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บทที 2 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

ในการศกึษาเรอืง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อจงัหวดั

เพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ผูศ้กึษาไดก้าํหนดประเดน็ศกึษา เพอืใช้เป็นกรอบพนืฐานในการศกึษาขอ้มูลหรอืจดัทําวจิยัใน

ขนัต่อไปโดยมเีนือหาทเีกยีวขอ้งดงัน ี

1. แนวคดิทฤษฎทีเีกยีวกบับทบาท      

2. แนวคดิทฤษฎกีารปกครองส่วนทอ้งถนิ     

3. กฏหมายวา่ดว้ยอาํนาจหน้าทขีององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ             

 องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล    

4. แนวคดิเกยีวกบัการท่องเทยีว      

5. สภาพทวัไปแหล่งท่องเทยีว อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์   

6. แผนพฒันาการท่องเทยีวแห่งชาต ิฉบบัท ี11 พ.ศ. 2555-2559   

7. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

8. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง       

9. กรอบแนวความคดิทาง 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบับทบาท 

ความหมายของบทบาท 

นกัสงัคมวทิยา นักจติวทิยาและนักการศกึษา ได้ให้ความหมายของคําว่า บทบาท ไว้

อย่างหลากหลายดงันี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2546 : 602) ใหค้วามหมายวา่การทาํท่าตามบท การทาํตามหน้าททีกีาํหนดไวเ้ช่น บทบาทของ

พ่อแม่บทบาทของคร ู

บทบาท ตรงกบัคําในภาษาองักฤษว่า role เป็นเรอืงของพฤติกรรมและหน้าทคีวาม

รบัผดิชอบ (function) เพือเป็นการแสดงให้เหน็ว่า เมือบุคคลดํารงตําแหน่งใด ก็ควรแสดง

พฤตกิรรมใหต้รง และเหมาะสมกบัหน้าท ีความรบัผดิชอบนนั มนีกัการศกึษาได้ให้ความหมาย

ของคาํวา่ บทบาทหรอื role ไว ้ดงัต่อไปนี 

จนัทรฉ์าย  ปนัแกว้ (2546 : 10) กล่าววา่ บทบาท หมายถึง พฤตกิรรมทบุีคคลกระทํา

หรอืปฏบิตัเิมอืเขา้ดาํรงตาํแหน่งนนัๆ โดยพฤตกิรรมทแีสดงออกนันขนึอยู่กบัความคดิเหน็ของ

ตนเองและตามความคาดหวงัในตาํแหน่งอาชพีทคีรองอยู ่
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พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 602) ให้ความหมายของคําว่า

บทบาทไวว้า่ บทบาท (role) หมายความว่า การทําหน้าททีกีําหนดไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่ 

บทบาทของคร ูเป็นตน้  

ณฏัฐพร ชนิบุตร (2547 : 46) กล่าววา่ บทบาท หมายถงึ การกระทาํหรอืพฤตกิรรมของ

บุคคลทแีสดงออกมาตามตาํแหน่งหน้าททีางสงัคม ทตีนดาํรงอยูใ่นขณะนนั ซงึจะต้องขนึอยู่กบั

สิทธิและหน้าทีของตําแหน่ง และยงัต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของตนเอง  และผู้อืนที

เกยีวขอ้งสมัพนัธก์นัดว้ย 

ปรชีา  สุวงับุตร(2547 : 22) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การทบุีคคลแสดงพฤตกิรรม

ออกมาตามสถานภาพ หรือตําแหน่ง หรือสิทธิหน้าทีหรือบรรทดัฐานทางสงัคม ทีมีความ

คาดหวงัต่อการกระทําของบุคคลกลุ่มคน และสงัคม เพอืให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัใน

สงัคม  

นิตย ์ประจงแต่ง (2548 : 5,23) กล่าวว่าบทบาท หมายถึง ลกัษณะของพฤตกิรรมที

แสดงออกตามตําแหน่งทบุีคคลนันได้รบัการแสดงออกนันย่อมผูกพนักบัความคดิของผู้ดํารง

ตาํแหน่งเอง และตามความคาดหวงัของผูอ้นืทมีสี่วนเกยีวขอ้งกบัตาํแหน่งนนั 

พระมหาพนมนคร  มรีาคา (2549 : 26) กล่าวว่า บทบาท หมายถึงการปฏบิตัหิน้าที

ตามสถานภาพทีเป็นมาโดยธรรมชาติ หรอืตามสถานภาพทถีูกกําหนดหรอืถูกคาดหวงัจาก

สงัคม อนัเป็นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัของสมาชกิในสงัคม 

สาํเรงิ  กลา้หาญ (2549 : 7,12) กล่าววา่ บทบาท หมายถงึ แนวทางของการแสดงออก

หรือปฏิบัติตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดไว้ในตําแหน่งทางสังคม ทางหน้าทีการงานตาม

สภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลทเีป็นอยูข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน ตามระเบยีบ

กระทรวงศกึษาธกิาร  วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน 

 บุญตา  ไลเ้ลศิ (2550 : 12) กล่าววา่ บทบาท หมายถงึ การปฏบิตัติามสทิธแิละหน้าที

ของสถานภาพของตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึงทบุีคคลไดร้บั ตอ้งมบีทบาทหน้าทคีวามรบัผดิชอบ

ตามทีกําหนดไว้ตามบทบาทของตําแหน่งนัน และคล้อยตามความมุ่งหวงัของสงัคม เช่น 

บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษากห็มายถึงพฤตกิรรมทแีสดงออกของผู้บรหิารสถานศกึษาขนั

พนืฐาน เกยีวขอ้งกบังานในหน้าททีปีฏบิตัใินสถานศกึษานนั 

สนิธร  คาํเหมอืน  (2550 : 7) กล่าววา่ บทบาท หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล

และพฤตกิรรมทคีาดหวงั หรอืการแสดงออกทางพฤตกิรรมทเีกดิจากการ มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคล

อนื และไดแ้สดงออกตามบทบาท 

ลุม  (Lum, 1979 : 128) กล่าววา่ บทบาท หมายถงึ เป็นหน้าททีบุีคคลหนึง พงึกระทํา

เมอืเขา้ครอบครองตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง ซงึรวมถึงหน้าทตีามตําแหน่งและความคาดหวงั 

โดยเกยีวขอ้งกบับุคคลและสงัคม การกระทาํนนัตอ้งขนึอยูก่บับรรทดัฐานของสงัคมดว้ย 
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ทอมม ี(Tomey, 1992 : 146) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การกระทําหรอืการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลทเีป็นไปตามความคาดหวงัตามตําแหน่งในอาชพีหรอืตําแหน่งทสีงัคม

กาํหนดขนึ ซงึโครงสร้างขอบทบาทประกอบด้วย ลกัษณะทเีฉพาะของแต่ละบุคคล การแสดง

พฤตกิรรมและตาํแหน่งทคีรองอยู ่

จากทีนักการศึกษากล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง อํานาจ หน้าที และความ

รบัผดิชอบเกยีวกบัการงานโดยตรงและงานพเิศษทคีวรจะตอ้งกระทาํ หรอืพฤตกิรรม ทคีาดหวงั

สําหรบัผู้อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าต้องปฏบิตัิอย่างไรเป็นบทบาททคีาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือ

สงัคม 

การปฏบิตังิานตามบทบาทของตนเองใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสภาพบทบาททรีบัมาตาม

ขอ้ตกลงของสงัคมนนั นกัการศกึษาไดส้รุปเป็นทฤษฎบีทบาทไวด้งัต่อไปนี 

ธนารตัน์  เทพโยธนิ (2544 : 10) ได้รวบรวมทฤษฎีบทบาทและได้อธบิายโดยสรุปไว ้

ดงันี 

1.  ทฤษฎขีองลนิตนั (Linton) ลนิตนั กล่าวว่า สถานภาพหรอืตําแหน่งเป็นตวักําหนด

บทบาทใหแ้ก่บุคคล  สถานภาพเป็นนามธรรม หมายถึงฐานะหรอืตําแหน่ง ดงันัน เมอืกําหนด

ตาํแหน่งใดขนึกจ็าํเป็นจะตอ้งมบีทบาทหรอืภาระหน้าทกีาํกบัตาํแหน่งนนั ไวเ้สมอ 

2.  ทฤษฎขีองสกอต (Scott) สกอต กล่าวถงึ บทบาทไว ้5 ประการดงันี 

2.1 บทบาทเป็นความคาดหวงัทเีกดิขนึในตําแหน่งต่างๆ มไิด้เกยีวขอ้งหรอืมุ่งไปทตีวั

บุคคล 

2.2 บทบาทมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการทํางาน บทบาทในองค์การเป็น

พฤตกิรรมทถีูกคาดหวงัใหป้ฏบิตังิานหนึงๆ 

2.3 บทบาทนนัยากทจีะกาํหนดชเีฉพาะลงไปไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.4 บทบาทจะทาํใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูแ้ละเปลยีนแปลงพฤตกิรรม 

2.5 บทบาทกบังานไม่ใช่เป็นสงิเดยีวกนั  ในงานหนึงๆ บุคคลอาจมหีลายบทบาทได ้

ระเบยีบ  คาํเขยีน (2546 : 11) ใหแ้นวคดิทฤษฎขีองบทบาทไวว้า่บทบาทตามตําแหน่ง

หนึงนนั ไดถู้กคาดหวงัจากสงัคมรอบดา้น เช่น จากผูท้อียูใ่นตาํแหน่งอนืๆ รอบตวัเรารวมทงัตวั

ของเราเองด้วย ถ้าความคาดหวงัของทุกฝ่ ายไม่ตรงกนั ผู้ดํารงบทบาทไม่สามารถปรบัให้มี

ความพอด ีจะเกดิปญัหาความขดัแยง้ในบทบาทหรอืความลม้เหลว ในงานและการแสดงบทบาท

ของบุคคลในตาํแหน่งทตีนตอ้งแสดงหรอืตอ้งปฏบิตั ิประสบการณ์ของผู้ทจีะต้องแสดงบทบาท 

และบุคลกิภาพของผูท้จีะตอ้งแสดงบทบาทดว้ย 

นิตย ์ ประจงแต่ง (2548 : 23) ไดร้วบรวมทฤษฎบีทบาทและไดอ้ธบิายโดยสรุปในแต่ละ

ทฤษฎไีว ้ดงัต่อไปนี 

1.  ทฤษฎขีองลนิตนั  (Linton) ลนิตนัใหแ้นวคดิเกยีวกบัสถานภาพหรอืฐานะ (status) 

และบทบาท (role) ไวว้่า สถานภาพเป็นนามธรรมหรือตําแหน่งซงึฐานะจะเป็นตวักําหนด
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บทบาทของตําแหน่งนันว่ามีภารกจิและหน้าทีอย่างไร ดงันันเมือมีตําแหน่ง สิงทีตามมาคือ 

บทบาทของตาํแหน่งซงึทุกตาํแหน่งตอ้งมบีทบาทกาํกบั 

 2.  ทฤษฎีของเพยีร์สนั (Pearson) เพยีร์สนักล่าวว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์น

สงัคมทําให้มนุษยต์้องเพมิบทบาทพเิศษของแต่ละบุคคลซงึคนในสงัคม มคีวามจําเป็นทตี้อง

ตดิต่อสมัพนัธก์นั  ตอ้งมคีวามสนใจกนัเป็นพเิศษและใหค้วามเหน็วา่ สภาพสงัคมในโรงเรยีนจะ

ประกอบดว้ย ครใูหญ่ คร ูนกัเรยีน ซงึตอ้งตดิต่อสมัพนัธก์นัและมคีวามสนใจกนัเป็นพเิศษ 

3.  ทฤษฎีของฮอร์แมนส์ (Homan) ฮอร์แมนส์กล่าวว่า ตําแหน่ง เป็นสาระของ

พฤตกิรรมสมัพนัธบุ์คคลจะปฏบิตัอิยา่งไรกต่็อเมอืเหน็วา่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคดิเสมอว่า

ตําแหน่งเป็นเพยีงปจัจยัทีกระตุ้นให้บุคคลเกดิการกระทําหรอืแสดงพฤติกรรมเท่านัน ดงันัน 

บุคคลจะเปลยีนบทบาทไปตามตาํแหน่งหน้าททีไีดร้บัมอบหมายจากสงัคม 

พระมหาพนมนคร มรีาคา (2549 : 27-28) ไดร้วบรวมทฤษฎบีทบาทและไดอ้ธบิายโดย

สรุปไว ้ดงันี 

1. ทฤษฎขีองเดโช  สวนานนท ์(2518 : 104) เดโช  สวนานนท ์ไดก้ล่าวถงึ  แนวคดิ

เกยีวกบับทบาทซงึสรุปไดว้า่บทบาทจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 4 ประการ ดงัต่อไปนี 

1.1  รูส้ภาพของตนในสงัคม 

1.2  คาํนึงถงึพฤตกิรรมทเีกยีวขอ้งกบัผูอ้นื 

1.3  คาํนึงถงึพฤตกิรรมทเีกยีวกบัผูอ้นื 

1.4  ประเมนิผลการแสดงบทบาทของตนเอง 

2.  ทฤษฎีของโคเฮน (Cohen, 1987 : 22) โคเฮนได้กล่าวสรุปทฤษฎีบทบาทไวว้่า  

การทสีงัคมกาํหนดเฉพาะเจาะจงใหบุ้คคลปฏบิตัหิน้าทตีามบทบาทใดบทบาทหนึงนัน  เรยีกว่า 

บทบาททถีูกกาํหนด  ถงึแมว้า่บุคคลบางคนมไิดป้ระพฤตปิฏบิตัติามบทบาท ทสีงัคมกําหนดให ้ 

ส่วนบทบาททปีฏบิตัจิรงิ หมายถงึ การทบุีคคลไดแ้สดงหรอืปฏบิตัอิอกจรงิตามตาํแหน่งของเขา  

ความไม่ตรงกนัของบทบาททถีูกกาํหนดกบับทบาททถีูกปฏบิตัจิรงินัน  อาจมสีาเหตุมาจากสงิ

ต่างๆ เหล่านี 

2.1  บุคคลขาดความเขา้ใจในบทบาททสีงัคมตอ้งการ 

2.2  ความไม่เหน็ดว้ยหรอืไม่ลงรอยกบับทบาททถีูกกาํหนด 

2.3 บุคคลไม่มคีวามสามารถทจีะแสดงบทบาทนนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.  ทฤษฎขีองมดี (Mead, 1989 : 40) มดีได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทไวว้่า บทบาทเป็น

องค์ประกอบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิจริง หรอืบทบาททเีป็นจรงิ ซึงจะต้องประกอบด้วยสิง

ดงัต่อไปนี 

3.1  การรูจ้กัตนเองตามบทบาทหน้าททีไีดร้บัมอบหมาย 

3.2  พฤตกิรรมตามสถานการณ์ทกีําหนดให้จะต้องมคีวามเหมาะสมกบัการส่งเสริม

ฐานะของตนเอง 
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3.3  ภูมิหลงัของการกระทําทเีกียวข้องกบัผู้อืนนัน การเป็นแบบอย่างเพือให้การ

กระทาํบางอยา่งเป็นไปตามแนวทางทตีอ้งการ และ 

3.4  การประเมนิผลการกระทําตามบทบาท สามารถดําเนินการด้วยตนเองหรอืโดย

คนอนื 

ศกัดไิทย สุรกจิบวร (2545 : 111) กล่าววา่ บทบาท คอืการกระทาํหรอืพฤตกิรรมของ

สมาชิกในกลุ่มทีอยู่ในสถานภาพนันๆ ดงันันบทบาทจึงเป็นการกระทําหรือพฤตกิรรมตาม

ตําแหน่งหรอืสถานภาพซงึเป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมหรอืตามลกัษณะของการรบัรู ้

บทบาทเป็นผลรวมของการแสดงออกตามสทิธแิละหน้าท ี

สมใจ ลกัษณะ (2542 : 232) กล่าวถึง บทบาท คอื พฤตกิรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง

หน้าทหีรอืสถานะใดๆ ในกลุ่มซงึจะมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามตําแหน่งและหน้าท ีบทบาทนี

อาจมลีกัษณะเป็นทางการตามกฎระเบยีบของกลุ่มรูปนัยทจีะกําหนดสงิทบุีคคลแต่ละบุคคลที

ครองตาํแหน่งหน้าทใีดๆ จะตอ้งคดิ ตดัสนิใจ ปฏบิตักิจิกรรมทงัในส่วนของตนและส่วนทจีะต้อง

ตดิต่อสมัพนัธก์บัผูม้ตีาํแหน่งหน้าทอีนืๆ ในกลุ่ม และอาจมลีกัษณะไม่เป็นทางการทเีป็นความ

คาดหวงัของสมาชกิในกลุ่มทตีอ้งการใหผู้ม้หีน้าทหีนึงๆ ตอ้งมพีฤตกิรรมใดบา้ง 

จารุพร เพง็สกุล (2545 : 15) กล่าวถึงบทบาท หมายถึง พฤตกิรรมของบุคคลทแีสดง

ตามตาํแหน่งหรอืสถานะทางสงัคมทบุีคคลนันๆ ดํารงตําแหน่งอยู่ ซงึมทีงับทบาททปีฏบิตัจิรงิ 

(Role Behavior) กบับทบาทตามความคาดหวงัของบุคคลอนื (Role Expectation) ซงึบางครงั

อาจสอดคลอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหมายของสมาชกิในชุมชน 

ณรงค์ เสง็ประชา (2541 : 136 -137) ได้กล่าวว่า บทบาทคอื พฤตกิรรมทปีฏบิตัติาม

สถานภาพ บทบาทเป็นพฤตกิรรมทสีงัคมกาํหนดและคาดหมายให้บุคคลต้องกระทําตามหน้าท ี

เช่น เป็นครตูองสอนนกัเรยีน เป็นตาํรวจตอ้ง พทิกัษ์สนัตริาษฎร ์ทหารตอ้งเป็นรวัของชาตบุิตร

ตองเชือฟงับิดามารดา เป็นต้น เมือ คนเราติดต่อสมัพนัธ์กบัผู้อืนมากขนึ ย่อมจะต้องแสดง

บทบาทหลายบทบาทมากขนึตามคู่บท หรอืตามสถานภาพอนเกดิจากความสมัพนัธ์อนืๆ และ

บางครงับทบาท ทีเกิดขนึอาจเกิดการขดัแย้งกนัได้ เช่น ขณะทีเขาจะแสดงบทบาทเป็น

ผู้บงัคบับญัชา แต่ผู้อยู่ใต้บงักบับญัชาในหน่วยราชการทีเขารบัผิดชอบเป็นบิดาของเขา ใน

สถานภาพนีทเีป็นบุตรเขาจะตอ้งเชอืฟงับดิา ตอ้งเคารพบดิาดงันันในกรณีเช่นนีย่อมทําให้เกดิ

ความอดึอดัใจและจําเป็นต้องหาทางเลอืกในการปฏบิตัลิกัษณะเช่นนีจะเป็นปญัหาทเีกดิจาก

บทบาท ขดัแยง้กนัเมอืบุคคลไดด้าํรงตําแหน่งในสงัคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามตําแหน่ง

นนัๆตาํแหน่งเดยีวกนั แต่ผูต้าํรงตาํแหน่งคนละคนอาจมบีทบาทต่างกนัไป เพราะต่างคนตางมี

นิสยัความคดิความสามารถ การอบรม กาํลงัใจ มลูเหตุจงูใจความพอใจในสทิธหิน้าท ีสภาพของ

จติใจและร่างกายทไีม่เหมอืนกนั ฉะนนับทบาทจงึเป็นเพยีงรปูการ (Aspect) ทางพฤตกิรรมของ

ตาํแหน่งจากการศกึษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ บทบาท คอื พฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัทิไีด้แสดงออก

ตามตาํแหน่งหน้าทขีองแต่ละบุคคล ซงึจะมลีกัษณะแตกต่างกนัไป 
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ไพบลูย ์ช่างเรยีน (2516) ไดอ้ธบิายคาํวา่ “บทบาท” ตามแนวความคดิทางสงัคมวทิยา

ไวว้า โดยทวัไปอาจพจิารณาความหมายไดใ้น 2 นยั คอื นยัแรกพจิารณาในด้านโครงสร้างทาง

สงัคม (Social Structure) “บทบาท” หมายถึงตําแหน่งทางสงัคมทมีชีอืเรยีกต่างๆ ซงึแสดง

ลกัษณะโดยคุณสมบตัแิละกจิกรรมของบุคคลทีครองตําแหน่งนัน และอกีนัยหนึงพจิารณาใน

ดา้นการแสดงบทบาท หรอืการปะทะสงัสรรคท์างสงัคม (SocialInteraction) “บทบาท” หมายถงึ

ผลต่อเนืองทมีแีบบแผนการกระทําทเีกดิจากการเรยีนรู้ของบุคคลทอียู่ในสถานการณ์แห่งการ

ปะทะสงัสรรคน์นัเอง (Social Interacted)   

     

บทบาทแบ่งออกเป็น 4ด้านหลกั ได้แก่    

1.  บทบาททางสงัคม 

แนวคดิกลางเป็นทฤษฎีของคําว่าบทบาทมาจากโรงละครมาอ้างถึงความต้องการของ

พฤตกิรรมของนักแสดงสครปิต์นักจติวทิยาสงัคมเหน็แนวคดินีจะช่วยให้เขา้ใจพฤตกิรรมทาง

สงัคมของมนุษย์และบุคลิกภาพแล้วแนะนําของจิตวทิยาสงัคมพวกเขาเชือว่าคนทีอยู่ใน

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของบทบญัญตัขิองพฤตกิรรมทางสงัคมของผู้คนทคีล้ายกบัสครปิต์ที

