิติ คือ มิติที่ 1. ด้านโครงสร้าง
การบริ ห ารอบต. มิ ติ ที่ 2 การบริ ห ารการจั ด การท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ร องรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน วิธีการวิจัย การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
และการวิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา มิติที่ 1 โครงสร้างองค์กรสร้าง
ตำแหน่งงานเพิม่ มิตทิ ี่ 2 ขีดความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว พืน้ ที่ 500
ตารางกิโลเมตร = รองรับได้ 50,000 คน การควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว การจัดพื้นที่
(Zoning) ทางการท่องเทีย่ ว การจัดโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของท้องถิน่ เพือ่ การปรับปรุงพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว 	
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Abstract
The purpose of this research was to study Tambon Khao Kram,
Amphur Muang, Krabi. An agency with a reputation management is now a
substantial tourist Tha Pom Klong Our objective was to study a new framework
for change management. By what researchers want to study is to establish a
new framework is the 2D, one dimension. Top management structure. Two dimensional local tourism management. In order to accommodate a change in
the current method of study documents (Documentary Research) and document
analysis. The study results demonstrate that one - dimensional structure created
jobs added. The two - dimensional capacity or potential to accommodate
up to 500 square kilometers = 50,000 people to control the number of visitors.
Disposal Area (Zoning) to the park. The tourism infrastructure The activities of
local authorities to improve the tourist areas.
Key Words : management of local tourism	


บทนำ

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ได้ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ และกำหนดให้การกำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องทำเท่าทีจ่ ำเป็นและต้องเป็นไปเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม (มาตรา 282 มาตรา 283
มาตรา 284) ส่วนในด้านการกระจายอำนาจสูท่ อ้ งถิน่ นัน้ ได้กำหนดให้มกี ฎหมายกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการกระจาย
อำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยคำนึงถึงภาระหน้าทีข่ องรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง (มาตรา 284)
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นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได้ ก ำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบกว้างขวางกว่าเดิมหลายประการ เช่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีหน้าทีบ่ ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ทั้งมีสิทธิจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นโดยให้เป็นไปตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของท้องถิน่ นัน้ รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ของท้องถิน่ อีกด้วย (มาตรา 289 มาตรา 290)
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการบริหารจัดการการต่างๆ องค์การ
บริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทและมีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากทีส่ ดุ งบประมาณต่างๆ ก็มกี ารกระจายไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลเยอะทีส่ ดุ ด้วย เช่น
กัน ในการกระจายอำนาจจากส่วนกลางเข้าสูท่ อ้ งถิน่ ภารกิจทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลเลือก
กระทำ คือการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเพือ่ ช่วยให้ทอ้ งถิน่ ของตนเองมีรายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ของตนเององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดใน
ปัจจุบัน โดยศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวที่อบต.ได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
คือ คลองท่าปอม หรือ คลอง 2 น้ำ ซึ่งการบริหารจัดการที่อบต.เขาครามได้ดำเนินการเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิม ผูว้ จิ ยั ใคร่ศกึ ษากรอบมิตใิ หม่ในการบริหารจัดการ โดยสิง่ ที่
นักวิจยั ต้องการศึกษาคือการสร้างกรอบมิตใิ หม่ 2 มิติ คือ มิตทิ ี่ 1. ด้านโครงสร้างการบริหาร
อบต.เขาคราม มิตทิ ่ี 2 การบริหารการจัดการท่องเทีย่ วท้องถิน่ เพือ่ ให้รองรับกับการเปลีย่ นแปลง
ในปัจจุบนั

วัตถุประสงค์การวิจยั

มิตทิ ี่ 1 การกำหนดโครงสร้างอบต.
มิตทิ ี่ 2 การบริหารการจัดการท่องเทีย่ วท้องถิน่ ดังนี้
2.1 ขีดความสามารถ/ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
2.2 การจำกัด/ควบคุมจำนวนนักท่องเทีย่ ว
		