กาํหนดพฤตกิรรมของนกัแสดง บทบาททางสงัคมของคนทอียู่ในบรบิททางสงัคมบางอย่างใน

บทบาทหรอืสถานะทกีาํลงัพฒันา 

ขนัแรกใหบ้ทบาทของจติวทิยาสงัคมคอืการแนะนําแนวคดิของ GH มธุรส แต่เขาไม่ได้

ให้คํานิยามทีชดัเจนของบทบาทภายใต้เพียงแค่ใช้เป็นคําอุปมาทีจะแสดงให้เห็นถึงผู้คนที

แตกต่างกนัมลีกัษณะการทาํงานทคีลา้ยกนัในสถานการณ์ทคีลา้ยคลงึกนัปรากฏการณ์นี อารล์นิ

ตนั (1936) ระบุวา่เมอืบุคคลตระหนกัถึงสทิธแิละหน้าทขีองตนให้สอดคล้องกบัสถานะของเขา

ในสงัคมในเวลาทเีขามบีทบาททเีกยีวขอ้ง HH เคลลแีละเจดบับลวิ Thibault (1959) เชอืว่า

บทบาทของคนอนืๆ ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงในการทํางานร่วมกนัของความคาดหวงัของ

พฤตกิรรมของบุคคลของระบบ แต่ยงัครองตําแหน่งบางอย่างของพฤตกิรรมของตวัเองระบบ

ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล JL ฟรดีแมน (1985) ซงึชใีหเ้หน็ว่าบทบาททางสงัคมทเีกยีวกบั

วธิกีารทคีนควรจะทาํหน้าทใีนประเภทเฉพาะของความสมัพนัธ์ระหว่างชุดของกฎ นักจติวทิยา

สงัคมโซเวยีต Bouyeri ตุ๊กตา (1968) เชอืวา่บทบาทของหลกัสตูรจติวทิยาสงัคมต้องศกึษาก่อน

การวเิคราะหบ์ทบาทของปจัจัยอตันยัในการทํางาน แต่ทจีะยอมรบัจรงิๆสาระสําคญัของปจัจยั

เหล่านีอยูใ่นใจไม่วา่พวกเขาควรจะแยก แต่ควรเคารพบทบาทของพฤตกิรรมทางสงัคมอตันัย

และวตัถุประสงค์ทมีีการเชอืมโยงอย่างใกล้ชิดเพราะไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปแบบของความ

คาดหวงับทบาทของอุดมการณ์ทีมีอยู่ในการปฏิบัติทางสังคมความสัมพันธ์ทางสังคม

วตัถุประสงคแ์ละอตันยัสะทอ้น เธอเชอืวา่บทบาททางสงัคมของฟงัก์ชนัทางสงัคมคอืการก่อตวั

ของบางประเภทของกจิกรรมในสงัคมโดยเฉพาะอยา่งยงิและพฤตกิรรมความสามคัคแีบ่งแยกที

เกยีวข้องในการวเิคราะห์ขนัสุดท้ายขนึอยู่กบัแต่ละบุคคลในความสมัพนัธ์ทางสงัคมในการที
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สถานะของระบบ สงัคมการบรหิารบทบาททางสงัคมหรอืมาตรฐานทวัไปทนํีาเสนอพฤตกิรรม

ด้วยการสมัผสัส่วนบุคคลบางอย่างเมือทุกคนมีบทบาททเีฉพาะเจาะจง แม้ว่าคําสงัเหล่านีจะ

แตกต่างกนั แต่อยูด่ว้ยกนัเราจะเหน็วา่มคีวามหมายพนืฐานของบทบาทของจติวทิยาสงัคม 

2.  บทบาทตนเอง 

หมายถึงตวัเองและคนอนืๆ เกียวกบับทบาทของวสิยัทศัน์ เมอืบทบาทของทฤษฎีที

นําเสนอในรปูแบบของตวัเองของพวกเขาเป็นทฤษฎปีฏสิมัพนัธส์ญัลกัษณ์ เขาเชอืวา่การพฒันา

ของตวัเองสงัคมมนุษยจ์ะผ่านบทบาทของคนทีมาจากนอกโลกเนืองจากประสบการณ์ในการ

เรยีนรู้ทจีะทําให้ตวัเองรู้สึกว่าเป็นวตัถุทผีลติความรู้สกึของตวัเองและทศันคติทมีผีลในความ

ตระหนักในตนเอง ระดบัของการพฒันาตนเองของผู้ทสีามารถตดัสินใจเกยีวกบัขอบเขตนํา

มุมมองของผูอ้นืเช่นเดยีวกบัคนอนืๆ ได้ในการรกัษาของตวัเอง เขาเชอืว่าบทบาทในการวาด

ภาพคนอืนๆ สงัเกตตวัเองเป็นเงือนไขทีจําเป็นสําหรบัการก่อให้เกิดความสําเร็จในการมี

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลจากจุดของมุมมองของคนอนืๆ 

3.  บทบาทการเล่น 

หมายถึงความคาดหวงัของพฤตกิรรมการแสดงแบบดงัเดมิทมีกีารดําเนินการในทาง

ปฏิบตัิดําเนินการโดยบุคคลทีสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้อืน ดับบลิวคูไม่เห็นความ

แตกต่างระหวา่งบทบาทและการเล่นบทบาท แต่ยงัรวมถงึความแตกต่างระหวา่งทงัสองประเภท

ทแีตกต่างกนัของการเล่นบทบาท: RPG (เล่นตามบทบาท) และบทบาท (บทบาท playingthe) 

อดตีหมายถงึบุคคลในบทบาทของชวีติจรงิซงึหมายความวา่เป็นการชวัคราวจะมบีทบาทเฉพาะ

เช่นการแสดง ทงัสองนกัแสดงทเีล่นบทบาทของนกัแสดงมอือาชพี แต่ยงัมบีทบาทอย่างมากใน

ช่วงเวลาท ี

บทบาทในการเล่นในดา้นจติวทิยาสงัคมมกีารใช้งานอกีครงัซงึจะใช้เป็นวธิกีารจําลอง 

เมือใช้วธิีนีก่อนหน้านีบอกว่าจุดประสงค์ของการทดลองได้รบัการพยายามทีจะได้รบัความ

ยนิยอมของพวกเขาแลว้ถูกถามในการจาํลองสถานการณ์ในการเล่นบทบาทการกระทําเช่นนัน

ในสถานการณ์จรงิในสถานการณ์จาํลองทจีะไดร้บัสถานการณ์ในชวีติจรงิทคีล้ายกนั ผลกระทบ

ทางจติวทิยา 

มนัเป็นเรอืงกฎของบทบาทของการฝึกอบรมและการศกึษาในกระบวนการขดัเกลาทาง

สงัคมทเีบยีงเบนจากการปกครองจะต้องขนึอยู่กบับทบาททางสงัคมของการกดีกนัทางสงัคม

และการลงโทษ คนเรียนรู้ในชีวติของการเล่นบทบาททีหลากหลายเช่นบทบาทของเด็กที

บทบาทของนักเรียนบทบาทของชายและหญิงคนงานและบทบาทความเป็นผู้นําและอืนๆ 

บทบาทเหล่านีเพอืใหผู้ค้นในสถานการณ์ทแีตกต่างกนัเพอืปฏสิมัพนัธพ์ฤตกิรรมทเีหมาะสมกบั

ผูอ้นืเดก็เกมเล่นตามบทบาทเป็นวธิทีสีาํคญัของสงัคมส่วนบุคคล 

เมอืมบุีคคลทมีบีทบาทในการใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูอ้นืจะสญูเสยีตวัเองได้หรอืไม่ 

ทุกคนในวฒันธรรมบางอยา่งทผี่านการฝึกอบรมการเลยีนแบบและการเรยีนรู้ทจีะเล่นได้หลาย
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บทบาทของตน ตราบเท่าทีผู้คนเชือว่าบทบาทของพวกเขาทีควรจะเล่นทีสมบูรณ์แบบ

พฤตกิรรมของพวกเขาเป็นจรงิและบทบาทของพวกเขาเป็นตวัเองทสีอดคล้องกนั เพยีง แต่เมอื

มคีนไม่เชอืและไม่เชอืวา่ควรมบีทบาทเพยีงเพอืตอบสนองความต้องการของผู้อนืจะมบีทบาท

สาํคญัจะผลติบทบาทการเล่นจรงิและบทบาทของตวัเองส่วน นักจติวทิยาสงัคมเอสจู้แลดด์เชอื

วา่คนคนนีจะออกไปรบัคนอนืๆ ทจีะยอมรบัว่าต้องการ แต่ในความเป็นจรงิคนอนืๆ มกัจะทงั

ไม่ไดร้บัการยอมรบันอกจากนียงัไดร้บัการยอมรบัของพวกเขา  

4.  บทบาทความขดัแยง้ 

บุคคลทีสามารถเล่นหลายบทบาทในเวลาเดียวกนัและสามารถรกัษาความสามคัคี

ระหว่างบทบาทต่างๆ แต่บางครงับทบาททีขดัแย้งกนัเกดิขนึ ตวัอย่างเช่นผู้หญิงอาชพีและ

บทบาทของเธอเป็นบทบาทของแม่ทมีคีวามขดัแยง้บางครงัแรกทเีขา้เรยีนมหาวทิยาลยัเมอืพ่อ

แม่ไปทบีทบาทของเขาในฐานะทเีป็นนักศกึษาและผู้ปกครองทเีป็นอสิระของบทบาทของเดก็

เป็นความขดัแยง้ทจีะเกดิขนึ 

ในทางทฤษฎบีทบาทของความขดัแยง้บทบาทมกัจะแบ่งออกเป็นสองประเภท: ความ

ขดัแยง้ระหวา่งบทบาทและความขดัแยง้ในบทบาท ตวัอย่างของการพูดในด้านหน้าของความ

ขดัแย้งระหว่างบทบาท ความขดัแย้งระหว่างบทบาทบทบาททีแตกต่างมกัจะทําทีมีความ

ตอ้งการทแีตกต่างกนัและขดัแยง้แมส้าํหรบับุคคลทไีม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของ

บทบาทเหล่านี ความขดัแยง้บทบาทมกัจะเกยีวขอ้งกบักลุ่มทแีตกต่างกนัของตวัละครเดยีวกนัที

ส่งเสรมิความตอ้งการทแีตกต่างกนัทเีกยีวขอ้งกบั 

ความคาดหวงัในบทบาททีไม่คงทีมีการเปลียนแปลงกบัเวลา เมือเทียบกบัความ

คาดหวงับทบาทของชายและหญิงมีการเปลยีนแปลงทีดเีกิดขนึ จู้แลดด์เชอืว่าการเชอืฟงัใน

บทบาทของโปรเฟสเซอรเ์ป็นหนึงในเหตุผลทสีาํคญัสาํหรบัความผดิปกตทิางร่างกายและจติใจ 

มกัจะเล่นบทบาททางสงัคมทแีตกต่างกนัถอืเป็นวธิทีสี่วนบุคคลทจีะช่วยใหสุ้ขภาพทดี ี

 

แนวความคิดเกียวกบัการปกครองส่วนท้องถิน 

ความหมายของการปกครองทอ้งถนิ 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) ได้สรุปแนวความคดิของนักวชิาการและนักปกครองทเีกยีว 

กบัการปกครองส่วนท้องถินไว้ว่า คํานิยามความหมายของการปกครองท้องถิน ได้มีผู้ให้

ความหมายหรือคํานิยามไว้ ส่วนใหญ่มหีลกัการทสีําคญัคล้ายคลึงกนั จะต่างคอืสํานวนและ

รายละเอยีดปลกียอ่ย ซงึสามารถพจิารณาไดด้งัน ี

การปกครองท้องถิน หมายถึง การปกครองซึงหน่วยการปกครองท้องถินได้มีการ

เลอืกตงัโดยอสิระเพอืเลอืกผู้ทมีหีน้าทบีรหิาร การปกครองท้องถิน มอีํานาจอสิระพร้อมความ

รบัผดิชอบซึงตนสามารถทจีะใช้ได้โดยปราศจาก การควบคุมของหน่วย การบรหิารราชการ



15 

ส่วนกลางหรอืภูมภิาค แต่ทงันีหน่วยการปกครองท้องถิน ยงัต้องอยู่ภายใต้ บทบงัคบัว่าด้วย

อาํนาจสงูสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรฐัอสิระใหม่แต่อยา่งใด 

อุทยั หริญัโต, (2523 : 4)นิยามวา่ การปกครองทอ้งถนิ คอื การปกครองทรีฐับาลมอบ

อํานาจให้ประชาชน ในท้องถินใดท้องถินหนึงจดัการปกครองและดําเนินการบางอย่าง โดย

ดําเนินการกนัเอง เพอืบําบดัความต้องการของตน การบรหิารงานของท้องถินมีการจดัเป็น

องคก์ารมเีจา้หน้าท ีซงึประชาชนเลอืกตงัขนึมาทงัหมด หรอืบางส่วน ทงันีมคีวามเป็นอสิระใน

การบรหิารงาน แต่รฐับาลต้องควบคุมด้วยวธิกีารต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการ

ควบคุม ของรฐัหาไดไ้ม่เพราะการปกครองทอ้งถนิเป็นสงิทรีฐัทาํใหเ้กดิขนึ (อุทยั หริญัโต, 2523 

: 2) 

ประหยดั หงษ์ทองคํา,(2523 : 10)นิยามว่า การปกครองท้องถิน หมายถึง หน่วยการ

ปกครองซึงรฐัได้จดัตงัขนึและให้มอีํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสทิธติามกฎหมาย 

(Legal Rights) และต้องมอีงค์กรทจีําเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพือ

ปฏบิตัหิน้าทใีหส้มความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถนินนัๆ จากนิยามต่างๆ ขา้งตน้สามารถ

สรุปหลกัการปกครองทอ้งถนิไดใ้นสาระสาํคญั ดงันี 

การปกครองของชุมชนหนึง ซงึชุมชนเหล่านนัอาจมคีวามแตกต่างกนัในดา้นความเจรญิ 

จํานวนประชากรหรือขนาดของพืนที เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิน ของไทยจดัเป็น

กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การบรหิาร ส่วนตําบล และเมอืง

พทัยาตามเหตุผลดงักล่าว 

หน่วยการปกครองทอ้งถนิจะตอ้งมอีาํนาจอสิระ (Autonomy) ในการปฏบิตัหิน้าท ีตาม

ความเหมาะสม กล่าวคอื อาํนาจของหน่วยการปกครองทอ้งถนิจะตอ้งมขีอบเขตพอควร เพอืให้

เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทขีองหน่วยการปกครองทอ้งถนิอยา่งแท้จรงิ หากมอีํานาจมาก

เกนิไปไม่มขีอบเขต หน่วยการปกครองท้องถินนัน กจ็ะกลายสภาพเป็น รฐัอธิปไตยเอง เป็น

ผลเสยีต่อความมนัคงของรฐับาล อํานาจของท้องถินนีมขีอบเขต ทีแตกต่างกนัออกไป ตาม

ลกัษณะความเจรญิและความสามารถของประชาชนในท้องถินนัน เป็นสําคญั รวมทงันโยบาย

ของรฐับาลในการพจิารณาการกระจายอํานาจให้หน่วยการปกครอง ท้องถินระดบัใด จงึจะ

เหมาะสม 

หน่วยการปกครองท้องถินจะต้องมสีทิธติามกฎหมาย (Legal Rights) ทจีะดําเนินการ 

ปกครองตนเอง สทิธติามกฎหมายแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

หน่วยการปกครองท้องถินมีสิทธิทจีะตรากฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของ

องคก์ารปกครองทอ้งถนิ เพอืประโยชน์ในการบรหิารตามหน้าทแีละ เพอืใช้บงัคบัประชาชนใน

ทอ้งถนินนัๆ เช่น เทศบญัญตั ิขอ้บงัคบั สุขาภบิาล เป็นตน้ 

สทิธทิเีป็นหลกัในการดาํเนินการบรหิารท้องถิน คอื อํานาจในการกําหนดงบประมาณ 

เพอืบรหิารกจิการตามอาํนาจหน้าทขีองหน่วยการปกครอง ทอ้งถนินนัๆ 
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มอีงค์กรทีจําเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรทีจําเป็นของท้องถิน 

จดัแบ่งเป็นสองฝ่ าย คือ องค์การฝ่ ายบริหารและองค์การฝ่ ายนิติบญัญัติ เช่น การปกครอง 

ทอ้งถนิแบบเทศบาลจะมคีณะเทศมนตรเีป็นฝ่ ายบรหิาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ ายนิตบิญัญตั ิ

หรอืในแบบมหานคร คอืกรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ ายบริหาร 

สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝา่ยนิตบิญัญตั ิเป็นตน้ ………………………………………………  

พฒันาการขององคก์รปกครองท้องถินไทย........................   

 พฒันาการของการปกครองทอ้งถนิของไทย เรมิเกดิขนึตงัแต่การปฏริูประบบราชการ 

ในสมยัรชักาลท ี5 กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจดักจิการท้องถินฉบบัแรก คอืพระราช

กาํหนดสุขาภบิาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 โดยกําหนดให้ สุขาภบิาลกรุงเทพฯ มหีน้าทดีําเนินการ

รกัษาความสะอาด และป้ องกนัโรค ทาํลายขยะมลูฝอย จดัสถานทถ่ีายอุจจาระปสัสาวะ สําหรบั

ราษฎรทวัไป หา้มการปลกูสรา้ง หรอืซ่อมแซมโรงเรอืน ทจีะเป็นเหตุให้เกดิโรค รวมทงัการขน

ยา้ยสงิโสโครก ททีาํความราํคาญใหก้บัราษฎรไปทงิ เป็นตน้ ต่อมาไดจ้ดัตงั สุขาภบิาลท่าฉลอม 

เมืองสมุทรสาครขึน ในต่างจงัหวดั เป็นแห่งแรกในสมยัรชักาลที 6 ก็ไดตราธรรมนูญการ

ปกครองคณะนครบาลดุสติธานี พ.ศ.2461 เพอืทดลองรูปแบบเมอืงจําลอง "ดุสติธานี" นับเป็น

การปกครองในรูปเทศบาลครงัแรก อนัเป็นรูปแบบการปกครองอย่างประเทศองักฤษ โดย

กาํหนดใหเ้ป็นนิตบุิคคล แยกจากส่วนกลาง มรีายไดข้องตนเอง ดแูลการคมนาคม การดบัเพลงิ 

สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน โรงฆ่าสตัว ์ดแูลโรงเรยีนราษฎร ์การรกัษาความสะอาด และ

การป้องกนัโรค ทําบรกิารสาธารณะทมีกีําไร เช่น ตงัโรงรบัจํานํา ตลาด รถราง เป็นต้น ออก

ใบอนุญาต และเกบ็ค่าธรรมเนียมสาํหรบัยานพาหนะ รา้นจาํหน่ายสุรา โรงละคร โรงหนงั สถาน

เรงิรมย ์และอนืๆ 

ต่อมาเมอืมกีารเปลยีนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2475 จาก

ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์มาเป็นระบอบประชาธปิไตย ทมีพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระ

ประมุข ภายใตก้ฎหมายรฐัธรรมนูญ ประเทศไทยไดจ้ดัระเบยีบการบรหิารราชการ เป็นราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน ตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยระเบยีบราชการ บรหิาร

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2547 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิน ได้มกีารจดัตงั เทศบาล 

ขนึ ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2546 (ปจัจุบนัใช้ พรบ .เทศบาล พ.ศ.2496) แต่ต่อมา

ปรากฎวา่ การดาํเนินงานของเทศบาล ไม่ไดผ้ลเตม็ท ีตามทมีุ่งหมายไว ้จงึไม่อาจขยายการตงั

เทศบาลออกไปทุกท้องที ทวัราชอาณาจกัรได้ จึงตงัขนึได้เพยีง 120 แห่ง กร็ะงบัการจดัตงั

เทศบาลขนึใหม่ เป็นเวลานานหลายสบิปี และไดม้กีารตงั สุขาภบิาล ขนึ แทนเทศบาลในท้องที

ทยีงัไม่มฐีานะ เป็นเทศบาล ตามพระราชบญัญตัสิุขาภบิาล พ.ศ.2495 จนกระทงัถึงปี 2500 จงึ

ได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง ขึนเป็นเทศบาลตําบล คือ เทศบาลตําบลกระบินทร ์

เทศบาลโคกสาํโรง เทศบาลตาํบลบวัใหญ่ เป็นตน้ และกรณีทมีกีารจดัตงัจงัหวดัใหม่ กใ็ห้จดัตงั

เทศบาลเมืองขึน ในท้องถินทีเป็นทีตังศาลากลางจังหวดั ตามบทบัญญัติมาตรา 10 แห่ง
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พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 อย่างไรกต็าม การจดัตงัเทศบาล และสุขาภิบาลก็ยงัไม่

เป็นไปโดยทวัถงึ ส่วนใหญ่จงึคงอยู ่ภายใตก้ารปกครองส่วนภมูภิาค ดงันนั เพอืแกค้วามเหลอืม

ลาํในการปกครองทอ้งถนิ ในเขตเทศบาล และสุขาภบิาล กบัทอ้งถนิทอียูน่อกเขตดงักล่าว จงึได้

มกีารจดัตงั องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลขนึ โดยตราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ ส่วน

จงัหวดั พ.ศ.2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีมีอํานาจหน้าทีดําเนินกิจการส่วน

จงัหวดั ภายในเขตพนืทจีงัหวดันอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภบิาล 

นับแต่นันมา การปกครองส่วนท้องถินจงึครอบคลุมทวัทงัราชอาณาจกัไทย กล่าวคือ 

ทุกพนืทขีองประเทศไทย จะอยูใ่นความรบัผดิชอบของ องค์การปกครองท้องถิน ไม่รูปใดกร็ูป

หนึง  ซึง ต่อมา ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิน รูปพิเศษ ได้แ ก่ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และพระราชบญัญตัริะเบยีบ

บรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.2521 ทงันีเนืองจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงขนาดใหญ่ มี

ประชากรมากทสีุด ส่วนเมอืงพทัยาเป็นเมอืงท่องเทยีว ทมีลีกัษณะพเิศษ และใช้รูปแบบการ

บรหิาร โดยการจา้งผู้บรหิาร ซงึปรากฎว่า ไม่ประสบผลสําเรจ็มากนัก ปจัจุบนัจงึมแีนวโน้มที

เปลยีนแปลง ใหเ้ป็นเทศบาลนคร 

ในปี พ.ศ.2537 ก็ได้มกีารปรบัปรุงการบริหารส่วนท้องถินในส่วนพืนที ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนตําบลขึนเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบล และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 ปจัจุบนักระทรวงมหาดไทย 

ได้ประกาศจัดตังแล้วทัวประเทศ 6,397 แห่งอย่างไรก็ตาม ขณะนีได้มีการปรับปรุง 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 โดยกําหนดให้มีพืนทีร ับผิดชอบ

ครอบคลุมพนืทรีบัผดิชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มอีํานาจมหีน้าทดีําเนินการในกจิการ ทอีบต. 

ดาํเนินการไม่ได ้หรอืตอ้งประสานงานร่วมกนั ระหวา่ง อบต. หลายแห่ง เป็นตน้ ดงันนั ปจัจุบนั

ประเทศไทยจงึมรีปูบบการปกครองทอ้งถนิ ทงัหมด 5 รปูแบบ คอื 

กรุงเทพมหานคร 

เมอืงพทัยา 

เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตาํบล) 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“เป็นองคก์รหลกัในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถินปฏบิตังิานตาม

อาํนาจหน้าทภีายใตห้ลกัธรรมาภบิาล เพอืประโยชน์สุขของประชาชน” 

“To be the main organization responsible for enhancing the efficiency of local 

administrative organizations in performing their duties in accordance with the good 

governance principle for the benefit of the people.”    
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ค่านิยม (Value) 

“ยดึมนัในหลกัธรรมาภบิาล มุ่งเน้นบรกิารใหค้าํปรกึษา พฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง” 

พนัธกิจ (Mission) 

พฒันากรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีความ

ทนัสมยั มขีดีสมรรถนะสงู และพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชพี 

นํานวตักรรมมาใชแ้ละพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการบรหิารและการจดัการ

ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

ให้คําแนะนําปรกึษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบรหิารจดัการ

และการใหบ้รกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้สามารถปฏบิตังิานตามอํานาจ

หน้าทไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัธรรมมาภบิาล 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) 

ปจัจุบนักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถินได้ปฏบิตัภิารกิจตามประเด็นยุทธศาสต ร์ 5 

ประเดน็ ดงันี  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ ี1 :ยกระดบัขดีความสามารถของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ

ใหม้สีมรรถนะสงู     

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ ี2 :เพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิใหต้อบสนองความตอ้งการของประชาชน     

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี3 :เพมิประสทิธภิาพการบรหิารงานบุคคลและกจิการสภาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิตามหลกัธรรมาภบิาล  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี4 :เพิมประสทิธภิาพการบรหิารงานการเงนิและการคลงัของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิใหม้อีสิระและพงึพาตนเองได ้  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ ี5 :เพมิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในการพฒันาประเทศ 
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ภาพ 1 แสดงแผนทยีทุธศาสตร ์กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ 

 

วตัถปุระสงคข์องการปกครองส่วนท้องถิน     

 ชวูงศ ์ฉายะบุตร (2539 : 26) ไดจ้าํแนกวตัถุประสงคข์องการปกครองทอ้งถนิไวด้งัน ี

ช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาล เป็นสิงทีเหน็ได้ชดัว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศยัเงิน

งบประมาณเป็นหลกั หากเงนิงบประมาณจาํกดั ภารกจิทจีะตอ้งบรกิาร ให้กบัชุมชนต่างๆ อาจ

ไม่เพยีงพอ ดงันนัหากจดัใหม้กีารปกครองทอ้งถนิ หน่วยการปกครองทอ้งถนินันๆ กส็ามารถมี

รายได ้มเีงนิงบประมาณของตนเองเพยีงพอ ทจีะดาํเนินการสรา้งสรรคค์วามเจรญิใหก้บัทอ้งถนิ

ได ้จงึเป็นการแบ่งเบาภาระของ รฐับาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานีเป็นการแบ่งเบาทงัใน

ดา้นการเงนิ ตวับุคคล ตลอดจนเวลาทใีชใ้นการดาํเนินการ เพอืสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนในทอ้งถนิอยา่งแทจ้รงิ 

เนืองจากประเทศมขีนาดกวา้งใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องท ีย่อมมี

ความแตกต่างกนั การรอรบัการบรกิารจากรฐับาลแต่อยา่งเดยีว อาจไม่ตรงตามความต้องการที

แทจ้รงิและล่าชา้ หน่วยการปกครองทอ้งถนิทมีปีระชาชน ในท้องถินเป็นผู้บรหิารเท่านัน จงึจะ

สามารถตอบสนองความต้องการนันได้ เพอืความประหยดั โดยทีท้องถินแต่ละแห่งมคีวาม
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แตกต่างกนั สภาพความเป็นอยูข่อง ประชาชนกต่็างไปดว้ย การจดัตงัหน่วยปกครองทอ้งถินขนึ

จงึมคีวามจาํเป็น โดยใหอ้าํนาจ หน่วยการปกครองท้องถินจดัเกบ็ภาษีอากร ซงึเป็นวธิกีารหา

รายได้ให้กับท้องถินเพือ นําไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิน ทําให้ประหยัดเงิน

งบประมาณของรฐับาล ทจีะตอ้งจ่ายใหก้บัทอ้งถนิทวัประเทศเป็นอนัมาก และแมจ้ะมกีารจดัสรร

เงนิงบประมาณจาก รฐับาลไปใหบ้า้งแต่กม็เีงอืนไขทกีาํหนดไวอ้ยา่ง รอบคอบ เพอืใหห้น่วยการ

ปกครองท้องถินเป็นสถาบนัทใีห้การศกึษาการปกครอง ระบอบประชาธปิไตย แก่ประชาชน 

จากการทกีารปกครองทอ้งถนิ เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วม ในการปกครองตนเอง ไม่ว่า

จะโดยการสมคัรรบัเลอืกตงัเพอืให้ประชาชนในท้องถินเลอืก เขา้ไปทําหน้าทฝี ่ ายบรหิาร หรอื

ฝา่ยนิตบิญัญตัขิองหน่วยการปกครอ งทอ้งถินกต็าม การปฏบิตั ิหน้าททีแีตกต่างกนันีมสี่วนใน

การส่งเสรมิการเรยีนรูถ้งึกระบวนการปกครองระบอบ ประชาธปิไตยในระดบัชาตไิดเ้ป็นอยา่งด ี

 

3.  กฏหมายว่าด้วยอาํนาจหน้าทีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และอบต. 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 45 กําหนดว่า

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมอีาํนาจหน้าทดีําเนินกจิการภายในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ดงันี 

(1) ตราขอ้บญัญตัโิดยไม่ขดัหรอืแยง้ต่อกฎหมาย 

(2) จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและประสานการจดัทาํแผนพฒันา 

จงัหวดัตามระเบยีบคณะรฐัมนตรกีาํหนด 

(3) สนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถนิอนืในการพฒันาทอ้งถนิ 

(4) ประสานและให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทขีองสภาตําบลและราชการส่วน

ทอ้งถนิ 

(5) แบ่งสรรเงนิซงึตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถนิ 

(6) อํานาจหน้าทขีองจงัหวดัตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการส่วนจงัหวดั

พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาตาํบล 

(7) คุม้ครอง ดแูล และบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

(8) จดัทํากจิการอนืใดๆ อนัเป็นอํานาจหน้าทขีองราชการส่วนท้องถินอนืทอียู่ในเขต

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และกิจการนันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถินอืน

ร่วมกนัดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัทํา ทงันี ตามทีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

(9)จดัทาํกจิกรรมอนืใดตามทกีาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิีหรอืกฎหมายอนืกําหนดให้

เป็นอาํนาจหน้าทขีององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
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อาํนาจหน้าทขีององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการพฒันาตําบล ทงัในด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล มหีน้าทตี้องทําในเขต

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี 

(1) จดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางนําและทางบก 

(2) รกัษาความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดนิ และทสีาธารณะ รวมทงั กําจดัมูลฝอย

และสงิปฏกิลู 

(3) ป้ องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ 

(4) ป้ องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(5) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

(7) คุม้ครอง ดแูล และบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

(8) ปฏบิตัหิน้าทอีนืตามททีางราชการมอบหมาย 

มาตรา 68 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจ จดัทํากจิการใน

เขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล ดงัต่อไปน ี

(1) ใหม้นํีาเพอืการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 

(2) ใหม้แีละบาํรุงการไฟฟ้ าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีนื 

(3) ใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางระบายนํา 

(4) ใหม้แีละบาํรุงสถานทปีระชุม การกฬีา การพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 

(5) ใหม้แีละส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 

(6) ส่งเสรมิใหม้อุีตสาหกรรมในครอบครวั 

(7) บาํรุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 

(8) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

(9) หาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

(10) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอื และท่าขา้ม 

(11) กจิการเกยีวกบัการพาณิชย ์

มาตรา 69 อาํนาจหน้าทขีององคก์ารบรหิารส่วนตําบลตาม มาตรา 66 มาตรา 67 และ 

มาตรา 68 นัน ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าทีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ

หน่วยงานของรฐั ในอนัทจีะดําเนินกจิการใดๆ เพอืประโยชน์ของ ประชาชนในตําบล แต่ต้อง

แจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนีหากองค์การบรหิารส่วน

ตาํบลมคีวามเหน็เกยีวกบัการดาํเนินกจิการดงักล่าว ใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์าร หรอื
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หน่วยงานของรฐั นําความเหน็ขององค์การ บรหิารส่วนตําบลไปประกอบการพจิารณาดําเนิน

กจิการนนัดว้ย 

มาตรา 70 เพอืประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทตีามพระราชบญัญตันิี ให้องค์การบรหิาร

ส่วนตําบลมสีทิธิได้รบัทราบขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการในเรอืง ทเีกยีวกบัการดําเนิน

กจิการของทางราชการในตําบล เว้นแต่ขอ้มูลหรอืข่าวสารทีทาง ราชการถือว่าเป็นความลบั

เกยีวกบัการรกัษาความมนัคงแห่งชาต ิ

มาตรา 71 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอาจออกขอ้บงัคบัตําบลเพอืใช้บงัคบั ในตําบลได้

เท่าทีไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าทีขององค์การบรหิารส่วนตําบล ในการนีจะกําหนด

ค่าธรรมเนียมทจีะเรยีกเกบ็และกาํหนดโทษปรบัผู้ฝ ่ าฝืนด้วยกไ็ด้ แต่มใิห้กําหนดโทษปรบัเกนิ

หา้รอ้ยบาท 

ร่างขอ้บงัคบัตาํบลจะเสนอได้กแ็ต่โดยคณะกรรมการบรหิารหรอืสมาชกิ สภาองค์การ

บรหิารส่วนตาํบล 

เมอืสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลและนายอําเภอให้ความเหน็ชอบ ร่างขอ้บงัคบัตําบล

ตามวรรคหนึงแลว้ ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารลงชอืและประกาศ เป็นขอ้บงัคบัตาํบลต่อไป 

ในกรณีทนีายอําเภอไม่เหน็ชอบด้วยกบัร่างขอ้บงัคบัตําบลใด ให้ส่งคนื สภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลภายในสิบห้าวนันับแต่วนัทีนายอําเภอได้ร ับร่างข้อบงัคบั ตําบลดงักล่าว 

เพอืใหส้ภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณาทบทวนร่างขอ้บงัคบัตาํบล นนัใหม่ แต่ถ้าเป็นร่าง

ขอ้บงัคบัตําบลทกีําหนดให้มโีทษปรบัตามวรรคหนึง เมอืนายอําเภอ ไม่เหน็ชอบด้วย ให้ร่าง

ขอ้บงัคบัตาํบลนนัเป็นอนัตกไป 

เมอืสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลพจิารณาทบทวนร่างขอ้บงัคบัตําบลตาม วรรคสแีล้ว 

มมีติยนืยนัตามร่างข้อบงัคบัตําบลเดมิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจํานวน

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทงัหมดเท่าทมีอียู ่ใหป้ระธานคณะกรรมการ บรหิารลงชอื

และประกาศเป็นข้อบงัคบัตําบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต่ถ้าสภา

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไม่ยนืยนัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทไีดร้บัร่างขอ้บงัคบั ตาํบลคนืจาก

นายอําเภอ หรือยนืยนัด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าสองในสามของจํานวน สมาชกิสภาองค์การ

บรหิารส่วนตาํบลทงัหมดเท่าทมีอียู ่ใหร้่างขอ้บงัคบัตาํบลนนัเป็นอนัตกไป 

มาตรา 72 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีพนักงานส่วนตําบลและอาจ จดัแบ่งการ

บรหิารงานออกเป็น 

(1) สาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

(2) ส่วนต่างๆ ทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลไดต้งัขนึ 
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ระเบียบพนักงานส่วนตาํบลให้ตราขึนเป็นพระราชกฤษฎีกา 

เพอืประโยชน์แก่กจิการขององค์การบรหิารส่วนตําบล องค์การบรหิาร ส่วนตําบลอาจ

ขอใหข้า้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื

หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน ไปดํารงตําแหน่งหรอื ปฏบิตักิจิการขององค์การบรหิาร

ส่วนตาํบลเป็นการชวัคราวไดโ้ดยไม่ขาดจาก ตน้สงักดัเดมิ ทงันี ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้มี

อํานาจอนุญาตได้ตามความจําเป็น และในกรณีทีเป็นขา้ราชการซงึไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่า

ราชการจงัหวดั ใหก้ระทรวง มหาดไทยทาํความตกลงกบัหน่วยงานตน้สงักดัก่อนแต่งตงั 

มาตรา 73 องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอาจทํากจิการนอกเขตองค์การ บรหิารส่วนตําบล 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถนิ

อนื เพอืกระทํากจิการร่วมกนัได้ ทงันี เมอืได้รบัความยนิยอมจาก องค์การบรหิารส่วนตําบล 

องคก์ารบรหิาร ส่วนจงัหวดั หรอืหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถินทเีกยีวขอ้ง และกจิการ

นนั เป็นกจิการทจีาํเป็นตอ้งทาํและเป็นการเกยีวเนืองกบักจิการทอียูใ่นอาํนาจหน้าทขีองตน 

อาํนาจหน้าทีของเทศบาล 

ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2543 กาํหนดไวแ้จง้ชดั ซงึ

อาจจาํแนกทมีาของอาํนาจหน้าทดีงักล่าวไดค้อื 

1. อาํนาจหน้าทตีามกฎหมายจดัตงัเทศบาลกาํหนด  

สามารถแบ่งแยกประเภทอาํนาจหน้าทขีองเทศบาลไวเ้ป็น 2 ส่วน คอื หน้าทบีงัคบัหรอื

หน้าททีตีอ้งปฏบิตั ิและอาํนาจหน้าท ีทเีลอืกปฏบิตั ิทงัยงัได้กําหนดอํานาจหน้าทขีองเทศบาล

ในฐานะต่างๆ ดงันี  

1.1 หน้าทบีงัคบัหรอืหน้าททีจีะตอ้งปฏบิตั ิมาตรา 50,53และ 56 

หน้าทีเทศบาล 

บทที 1 

เทศบาลตาํบล 

มาตรา 49* (ยกเลกิทงัมาตรา) 

มาตรา 50 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบล มหีน้าทตี้องทําให้เขตเทศบาล 

ดงัต่อไปนี 

(1) รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

(2) ใหม้แีละบาํรุงทางบกและทางนํา 

(3) รกัษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและทสีาธารณะ รวมทงัการกําจดัมูลฝอย

และสงิปฏกิลู 

(4) ป้ องกนัและระงบัโรคตดิต่อ 

(5) ใหม้เีครอืงใชใ้นการดบัเพลงิ 

(6) ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
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(7) *ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

(8) **บาํรุงศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถนิ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถนิ  

(9) **หน้าทอีนืตามทกีฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทขีองเทศบาล 

มาตรา 51*** ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจดัทํากจิกรรมใดๆ ในเขต

เทศบาล ดงัต่อไปนี 

(1) ใหม้นํีาสะอาดหรอืการประปา 

(2) ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์

(3) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม 

(4) ใหม้สีุสานและฌาปนสถาน 

(5) บาํรุงและส่งเสรมิการทาํมาหากนิของราษฎร 

(6) ใหม้แีละบาํรุงสถานททีาํการพทิกัษ์รกัษาคนเจบ็ไข ้

(7) ใหม้แีละบาํรุงการไฟฟ้ าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีนื 

(8) ใหม้แีละบาํรุงทางระบายนํา 

(9) เทศพาณิชย ์

บทที 2 

เทศบาลเมอืง 

มาตรา 52* (ยกเลกิทงัมาตรา) 

มาตรา 53** ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมอืง มหีน้าทตี้องทําในเขตเทศบาล 

ดงัต่อไปนี 

(1) กจิการตามทรีะบุไวใ้นมาตรา 50 

(2) ใหม้นํีาสะอาดหรอืการประปา 

(3) ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์

(4) ใหม้แีละบาํรุงสถานททีาํการพทิกัษ์และรกัษาคนเจบ็ไข ้

(5) ใหม้แีละบาํรุงทางระบายนํา 

(6) ใหม้แีละบาํรุงสว้มสาธารณะ 

(7) ใหม้แีละบาํรุงการไฟฟ้ า หรอืแสงสวา่งโดยวธิอีนื 

(8) ใหม้กีารดาํเนินกจิการโรงรบัจาํนําหรอืสถานสนิเชอืทอ้งถนิ 

มาตรา 54* ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจดัทํากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ดงัต่อไปนี 

(1) ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม 

(2) ใหม้สีุสานและฌาปนสถาน 

(3) บาํรุงและส่งเสรมิการทาํมาหากนิของราษฎร 

(4) ใหม้แีละบาํรุงการสงเคราะหม์ารดาและเดก็ 
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(5) ใหม้แีละบาํรุงโรงพยาบาล 

(6) ใหม้กีารสาธารณูปการ 

(7) จดัทาํกจิการซงึจาํเป็นเพอืการสาธารณสุข 

(8) จดัตงัและบาํรุงโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

(9) ใหม้แีละบาํรุงสถานทสีาํหรบัการกฬีาและพลศกึษา 

(10)ใหม้แีละบาํรุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานทพีกัผ่อนหยอ่นใจ 

(11)ปรบัปรุงแหล่งเสอืมโทรม และรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยของทอ้งถนิ 

(12)เทศพาณิชย ์

บทที 3 

เทศบาลนคร 

มาตรา 55* (ยกเลกิทงัมาตรา) 

มาตรา 56 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าทีต้องทําในเขตเทศบาล 

ดงัต่อไปนี 

(1) กจิการตามทรีะบุไวใ้นมาตรา 53 

(2) ใหม้แีละบาํรุงการสงเคราะหม์ารดาและเดก็ 

(3) กจิการอยา่งอนืซงึจาํเป็นเพอืการสาธารณสุข 

(4)* การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บรกิารอนื  

(5)* จดัการเกยีวกบัทอียูอ่าศยัและการปรบัปรุงแหล่งเสอืมโทรม 

(6)* จดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้มและทจีอดรถ 

(7)* การวาผงัเมอืงและการควบคุมการก่อสรา้ง 

(8)* การส่งเสรมิกจิการการท่องเทยีว 

มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจดัทาํกจิการอนืๆ ตามมาตรา 54 ได ้

บทที 3 ทวิ* 

การทาํการนอกเขตเทศบาลและการทาํการร่วมกบับุคคลอนื 

มาตรา 57 ทว*ิ เทศบาลอาจทาํกจิการนอกเขต เมอื 

(1) การนนัจาํเป็นตอ้งทาํและเป็นการทเีกยีวเนืองกบักจิการทดีําเนินตามอํานาจหน้าที

อยูภ่ายในเขตของตน 

(2) ไดร้บัความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภบิาลสภาจงัหวดั หรอืสภา

ตาํบลแห่งทอ้งถนิทเีกยีวขอ้ง 

(3) ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา 57ตร*ี เทศบาลอาจทาํการร่วมกบับุคคลอนืโดยก่อตงับรษิทัจาํกดั หรอืถือหุ่นใน

บรษิทัจาํกดั เมอื 
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(1) บรษิทัจาํกดันนัมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะเพอืกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 

(2) เทศบาลตอ้งถอืหุน้เป็นมลูค่าเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของทุนทบีรษิทนนัจดทะเบยีนไว ้

ในกรณีทมีหีลายเทศบาล องคบ์รหิารส่วนจงัหวดั องค์การบรหิารส่วนตําบลหรอืสุขาภบิาล ถือ

หุน้อยูใ่นบรษิทัเดยีวกนัใหน้บัหุ่นทถีอืนนัรวมกนั และ 

(3) ได้รบัอนุมตัจิากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยการเปลยีนแปลงจํานวนหุ่นที