2.3 การจัดพืน้ ทีท่ างการท่องเทีย่ ว
2.4 การจัดโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว
2.5 การจัดกิจกรรมเพือ่ ปรับปรุงพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
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วิธดี ำเนินการวิจยั

การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์เอกสาร

ผลการวิจยั

ผลการศึกษา มิติที่ 1 โครงสร้างองค์กร จากโครงสร้างเดิมของอบต. ขนาดกลาง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์การส่วนตำบล (อบต.)
จากภาพที่ 1 ได้นำมาสูก่ ารออกแบบโครงสร้างอบต.เขาครามทีส่ อดรับกับภาระงาน
ด้านการบริหารจัดการท่องเทีย่ วท้องถิน่ โดยจะเห็นได้จากภาพที่ 2 ดังนี้
ภาพที่ 2 โครงสร้างอบต.เขาครามแบบใหม่ : การเพิม่ ตำแหน่งงานเพิม่ เติม ดังนี้
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การกำหนดโครงสร้างอบต.เขาครามโดยกำหนดในส่วนของสำนักงานปลัดอบต.
เป็นการเพิ่มตำแหน่งงาน (Position) คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ทำให้อบต.เขาครามดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) เข้ามาดำเนินงานรับสมัครวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้านเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว การจัดการท่องเทีย่ ว
ผลการศึกษา มิติที่ 2 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น ดังนี้ โดยศึกษา
2.1 ขีดความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว ดังนี้
อบต.เขาครามควรดำเนินการศึกษาด้านขีดความสามารถในการรองรับจำนวน
นักท่องเทีย่ ว โดยมีสตู รทีใ่ ห้ในการศึกษา ดังนี้
จำนวนมากทีส่ ดุ ของนักท่องเทีย่ วทีส่ ามารถเข้ามาพักได้
จำนวนพืน้ ทีท่ สี่ ามารถใช้ได้
		