เทศบาลถอือยูใ่นบรษิทัจาํกดั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

ความใน (1) และ (2) ของวรรคหนึง ไม่ใช้บงัคบัในกรณีทบีรษิทัจํากดัทีเทศบาลร่วม

ก่อตงัหรอืถอืหุน้อยูด่ว้ย 

บทที 4 

สหการ 

มาตรา 58 ถ้ามกีจิการใดอนัอยูภ่ายในอาํนาจหน้าทขีองเทศบาลตงัแต่สองแห่งขนึไปที

จะร่วมกนัทําเพอืให้เกดิประโยชน์อย่างยงิ กใ็ห้จดัตงัเป็นองค์การขนึเรยีกว่า สหการ มสีภาพ

เป็นทบวงการเมอืง และมคีณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลทเีกยีวขอ้งอยู่

ดว้ย 

การจดัตงัสหการจะทาํไดก้แ็ต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา ซงึจะไดก้าํหนดชอื อํานาจ

หน้าท ีและระเบยีบการดาํเนินงานไว ้

การยบุเลกิสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีาโดยกาํหนดวธิกีารจดัทรพัยส์นิไวด้ว้ย 

มาตรา 59 สหการอาจไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และอาจกูเ้งนิไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา 

66 (5) หรอื (6)  

ส่วนที 4 

เทศบญัญตั ิ

มาตรา 60* เทศบาลมอีํานาจตราเทศบญัญตัิโดยไม่ขดัหรอืแย้งต่อกฎหมายในกรณี

ดงัต่อไปนี 

(1) เพอืปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามหน้าทขีองเทศบาลทกีาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี 

(2) เมอืมกีฎหมายบญัญตัใิหเ้ทศบาลตราเทศบญัญตั ิหรอืใหม้อีาํนาจตราเทศบญัญตั ิ

ในเทศบญัญัตินัน จะกําหนดโทษปรบัผู้ละเมิดเทศบญัญตัิ หรือให้มีอํานาจตราเทศ

บญัญตั ิ

2. อาํนาจหน้าทตีามกฎหมายเฉพาะอนืๆกาํหนด  

นอกจากอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กําหนดไว้แล้วยงัมี

กฎหมายเฉพาะอนืๆ กาํหนดใหเ้ทศบาลมอีํานาจ หน้าทดีําเนินกจิการให้เป็นไปตามกฎหมาย

นนัๆอกีเป็นจาํนวนมาก เช่น  

- พระราชบญัญตัป้ิ องกนัภยนัตราย อนัเกดิแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464  

- พระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทดีนิ พ.ศ.2534 
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- พระราชบญัญตัสิาธารณสุข พ.ศ.2535 

- พระราชบญัญตัคิวบคุมการใชอุ้จจาระทาํปุ๋ย พ.ศ.2490  

- พระราชบญัญตัคิวบคุมการโฆษณา โดยใชเ้ครอืงขยายเสยีง พ.ศ.2493  

- พระราชบญัญตัป้ิ องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ.2495  

- พระราชบญัญตัป้ิ องกนัโรคพษิสุนขับา้พ.ศ.2535 

- พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 

- พระราชบญัญตัคิวบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเนือสตัว ์พ.ศ.2535 

- พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบของบา้นเมอืง พ.ศ.2535 

- พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและสุขาภบิาล พ.ศ.2503  

- พระราชบญัญตัภิาษบีาํรุงทอ้งท ีพ.ศ.2508  

- พระราชบญัญตัภิาษป้ี าย พ.ศ.2510  

- พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2518  

- พระราชบญัญตัคิวบคุมอาหาร พ.ศ.2522  

- พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2523  

- พระราชบญัญตัปิระถมศกึษา พ.ศ.2523  

- พระราชบญัญตัริกัษาคลองประปา พ.ศ.2526  

- พระราชบญัญตัสิุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528  

- ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัท ี44 ลงวนัท ี11 มกราคม 2502  

- ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัท ี68 ลงวนัท ี3 กุมภาพนัธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการจอดเรอืในแม่นําลาํคลอง)  

- ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัท ี295 ลงวนัท ี28 พฤศจกิายน 2515 (กฎหมายว่าด้วย

ทางหลวง)  

- ประมวลกฎหมายทดีนิ (ซงึไดร้บัมอบหมายใหด้แูลรกัษาทสีาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ

ประเภททรีกรา้งวา่งเปล่าตามคาํสงั กระทรวงมหาดไทยท ี890/2498  

 

อาํนาจหน้าทีของเทศบาลโดยสรปุ 

1. รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

2. ใหม้แีละบาํรุงทางบกและทางนํา 

3. รกัษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและทสีาธารณะ รวมทงัการกําจดัมูลฝอย

และสงิปฏกิลู 

4. ป้ องกนัและระงบัโรคตดิต่อ 

5. ใหม้เีครอืงใชใ้นการดบัเพลงิ 

6. ใหร้าษฎรไดร้บัการศกึษาอบรม 
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7. ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

8. บาํรุงศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถนิ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถนิ  

9. ใหม้นํีาสะอาดหรอืการประปา 

10. ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์

11. ใหม้แีละบาํรุงสถานททีาํการพทิกัษ์และรกัษาคนเจบ็ไข ้

12. ใหม้แีละบาํรุงทางระบายนํา 

13. ใหม้แีละบาํรุงสว้มสาธารณะ 

14. ใหม้แีละบาํรุงการไฟฟ้ า หรอืแสงสวา่งโดยวธิอีนื 

15. ใหม้กีารดาํเนินกจิการโรงรบัจาํนําหรอืสถานสนิเชอืทอ้งถนิ 

16. หน้าทอีนืตามทกีฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทขีองเทศบาล  

กิจการทีอาจจดัทาํในเขตเทศบาล  

1. ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม 

2. ใหม้สีุสานและฌาปนสถาน 

3. บาํรุงและส่งเสรมิการทาํมาหากนิของราษฎร 

4. ใหม้แีละบาํรุงการสงเคราะหม์ารดาและเดก็ 

5. ใหม้แีละบาํรุงโรงพยาบาล 

6. ใหม้กีารสาธารณูปการ 

7. จดัทาํกจิการซงึจาํเป็นเพอืการสาธารณสุข 

8. จดัตงัและบาํรุงโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

9. ใหม้แีละบาํรุงสถานทสีาํหรบัการกฬีาและพลศกึษา 

10. ใหม้แีละบาํรุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานทพีกัผ่อนหยอ่นใจ 

11. ปรบัปรุงแหล่งเสอืมโทรม และรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยของทอ้งถนิ 

12. เทศพาณิชย ์ 

นอกจากนี เทศบาลยงัมีอํานาจหน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน ตามพระราชบญัญตัแิผนและขนัตอนการกระจายอํานาจฯ 

พ.ศ.2542 ดงันี  

1. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถนิของตนเอง 

2. การจดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางบก ทางนํา และทางระบายนํา 

3. การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทจีอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอนืๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสรมิ การฝึกและประกอบอาชพี 

7. การพาณิชย ์และการส่งเสรมิการลงทุน 
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8. การส่งเสรมิการท่องเทยีว 

9. การจดัการศกึษา 

10. การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และ 

ผูด้อ้ยโอกาส 

11. การบาํรุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถนิ และวฒันธรรมอนัดขีอง 

ทอ้งถนิ 

12. การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเกยีวกบัทอียูอ่าศยั 

13. การจดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาสถานทพีกัผ่อนหยอ่นใจ 

14. การส่งเสรมิกฬีา 

15. การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน 

16. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถนิ 

17. การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

18. การกาํจดัมลูฝอย สงิปฏกิลู และนําเสยี 

19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล 

20. การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21. การควบคุมการเลยีงสตัว ์

22. การจดัใหม้แีละควบคุมการฆ่าสตัว ์

23. การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยัโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอนืๆ 

24.การจดัการ การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จากปา่ไม ้ทดีนิ  

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

25. การผงัเมอืง 

26. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

27. การดแูลรกัษาทสีาธารณะ 

28. การควบคุมอาคาร 

29. การป้ องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

30. การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้ องกนัและรกัษาความ 

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

31.กจิการอนืใดทเีป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถนิตามทคีณะกรรมการ 

ประกาศกาํหนด       
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ความสาํคญัของการปกครองส่วนท้องถิน 

จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถินเพือสนับสนุนวตัถุประสงค์ทางการ

ปกครองของรฐัในอนัท ีจะรกัษาความมนัคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลกัการ

กระจายอาํนาจปกครอง และเพอืให้สอดคล้องกบัหลกัการประชาธปิไตย โดยประชาชนมสี่วน

ร่วมในการปกครองตนเอง ความสาํคญัของการปกครองทอ้งถนิจงึสามารถสรุปไดด้งันี 

การปกครองท้องถินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 

Democracy) เพราะการปกครองท้องถินจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมอืงการปกครองให้แก่

ประชาชน ใหป้ระชาชนรูส้กึวา่ตนมคีวามเกยีวพนักบัส่วนไดส้่วนเสยีในการปกครอง การบรหิาร

ทอ้งถนิ เกดิความรบัผดิชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพงึมต่ีอท้องถินทตีนอยู่อาศยั อนัจะ

นํามา ซงึความศรทัธาเลอืมใสในระบอบการปกครองประชาธปิไตยในทสีุด   

(ชศูกัด ิเทยีงตรง,  2518 : 6-7) โดยประชาชนจะมโีอกาสเลอืกตงัฝ่ ายนิตบิญัญตั ิฝ ่ าย

บรหิาร การเลอืกตงัจะเป็นการฝึกฝน ใหป้ระชาชนใชดุ้ลพนิิจเลอืกผูแ้ทนทเีหมาะสม สาํหรบัผู้ที

ได้รบัเลือกตงัเข้าไปบริหารกิจการ ของท้องถิน นับได้ว่าเป็นผู้นําในท้องถินจะได้ใช้ความรู้

ความสามารถบรหิารงานทอ้งถนิ เกดิความคุน้เคยมคีวามชํานิชํานาญในการใช้สทิธแิละหน้าที

ของพลเมอืง ซงึจะนําไปสู่การม ีส่วนร่วมทางการเมอืงในระดบัชาตต่ิอไป 

การปกครองท้องถินทําให้ประชาชนในท้องถินรู้จ ักการปกครองตนเอง (Self 

Government) หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึงกค็ือ การปกครอง

ตนเองมใิช่เป็น การปกครองอนัเกดิจากคาํสงัเบอืงบน การปกครองตนเองคอื การทปีระชาชนมี

ส่วนร่วม ในการปกครอง ซงึผูบ้รหิารทอ้งถนินอกจากจะไดร้บัเลอืกตงัมาเพอืรบัผดิชอบบรหิาร

ท้องถิน โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถินจะต้องฟงัเสียง 

ประชาชนด้วยวถิีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามต ิ

(Referendum) ใหป้ระชาชนมอีํานาจถอดถอน (Recall) ซงึจะทําให้ประชาชนเกดิความสํานึก 

ในความสําคญัของตนต่อท้องถิน ประชาชนจะมสี่วนรบัรู้ถึงอุปสรรคปญัหาและช่วยกนัแก้ไข 

ปญัหาของทอ้งถนิของตน(อนนัต ์อนนัตกลู,  2521 : 6-7) 

นอกจากนี การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถินอย่างแท้จริงหรือ การ

กระจายอาํนาจไปในระดบั ตาํสุดคอื รากหญ้า (Grass roots) ซงึเป็นฐานเสรมิสาํคญัยงิ ของการ

พัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของ ระบอบ

ประชาธปิไตยมหีลายองคป์ระกอบ แต่องคป์ระกอบสาํคญัยงิยวดอนัหนึง กค็อืการขาดรากฐาน

ในทอ้งถนิ (ลขิติ ธรีเวคนิ,  2525 : 3) 

การปกครองทอ้งถินเป็นการแบ่งเบาภาระของรฐับาล ซงึเป็นหลกัการสําคญัของ การ

กระจายอํานาจ การปกครองท้องถินมีขนึเพือวตัถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระ ของรฐับาล 

เนืองจากความจาํเป็นบางประการ ดงันี (ชวูงศ ์ฉายะบุตร,  2539 : 28-29) 



31 

ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวนัจะขยายเพิมขนึ ซึงจะเห็นได้จาก 

งบประมาณทเีพมิขนึในแต่ละปีตามความเจรญิเตบิโตของบา้นเมอืง 

รฐับาลมอิาจจะดาํเนินการในการสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถินได้อย่าง

ทวัถึง เพราะแต่ละท้องถินย่อมมปีญัหา และความต้องการ ทแีตกต่างกนั การแก้ปญัหาหรือ

จดับรกิารโครงการในท้องถินโดยรูปแบบทเีหมือนกนั ย่อมไม่บงัเกิดผลสูงสุด ท้องถินย่อมรู้

ปญัหาและเข้าใจปญัหาได้ดีกว่า ผู้ซึงไม่อยู่ในท้องถินนัน ประชาชนในท้องถินจึงเป็นผู้ที

เหมาะสมทจีะแก้ไขปญัหา ทีเกดิขนึในท้องถินนันมากทสีุด กจิการบางอย่างเป็นเรอืงเฉพาะ

ทอ้งถนินนั ไม่เกยีวพนักบัทอ้งถนิอนื และไม่มสี่วนได ้ส่วนเสยีต่อประเทศโดยส่วนรวม จงึเป็น

การสมควรทจีะใหป้ระชาชนในทอ้งถนิ ดาํเนินการดงักล่าวเอง 

ดงันัน หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถินแล้ว รฐับาลจะต้องรบัภาระดําเนินการทุก

อย่าง และไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถินทุกจุดหรอืไม่ รวมทงัจะต้องดําเนินการ 

เฉพาะท้องถินนันๆ ไม่เกียวพันกับท้องถินอืน หากได้จ ัดให้มีการปกครองท้องถิน เพือ

ดาํเนินการเองแล้ว ภาระของรฐับาลกจ็ะผ่อนคลายไป รฐับาลจะมหีน้าทเีพยีงแต่ควบคุม ดูแล

เท่าทจีาํเป็นเท่านนั เพอืใหท้อ้งถนิมมีาตรฐานในการดําเนินงานยงิขนึ การแบ่งเบาภาระทําให้

รฐับาลมเีวลาทจีะดาํเนินการในเรอืงทสีําคญั หรอืกจิการใหญ่ๆ ระดบัชาตอินัเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาตโิดยส่วนรวม ความคบัคงัของภาระหน้าทต่ีางๆ ทรีวมอยู่ส่วนกลางจะลดน้อยลง 

ความคล่องตวัในการดําเนินงานของส่วนกลางจะมมีากขนึ การปกครองท้องถินสามารถสนอง

ความตอ้งการของทอ้งถินตรงเป้ าหมาย และมปีระสทิธภิาพ เนืองจากท้องถินมคีวามแตกต่าง

กนัไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรพัยากร ประชาชน ความต้องการ และปญัหาย่อมต่างกนั

ออกไป ผูท้ใีหบ้รกิารหรอืแกไ้ขปญัหาใหถู้กจุด และสอดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนก็

ตอ้งเป็น ผูท้รีูถ้งึปญัหาและความตอ้งการ ของประชาชนเป็นอยา่งด ีการบริหารงานจงึจะเป็นไป

อย่างรวดเรว็และ มปีระสทิธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรอืงขออนุมตั ิไปยงัส่วนเหนือขนึไป 

ทอ้งถนิจะบรหิารงานใหเ้สรจ็สนิลง ภายในท้องถินนันเอง ไม่ต้องสนิเปลอืงเวลาและค่าใช้จ่าย

โดยไม่จาํเป็น การปกครองทอ้งถนิจะเป็นแหล่งสรา้งผูนํ้าทางการเมอืง การบรหิารของประเทศ

ในอนาคต ผู้นําหน่วยการปกครองท้องถินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมอืง การได้รบั

เลอืกตงั การสนบัสนุนจากประชาชนในทอ้งถนิยอ่มเป็นพนืฐานทดีต่ีออนาคตทางการเมอืงของ

ตน และยงัฝึกฝนทกัษะทางการบรหิารงานในทอ้งถนิอกีดว้ย ในประเทศไทย ผูนํ้าทางการเมือง

ทมีชีอืเสยีง เช่น นายทองหยด จติตะวรีะ, นายสุรนิทร์ เทพกาญจนา เป็นต้น ล้วนแต่มผีลงาน

จากการเป็นนายกเทศมนตร ีหรอืผู้บรหิารท้องถินมาก่อน จนสามารถประสบความสําเรจ็เป็น

นกัการเมอืงทมีชีอืเสยีงในระดบัชาต ิ(วญิ  ูองัคณารกัษ์,  2518 : 98) 

การปกครองทอ้งถนิสอดคลอ้งกบัแนวความคดิในการพฒันาชนบท แบบพงึตนเอง การ

ปกครองทอ้งถนิโดยยดึหลกัการกระจายอํานาจ ทําให้เกดิการพฒันาชนบท แบบพงึตนเองทงั

ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม การดําเนินงานพฒันาชนบท ทผี่านมายงัมอุีปสรรคสําคญั
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ประการหนึง คอื การมสี่วนร่วมจากประชาชน ในท้องถินอย่างเตม็ท ีซงึการพฒันาชนบทที

สมัฤทธผิลนนั จะตอ้งมาจากการรเิรมิช่วยตนเอง ของทอ้งถนิ ทาํใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมแรงกนั 

โดยอาศยัโครงสร้างความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง ซึงต้องมาจากการกระจายอํานาจ

อยา่งแทจ้รงิ มเิช่นนนัแลว้ การพฒันาชนบทจะเป็นลกัษณะ “หยบิยนืยดัใส่ หรอืกงึหยบิยนืยดั

ใส่” เกดิความคาดหวงั ทุกปีจะม ี“ลาภลอย” แทนทจีะเป็นผลดต่ีอทอ้งถนิกลบัสร้างลกัษณะการ

พัฒนาแบบพึงพา ไม่ยอมช่วยตนเอง อันเป็นผลทางลบต่อการพัฒนาพืนฐานระบอบ

ประชาธปิไตย (ลขิติ ธรีเวคนิ, 2528 : 3-4) ดงันนัการกระจายอาํนาจจงึจะทาํใหเ้กดิลกัษณะการ

พงึตนเอง ซงึเป็นหลกัสาํคญั ของการพฒันาชนบทอยา่งยงิ 

การกระจายอํานาจมีข้อพึงระวงัและได้กลายเป็นจุดวพิากษ์วจิารณ์ ซึงมีอยู่หลาย

ประการดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยงิในเรอืง ของขอบเขต การกระจายอํานาจและการ

คาํนึงถงึระดบัความรูค้วาม สามารถของประชาชน ซงึเป็นปญัหาทถีกเถียงกนัอย่างมาก และมี

มานานตงัแต่สมยัเปลยีนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 กล่าวคอื ไดม้กีารถกเถยีงถงึความพร้อม

ของประชาชนต่อการปกครองตนเอง มาโดยตลอดจนถึงปจัจุบนั แต่จากความสําคญัของการ

ปกครองทอ้งถนินัน หากจะมองรวม เป็นจุดใหญ่ ๆ แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้านคอื 

ดา้นการเมอืงการปกครอง และการบรหิาร กล่าวคอื ในดา้นการเมอืงการปกครองนัน เป็นการปู

พนืฐานของการปกครอง ระบอบประชาธปิไตย และการเรยีนรูก้ารปกครองตนเอง ส่วนด้านการ

บริหารนัน เป็นการแบ่งเบาภาระของรฐับาลและประชาชนในท้องถินได้หาทางตอบ สนอง

แก้ปญัหา ด้วยตนเอง ด้วยกลไกทางการบริหารต่างๆ ทงัในแง่ของการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการจดัการ ฯลฯ 

องคป์ระกอบการปกครองส่วนท้องถิน 

ระบบการปกครองส่วนทอ้งถนิจะตอ้งประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คอื (อุทยั 

หริญัโต, 2523 : 22) 

สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดกําหนดเรอืงการ

ปกครองท้องถินไวใ้นรฐัธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถินในประเทศนันจะมคีวาม

เข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถินทีจ ัดตงัโดยกฎหมายอืน เพราะข้อความทีกําหนดไว้ใน

รฐัธรรมนูญนนัเป็นการแสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศนนัมนีโยบายทจีะกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้รงิ 

พนืทแีละระดบั (Area and Level) ปจัจยัทมีคีวามสําคญัต่อการกําหนดพนืทแีละระดบั

ของหน่วยการปกครองท้องถินมหีลายประการ เช่น ปจัจยัทางภูมศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ เชือ

ชาต ิและความสาํนึกในการปกครองตนเองของประชาชน จงึไดม้กีฎเกณฑท์จีะกาํหนดพนืทแีละ

ระดบัของหน่วยการปกครองทอ้งถนิออกเป็น 2 ระดบั คอื หน่วยการปกครองท้องถินขนาดเลก็

และขนาดใหญ่ สําหรบัขนาดของพนืทจีากการศกึษาขององค์การสหประชาชาต ิโดยองค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม 

(UNESCO) องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และสาํนกักจิการสงัคม (Bureau of Social Affair) ได้
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ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถินทีสามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ ได ้ควรมปีระชากรประมาณ 50,000 คน แต่กย็งัมปีจัจยัอนืทจีะตอ้งพจิารณาด้วย 

เช่น ประสทิธภิาพในการบรหิาร รายได ้และบุคลากร เป็นตน้ 

การกระจายอํานาจและหน้าที การทีจะกําหนดให้ท้องถินมีอํานาจหน้าทีมากน้อย

เพยีงใดขนึอยูก่บันโยบายทางการเมอืงและการ ปกครองของรฐับาลเป็นสาํคญั 

องค์การนิติบุคคล จัดตงัขนึโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรฐับาลกลางหรือรฐับาล

แห่งชาต ิมขีอบเขตการปกครองทแีน่นอน มอีํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอ้บงัคบั 

ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายนนัๆ 

การเลอืกตงั สมาชกิองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รบัเลอืกตงัจากประชาชนใน

ทอ้งถนินนัๆ ทงัหมดหรอืบางส่วน เพอืแสดงถงึการเขา้มสี่วนร่วมทางการเมอืงการปกครองของ

ประชาชน โดยเลอืกผูบ้รหิารทอ้งถนิของตนเอง 

อสิระในการปกครองตนเอง สามารถใชดุ้ลยพนิิจของตนเองในการปฏบิตั ิกจิการภายใน 

ขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ตอ้งขออนุมตัจิากรฐับาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบงัคบับญัชา 

ของหน่วยงานทางราชการ 

งบประมาณของตนเอง มอีํานาจในการจดัเกบ็รายได้ การจดัเกบ็ภาษีตามขอบเขต ที

กฎหมายให้อํานาจในการจดัเกบ็ เพือให้ท้องถินมรีายได้เพียงพอทีจะทํานุบํารุง ท้องถินให้

เจรญิกา้วหน้าต่อไป 

การควบคุมดูแลของรฐั เมือได้รบัการจดัตงัขนึแล้วยงัคงอยู่ในการกํากบั ดูแลจากรฐั 

เพือประโยชน์และความมันคงของรฐัและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระ ในการ

ดําเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถินนัน ทงันีมไิด้หมายความว่ามอีสิระเตม็ททีเีดยีว คง

หมายถึงเฉพาะอิสระในการดําเนินการเท่านัน เพราะมิฉะนันแล้วท้องถิน จะกลายเป็น รฐั

อธปิไตยไป (อนนัต ์อนนัตกลู, 2521 : 10) รฐัจงึตอ้งสงวนอาํนาจในการควบคุมดแูลอยู ่

การปกครองท้องถินกําหนดขนึบนพนืฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ์

ประชาธปิไตย ซงึมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการทาง

การเมอืงและกจิกรรม การปกครองตนเองในระดบัหนึง ซงึจะเหน็ไดจ้ากลกัษณะสําคญัของการ

ปกครองท้องถิน ทเีน้นการมีอํานาจอสิระในการปกครองตนเองมกีารเลอืกตงั มอีงค์การหรือ

สถาบนัทจีาํเป็น ในการปกครองตนเอง และทสีําคญักค็อื ประชาชนในท้องถินจะมสี่วนร่วมใน

การปกครอง ตนเองอยา่งกวา้งขวาง     

 

แนวคิดเกียวกบัการท่องเทียว 

ผูใ้หญ่สมยัก่อนยอ้นหลงัไปเพยีง  50-60 ปี  มกัจะสงัสอนลกูหลานวา่ “อยา่เทยีวเตร่ให้

มากนกัจะเสยีผูเ้สยีคน”  ทงันี เพราะภาพลกัษณ์ของคําว่า “ท่องเทยีว”  ในสมยัทกีารคมนาคม

ถนนหนทางยงัไม่สะดวก  จะเป็นการเทยีวเสเพลบ่อนเบยีในละแวกบ้าน  ผู้ใหญ่กอ็อกเดนิทาง
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รอนแรมไปกบักองเกวยีนในหน้าแล้งเพอืไปไหวพ้ระพุทธบาท  ไปทําบุญยงัวดัวาอารามทอียู่

ห่างไกลจากถินทอียู่ของตน  หรอืล่องเรอืไปทอดผ้าป่ า ทอดกฐนิ ยงัวดัรมินําในจงัหวดัไกลๆ 

เพียงแต่เขาไม่พูดกนัว่าไปเทียวพระบาทหรือไปเทียววดั  เพราะฟงัดูขดักบัความรู้สึกของ

พุทธศาสนิกชนทถีอืวา่วดัเป็นสถานทศีกัดสิทิธไิม่ควรนบัเป็นทเีทยีว 

ดงันนัการท่องเทยีวจงึเป็นการเดนิทางทเีกดิขนึ  ตามเงอืนไข  3 ประการ คอื 

1. เป็นการเดนิทางจากทอียูอ่าศยัปกตไิปยงัทอีนืเป็นการชวัคราว 

2. เป็นการเดนิทางดว้ยความสมคัรใจ 

3. เป็นการเดนิทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดกต็าม ทมีใิช่เพอืประกอบอาชพีหรอืหารายได ้

เมอืเอ่ยถงึคาํวา่ “ท่องเทยีว” ในปจัจุบนัเรามองเหน็ภาพชาวต่างประเทศสะพายกล้อง

ถ่ายรูปเดินกนัเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ตามวดั วงั โบราณสถาน หรือนุ่งน้อยห่มน้อย

อาบแดดอยูต่ามชายหาด และอกีจาํนวนไม่น้อยทไีปเทยีวชมปา่เขาลาํเนาไพร เรามกัจะมองเหน็

วา่ชาวต่างประเทศเหล่านีไดใ้ชจ้่ายเงนิเป็นค่าทพีกั ค่าอาหาร ค่าเดนิทางไปชมสถานทต่ีางๆ ค่า

ซอืของฝากของทรีะลกึ โดยทเีราไม่คดิวา่นนัเป็นเงนิตราต่างประเทศเขา้มาใช้จ่ายในบ้านเมอืง

ของเรา  ในขณะเดยีวกนัเรามกัจะไม่คดิถงึคนไทยทเีดนิทางท่องเทยีวอยูภ่ายในประเทศทงัๆ ที

นกัท่องเทยีวคนไทยเหล่านีมจีาํนวนเพมิขนึมากทุกปี เพราะการเดนิทางท่องเทยีวนันเป็นการ

ผ่อนคลายความเคร่งเครยีดพรอ้มๆ กบัการไดร้บัความรูเ้กยีวกบัวฒันธรรมประเพณี ได้เหน็ภูมิ

ประเทศทแีปลกตาและได้สร้างความสมัพนัธ์กบัคนต่างถินด้วย เมอืการคมนาคมสะดวก การ

เดินทางท่องเทียวกลายเป็นความนิยม ธุรกิจต่างๆ ก็เกิดขึนเพือรองรบัการเดินทางการ

ท่องเทยีวมากมาย ทงัธุรกจิทเีกยีวขอ้งโดยตรง เช่น ขนส่ง ธุรกจิทพีกัและอาหาร ธุรกจินําเทยีว

ของทรีะลกึ ธุรกจิเหล่านีขายบรกิารใหก้บัตวันกัท่องเทยีวเอง และยงัมธีุรกจิทเีกยีวขอ้งทางอ้อม  

เช่น การก่อสรา้งอาคาร ทพีกั รา้นอาหาร การผลติสนิคา้เกษตรกรรม เพอืขายให้แก่ธุรกจิทพีกั

และอาหาร การผลติสนิคา้หตัถกรรมพนืบา้นเพอืส่งร้านค้าของทรีะลกึ เป็นต้น ธุรกจิเหล่านีจะ

ก่อให้เกิดงานอาชพีใหม่ๆ และการกระจายเงินตราซงึถือเป็นการเสริมสร้างความเจริญทาง

เศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัประเทศนนัเอง........ 

ความหมายของการท่องเทียว 

ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาตไิด้จดัประชุมว่าด้วยการเดนิทาง

และท่องเทยีวระหว่างประเทศขนึทกีรุงโรม ประเทศอติาล ีและได้ให้คําจํากดัความของคําว่า 

“การท่องเทยีว” ไวว้า่ “การเดนิทางเพอืความบนัเทงิรนืเรงิใจ เยยีมญาต ิหรอืการไปร่วมประชุม

แต่มใิช่เพอืการประกอบอาชพีเป็นหลกัฐานหรอืไม่พาํนกัอยูเ่ป็นการถาวร” 

องคก์ารท่องเทยีวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของ

การท่องเทยีวดงันี “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying 

in places outside their usual environment  for not more than one consecutive year for 

leisure, business and other purpose.” จากความหมายนีสรุปได้ว่า การท่องเทยีว หมายถึง 
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การเดนิทางของบุคคลจากทอียูอ่าศยัปกตไิปยงัทอีนืเป็นการชวัคราว(ไม่มากกวา่1 ปี ตดิต่อกนั) 

เดนิทางด้วยความสมคัรใจเพอืการพกัผ่อนหย่อนใจ ตดิต่อธุระและวตัถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่

ไม่ใช่เพอืการประกอบอาชพี หรอืหารายได ้

สาํนักงานพฒันาการท่องเทยีว (2546) การท่องเทยีว หมายถึง การเดนิทางเพอืผ่อน

คลายความเครยีด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมเีงอืนไขว่า การเดนิทางนัน เป็นการ

เดนิทางเพยีงชวัคราว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดนิทาง 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการ

ท่องเทยีว (Tourism) หมายถึง การเดนิทางไปเยอืนสถานทต่ีางถินซงึไม่ใช่เป็นทพีํานักอาศยั

ประจาํของบุคคลนนั และเป็นการไปเยอืนชวัคราวโดยไม่ใช่เพอืเป็นการประกอบอาชพีหารายได ้

จากคํานิยามและความหมายของการท่องเทียว (Tourism) ผู้เขยีนหลายท่านได้ให้

ความหมายไวข้า้งตน้สรุปไดด้งันี “การท่องเทยีว” (Tourism) หมายถึง การเดนิทางของมนุษย์

จากสถานทใีดสถานทหีนึงไปยงัอกีสถานทีหนึง หรอืการเดนิทางจากถินพํานักทอีาศยัไปยงั

สถานทีอืนเป็นการชวัคราวด้วยความสมคัรใจไป และเป็นการเดนิทางด้วยเหตุผลของการ

ท่องเทียวมใิช่เพอืการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพือการพกัผ่อน การ

เดนิทางเพอืไปชมการแขง่ขนักฬีา(อาท ิการแขง่ขนักฬีา ซเีกมส ์โอลมิปิก เป็นต้น)การเดนิทาง

เพือการศกึษา การเดินทางเพอืประชุมสมัมนา การเดนิทางเพอืเยยีมเยอืนญาติพน้ีอง หรือ

เพอืน การเดนิทางเพอืแลกเปลยีนวฒันธรรม เป็นตน้………………………………  

ประวติัการท่องเทียวประเทศไทย      

การส่งเสริมการท่องเทียวเกิดขนึโดย พระดําริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ 

กาํแพงเพชรอคัรโยธนิ ครงัทรงดํารงตําแหน่งผู้บญัชาการรถไฟ ได้มกีารส่ง เรอืงราวเกยีวกบั

เมอืงไทยไปเผยแพร่ในสหรฐัอเมรกิา ใน พ.ศ. 2467 ไดม้กีารจดัตงัแผนกโฆษณาของการรถไฟ

ขนึ ทาํหน้าทรีบัรอง และ ใหค้วามสะดวก แก่นกัท่องเทยีวทจีะเดนิทางมาประเทศไทย รวมทงั 

การโฆษณาเผยแพร่ ประเทศไทย ให้เป็นทรีู้จกัของชาวต่างประเทศ มสีํานักงานตงัอยู่ทกีรม

รถไฟ เชงิสะพานนพวงศ ์ต่อมาได้ยา้ยมาตงัทสีถานีรถไฟหวัลําโพง เมอื พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระกําแพงเพชรอคัรโยธนิ ทรงยา้ย ไปดํารงตําแหน่ง เสนาบด ีกระทรวงพาณิชย ์และ

คมนาคม งานดา้นส่งเสรมิการท่องเทยีว ไดย้า้ยไปอยูท่กีระทรวงพาณิชย ์และคมนาคมด้วย แต่

ยงัคงทาํงานร่วมกบักรมรถไฟ มสีาํนกังานตงัทถีนนเจรญิกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง การส่งเสรมิ

การท่องเทยีวได้เรมิขนึอย่างชดัเจนใน พ.ศ. 2479 เมอื กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการ

บาํรุงอุตสาหกรรมท่องเทยีวในประเทศ สยามต่อคณะรฐัมนตร ีโดยเสนอแผนและวตัถุประสงค์

ของการอุตสาหกรรม ท่องเทยีว 3 ประการ คอื 

1. งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเทยีว 

2. งานรบัรองนกัท่องเทยีว 

3. งานบาํรุงสถานทที่องเทยีวและทพีกั 
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ในการเสนอโครงการนี กระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จดัเป็นรูปของสมาคมการ

ท่องเทยีว คณะรฐัมนตร ีประชุมปรกึษา เมอืวนัท ี4 พฤศจกิายน 2479 มมีตริบัหลกัการของการ

บํารุงอุตสาหกรรมท่องเทยีว แต่ไม่รบัหลกัการ ในการจดัตงัให้เป็นรูปสมาคม ได้มมีตแิต่งตงั

คณะกรรมการขนึคณะหนึง ดาํเนินงานโดยใหก้ระทรวงเศรษฐการ เป็นเจ้าของเรอืง กระทรวง

เศรษฐการไดม้อบงานนีใหก้รมพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัทาํเพราะกรมพาณิชยม์แีผนกส่งเสรมิพาณิชย ์

และท่องเทียวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้ดําเนินการเรืองนีต่อมาจนเมือสงครามโลกครงัที 2 

เกดิขนึ และสาํนกังาน ถูกระเบดิ จงึเลกิกจิการไปชวัคราว  

เมือวนัที 10 สิงหาคม 2492 คณะรฐัมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงาน

ท่องเทยีวขนึใหม่ จงึไดม้มีตใิหก้รมโฆษณา การยกร่างโครงการปรบัปรุงหน่วยงานส่งเสรมิการ

ท่องเทียวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เมือว ันที 19 ตุลาคม 2492 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิห ้กรมโฆษณาการพจิารณาส่งเสรมิการท่องเทยีว กรมโฆษณาการได้ทํา

ความตกลงกบักระทรวงเศรษฐการ ซงึในสมยันนัมชีอืวา่ กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม ขอโอน

กจิการส่งเสริมการท่องเทียว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กบักรมโฆษณาการ 

สาํนกันายกรฐัมนตร ีและใหเ้รยีกส่วนงานนีวา่ "สาํนกังานส่งเสรมิการท่องเทยีว" ใชง้บประมาณ

ของกรมโฆษณาการเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ของสํานักงานนี ต่อมากรมโฆษณาการได้

พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเทียวกําลังตืนตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จ ัดตัง

สาํนกังานส่งเสรมิการท่องเทยีวใหม้ฐีานะเทยีบเท่ากอง เรยีกวา่ "สาํนกังานท่องเทยีว" โดยพระ

ราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบราชการกรมโฆษณาการในสาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2493 

ใน พ.ศ. 2501 เมอืจอมพลสฤษดธินะรชัต ์ไปพกัรกัษาตวัอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์

รดี สหรฐัอเมรกิา ไดศ้กึษากจิการท่องเทยีวดว้ยความสนใจ และไดด้าํรทิจีะส่งเสรมิอุตสาหกรรม

ท่องเทยีวในประเทศอยา่งจรงิจงั ในปีต่อมาเมอืจอมพลสฤษดธินะรชัต์ เป็นนายกรฐัมนตร ีได้มี

ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด 

"สํานักงานท่องเทียว" ออก แล้วจดัตงัขนึเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการ

ท่องเทยีวแห่งประเทศไทย" มชีอืย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตงัองค์การส่งเสรมิ 

การท่องเทยีว พ.ศ. 2502  

ในระยะแรกสถานททีาํการขององคก์ารส่งเสรมิการท่องเทยีวแห่งประเทศไทยได้อาศยั 

อาคารของ กรมประชาสมัพนัธเ์ป็นสาํนกังาน ต่อมาไดย้า้ยมาเปิดดาํเนินงาน ณ สาํนักงานถนน

ศรอียุธยา เมือวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ 2503 ได้ประกอบพธิเีปิด "องค์การส่งเสรมิการท่องเทยีว

แห่งประเทศไทย" เมอืวนัท ี18 มนีาคม 2503 

องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทยีว ซงึจดัตงัขนึโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตงัองค์การส่งเสรมิ

การท่องเทยีว พ.ศ. 2502 นัน มหีน้าทสี่งเสรมิการท่องเทยีวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรม

ท่องเทยีวไดข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวางรวดเรว็ จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงอาํนาจหน้าทขีอง อ.ส.ท. ให้มี

ขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยงิขนึทงัในด้านการพฒันา อนุรกัษ์ทรัพยากรทางการ
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ท่องเทยีว และ การส่งเสรมิเผยแพร่ จงึไดม้กีารนําเสนอร่างพระราชบญัญตั ิการท่องเทยีวแห่ง

ประเทศไทย และ ร่างพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบธุรกจิเกยีวกบัอุตสาหกรรมท่องเทยีว เพอืให ้

หน่วยงานการท่องเทยีวของรฐั มอีาํนาจหน้าทแีละรบัผดิชอบในการพฒันาส่งเสรมิเผยแพร่ และ 

ดําเนินกิจการ เพือเป็นการริเริมให้มีการพฒันาแหล่งท่องเทียว ตลอดจนคุ้มครองให้ความ

ปลอดภยัแก่นกัท่องเทยีวด้วย สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตซิงึทําหน้าทรีฐัสภาในการประชุมครงัท ี

41 วนัศุกรท์ ี20 เมษายน 2522 ไดพ้จิารณาร่างพระราชบญัญตัทิงั 2 ฉบบั แล้วปรากฏว่า ร่าง

พระราชบญัญัตจิดัระเบียบธุรกจิ เกยีวกบั อุตสาหกรรมท่องเทียวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วน

พระราชบญัญัติการท่องเทียวแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการพิจารณา ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ฉบบัพเิศษ เล่มท ี96 ตอนท ี72 วนัท ี4 พฤษภาคม 2522 จดัตงั "การท่องเทยีวแห่ง

ประเทศไทย" ขนึ มชีอืยอ่วา่ "ททท."  

เนืองจากการประกอบธุรกจินําเทยีวและอาชพีมคัคุเทศก์ได้มกีารขยายตวัเป็นอนัมาก 

จําเป็นจะต้องมีกฎหมายกําหนด มาตรฐานในเรืองนี การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย จึงได้

ปรบัปรุงแก้ไขร่างพระราชบญัญัติจดัระเบียบธุรกจิ เกียวกบัอุตสาหกรรมแล้วเสนอเป็นร่าง

พระราชบญัญตัธิุรกจินําเทยีวและมคัคุเทศก ์ซงึไดร้บัความเหน็ชอบ จากคณะรฐัมนตร ีและสภา

นิตบิญัญตัิแห่งชาต ิซงึทําหน้าทีรฐัสภาออกเป็นพระราชบญัญัตธิุรกจินําเทยีวและมคัคุเทศก ์

พ.ศ. 2535 และไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม109 ตอน 25 ลงวนัท ี19 มนีาคม 2535 ซงึ

มผีลใช้บงัคบัตามกฏหมายแต่งตงัวนัท ี18 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไปและให้การท่องเทยีว

แห่งประเทศไทย ทาํหน้าทสี่งเสรมิและควบคุมการประกอบธุรกจินําเทยีว และ อาชพีมคัคุเทศก ์

ให้เป็นระเบียบและได้มาตรฐาน ตามทกีฎหมายกําหนด เพือประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ ายที

เกยีวขอ้ง และ ของอุตสาหกรรมท่องเทยีวของประเทศต่อไป 

ประเภทการท่องเทียว 

การท่องเทยีวแห่งระเทศไทยไดแ้บ่งการท่องเทยีวในไทยเป็น 12 ประเภท ดงัน ี

1. แหล่งท่องเทยีวเชงินิเวศ : (Eco-tourism) 

หมายถงึ แหล่งท่องเทยีวทมีลีกัษณะทางธรรมชาตทิเีป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถิน โดย

อาจมเีรอืงราวทางวฒันธรรมทเีกยีวเนืองกบัระบบนิเวศทเีกยีวขอ้งโดย การจดัการการท่องเทยีว

ในแหล่งนนั จะตอ้งมกีระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของผูท้เีกยีวขอ้งมกีจิกรรมทสี่งเสรมิ ใหเ้กดิการ

เรยีนรู้เกยีวกบัระบบนิเวศนัน มกีารจดัการสงิแวดล้อมและการท่องเทยีวอย่างมีส่วนร่วมของ

ทอ้งถนิ เพอืมุ่งเน้นใหเ้กดิจติสาํนึกต่อการรกัษาระบบนิเวศอยา่งยงัยนื 

2. แหล่งท่องเทยีวทางศลิปะวทิยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 

Standard) 

หมายถึง แหล่งท่องเทียวหรือกิจกรรมทีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ

นกัท่องเทยีว ซงึมรีปูแบบของการท่องเทยีวทชีดัเจนเป็นรปูแบบการท่องเทยีวแบบใหม่ทเีกดิขนึ 

แหล่งท่องเทยีวประเภทนีสามารถเพมิเตมิไดอ้กีมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยั 
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เมอืมกีารระบุชดัวา่กจิกรรมนนัๆ สามารถใหค้วามรูแ้ละดงึดดูนกัท่องเทยีวได้ ปจัจุบนัมปีรากฏ

อยู่หลายๆ แห่ง ตวัอย่าง  เช่น พิพิธภณัฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเทียวเพือการศึกษาทาง

วทิยาศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีและ MICE (Meeting & Incentives & Conventions 

& Exhibitions) เป็นตน้ 

3. แหล่งท่องเทยีวทางประวตัศิาสตร ์:(Historical Attraction)  

หมายถงึ แหล่งท่องเทยีวทมีคีวามสาํคญัและคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ โบราณคด ีและ