โดยกำหนดให้
		
1 ตารางกิโลเมตร = รองรับได้ 100 คน
		
พืน้ ที่ 500 ตารางกิโลเมตร = รองรับได้ 50,000 คน
2.2 การควบคุมจำนวนนักท่องเทีย่ ว ดังนี้
(1) ปิดแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้แหล่งท่องเทีย่ วเข้าสูร่ ะยะพักตัว คือ การกำหนด
วันเปิด – ปิดแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น 1 พฤษภาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้น
(2) จำกัดจำนวนรถ คือการกำหนดจำนวนรถที่เข้ามาใช้บริการของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
(3) จำกัดแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจนคือ อบต.ฯ กำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ เป็นต้น
(4) เพิม่ ค่าธรรมเนียมการเข้าสูก่ ารเข้ามาท่องเทีย่ ว ซึง่ ในปัจจุบนั ทางอบต.ฯ ได้
กำหนดค่าเข้าชม คือ ผูใ้ หญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท เป็นต้น
2.3 การจัดพืน้ ที่ (Zoning) ทางการท่องเทีย่ ว ดังนี้
ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี
ความสำคัญ เพื่อเป็นแบ่งพื้นที่ที่ใช้บริการการท่องเที่ยว ออกจากพื้นที่ทั่วๆ ตลอดจนถึง
การแบ่งพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว เช่น พืน้ ทีท่ ด่ี ำเนินการประชาสัมพันธ์
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ประกาศคนหาย ฯลฯ พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ปลอดภัย หรือการกำหนดจุด
หรือพื้นที่ที่เป็นอันตราย ซึ่งควรจะมีป้ายบอกให้นักท่องเที่ยวทราบ พื้นที่จุดปฐมพยาบาล
นอกจากนัน้ จะมีพนื้ ทีโ่ ซนสีตา่ งๆ เช่น พืน้ ทีโ่ ซนสีเขียว โดยจะเห็นในภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงพืน้ ทีโ่ ซนต่างๆ
โดยกำหนดให้หมายเลข 1 สีฟ้า เป็นพื้นที่ลาดจอดรถและจุดชำระค่าเข้าสถานที่
หมายเลข 2 สีชมพู เป็นบริเวณประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว / จุดรักษาความปลอดภัย
ปฐมพยาบาลหมายเลข 3 สีเหลือง เป็นพื้นที่สุขาและเปลี่ยนเสื้อผ้าหมายเลข 4 สีส้ม เป็น
พืน้ ทีข่ ายอาหารและสินค้าทีร่ ะลึก หมายเลข 5 สีนำ้ เงิน เป็นจุดแหล่งท่องเทีย่ ว (คลองท่อม)
2.4 การจัดโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว ดังนี้ อบต.ฯ จัดโครงสร้างพืน้ ฐาน
และโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยว (Infrastructure and
Tourist Superstructure) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะสิ่งที่กล่าวมาจะสร้างความสะดวกในการเข้าถึงและความ
สะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ ว โดยอบต.ฯ สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ได้ดงั นี้ (1) ระบบถนน
การวางแผนการก่อสร้างถนนให้เหมาะสมกับพืน้ ทีท่ ท่ี อ่ งเทีย่ ว ตลอดจนการสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อใช้งานในระยะยาว (2) ระบบการสื่อสาร การสร้างตู้โทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การท่องเที่ยว (3) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ระบบน้ำประปา การวาง
ท่อประปาต้องมีขนาดทีจ่ ะรองรับปริมาณการใช้นำ้ ประปาทีจ่ ะมีมากขึน้ ในอนาคตเช่นเดียวกับ
เรื่องการบำบัดน้ำเสีย การสร้างห้องสุขาให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
(4) การจัดระบบการขนส่ง ระบบจอดรถการสร้างทีจ่ อดรถให้เหมาะสมต่อการเดินทางเข้า – ออก
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(5) ระบบการกำจัดของเสีย การวางแผนระบบกำจัดของเสีย หรือท่อน้ำทิ้ง ตลอดไปถึงการ
สร้างระบบกำจัดแบบอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การสร้างระบบบำบัดของเสีย เพือ่ สามารถนำมาใช้
ซ้ำต่อไป (6) ระบบการจัดการขยะหรือสิ่งของเหลือใช้จากการท่องเที่ยว หากระบบเก็บและ
กำจัดขยะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่รัฐสร้างขึ้นมาเพื่อบริการแก่ประชาชน แต่ก็เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการเดินทางท่องเที่ยว ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ทางการท่องเที่ยว ดังนี้ ก. ที่พักประเภท ข. ร้านอาหาร ค. ร้านขายสินค้าหรือของที่ระลึก
สามารถสร้างตราสัญลักษณ์ของท้องถิน่ ของตน ง. ธุรกิจนวดแผนไทยและสปา หรือ บริการอืน่ ๆ
ซึง่ ทำโดยให้เอกชนเป็นผูป้ ระมูลโดยผ่านระบบ E - procurement (7) การจัดกิจกรรมความรู้
และปฏิบัติกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (8) ระบบความปลอดภัย จัดระบบรักษาความปลอดภัย
เพือ่ รักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย หรือผูท้ ไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุจากการเดินทางเข้า
มาท่องเทีย่ วของท้องถิน่ ตลอดจนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมกับการประกอบ
กิจการทางการท่องเทีย่ ว
2.5 การจัดกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิน่ เพือ่ การปรับปรุงพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ดังนี้
เนื่องจากคลองท่าปอม หรือคลอง 2 น้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อบต.เป็นผู้ดำเนินงานการสนับสนุนงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุง อนุรักษ์พื้นที่
ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อพื้นที่ เช่น การปลูกป่าโกงกาง การอนุรักษ์ต้นน้ำธรรมชาติ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติต่างๆ โดยกำหนดเป็นแผน มาตรการ และระบุโทษ
อย่างเป็นรูปธรรม