ศาสนา รวมถงึสถานทหีรอือาคารสงิก่อสรา้งทมีอีายเุก่าแก่หรอืเคยมเีหตุการณ์ สาํคญัเกดิขนึใน

ประวตัิศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวตัิศาสตร์ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง 

พพิธิภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน และสงิก่อสรา้งทมีคุีณค่าทางศลิปะและสถาปตัยกรรม 

4. แหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาต ิ:(Natural Attraction)  

หมายถงึ สถานททีเีปิดใชเ้พอืการท่องเทยีว โดยมทีรพัยากรธรรม ชาตเิป็นสงิดงึดูดใจ

ให้นักท่องเทียวมาเยอืน ซึงทรพัยากรธรรมชาติเหล่านีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพ

ธรรมชาต ิความ แปลกตาของสภาพธรรมชาต ิสณัฐานทสีาํคญัทางธรณีวทิยาและภูมศิาสตร์อนั

เป็นเอกลกัษณ์หรอืเป็นสญัลกัษณ์ ของทอ้งถนิ นันๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทิมีลีกัษณะ

พเิศษ (Special Environmental Features) หรอืสภาพแวดลอ้มทมีคุีณค่าทาง วชิาการกไ็ด ้

5. แหล่งท่องเทยีวเพอืนนัทนาการ :(Recreational Attraction)  

หมายถงึ แหล่งท่องเทยีวทมีนุษยส์ร้างขนึ เพอืการพกัผ่อนและเสรมิสร้างสุขภาพ ให้

ความสนุกสนาน รนืรม บนัเทงิ และการศกึษาหาความรู ้แมไ้ม่มคีวามสาํคญัในแง่ประวตัศิาสตร ์

โบราณคด ีศาสนาศลิปวฒันธรรม แต่มลีกัษณะเป็นแหล่งท่องเทยีวร่วมสมยั ตวัอย่างเช่น ย่าน

บนัเทงิหรอืสถานบนัเทงิ สวนสตัว ์สวนสนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพเิศษ สวนสาธารณะ 

และสนามกฬีา 

6. แหล่งท่องเทยีวทางวฒันธรรม 

หมายถงึแหล่งท่องเทยีวทมีคุีณค่าทาง ศลิปะและขนบธรรมเนียมประเพณีทบีรรพบุรุษ

ไดส้รา้งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา แหล่งท่องเทยีวประเภทนีประกอบด้วย งาน

ประเพณี วถิชีวีติความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิค้าพนืเมอืง การแต่งกาย 

ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอยา่งของแหล่งท่องเทยีวทสีําคญัของประเทศไทยในประเภทนีได้แก่ 

ตลาดนําดาํเนินสะดวก งานแสดงของช้างจงัหวดัสุรนิทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง 

ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

7. แหล่งท่องเทยีวเชงิสุขภาพนําพุรอ้นธรรมชาต ิ

ในการจดัทาํเกณฑม์าตรฐานสําหรบัแหล่งท่อง เทยีวนําพุร้อนธรรมชาต ิมจีุดประสงค์

เพอืเป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหล่ง ท่องเทยีวประเภทนําพุร้อน ธรรมชาตอิย่างชดัเจน 

โดยเน้นในดา้นการกาํหนดมาตรฐานทจีําเป็นสําหรบัการบรกิารต่างๆ เนืองจากการท่องเทยีว

ประเภทนีจะต้องคํานึงถึงด้านความปลอดภยัของนักท่อง เทียวเป็นสําคญั และต้องไม่ส่งผล
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กระทบต่อ ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เนืองจากนําพุร้อน จดัเป็นแหล่งท่องเทียว

ประเภทธรรมชาตปิระเภทหนึง ซงึหากไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานทชีดัเจน การดําเนินกจิกรรม

การท่องเทยีวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งนําพุรอ้นธรรมชาตไิด ้นอกจากนี การจดัทําเกณฑ์

มาตรฐานแหล่งท่องเทียวเชิงสุขภาพนําพุร้อนธรรมชาติ ยงัมีเป้ าหมายเพือให้หน่วยงานที

รบัผิดชอบดูแลแหล่งท่องเทียวได้นําไปใช้ เป็น เครืองมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่ง

ท่องเทียวของตน และยงัสามารถใช้เป็นข้อมูล ทีสําคัญเพือประกอบการตัดสินใจ ของ

นกัท่องเทยีว รวมทงัเป็นการเพมิมาตรฐานแหล่งท่องเทยีว เชงิสุขภาพ นําพุรอ้นธรรมชาต ิของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นทยีอมรบัทงัในและต่างประเทศเพมิมากขนึ 

8. แหล่งท่องเทยีวประเภทชายหาด (Beach Attraction) : 

หมายถงึ สถานททีเีปิดใช้เพอืการท่องเทยีว โดยมชีายหาดเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิี

ดงึดูดใจให้นักท่องเทยีวมาเยอืน โดยมวีตัถุประสงค์เพือความเพลิดเพลนิและนันทนาการใน

รูปแบบทใีกล้ชดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสริมกิจกรรมเพือการศกึษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึง

กจิกรรมการท่องเทียวทเีกิดขนึบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นนํา การอาบแดด กฬีาทางนํา 

การนงัพกัผ่อน รบัประทานอาหาร เป็นตน้ 

9. แหล่งท่องเทยีวประเภทนําตก :… 

สถานททีีเปิดใช้เพอืการท่องเทยีว โดยมีน้าตกเป็นทรพัยากรธรรมชาติทดีงึดูดใจให้

นักท่องเทียวมาเยอืน โดยมวีตัถุประสงค์เพือความเพลดิเพลนิและนันทนาการในรูปแบบที

ใกลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิกจิกรรมเพอืการศกึษาหาความรู้เขา้ไปด้วย ซงึกจิกรรมการ

ท่องเทยีวทเีกดิขนึในแหล่งนําตก ไดแ้ก่ การวา่ยน้า การนงัพกัผ่อน รบัประทานอาหาร การเดนิ

สาํรวจนําตก การล่องแก่งการดนูก และการตกปลา เป็นตน้ 

10. แหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาตปิระเภทถํา : 

แหล่งท่องเทยีวประเภทถํา หมายถึง สถานททีเีปิดใช้เพอืการท่องเทยีว โดยมถีําเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติทีดึงดูดใจให้นักท่องเทียวทีมาเยือน โดยมีวตัถุประสงค์เพือความ

เพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบทีใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพือ

การศกึษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซงึกจิกรรมการท่องเทยีวทเีกดิขนึในแหล่งท่องเทยีวประเภทถํา 

ไดแ้ก่ การเขา้ชมบรรยากาศและหนิงอกหนิยอ้ยภายในถํา การศกึษาด้านโบราณคดขีองมนุษย์

ยุคต่างๆ ทีเคยอาศัยในถํา การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและ

รบัประทานอาหาร เป็นตน้ 

11. แหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาตปิระเภทเกาะ : 

การประเมนิมาตรฐานแหล่งท่องเทยีวประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องค์ประกอบ 

ซงึมจีาํนวนตวัชวีดัทงัหมด 47 ตวัชวีดั โดยแต่ละตวัชวีดัมค่ีาคะแนนสงูสุดเท่ากบั 5 คะแนน จงึ

มค่ีาคะแนนรวมทงัสนิ 235 คะแนน โดยการใหค้ะแนนจะใหค้วามสําคญักบัองค์ประกอบคุณค่า

ดา้นการท่องเทยีวและความ เสยีงต่อการถูกทําลายมากทสีุด เนืองจากเป็นแรงดงึดูดใจสําคญั
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สาํหรบัใหน้กัท่องเทยีวเขา้ไปเทยีวชมแหล่ง ท่องเทยีว ส่วนองคป์ระกอบด้านการบรหิารจดัการ

มีความสําคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้านศกัยภาพในการพฒันาด้านการ

ท่องเทยีวมคีวามสาํคญัของคะแนน น้อยทสีุด 

12. แหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาตปิระเภท แก่ง… 

แหล่งท่องเทยีวประเภทแก่ง หมายถงึ สถานททีเีปิดใชเ้พอืการท่องเทยีว โดยมแีก่งเป็น

ทรพัยากรธรรมชาตทิดีงึดดูใจใหน้กัท่อง เทยีวมาเยอืน และมวีตัถุประสงคเ์พอืความเพลดิเพลนิ

และนนัทนาการในรปูแบบทใีกลช้ดิกบั ธรรมชาต ิโดยมกีจิกรรมการท่องเทยีวหลกั ได้แก่ การ

ล่องแก่ง การพายเรอื การพกัแรม และการเดนิปา่ ซงึอาจเสรมิกจิกรรมเพอืการศกึษาธรรมชาติ

เขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดนูก การสาํรวจธรรมชาต ิการศกึษาพนัธุพ์ชืต่างๆ เป็นตน้ 

การท่องเทียวแห่งประเทศไทยถือเป็นหน่วยงานหลกัทีคอยดูแลการท่องเทียวของ

ประเทศไทย และเป็นผูก้าํหนดแนวทางต่างๆ เพอืนํามาพฒันาการท่องเทยีว ซงึในปี 2557 การ

ท่องเทยีวแห่งประเทศไทยไดม้กีารกาํหนดแนวทางดา้นการท่องเทยีวดงัน ี

1.  แนวทางการส่งเสรมิตลาดการท่องเทยีว  ประกอบดว้ย ๕ ประเดน็หลกั  ดงันี  

(1.1) เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศไทย  โดยการสรา้งแบรนดป์ระเทศใหแ้ขง็แกร่งและ

แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน  เน้นนําส่งภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จิตใจของ

นกัท่องเทยีวดว้ยเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย”  และการสรา้งความประทบัใจผ่านประสบการณ์ที

น่าจดจาํ  เพอืการเป็นจุดหมายปลายทางทใีฝฝ่นั ของนกัท่องเทยีว  

(1.2) เร่งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทียว  พร้อมสร้างสมดุลสู่ความยงัยนื

ทางการท่องเทยีวใน ๓ มติหิลกั  คอื 

มติโิครงสรา้งทางการตลาด :  

- ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสรมิตลาดนกัท่องเทยีวต่างชาต ิควบคู่กบัการส่งเสรมิตลาด

คนไทย  

- ให้ความสําคญักบัการขยายตลาดลูกค้าเก่า ควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการ

เตบิโตของ  ตลาดระดบับนและตลาดระดบักลาง 

- ใหค้วามสาํคญักบัการกระจายการเดนิทางทงัในเชงิพนืทรีะหว่างแหล่งท่องเทยีวหลกั

และแหล่งท่องเทยีวรอง  และช่วงเวลาท่องเทยีวระหวา่งHigh Season และ Low Season  

มติมิลูค่า-คุณค่า :  

ใหค้วามสาํคญักบัการ “เพมิมลูค่า” ทางการตลาดควบคู่กบัการนําส่ง “คุณค่า” ทางจติใจ

แก่นักท่องเทยีวผ่านประสบการณ์ทไีด้รบัจากการเดนิทางท่องเทยีวในประเทศไทย พร้อมส่ง

มอบคุณค่าทางการท่องเทยีวทดีสีู่สงัคม  มากกวา่การมุ่งเน้นการเพมิจาํนวนนกัท่องเทยีว 

มติปิระโยชน์จากการดาํเนินงาน :  

สรา้งประโยชน์จากการส่งเสรมิการท่องเทยีว ให้เกดิผลเชงิบวกทงัต่อเศรษฐกจิ สงัคม 

และสงิแวดลอ้ม 
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(1.3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งสรรคส์นิคา้การท่องเทยีวทมีเีอกลกัษณ์ของไทยให้

เกดิมลูค่า (Value Oriented) ในสนิค้าและบรกิารทสีามารถเขา้ถึงจติใจและสร้างประสบการณ์

ร่วมแก่นกัท่องเทยีวไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

(1.4) บรูณาการทาํงานอยา่งสรา้งสรรคแ์ละพฒันาเครอืขา่ยภาคทีงัภายในและภายนอก

อุตสาหกรรมการท่องเทยีว รวมทงัการประสานความร่วมมอืเชงิยุทธศาสตร์กบัพนัธมติรคู่ค้า 

(Strategic Partners) และกระชบัความสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี(Stakeholders) 

(1.5) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเทียวระหว่างประเทศ (Thailand and 

Beyond)เปลยีนคู่แขง่ขนัเป็นคู่คา้เพอืขยายโอกาสทางการตลาด และรองรบัการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เพอืส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นทงัจุดเรมิต้น (Entry) และจุดส่งท้าย 

(Exit) ในการเดนิทางมาท่องเทยีวในภมูภิาคอาเซยีน  

2.  แนวทางการบรหิารจดัการการท่องเทยีว  ประกอบดว้ย ๔ ประเดน็หลกั  ดงันี 

 (1) พฒันาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเทียว เพือให้องค์กร ททท. เป็น

ศูนยก์ลางปฏบิตักิารอจัฉรยิะด้านการท่องเทยีว (Intelligence Center) และเป็นสถาบนัชนันํา

ด้านการตลาดการท่องเทียว (TAT Academy)ในภูมภิาคอาเซียน พร้อมทงัผลกัดนัให้มีการ

ดาํเนินงานเชงิรุกในการกาํหนดทศิทางดา้นการท่องเทยีวของประเทศ และการวางแผนกลยุทธ์

เพอืรบัมอืความเสยีงและภาวะวกิฤตทุกรปูแบบ 

 (2) พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล รวมทังการลดระยะเวลาและขนัตอนการทํางานให้คล่องตัวมากขึน มี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ควบคุม และตรวจสอบได ้

 (3) เพมิประสทิธภิาพการบรหิารบุคลากรและพฒันาบุคลากรรวมทงัปรบัเปลยีนวธิี

คดิ (Mindset) เสรมิสรา้งค่านิยมองคก์ร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกบัการแสดงความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม  ชุมชน และสงิแวดลอ้ม  เพอืมุ่งสู่การเป็นองค์กรชนันําทมีคีวามสําคญัระดบัประเทศ 

(National Significance) 

 (4) มุ่งเน้นการสรา้งมลูค่าเพมิและบรหิารจดัการทรพัยส์นิทอียู่ในความครอบครอง

ของททท. ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดทงัในดา้นมลูค่าและคุณค่า  

อพัเดทล่าสุด 8/5/2557  

  

สภาพทวัไปแหล่งท่องเทียวอาํเภอเขาค้อ     

เมอืกล่าวแหล่งท่องเทยีวทสีําคญัและนักท่องเทยีวให้ความสนใจกค็งหนีไม่พ้น พทัยา 

หมู่เกาะพพี ีตลาดนดัจตุจกัร หรอืแมแ้ต่กระทงัเชยีงใหม่ แต่ปจัจุบนัอกีหนึงสถานททีกีาํลงัไดร้บั

ความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเทยีวเช่นกนั กค็ือ อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้วยความ

หลากหลายทางสถานทที่องเทยีว และความเป็นประวตัศิาสตร์ ดงึดูดนักท่องเทยีวจากทุกทวั
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สารทศิใหเ้ดนิทางมาสมัผสัเขาคอ้ หรอืทคีนทวัไปขนานนามใหเ้ป็น “สวติสแลนดเ์มอืงไทย” โดย

เขาคอ้มปีระวตัคิวามเป็นมาและสถานทที่องเทยีวทน่ีาสนใจ ดงันี  

วดัพระธาตุผาแก้ว หรอื วดัพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วตงัอยู่ ณ บรเิวณเนินเขาใน

หมู่บา้นทางแดง ต.แคมป์ สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  นอกจากทนีีจะเป็นสถานปฏบิตัธิรรมแก่

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทวัไปแล้ว ยงัเป็นสถานทที่องเทยีวทน่ีาสนใจอีกแห่งหนึง ด้วย

บรรยากาศโดยรอบสวยงามดุจสรวงสวรรค ์ตงัอยูท่่ามกลางธรรมชาตทิโีอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง

ใหญ่ซอ้นกนัเป็นทวิเขา เรยีงราย สงูตระหง่าน บรเิวณยอดเขามถีําอยูป่ลายยอดเขา มชีาวบ้าน

ทางแดงหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยอยู่เหนือฟากฟ้ าแล้วลบั และหายเขา้ไปในถําบนยอดผา 

ชาวบ้านเชือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและต่างถือว่าเป็นสถานทีมงคล อภินิหาร

ดงักล่าวทําให้ชาวบ้านเรยีกตามๆ กนัว่า ผาซ่อนแก้ว ปจัจุบนัมนีักท่องเทยีวแวะเวยีนมาชม

ความงามกนัอยา่งไม่ขาดสาย 

พระตาํหนกัเขาค้อ เป็นพระตําหนักทปีระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และ

สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ ตงัอยูบ่นเขายา่ สงูจากระดบันําทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร 

จดัสร้างโดยบรรดาขา้ราชการ พลเรอืน ตํารวจ ทหาร และประชาชนในพนืทีภาคเหนือ ด้วย

ความซาบซึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ภายหลงัการต่อสู้ด้วยอาวุธกบั ผกค. 

สนิสุดลงแล้ว จึงได้รวบรวมทุนทรพัย ์ริเรมิการก่อสร้าง พระตําหนักเขาค้อ ขนึเพอืเป็นขวญั

กาํลงัใจแก่ประชาชนในพนืท ีและเป็นททีรงงาน และแปรพระราชฐานมาประทบัแรม ในวโรกาส

ทพีระองค ์และพระบรมวงศานุวงศ ์เสดจ็มาตรวจเยยีมโครงการตามพระราชดาํร ิในพนืทเีขาค้อ 

ปจัจุบนัเป็นสถานทที่องเทยีวยอดนิยมเมอืนกัท่องเทยีวไดม้าเยอืนเขาคอ้แห่งนี  

อุทยานแห่งชาตเิขาค้อ เป็นชอืเรยีกรวม ของกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่ ทีทอดตวัเรยีงราย 

สลบักนัในภาคเหนือตอนล่าง เป็นทตีงัของอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซงึเป็นอําเภอทอียู่

บนภเูขา เป็นแหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาตทิน่ีาสนใจ เนืองจากมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปี 

แม้แต่ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลียตลอดทังปี เพียง 18-25 องศาเซลเซียสเท่านัน มีสถานที

ท่องเทยีวมากมายใหไ้ดม้าพกัผ่อน โดยยอดเขาสงูหลายแห่งทน่ีาสนใจ เช่นเขาย่า ซงึเป็นทตีงั

ของพระตาํหนกัเขาคอ้ มคีวามสงู 1,290 เมตร จากระดบันําทะเลปานกลาง ยอดเขาผาซ่อนแกว้

มคีวามสงูมากกวา่ 1,300 เมตร ส่วนยอดเขาคอ้ ซงึเป็นทตีงัของ อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละ เขาคอ้ 

มคีวามสงู 1,174 เมตร สภาพอากาศบนเขาคอ้จงึค่อนขา้งเยน็ และเยน็จดัในฤดูหนาว และยงัมี

ทศันียภาพทสีวยงาม เป็นแหล่งชมทะเลหมอกทสีวยมากแห่งหนึง 

ภทูบัเบกิ เป็นภเูขาทสีงูทสีุดของเพชรบูรณ์ โดยมคีวามสูงจากระดบันําทะเลประมาณ 

1,768 เมตร เหตุผลทเีรยีกภูทบัเบกิ เนืองจากอยู่ใกล้กบัหมู่บ้านม้งทบัเบกิ ต.วงับาล ซงึห่าง

จาก อ.หล่มเก่า 40 กม. และห่างจากตวัจงัหวดัเพชรบูรณ์ประมาณ 97 กม. ทีนีมีสภาพภูมิ

ประเทศทสีวยงามดว้ยธรรมชาตแิบบทะเลภูเขา ป่ าไม้ สายหมอก ไอหนาวและอากาศบรสิุทธ ิ
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สภาพภมูอิากาศเยน็สบายตลอดปี สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ได้กวา้งไกลของไร่กะหลําปลขีอง

ชาวมง้ไดสุ้ดลกูหลูกูตา  ชมไปพรอ้มกบัทะเลหมอกทมีใีหด้ตูลอดปี 

ฐานอทิธ ิ หรอื พพิธิภณัฑ ์อาวธุ ตงัชอืตาม พนัเอก อทิธ ิสมิารกัษ์ ผู้มบีทบาทสําคญั

ในการต่อสู้ยดึพืนทีเขาค้อคืนจาก ผกค. ในปี พ.ศ.2524 บริเวณนีเคยเป็นฐานปืนใหญ่ ยงิ

สนบัสนุนการสูร้บ ปจัจุบนัจดัให ้เป็นพพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง มอีาวุธยุทโธปกรณ์ ทใีช้ในการสู้รบ

ตงัอยูม่ากมาย เช่น เครอืงบนิขบัไล่ เอฟ5 รถสายพานลาํเลยีงพล ปืนใหญ่ ฯลฯ ภายในอาคารมี

ห้องบรรยายสรุปเกียวกบัเหตุการณ์ ในยุทธภูมิเลือดเขาค้อ มีห้องจดันิทรรศการ เกียวกบั

อุปกรณ์ เครอืงใช้ เสอืผ้า อาวุธของคอมมวินิสต์ ส่วนด้านนอกอาคารยงัมฐีานอาวุธ จดัแสดง

อาวธุยทุโธปากรณ์ พรอ้มคําอธบิายประกอบ ทจีงึเป็นแหล่งท่องเทยีวเชงิประวตัศิาสตร์ทผีู้มา

เยอืนเขาคอ้ไม่ควรพลาดชม 

อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละเขาคอ้  เคยไดช้อืวา่เป็นดนิแห่งคอมมวินิสต ์เป็นพนืทสีแีดงทคุี

กรุ่นไปดว้ยควนัไฟของการสูร้บจากผูท้มีแีนวคดิทางการ เมอืงทแีตกต่างกนั เมอืเวลาผนัผ่านไป 

ความขดัแยง้ยตุลิง เขาคอ้ปรบัเปลยีนกลายเป็นพนืทที่องเทยีวอนัโดดเด่น และสวยงามมเีสน่ห์

ทสีุดแห่งหนึงของเพชรบรูณ์ โดยม ีอนุสรณ์ สถานผู้เสยีสละเขาค้อ ซงึตงัตระหง่านอยู่บนยอด

เขา โดดเด่นดว้ยแท่งหนิอ่อนรปูทรงสามเหลยีม ออกแบบโดย ดร.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยธุยา 

หอสมุดนานาชาตเิขาคอ้ หอสมุดนานาชาตเิขาคอ้ เป็นแหล่งรวบรวมหนงัสอื สมุดเยยีม

ชม และของใช้เก่าแก่โบราณ ทงัของไทย และต่างประเทศสร้างขนึเมือปี 2538 ตามโดย

ประชาชน และข้าราชการในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ร่วมกบั นายจรสั พวัช่วย สมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎร จงัหวดัเพชรบรูณ์ สมยันนั โดดเด่นตรงกลางเป็นหอสมุดขนาดใหญ่ รูปเพชรควาํ สร้าง

ดว้ย กระจกสะทอ้นแสง พนืทดีา้นหน้าจดัทาํเป็นสวนดอกไม้เมอืงหนาว นานาพนัธุ์  ออกดอก

สวยงามตลอดปี ด้านซ้ายของหอสมุด เป็นทปีระดษิฐานของพระบรมธาตุเจดยี ์ซงึได้อญัเชญิ

พระบรมสารรีกิธาตุ จากประเทศศรลีงักามาบรรจุไวภ้ายใน และมรีปูหล่อหลวงพ่อทบพระผูใ้หญ่

ทเีป็นทนีบัถอืของชาวเพชรบรูณ์ ขนาดเท่าองคจ์รงิ ประดษิฐานอยูด่ว้ย……………………….. 

อนุสรณ์จีนฮ่อ ตงัอยู่เลย กม. 23 ของทางหลวงหมายเลข 2196 ไปเล็กน้อย เป็น

อนุสาวรยี ์ทหารอาสา จากหน่วยรบกองพนัที 93 ซงึมาช่วยรบในพนืทีเขาค้อและเสยีชวีติใน

การสูร้บ ปจัจุบนัเป็นสถานทสีาํหรบัเกบ็ภาพประทบัใจของนกัท่องเทยีวผูม้าเยอืน 

แก่งบางระจนั เป็นแก่งนําใสไหลเยน็ อยู่ทบี้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ 

เป็นแหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาต ิและกจิกรรมการท่องเทยีวเชงินิเวศในแหล่งธรรมชาต ิและวถิี

ชวีติชุมชน โดยชุมชนท้องถินเป็นผู้บริหารจดัการ ตงัอยู่ท ีหมู่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.

เพชรบรูณ์ ตาํบลหนองแม่นาเป็นตาํบลทมีแีหล่งธรรมชาตทิน่ีาสนใจอกีแห่งหนึงของอําเภอเขา 

คอ้ มลีาํธาร ซงึมลีกัษณะเป็นเกาะแก่งหนิทมีนํีาใสไหลเยน็ตลอดทงัปี ในฤดูฝนนําจะเอ่อท่วม

แก่งมองไม่ค่อยเหน็ก้อนหนิสวยงามทซี่อนตวัอยู่ใต้นํา ส่วนช่วงหลงัฤดูฝนนําจะลดลง ทําให ้

ความสวยงามของเกาะแก่งหนิกจ็ะออกมาอวดความสวยงามต่อผูท้ไีปเยอืน  
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ไร่ บ.ีเอน็. เป็นแหล่งท่องเทยีวเชงิเกษตรทไีด้รบัความนิยมไม่เสอืมคลาย จากผู้ทีมา

เทยีวเขาค้อ จุดเด่นอยู่ทคีวามสามารถในการทําการเกษตรเชงิวชิาการแผนใหม่ มาปรบัปรุง

พฒันาใชก้บัพชืผลในไร่ จนกลายเป็นแหล่งสาํคญัในการผลติ และการจําหน่ายผลผลติทางการ

เกษตรสาํหรบัไมเ้มอืงหนาว ทนีีมพีชืผกั ผลไมท้หีมุนเวยีนผลดัเปลยีนกนัตามฤดูกาลมากมาย 

จากพนืทกีารเกษตรนับพนั ไร่ จงึไม่ควรพลาดจะแวะชม และเลอืกซอืพชืผลเหล่านี เป็นของ

ฝากตดิมอื ทรีะลกึจากเขาคอ้มากมาย ผลดัเปลยีนหมุนเวยีนตามฤดกูาล เช่น สตรอเบอร์ร ีลนิจ ี

น้อยหน่า อโวคาโด้ ลูกพลบั ผกัต่างๆ เช่น แครอทบทีรูท แตงกวาญีปุ ่ น ฟกัแม้ว ผกักาดแก้ว 

บรอคเคอร ีและดอกไมส้วยๆ สาํหรบัเมอืงหนาว เป็นตน้  

เขาค้อจะเป็นสถานทีท่องเทียวทีจะได้รบัความนิยมเพมิมากขนึเรือย ยงิเมือประตูสู่

ประชาคมอาเซยีนถูกเปิดขนึ อาํเภอเขาคอ้ จะเป็นแหล่งท่องเทยีวทสีามารถดงึดูดนักท่องเทยีว 

แหล่งเป็นแหล่งเงนิทุน ทนีกัท่องเทยีวจะนํามาใชจ้่ายใน อาํเภอเขาคอ้ ซงึถือเป็นสงิทดี ีทจีะทํา

ใหเ้ศรษฐกจิของเขาคอ้และของประเทศดตีามไปดว้ย 

ประวติัความเป็นมาอาํเภอเขาค้อ 

ประวตั ิความเป็นมา ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ทาํใหเ้กดิสงครามก่อการร้ายขนึตงัแต่

ปี พ.ศ.2508 โดยเฉพาะในพนืทรีอยต่อ 3 จงัหวดัคอืเพชรบูรณ์ พษิณุโลก เลย ฝ่ ายต่อต้าน

รฐับาลไดย้ดึเอาพนืททีมีสีภาพเป็นปา่เขา ยากทฝีา่ยรฐับาลจะปราบปรามได้ โดยใช้เขาค้อเป็น

ศูนย์กลางกองทพับกได้มอบหมายให้กองทพัภาคท ี3รบัผดิชอบในการต่อสู้กบัผู้ก่อการร้าย

คอมมวินิสต ์โดยจดัตงักองบญัชาการผสม 394 ขนึทสีนามบนิ อาํเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

เมอืวยัท ี25 ธนัวาคม 2511 ปจัจุบนัเป็นทตีงักองบญัชาการผสมพลเรอืน ตํารวจ ทหาร ท ี 33 

(พตท.33) ไดด้าํเนินการต่อสูอ้ยา่งต่อเนืองโดยผ่านยทุธการทสีําคญัรวม 12 ครงั เช่น ยุทธการ

ภขูเีถ้า ยทุธการรามสรู ยทุธการผาเมอืงเผดจ็ศกึ 1-3 ยุทธการผาเมอืงเกรยีงไกร ฯลฯ เป็นต้น 

เมอื ประมาณปี พ.ศ. 2514-2515 ไดเ้รมิสรา้งถนนแยกจากถนนพษิณุโลก-หล่มสกั ตรงบรเิวณ

กโิลเมตรท ี100 บา้นแคมป์ สนไปยงับา้นเล่าลอื 

ใน ปีพ.ศ.2517 ได้มีแนวความคิดทีจะลดความกดดันการขดัขวางงานของพรรค

คอมมวินิสตแ์ห่งประเทศ ไทย โดยการสร้างถนนอกีสายหนึงจากบ้านนางวัถึงบ้านสะเดาะพง 

เพือเชือมกบัถนนสายแรกทีบ้านสะเดาะพง ซึงได้รบัการขดัขวางต่อต้านอย่างรุนแรงจน

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งหนกั ทงัสองฝ่ าย ขณะนันพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ เสดจ็ฯ

เยยีมกองรบพเิศษค่ายสฤษดเ์สนา จงัหวดัพษิณุโลกทรงมพีระราชดาํรทิจีะให้พนืทสีองขา้งทาง 

เป็นประโยชน์กบัราษฎรทวัๆ ไปมใิช่เฉพาะทหารกองทพัภาคท3ี จงึไดจ้ดัตงัหมู่บา้นยทุธศาสตร์

พฒันาขนึ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์

จาํนวนหนึงเป็นทุนในการ ดาํเนินงานครงัแรก โดยตงัเป็น "กองอํานวยการโครงการพฒันาลุ่ม

นําเขก็" โดยมงีานหลกัในการสรา้งเสน้ทาง ทุ่งสมอ-เขาค้อ ลาดยางตลอดสายฝึกอบรมและตดิ

อาวุธราษฎรอาสาสมัครจดัทีดินทํากินให้ราษฎรจัดหา แหล่งนํา เพือการเกษตรและเรียก
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โครงการนีว่า "โครงการพฒันาลุ่มนําเขก็"และเริมดําเนินการ เมือวนัที 11 มีนาคม 2520 

กระทรวงมหาดไทยได้เล็ง เห็นความสําคัญของพืนทีดังกล่าว จึง ได้ออกประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวนัท ี20 สงิหาคม 2527 จดัตงักงิอําเภอเขาค้อ โดยให้มผีลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัท ี21 สงิหาคม 2527 เป็นตน้ไป 

อําเภอเขาค้อ รวมเอาพนืทตีําบลแคมป์ สนจํานวน 12หมู่บ้าน ตําบลทุ่งสมอจํานวน 8 

หมู่บา้น ทงัสองตาํบลอยูใ่นเขต การปกครองของอําเภอหล่มสกัและพนืทตีําบลนางวัจํานวน 3 

หมู่บา้น ในเขตการปกครองของอาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ ซงึพนืททีงัหมดเป็นพนืทตีามโครงการ

พระราชดาํรใินโครงการพฒันาลุ่มนําเขก็เดมิ จดัตงัขนึเป็นกงิอําเภอเขาค้อ ขนึการปกครองกบั

อาํเภอหล่มสกัจงัหวดัเพชรบรูณ์ สาํหรบัเหตุผลในการตงัชอือาํเภอเขาคอ้มอียูว่า่ เนืองจาก เป็น

สถานทตีงัอําเภอ ตงัอยู่ในบรเิวณเขาค้อ สภาพพนืททีางธรรมชาตเิป็นภูเขาและมตี้นค้อมาก 

และเหตุผล อกีประการหนึงคอืชอื "เขาค้อ" เป็นทรีู้จกัของประชาชนทวัประเทศ ในฐานะเป็น

พนืทซีงึพลเรอืน ตํารวจทหารได้พลชีพีเพอืชาตใินการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมวินิสต์ อนั

เป็นวรีกรรมททีราบ โดยทวักนั ภูมศิาสตร์ทวี่าการอําเภอเขาค้อตงัอยู่ในบรเิวณบ้านกนกงาม

(บ้านเขาค้อ) ติดถนนสาย แคมป์ สน - สะเดาะพง ตรงบรเิวณหลกักิโลเมตรที 21 มีพืนที

ประมาณ 1,333 ตารางกโิลเมต 

อาณาเขต 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบั อาํเภอนครไทยจงัหวดัพษิณุโลก 

ทศิใตต้ดิต่อกบั อาํเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั อําเภอหล่มสกั และอําเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัอาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 

สภาพภมูปิระเทศ พนืทสี่วนใหญ่เป็นปา่และเนินเขาใหญ่น้อย บางแห่งสงูชนั มคีวามสงู

จากระดบันําทะเล ตงัแต่ 500 - 1,400 เมตร ในฤดรูอ้นอากาศไม่รอ้นจดั ส่วนในฤดหูนาวอากาศ

หนาวจดั อุณหภูมติําสุดโดยเฉลยี 3 องศาเซลเซยีส ส่วนในฤดูฝนฝนตกชุก ลํานําสําคญัคือ

แม่นําเขก็ลาํหว้ยเสลยีงแหง้ ลาํหว้ยสะเดาพง ลาํหว้ยคอ้ ทรพัยากรธรรมชาต ิได้แก่ป่ าไม้ และ

แร่ธาตุ เช่น ดีบุก วุลแฟรม ซีไลท์ สงักะส ีพลวง ทองแดง การคมนาคม การเดินทางติดต่อ

ระหวา่งกงิอาํเภอตาํบลหมู่บา้นเป็นโดยสะดวก เนืองจากมถีนนลาดยาง ผ่านเกอืบทุกหมู่บา้น  

เส้นทางทีสาํคญัมี 4 สาย คือ 

ทางหลวงแผ่นดนิสายพษิณุโลก - หล่มสกั ผ่านพนืทกีงิอาํเภอทางทศิเหนือ 

ทางหลวงชนบทสายแคมป์ สน - หนองแม่นา - สะเดาะพง 

ทางหลวงชนบทสายนางวั - สะเดาะพง - แคมป์ สน 

ทางหลวงชนบทสายบุ่งนําเตา้ – สะเดาะพง 
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อาํเภอเขาค้อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตาํบล 72 หมู่บ้าน ไดแ้ก่ 

1. ทุ่งสมอ(ThungSamo)   11 หมู่บา้น    5. สะเดาะพง(SadoPhong)      5 หมู่บา้น 

2. เเคมป์ สน(Khaem Son) 14 หมู่บา้น 6. หนองแม่นา (Nong Mae Na)10 หมู่บา้น 

3. เขาคอ้(KhaoKho) 14 หมู่บา้น    7. เขก็น้อย(KhekNoi)         12 หมู่บา้น 

4. รมิสมี่วง(Rim Si Muang) 6 หมู่บา้น  

ประกอบด้วยองคก์รปกครองส่วนท้องถิน 5 แห่งไดแ้ก่ 

1. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทุ่งสมอ ครอบคลุมพนืทตีาํบลทุ่งสมอทงัตาํบล 

2. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแคมป์ สน ครอบคลุมพนืทตีาํบลแคมป์ สนทงัตาํบล 

3. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขาคอ้ ครอบคลุมพนืทตีาํบลเขาคอ้ ตาํบลรมิสมี่วงและ

ตาํบลสะเดาะพงทงัตาํบล 

4. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหนองแม่นา ครอบคลุมพนืทตีาํบลหนองแม่นาทงัตาํบล 

5. องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขก็น้อย ครอบคลุมพนืทตีาํบลเขก็น้อยทงัตาํบล 

พนืท ี1,333.0 ตร.กม. 

ประชากร 33,969 คน (พ.ศ. 2550) 

ความหนาแน่น 25 คน/ตร.กม       

 

แผนพฒันาการท่องเทียวแห่งชาติ ฉบบัที 11พ.ศ. 2555-2559 

 (กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา 2554) 

กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเทยีว

แห่งชาต ิจดัทาํแผนพฒันาการท่องเทยีวแห่งชาต ิฉบบัท ี11 พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการ

ท่องเทยีวและกฬีา 2554)  ในเดอืนเมษายน 2554 โดยมวีตัถุประสงค์เพอืฟืนฟูและกระตุ้นภาค

การท่องเทยีวใหข้ยายตวัและเกดิความยงัยนื และเพอืเร่งรดัและสร้างศกัยภาพในการหารายได้

จากการท่องเทยีว เพอืพฒันาการท่องเทยีวของประเทศไทยใหม้คีวามพรอ้มทงัดา้นคุณภาพการ

แขง่ขนั และใหเ้กดิการสรา้งรายไดแ้ละกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการพฒันาทยีงัยนื 

ดงันัน แผนฉบับนีจึงได้มุ่งเน้น การป้ องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเทียวให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทงัในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพฒันาฯ ฉบบัที 11 พ.ศ.

2555-2559 (กระทรวงการท่องเทยีวและกฬีา 2554)และวสิยัทศัน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดย

น้อมนําแนวคดิ “เศรษฐกจิพอเพยีง” และ “คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา” มาใช้ในการจดัทํา

แผนเพอืใหเ้กดิการพฒันาการท่องเทยีวแบบองค์รวมทสีร้างทงัรายได้และกระจายรายได้อย่าง

เป็นธรรมและยงัยนื 

เนือหาหลกัของแผนฯ ประกอบด้วย การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านการ

ท่องเทียวทงัของโลกและประเทศไทย การวเิคราะห์ปจัจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมการ

ท่องเทยีวไทยและประเดน็สําคญัต่อการพฒันาการท่องเทยีวไทย การกําหนดยุทธศาสตร์การ
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พฒันาการท่องเทียวไทย เพือให้บรรลุวสิยัทศัน์ เป้ าหมายและพนัธกิจทวีางไว ้ รวมทงัการ

กําหนดกลไกการขบัเคลอืนประเดน็ยุทธศาสตร์ในแผนไปสู่การปฏบิตัทิงันี แผนฯ ได้กําหนด

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเทยีวไทยทสีาํคญัไวด้งัน ี

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานและสงิอาํนวยความสะดวกเพอืการท่องเทยีว 

ยทุธศาสตรท์ ี2 การพฒันาและฟืนฟูแหล่งท่องเทยีวใหเ้กดิความยงัยนื 

ยทุธศาสตรท์ ี3 การพฒันาสนิคา้ บรกิารและปจัจยัสนบัสนุนการท่องเทยีว 

ยทุธศาสตรท์ ี4 การสรา้งความเชอืมนัและส่งเสรมิการท่องเทยีว 

ยุทธศาสตร์ที 5 การส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมของภาครฐั ภาคประชาชน และองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในการบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเทยีว 

 

 
ภาพ 2 แสดงความเชอืมโยงระหวา่ง วสิยัทศัน์ เป้ าประสงค ์เป้ าหมาย พนัธกจิและ

ยทุธศาสตร ์
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี ตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South EastAsian 

Nations : ASEAN) หรอื ประชาคมอาเซยีน เป็นเป้ าหมายการรวมตวักนัของประเทศสมาชกิ

อาเซยีน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวยีดนาม มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ กมัพูชา และ บรูไน เพือเพิมอํานาจต่อรองและขดีความสามารถการแข่งขนัของ

อาเซยีนในเวทรีะหวา่ง ประเทศ รวมถึงให้อาเซยีนมคีวามแขง็แกร่ง มภีูมติ้านทานทดี ีในการ

รบัมอืกบัปญัหาใหม่ๆ ระดบัโลก 

ประชาคมอาเซยีน เปรียบกบัการเป็นครอบครวัเดยีวกนัของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ถือกําเนิดขนึอย่างเป็นทางการเมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกบัมีการร่วมลงนามใน

ปฏญิญาใหเ้ป็นประชาคมเดยีวกนัใหส้ําเรจ็ภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) พร้อมกบัมกีารแบ่ง

ประชาคมยอ่ยออกเป็น 3 ประชาคม หรอื 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ 

ประชาคมการเมอืงและความมนัคงอาเซยีน (ASEAN Political and Security 

Community – APSC) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economics Community – AEC) 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (เออซี)ี เกดิขนึมาจากการพฒันาสมาคมประชาชาตแิห่ง

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) เนืองจากสมาชกิอาเซยีนเหน็ว่า ปจัจุบนัอาเซยีนมจีํานวน

ประเทศ 10 ประเทศ ประชากรเกอืบ 500 ลา้นคน ดงันนัถอืวา่เป็นเศรษฐกจิภูมภิาคขนาดใหญ่ 

จงึควรร่วมมอืกนั เพอืทาํใหอ้าเซยีนมคีวามเขม้แขง็ในดา้นต่างๆ มากขนึ เหตุนีเอง อาเซยีนจงึ

กลายสภาพเป็น เออซี ีในทสีุด โดยจะก่อตงัเออซีอีย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 เลอืนเขา้มา

จากเดมิคอื พ.ศ. 2563อย่างไรกต็าม อนาคตขา้งหน้า เออซีมีแีนวโน้มขยายเป็น อาเซยีน +3 

คอื เพิม จีน เกาหลีใต้ และญีปุ ่ น ก่อนทีจะเป็น อาเซียน +6 โดยเพิม จีน เกาหลใีต้ ญีปุ ่ น 

ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และอนิเดยี 

เป้าหมายสาํคญัของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  มี  4  ด้าน  คือ 

1.เป็นตลาดและฐานการผลติร่วมกนั(Single Market and Production Base)เพือ

เคลอืนยา้ยสนิคา้ บรกิาร ลงทุน แรงงานฝีมอื เงนิทุน อยา่งเสรสี่วนนีจรงิๆ เป็นการดําเนินตาม

พนัธกรณีทไีด้ตกลงและดําเนินการมากนัอยู่แล้ว ทงัAFTA (ASEAN Free Trade Area) เรมิ

ปี  2535 (1992) AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) กรอบความตกลงว่า

ดว้ยการคา้บรกิาร ลงนามปี 2538 (1995) ไดเ้จรจาเปิดเสรเีป็นรอบๆ เจรจาไปแลว้5 รอบ 

* AIA  (ASEAN Investment Area)  กรอบความตกลงวา่ดว้ยการคา้บรกิาร ลงนามและ

มผีลตงัแต่ 2541 (1998) 

2.สร้างขดีความสามามารถทางเศรษฐกิจ (HighCompetitiveEconomic Region)ให้

ความสาํคญักบัประเดน็ดา้นนโยบาย ทชี่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบายการแขง่ขนั นโยบายภาษี
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,ทรัพย์สินทางปญัญา ,พัฒนาโครงการสร้างพืนฐาน ร่วมกันดําเนินการโดยแลกเปลียน