สรุปผลการวิจยั

สรุปผลการศึกษา ดังนี้
สรุปผลข้อที่ 1 การกำหนดโครงสร้างอบต. เขาคราม เพือ่ ให้เหมาะต่อการส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นการเพิม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของอบต.ฯ ขนาดกลาง จะสามารถทำให้ภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาดำเนินงาน ควรจะรับสมัครวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว การจัดการท่องเทีย่ ว หรือการพัฒนา
การท่องเทีย่ ว
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สรุปผลข้อที่ 2 การบริหารการจัดการท่องเทีย่ วท้องถิน่ ดังนี้
โดยผลการศึกษา
2.1 ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว ดังนี้
อบต.เขาครามควรดำเนินการศึกษาด้านขีดความสามารถในการรองรับจำนวน
นักท่องเทีย่ ว โดยมีสตู รทีใ่ ห้ในการศึกษา ดังนี้ คือ พืน้ ที่ 500 ตารางกิโลเมตร ความสามารถ
ในการรองรับได้ 50,000 คน และการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้มีจำนวนขยะ
ปริมาณของมลพิษก็ขยายตัวตามไปด้วย
2.2 สรุปผลการควบคุมจำนวนนักท่องเทีย่ ว ดังนี้
(1) ปิดแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้แหล่งทท.ได้เข้าสูร่ ะยะพักตัว (2) จำกัดจำนวนรถ
(3) จำกัดแหล่งท่องเทีย่ วให้ชดั เจน (4) เพิม่ ค่าธรรมเนียมการเข้าสูก่ ารเข้ามาท่องเทีย่ ว ซึง่ ใน
ปัจจุบนั ทางอบต.ฯ ได้กำหนดค่าเข้าชม
2.3 สรุปผลการจัดพืน้ ที่ (Zoning) ทางการท่องเทีย่ ว ดังนี้
ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี
ความสำคัญ เพื่อเป็นแบ่งพื้นที่ที่ใช้บริการการท่องเที่ยว ออกจากพื้นที่ทั่วๆ ตลอดจนถึง
การแบ่งพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว พืน้ ทีเ่ ปลีย่ นเสือ้ ผ้า พืน้ ทีแ่ วะพักผ่อน
พืน้ ทีป่ ลอดภัย หรือการกำหนดจุดหรือพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นอันตราย ซึง่ ควรจะมีปา้ ยบอกให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทราบ พืน้ ทีจ่ ดุ ปฐมพยาบาล
2.4 สรุปผลการจัดโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว ดังนี้
อบต.ฯ จัดโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว (Infrastructure and Tourist Superstructure) โดยอบต.ฯ สามารถ
สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ได้ดงั นี้ (1) ระบบถนน การวางแผนการก่อสร้างถนนให้เหมาะสม
กับพืน้ ที่ (2) ระบบการสือ่ สาร การสร้างตูโ้ ทรศัพท์ (3) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(4) การจัดระบบการขนส่ง ระบบจอดรถการสร้างทีจ่ อดรถให้เหมาะสมต่อการเดินทางเข้า - ออก
(5) ระบบการกำจัดของเสีย การวางแผนระบบกำจัดของเสีย (6) ระบบการจัดการขยะหรือ
สิง่ ของเหลือใช้จากการท่องเทีย่ ว อย่างมากต่อการเดินทางท่องเทีย่ ว (7) การจัดกิจกรรมความรู้
และปฏิบตั กิ จิ กรรมชุมชนสัมพันธ์ (8) ระบบความปลอดภัย จัดระบบรักษาความปลอดภัย
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2.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิน่ เพือ่ การปรับปรุงพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ดังนี้
เนือ่ งจากคลองท่าปอม หรือคลอง 2 น้ำ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ อบต.ฯ
เป็ น ผู้ ด ำเนิ น งานการสนั บ สนุ น งาน การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อพื้นที่ เช่น การปลูกป่าโกงกาง การอนุรักษ์ต้นน้ำธรรมชาติ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติต่างๆ โดยกำหนดเป็นแผน มาตรการ และระบุโทษ
อย่างเป็นรูปธรรม

อภิปรายผล

อภิปรายผลมิติการศึกษาที่ 1 การกำหนดโครงสร้างอบต. เขาครามเป็นอบต.
ขนาดกลาง การกำหนดตำแหน่งใหม่ ในส่วนของสำนักงานปลัด ควรจะเพิม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว จะสามารถทำให้ ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
การท่องเทีย่ วของท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี และในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาดำเนินงาน ควรจะ
รับสมัครวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว
หรือการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจัดทำออกมาในรูปแบบแผนการบุคลากรและแผนพัฒนา
บุคลากรต่อไป
อภิปรายผลมิตกิ ารศึกษาที่ 2 การบริหารการจัดการท่องเทีย่ วท้องถิน่ ดังนี้
2.1 ขี ด ความสามารถในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อบต. เขาครามควรดำเนิ น
การศึกษาด้านขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักท่องเทีย่ ว โดยมีสตู รทีใ่ ห้ในการศึกษา
ดังนี้ คือ พืน้ ที่ 500 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในรองรับได้ 50,000 คน ซึง่ เหมาะสมต่อ
พืน้ ทีแ่ ละจำนวนนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ไม่ให้ปญ
ั หา หรือผลกระทบในการท่องเทีย่ วหรือพืน้ ทีท่ าง
การท่องเที่ยว ซึ่งมีการคำนึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 ประเด็น
(Environment Impact Assessment / Social Impact Assessment : EIA/SIA) คือ
ก. สิง่ แวดล้อม ข. เศรษฐกิจ ค. สังคม และการกำหนดจำนวนนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ไม่ให้มจี ำนวนขยะ
ปริมาณของมลพิษก็ขยายตัวและเพิ่มปริมาณมากขึ้นไปด้วย เช่น กรณีของขยะ พบว่า
นักท่องเที่ยวก่อให้เกิดขยะในอัตรา 2.56 ลิตร / คน / วัน เป็นต้น
2.2 การควบคุมจำนวนนักท่องเทีย่ ว ดังนี้
(1) ปิดแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้แหล่งท่องเทีย่ วได้เข้าสูร่ ะยะพักตัว คือ การกำหนด
วันเปิด – ปิดแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น 1 พฤษภาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้น (2) จำกัด
จำนวนรถ คื อ การกำหนดจำนวนรถที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (3) จำกั ด
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แหล่งท่องเทีย่ วให้ชดั เจน คือ อบต.ฯ กำหนดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เป็นต้น (4) เพิม่
ค่าธรรมเนียมการเข้าสูก่ ารเข้ามาท่องเทีย่ ว ซึง่ ในปัจจุบนั ทางอบต.ฯ ได้กำหนดค่าเข้าชม คือ
ผูใ้ หญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท เป็นต้น
2.3 การจัดพื้นที่ (Zoning) ทางการท่องเที่ยว ดังนี้ ในการบริหารจัดการพื้นที่
ทางการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่ที่ใช้บริการ
การท่องเที่ยว ออกจากพื้นที่ทั่วๆ ตลอดจนถึงการแบ่งพื้นที่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่ ว เช่น พืน้ ทีท่ ดี่ ำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น การประกาศคนหาย พืน้ ทีเ่ ปลีย่ น
เสือ้ ผ้า พืน้ ทีแ่ วะพักผ่อน พืน้ ทีป่ ลอดภัย หรือการกำหนดจุดหรือพืน้ ทีท่ เี่ ป็นอันตราย ซึง่ ควร
จะมีป้ายบอกให้นักท่องเที่ยวทราบ พื้นที่จุดปฐมพยาบาล นอกจากนั้นจะมีพื้นที่โซนสีต่างๆ
เช่น พืน้ ทีโ่ ซนสีเขียว ฯลฯ
2.4 การจัดโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว ดังนี้
อบต. ควรจัดโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงสร้างสิง่ อำนวยความสะดวกและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว (Infrastructure and Tourist Superstructure) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะข้อเสนอแนะ
ดังทีก่ ล่าวนัน้ จะสร้างความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว และความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว โดยอบต.สามารถสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ได้ดงั นี้