ขอ้มลู ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกนั 

3.  สรา้งความเท่าเทยีมในการพฒันาทางเศรษฐกจิ (Equitable Economic 

Development) สนบัสนุนการพฒันา SMES สรา้งขดีความสามารถผ่านโครงการทมีอียูแ่ลว้ 

4.  การบรูณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโล (FullyIntegrated into GlobalEconomy) เน้นการ

ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกจิอาเซยีนกบันอกภมูภิาค เช่น ทาํ FTA กรอบความร่วมมสืําหรบั

กรอบความร่วมมอื ทปีระชุมเจ้าหน้าทอีาวุโสด้านเศรษฐกจิอาเซยีนเมอืวนัที 21-22 กนัยายน 

2547 ทีกรุงเทพฯ สามารถหาข้อสรุปในสาระสําคญัเกียวกบัมาตรการร่วมทีจะใช้กบัการ

รวมกลุ่ม สนิคา้และบรกิารได้แก่ การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า การลงทุน การอํานวยความสะดวก

ด้านการค้า และการลงทุนและการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือในด้านอืนๆ ดังนี 

          (1) การค้าสินค้า – จะเร่งลดภาษสีนิคา้ใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/ผลติภณัฑ์

ไม/้ผลติภณัฑ์ยาง/สงิทอ/ยานยนต์ /อเิลก็ทรอนิกส์/เทคโนโลยสีารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) เป็น 

0% เรว็ขนึจากกรอบ AFTA เดมิ 3 ปี คอื จาก 2010 เป็นปี 2007 สาํหรบัสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 

ประเทศ และ ปี 2015 เป็น 2012 สําหรบัประเทศCLMV โดยได้กําหนดเพดานสําหรบัสนิค้า

ทงัหมดใน Priority Sectors ไม่ตอ้งการเร่งลดภาษ ี(NegativeList)ไวท้ ี15% 

(2) การค้าบริการ – จะเร่งเปิดเสรสีาขาบรกิารใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ,e-

ASEAN, ท่องเทียวและการขนส่งทางอากาศ) ภายในปี ค.ศ. 2010 ทงันี ให้ใช้ASEAN-

Xformulaได ้

(3) การลงทุน – จะเร่งเปิดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในปี 2010 

สาํหรบัอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 สําหรบัเวยีดนามและ 2015 สําหรบักมัพูชา ลาว 

และพม่า ทงันี ให้ใช้ ASEAN-X formula ได้ และส่งเสรมิการผลติในอาเซยีนโดยการจดัตงั

เครือข่าย ASEAN free trade zonesเพือส่งเสริมการซือวตัถุดิบและชินส่วนทีผลิตใน

อาเซียน (outsourcing)และดําเนินมาตรการร่วมเพือดึงดูดFDI…………………………… 

(4) การอาํนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ซงึประกอบด้วยเรอืงต่างๆ คอื กฎ

ว่าด้วยแหล่งกําเนิดสนิค้า พธิีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and conformance) การ

อาํนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และ logistics service สําหรบัการขนส่ง การอํานวยความ

สะดวกดา้นการท่องเทยีวในอาเซยีน และ การเคลอืนยา้ยของนักธุรกจิ ผู้เชยีวชาญ ผู้ประกอบ

วชิาชพี และ แรงงานมฝีีมอื 

(5)การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอืน ๆ เช่น 

ทรพัยส์นิทางปญัญา ความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรม และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์พธิสีารว่า

ดว้ยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซยีน 11 สาขากาํหนดมาตรการร่วม ซงึคาบเกยีวกบัทุกสาขา

เช่นเดยีวกบัในกรอบความตกลงฯ และมาตรการเฉพาะสําหรบัการรวมกลุ่มแต่ละสาขานันๆ 

โดยรวมอยูใ่นแผนการรวมกลุ่ม(Roamap)ซงึผนวกอยูก่บัพธิสีารฯ 
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ขณะท ีเมอืวนัท ี29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 ผู้นําอาเซยีนได้ลงนามในกรอบความตก

ลงวา่ดว้ยการรวมกลุ่มสาขาสําคญัของอาเซยีน(Framework Agreement for the Integration of 

the Priority Sectors)และรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดล้งนามในพธิสีารวา่ดว้ยการรวมกลุ่มราย

สาขาของอาเซยีน 11ฉบบั (ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในวนัท ี29 พฤศจกิายน 

2547 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที 10 ทีเวยีงจนัทน์ ระหว่างวนัที 29-30 

พฤศจกิายน 2547 

ทงันี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครงัที 10 ทุก ประเทศยําความสําคญัของการ

ดาํเนินการต่างๆ เพอืนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนภายในปี 2563(ค.ศ.2020) ซงึ ฯพณฯ 

นายกรฐัมนตร ีไดช้ใีหเ้หน็ถงึความจาํเป็นทจีะตอ้งเร่งรดัการรวมตวัของอาเซยีนให้เรว็ขนึ โดย

อาจให้สําเร็จภายในปี 2555 (ค.ศ. 2012) และได้เสนอแนวทางต่างๆ เพอืช่วยเร่งรดัการ

รวมตวั เช่น การใชว้ธิกีาร Two plus X ซงึ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรไีด้เคยเสนอความจําเป็นและ

แนวทางนีมาแลว้เมอืวนัท ี7 ตุลาคม 2546 ระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซยีนครงัท ี9 ท ีบาหล ี

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ทงันี นายกรฐัมนตรีสงิคโปร์ กไ็ด้สนับสนุนข้อเสนอแนะของ ฯพณฯ 

นายกรฐัมนตรขีองไทย ทใีหเ้ร่งรดัการจดัตงั AEC ดว้ย………………………………………… 

การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานําร่องมีดงันี 

1. สาขาผลติภณัฑเ์กษตร 7. สาขาอเิลก็ทรอนิกส ์

2. สาขาประมง  8. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สาขาผลติภณัฑย์าง 9. สาขาสุขภาพ 

4. สาขาสงิทอ  10. สาขาท่องเทยีว 

5. สาขายานยนต ์  11. สาขาการบนิ 

6. สาขาผลติภณัฑไ์ม ้ 12. สาขาโลจสิตกิส ์

ประโยชน์ทีประเทศไทยจะได้รบัจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC 

1.  ขยายการส่งออกและโอกาสทางการคา้ จากการยกเลกิอุปสรรคภาษีและทมีใิช่ภาษี

จะเปิด โอกาสใหส้นิคา้ เคลอืนยา้ยเสร ี

2.  คาดวา่ การส่งออกไทยไปอาเซยีนจะสามารถขยายตวัไดไ้ม่ตาํกวา่18–20%ต่อปี 

3.  เปิดโอกาสการคา้บรกิาร ในสาขาทไีทยมคีวามเขม้แขง็เช่น ท่องเทยีว โรงแรมและ

รา้นอาหาร สุขภาพ ทาํใหไ้ทยมรีายไดจ้ากการคา้บรกิารไปต่างประเทศเพมิขนึ 

4.  สรา้งเสรมิโอกาสการลงทุน เมอืมกีารเคลอืนยา้ยเงนิทุนได้เสรยีงิขนึ อุปสรรคการ

ลงทุนระหวา่งอาเซยีน จะลดลง อาเซยีนจะเป็นเขตการลงทุนทน่ีาสนใจทดัเทยีมจนีและอนิเดยี 

5.  เพมิพูนขดีความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมือมีการใช้ทรพัยากรการผลิต

ร่วมกนั/เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียน อืน ทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขนั 

(Comparative Advantage) และลดตน้ทุนการผลติ 
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6.  เพมิอาํนาจการต่อรองของไทยในเวทกีารคา้โลก สรา้งความเชอืมนัใหป้ระชาคมโลก 

7.  ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ รายไดป้ประชาชนเพมิขนึ 

การท่องเทียวของไทยกบัอาเซียน 

รายได้ของประเทศไทยทีมาจากการท่องเทยีว 592,794 ล้านบาท ในปี 54 และการ

ท่องเทยีวแห่งประเทศไทยใหข้อ้มลูประมาณการรายไดใ้นปี 55 ไวท้ ี700,000 ล้านบาท เตบิโต

ในอตัรา 18% ชีให้เหน็ถึงศกัยภาพการท่องเทยีวของประเทศไทยมแีนวโน้มในทิศทางทีดี

สถานทที่องเทยีวของไทยทเีป็นทนีิยมของชาวต่างชาต ิจากผลการสาํรวจของการท่องเทยีวแห่ง

ประเทศไทย ปี 2555 ซงึเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากนกัท่องเทยีวชาวต่างชาต ิ69 ประเทศ 

แหล่งท่องเทียวยอดนิยมในเมืองไทย 10 อนัดบัแรก ปี 2556 

อนัดบัที แหล่งท่องเทียว จงัหวดั 

1 หมู่เกาะพพี ี กระบ ี

2    เกาะเต่า สุราษฎรธ์าน ี

3 หาดพทัยา ชลบุร ี

4 อลัคาซาร ์คาบาเรต์ ชลบุร ี

5 หาดปา่ตอง  ภเูกต็ 

6 เกาะเสมด็ ระยอง 

7 หมู่เกาะสมิลินั พงังา 

8 ตลาดนดัจตุจกัร กรุงเทพฯ 

9 อ่าวมาหยา กระบ ี

10 หาดจอมเทยีน ชลบุร ี

    ***26    เขาคอ้                 เพชรบรูณ์ 

ทีมา : การท่องเทียวแห่งประเทศไทย  

หากจะเปรียบเทียบสัดส่วนนักท่องเทียวจากประเทศกลุ่ม อาเซียน กับ ปริมาณ

นกัท่องเทยีวต่างชาตทิเีขา้มา ท่องเทยีวในประเทศไทย ปรมิาณนักท่องเทยีวต่างชาตทิเีขา้มา

ท่องเทยีวในประเทศไทยในปี 55 มมีากกว่า 19 ล้านคน มอีตัราการเตบิโตถึง 20% และเป็น

นกัท่องเทยีวจากภมูภิาคอาเซยีน คดิเป็นร้อยละ 26 และใน ปี 55 (ม.ค. – เม.ย.) ประเทศไทย

ยงัคงมนีักท่องเทยีวจากภูมิภาคอาเซยีน คดิเป็นร้อยละ 24 ทเีหน็ได้ชดัคอืนักท่องเทยีวจาก

ภมูภิาคอาเซยีนคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของนกัท่องเทยีวต่างชาตทิงัหมด 

จาํนวนนกัท่องเทยีวจากประเทศ ASEAN ทใีห้ความนิยมมาท่องเทยีวในประเทศไทย

มากทสีุด คอื มาเลเซยี ลาว และ สงิคโ์ปร ตามลาํดบั และเหน็ได้ชดัว่าจํานวนนักท่องเทยีวของ

ทุกประเทศทีเขา้มาท่องเทียวในปี 2554 มจีํานวนเพมิขนึจากปี 2553 ทุกประเทศสําหรบั

สถานการณ์ตลาดภายในประเทศนัน ภาคบรกิารด้านการท่องเทยีวของไทยนับว่ามศีกัยภาพ

ค่อนข้างสูง ทงัในส่วนของความพร้อมในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ และสงิอํานวยความ
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สะดวกต่างๆ ซึงการเปิดเสรีภาคการท่องเทียวน่าจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเกียวกบัการ

ท่องเทยีวมรีายไดเ้พมิขนึจากจาํนวนนกัท่องเทยีวต่างชาตทิคีาดว่าจะเดนิทางเขา้มาท่องเทยีว

ในประเทศเพมิมากขนึ เพอืเขา้มาใช้บรกิารโดยเฉพาะด้านโรงแรมทพีกัซึงเป็นเครอืข่ายของ

บรรดานกัลงทุนต่างชาตทิเีขา้มาลงทุนในไทย อนัจะก่อใหเ้กดิการกระจายรายได้ไปยงักจิกรรม

ต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัการท่องเทยีวเพมิขนึตามมา 

ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรบัตวัโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นอาเซยีนเพอืเพมิส่วน

แบ่งตลาด รวมทงัการปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิโดยอาศยัจุดแขง็ของภาคการท่องเทยีวของไทย

โดยเฉพาะการเป็นทียอมรบัในด้านการเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาตทิีงดงาม ความมี

อธัยาศยัไมตรทีีดขีองคนไทย การมปีระวตัศิาสตร์และวฒันธรรมทเีป็นเอกลกัษณ์และรสชาติ

อาหารทีได้รบัความนิยมอย่างกวา้งขวาง ธุรกจิจําหน่ายสนิค้าของทีระลกึ รวมถึงสงิอํานวย

ความสะดวกอนืๆ เช่นระบบการชําระเงนิ ทคีวรเพมิความสะดวกเรอืงการชําระเงินผ่านบตัร

เครดิต บตัรเงนิสดมากขนึขณะเดียวกนัควรใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ขอ้มูลสนับสนุนการ

ท่องเทยีวมากขนึ มกีารพฒันาด้านแอพพลเิคชนั รวมทงัเวบ็ไซต์ เพือให้ขอ้มูลนักท่องเทยีว 

อํานวยความสะดวกการจอง รวมทงัใช้ช่องทางนีให้นักท่องเทียวได้แบ่งปนัประสบการณ์

ท่องเทยีว ซงึทกีล่าวมานนัถอืเป็นเครอืงมอืทางการตลาดเพอืผู้ประกอบการธุรกจิท่องเทยีว จะ

นําไปใชแ้ละสามารถเพมิส่วนแบ่งตลาดไดม้ากยงิขนึนนัเอง (วา่ท ีร.ต.ญ.ณิชานนัท ์เอยีมเพช็ร) 

         

งานวิจยัทีเกียวข้อง   

มาโณชพรหมปญัโญ   (2556) ได้ศกึษาการเตรยีมความพร้อมการท่องเทยีวเชงิพุทธ

ของ จงัหวดัอุบลราชธานี เพอืรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ผลการวจิยัพบว่า การจดัการ

ท่องเทยีวเชงิพุทธ ถูกดําเนินตามนโยบายระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบัองค์การ โดยได้

ระบุปญัหาการพฒันาการท่องเทยีวเพอืความยงัยนืนันยงัขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน แหล่งท่องเทยีวขาดเสน่ห์ทงัยงัขาดการถ่ายทอดความรู้

ทางศาสนาโดยมคัคุเทศก์ การสนองความตองการในกาส่งเสรมิการท่องเทยีวนัน จําเป็นต้อง

พฒันาการสอืการ แหล่งท่องเทยีวมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ซงึถือว่าอยู่ในระดบัสูง 

แหล่งท่องเทียวเพือการส่งเสรมิการท่องเทียวเชิงพุทธของจงัหวดัอุบลราชธานีนันไม่ว่าจะ

เป็นอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ทโีดดเด่น และภูมหิลงัทางประวตัศิาสตร์และสงิอานวยความสะดวก

ต่างๆ  ทเีกยีวขอ้งกบับรกิารทพีกัและอนืๆ ส่วนหน่วยงานต่างๆ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนนัน ควรส่งเสรมิให้มสี่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และกําหนดนโยบายต่างๆ  

โดยเน้นถงึสาระสาํคญัทางพุทธศาสนามากกวา่การส่งเสรมิการท่องเทยีวเพยีงอยา่งเดยีว  

วุฒชิาต ิสุนทรสมยั (2555) ได้ศกึษาการพฒันาบทบาทของเครอืข่ายการท่องเทยีว 

PTCC เพอืพฒันาทุนมนุษยใ์นวสิาหกจิการท่องเทยีวในเมอืงพทัยาเพอืการแขง่ขนัในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ผลการวจิยัพบว่า สมาชกิPTCC โดยรวมมีความจําเป็นในการพฒันาทุน
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มนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ด้านการจดัการทวัไปด้านความสมัพนัธ์และด้านกลยุทธ์โดยเผชิญ

ปญัหาทุนมนุษย์แตกต่าง กนัตามบทบาทวสิาหกิจทีเป็นและสนใจเป็นสมาชิกPTCC โดย

กจิการสปามคีวามจําเป็นในการพฒันาทุนมนุษยท์งั 4 ด้านขา้งต้น ส่วนธุรกจิโรงแรมทพีกัมี

ปญัหาทุนมนุษยด์า้นการจดัการทวัไป รา้นขายของทรีะลกึมปีญัหาทุนมนุษยด์้านอุตสาหกรรม

เช่นเดยีวกบัธุรกิจแหล่งท่องเทยีว ตวัแทนนักท่องเทยีวและร้านอาหาร ซึงประสบปญัหาทุน

มนุษยเ์พมิเตมิด้านความสมัพนัธ์และด้านกลยุทธ์ การวจิยันีได้ใช้กลไกและวธิกีารพฒันาทุน

มนุษย์ตามสภาพปญัหาธรรมชาติและเงือนไขทธีุรกิจประเภทต่างๆ  มอีาท ิใช้คู่มือแนวการ

ปฏิบตัิเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม ด้านธุรกิจโรงแรม ใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้

เพิมเติมทกัษะการตลาดและการขายกบัธุรกิจร้านขายของทีระลึกและใช้การฝึกอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเพอืพฒันาทกัษะเชงิมนุษย ์ดา้นอุตสาหกรรมและความสมัพนัธด์ว้ยทกัษะการสอืสาร 

โดยใช้ภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาคือจีน องักฤษ รสัเซยีและเกาหลีผลการพฒันาทุนมนุษษ์

ปรากฏวา่ผูเ้ขา้ร่วมรบัการพฒันามกีารพฒันาในระดบัสูงขนึ ทงันี PTCC สามารถใช้บทบาท 3 

ดา้นคอืบทบาทผูนํ้าในการสรา้งความร่วมมอื จากภายในและภายนอกบทบาทบรูณาการกลยทุธ ์

การจดัการเครอืข่ายอย่างยงัยนืในการพฒันาทุนมนุษยข์องวสิาหกจิ การท่องเทยีวขนาดย่อม

ของเมอืงพทัยาโดยรวมและแยกตามประเภท ของธุรกจิของสมาชกิ PTCC 

สมใจ กรงเตมิ (2555) ไดท้ําการศกึษาเรอืง การศกึษาการเตรยีมความพร้อมในการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของนักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ผลการวจิยั พบว่า 1)

ข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ100จําแนกตามคณะ จําแนกวชิาคณะมนุษย์

ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 22.14 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร้อยละ20.30 คณะครุ

ศาสตร์ร้อยละ 20.13 คณะวทิยาการจดัการร้อยละ18.90 และคณะเทคโนโลยเีกษตร ร้อยละ

18.51 ความคิดเห็นเรืองการเตรยีมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของนักศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมอืพจิารณารายด้านพบว่า

ด้านความรู้และด้านทกัษะกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง ความพร้อมด้านเจตคต ิอยู่ใน

ระดบัมาก ผลการทดสอบความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคณะมีความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั แต่เมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศกึษาต่างคณะกนัมี

ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนดา้นทกัษะและกระบวนการ ด้านเจตคต ิแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

วรนาร ีนวลส ี(2556) ได้ศกึษาเรอืงการเตรยีมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน : องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา จากการศกึษาพบวา่ แนวทางการเตรยีมความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิเพอืรองรบั นโยบายเปิดประชาคมเขตเศรษฐกจิอาเซยีน สามารถสรุปประเดน็จาก

เวทสีานเสวนาในดา้นต่างๆ ดงันี   
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1.  ดา้นเศรษฐกจิควรส่งเสรมิใหป้ระชาชนลดตน้ทุนการผลติและเพมิผลผลติทางด้าน

การเกษตร การบริการ ด้านการท่องเทียว รวมถึงการพฒันาแหล่งท่องเทียวทีมีอยู่ให้ได้

มาตรฐานสากล 

2.  ดา้นสงัคมควรมกีารป้ องกนั และแก้ไขปญัหาทเีกดิจากยาเสพตดิ  การป้ องกนัภยั

พบิตัทิางธรรมชาตกิารพฒันาชวีติความเป็นอยูข่อง ประชาชน  

3.  ดา้นการศกึษา ควรเน้นภาษาทใีชส้อืสารและการทาํงาน เช่น ภาษาองักฤษ มาลาย ู

เป็นตน้ พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละการสอืสารในการรบัมอืกบัประชาคมอาเซยีน 

4.  ด้านวฒันธรรม พฒันาความ ร่วมมือ เผยแพร่ แลกเปลียน และเชือมโยงด้าน

ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ทสีอดคลอ้งกบันโยบายและ ยุทธศาสตร์ของการพฒันาความร่วมมอื

และความสมัพนัธก์บัประเทศเพอืนบา้นในกลุ่มอาเซยีน  

5.  ด้าน สาธารณสุข ควรให้ความสําคญักบัการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพของคนใน

ทอ้งถนิ การป้ องกนัและควบคุมการให ้ความรูโ้รคตดิต่อทอีาจเกดิขนึ  

6.  ดา้นทศันคตติอ้งมกีารปรบัทศันคตใินการทาํงานของขา้ราชการส่วนท้องถิน ต้องมี

ความเป็นมอือาชพี และความเป็นนานาชาตแิละ  

7.  ด้านองค์กรการบริหารจดัการ ต้องมรีะบบกลไกและ การเตรยีมความพร้อม มี

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร รวมทงัมรีะบบการบรหิารจดัการธรรมมาภบิาลทดี ี
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9.กรอบแนวคิดการวิจยั       

ตวัแปรอิสระ (Indepent Variables)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศกึษา 

 ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

 ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

 รายได ้(ต่อเดอืน) 

 

1.ดา้นการบรหิารจดัการ 

2.ดา้นเศรษฐกจิ 

3.ดา้นการศกึษา  

4.ดา้นสงัคม 

 5.ดา้นวฒันธรรม 