(1) ระบบถนน การวางแผนการก่อสร้างถนนให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท่องเที่ยว
ตลอดจนการสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใช้งานในระยะยาว (2) ระบบการสื่อสาร การสร้างตู้
โทรศัพท์เพือ่ อำนวยความสะดวกในการท่องเทีย่ ว (3) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เช่น ระบบน้ำประปา การวางท่อประปาต้องมีขนาดที่จะรองรับปริมาณการใช้น้ำประปาที่
จะมีมากขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การสร้างห้องสุขาให้เพียงพอต่อ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ (4) การจัดระบบการขนส่ง ระบบจอดรถการสร้างที่
จอดรถให้เหมาะสมต่อการเดินทางเข้า – ออก (5) ระบบการกำจัดของเสีย การวางแผนระบบ
กำจั ด ของเสี ย หรื อ ท่ อ น้ ำ ทิ้ง ตลอดไปถึงการสร้างระบบกำจั ด แบบอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การสร้างระบบบำบัดของเสีย เพื่อสามารถนำมาใช้ซ้ำต่อไป (6) ระบบการจัดการขยะหรือ
สิ่งของเหลือใช้จากการท่องเที่ยว หากระบบเก็บและกำจัดขยะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่
รัฐสร้างขึ้นมาเพื่อบริการแก่ประชาชน แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเดินทางท่องเที่ยว
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ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยว ดังนี้ ก. ที่พักประเภท
ข. ร้านอาหาร ค. ร้านขายสินค้าหรือของที่ระลึก สามารถสร้างตราสัญลักษณ์ของท้องถิ่น
ของตน ง. ธุรกิจนวดแผนไทยและสปา หรือ บริการอื่นๆ ซึ่งทำโดยให้เอกชนเป็นผู้ประมูล
โดยผ่านระบบ E - procurement (7) การจัดกิจกรรมความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ (8) ระบบความปลอดภัยจัดระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ตลอดจน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการประกอบกิจการทางการท่องเที่ยว
สิง่ ทีภ่ าครัฐควรระมัดระวัง คือ เรือ่ งการบุกรุกทีส่ าธารณประโยชน์โดยการถมทีห่ รือ
ถมทะเล การสร้างถนนริมชายหาด การขุดตักหน้าดินไปขาย ซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของ
หน้าดิน และก่อให้เกิดตะกอนในทะเล และการก่อสร้างทีพ่ กั ร้านค้าต่างๆ ทีส่ งิ่ ก่อสร้างและ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไม่กลมกลืนต่อบรรยากาศทางการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม
ทัว่ ไป การสร้างเมืองใหม่ในเมืองเก่า และในหลายกรณี การติดตัง้ เสาไฟฟ้า หรือเสาไฟฟ้าแรงสูง
เสาอากาศ หรือป้ายโฆษณา ล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายทัศนียภาพ
2.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิน่ เพือ่ การปรับปรุงพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ดังนี้
เนือ่ งจากคลองท่าปอม หรือคลอง 2 น้ำ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ อบต.
เป็นผู้ดำเนินงานการสนับสนุนงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุง อนุรักษ์พื้นที่ทาง
การท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมต่อพืน้ ที่ เช่น การปลูกป่าโกงกาง การอนุรกั ษ์ตน้ น้ำธรรมชาติ ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติต่างๆ โดยกำหนดเป็นแผน มาตรการ และระบุโทษอย่างเป็น
รูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

(1) ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย เช่ น การกำหนดนโยบายด้ า นการอนุ รั ก ษ์
เชิงนิเวศวิทยา การกำหนดมาตรการการกระทำผิดต่อผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหรือระเบียบของพืน้ ที่
(2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เช่น การสำรวจทางเดินของอบต. ถนนที่สร้างด้วยไม้
มีพื้นที่ใดหรือจุดใดที่เสี่ยงอันตราย หรือชำรุด
(3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วท้องถิน่ เพือ่ ศึกษาและประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานต่อไป
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