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บทที่  2 
ความสําคญั องคประกอบ และหลักการ 
ของการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยว  

 
 การทองเที่ยวแมวาจะไมใชส่ิงจําเปนพื้นฐานหรือปจจัย 4 ของการดํารงชีวิต แตก็เปน
เร่ืองของการพักผอนหยอนใจ เปนนันทนาการ เปนสิ่งที่พึงปรารถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต 
เพราะการทองเที่ยวถือเปนการผอนคลายความเครียด พรอม ๆ กับไดประสบการณที่แปลกใหม
ไดเห็นความสวยงาม ไดสัมผัสกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากที่เคยไดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน และไดสรางความสัมพันธกับคนตางถิ่นดวย สําหรับประเทศไทย
เรานั้นถือไดวามีศักยภาพในการทองเที่ยวสูง เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว
ใหเขาไปสัมผัส ซ่ึงแหลงทองเที่ยวดังกลาวมีทั้งแหลงทองเที่ยวที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
Resource) และแหลงทองเที่ยวที่เปนศิลปวัฒนธรรม (Cultural Resource) ที่มีคุณคาทางโบราณคดี
และศิลปะ ซ่ึงกระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาการทองเที่ยว
มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2.1   ความสําคัญของการทองเที่ยว 
 2.1.1 ดานเศรษฐกิจ 

1) การทองเที่ยวทําใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศเปน
จํานวนมาก 

2) รายไดที่ไดมาในรูปเงินตราทั้งในประเทศและตางประเทศจากการทองเที่ยว
มีสวนชวยในการสรางเสถียรภาพใหดุลภาพของการชําระเงินได 

3) รายไดจากการทองเที่ยวจะกระจายไปสูประชากรอยางกวางขวาง อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการจางงาน การทองเที่ยวกระตุนใหเกิดการผลิต 
และนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อมีการใชจายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งใน
ระบบเศรษฐกิจจะกอใหเกิดการใชจายตอ ๆ กันไปอีกหลายรอบ เพราะเมื่อมีการใชจายเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
จะกอใหเกิดรายไดแกคนบางกลุมหรือกิจกรรมบางประเภท บุคคลหรือกิจกรรมที่ไดรับรายไดนี้
จะนํารายไดสวนหนึ่งใชจายตอไปเรื่อย ๆ  
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4) การทองเที่ยวไมมีขีดจํากัดในการผลิตและการจําหนาย เนื่องจากการ
ทองเที่ยวมิไดพึ่งดินฟาอากาศเปนหลักเชนเดียวกับการเกษตร ผลผลิตที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว 
ไดแก ความงดงามตามธรรมชาติ ความเจริญทางดานวัฒนธรรมของชาติในขณะที่จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มทวีมากขึ้นทุกป อาจมาจากสาเหตุตางๆ กัน เชน ความสะดวกรวดเร็วของการ
คมนาคม คาใชจายในการเดินทางถูกลง 
 2.1.2 ดานสังคม 

1) การเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่อ่ืน ไดมีโอกาสพบปะหรือทํากิจกรรม
รวมกันมีสวนชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรีและความเขาใจอันดีตอกัน ก็จะเปนการลดชองวางทาง
สังคมของประชากรไดเปนอยางดี ความสงบสุขยอมเกิดขึ้นในสังคม 

2) การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ กอใหเกิด
สันติภาพ ความเปนมิตรไมตรี และความเขาใจอันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน 

3) การทองเที่ยวชวยขจัดปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ชวย
ขจัดปญหาการหลั่งไหลและการเคลื่อนยายเขามาหางานทําในเมืองของประชาชนชนบท 
 2.1.3 ดานการสนับสนุน ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
  การสนับสนุนฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ ซ่ึงเปน
ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ชาติไทยเปนชาติเกาแกที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเปนของตน
มานาน เปนความภูมิใจและความหวงแหน การฟนฟูเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจึงเปนการรักษาสิ่งดีงาม
เหลานี้ไวเพื่ออนุชนรุนหลังดวย ดังจะเห็นไดจากงานฟนฟูประเพณีตางๆ ใหมีรูปแบบที่เหมาะสม
มากขึ้นโดยคงรักษาจุดมุงหมายเดิมไว เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
แหเทียนพรรษา เปนตน 
 2.1.4 ดานสุขภาพ  
  การที่ไดมีโอกาสเดินทางพักผอนตามความพึงพอใจไมวาจะเปนการทองเที่ยว
ธรรมชาติอันงดงาม การไปยิงนกตกปลา หรือการไดเที่ยวชมความเจริญกาวหนาของเมืองใหญๆ 
ไดพบเห็นสิ่งที่ยังไมเคยไดเรียนรูมากอน ยอมทําใหเกิดความเบิกบาน ความสบายใจจะชวยบรรเทา
ความเหน็ดเหนื่อยเครงเครียดจากการทํางานได เปนผลใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
 2.1.5 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 

เมื่อเกิดการทองเที่ยวไปยังสวนตาง ๆ ของประเทศไปยังชนบทที่หางไกล ไปยัง
ปาเขา แมน้ําลําธารก็จะเปนการกระตุนใหเกิดการรักษาสิ่งแวดลอมเหลานั้น ทําใหเกิดการ
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ปรับปรุงสภาพแวดลอม ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมมือกันในการรักษาสภาพตางๆ ไวไมให
ถูกทําลาย ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวก็จะเปนการกระตุน
ใหเกิดการปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอมตางๆ ใหดีขึ้น 

กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญยิ่งทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคม กอใหเกิดการจางงานและสรางรายได ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางเจาของบานและผูมาเยือน อีกทั้งเปนการสนับสนุนใหมีการฟนฟูและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไปในตัว นอกจากนั้น การทองเที่ยวยังเปนผลดีตอสุขภาพ และเปนการกระตุนให
เกิดการรักษาสิ่งแวดลอมดวย 

2.2   องคประกอบของการทองเที่ยว 
 องคประกอบหลักที่สําคัญในระบบการทองเที่ยวจําแนกไดเปน 3 องคประกอบ ดังนี้  
 2.2.1 ทรัพยากรการทองเที่ยว  
  เปนสินคาทางการทองเที่ยวและเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจะเดินทาง 
เขามาทองเที่ยว ซ่ึงทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเกิด
การเดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยว ทั้งนี้ อาจแบงทรัพยากรการทองเที่ยว ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) เปนแหลงทองเที่ยวที่
มีความงามตามธรรมชาติซ่ึงสามารถดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น เชน ภูเขา 
ปาไม น้ําพุรอน ถํ้า น้ําตก ชายทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ แกง เขื่อน อางเก็บน้ํา แหลงน้ําจืด 
เปนตน บางแหงไดรับการจัดใหเปนสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด เปนตน 

2) ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น (Man- made Tourism Resource ) นับเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เปนผลงานที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค ที่อนุชนรุนหลังบังเกิด
ความหวงแหนและปฏิบัติสืบสานตอไป ทั้งนี้ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น แบงออก 3 ชนิด ไดแก 

(1) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (Historical Tourism Resource) 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นตามประสงคหรือประโยชนของมนุษยเอง ทั้งที่เปนมรดกใน
อดีตและไดสรางเสริมในปจจุบัน แตมีผลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น เชน 
พระราชวัง ศาสนสถาน แหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ กําแพง
เมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 
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(2) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต (Culture and 
Rural Way of Life) เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม 
ซ่ึงปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา เชน ประเพณีในรอบป ทั้งประเพณีในราชสํานัก (พระราชพิธี
ตางๆ) ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน ประเพณีที่เกี่ยวของกับความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนา เชน 
ประเพณีสงกรานต ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีกินเจ หรือประเพณีถือศีลอดอาหาร งานทําบุญ
ขึ้นบานใหม เปนตน ประเพณีที่เกี่ยวของกับบุคคล เชน พิธีโกนจุก พิธีแตงงาน พิธีบวช และพิธีศพ 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน ไดแก การสรางบานเรือน ชุดแตงกาย อาหาร
ประจําถ่ิน การประดิษฐของใชเพื่อการดํารงชีวิต ภาษาพูดในทองถ่ินและวรรณคดีพื้นบาน เปนตน 
หมูบานที่มีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณเฉพาะนับเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ อาทิ หมูบานทอผา 
หมูบานทํารม หมูบานชาง รวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ํา เปนตน 

(3) แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง (Recreation Attraction) 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการพักผอนที่ใหความรมรื่น บันเทิง เชน สวนสัตว 
สวนสนุก สวนน้ํา ศูนยวัฒนธรรม ศูนยการแสดงศิลปะสมัยใหม แหลงบันเทิง ศูนยการคา 
ศูนยการประชุม เปนตน 
 2.2.2 การบริการการทองเที่ยว 
  การบริการการทองเที่ยว (Tourism Service) หมายถึง การใหบริการเพื่อการ
ทองเที่ยวที่มีอยูในพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของพื้นที่นั้นๆ เปนการใช
ความสะดวกระหวางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะบริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก 
บริการขนสงภายในแหลงทองเที่ยว บริการที่พักแรม บริการอาหารและบันเทิง บริการนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก รวมถึงบริการจําหนายสินคาที่ระลึก 
  อยางไรก็ดี ความไมปลอดภัยอาจเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา ซ่ึงภัย
ตางๆ เหลานั้นอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว จึงควรมีมาตรการในการ
สรางความปลอดภัยอยางจริงจัง และเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยวซ่ึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการบริการการทองเที่ยว 
 2.2.3 การตลาดการทองเที่ยว 
  การที่จะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวนั้น จะตองมีการตลาดการทองเที่ยว
ในการชักนําใหเขามาทองเที่ยว ซ่ึงการตลาดการทองเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะทําให



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการของการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยว 15 

นักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของตนและใชส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น โดยการตลาดการ
ทองเที่ยว ทําได 2 วิธี 

1) การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ ทางการทองเที่ยว เชน ทรัพยากรการทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และ
การบริการการทองเที่ยว เปนตน 

2) การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว หมายถึง การสื่อขอมูล
ขาวสารการทองเที่ยวไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายโดยผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ จดหมาย เปนตน เพื่อเชิญชวน กระตุนใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย
เดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวของตน 
  กลาวไดวา ในการพิจารณาองคประกอบภายในระบบการทองเที่ยว มีองคประกอบ
อีกมากมายที่มีบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันและมีความสัมพันธตอกัน เปนเหตุเปนผลซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงความแตกตางของแตละรูปแบบการทองเที่ยวนั้นอยูที่ความแตกตางในองคประกอบยอย 
และความสัมพันธที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การทองเที่ยวยังมีส่ิงแวดลอมนอกระบบที่เกี่ยวของเกื้อหนุน 
เปนอุปสรรคหรือไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวอีกหลายประการ เชน สภาพกายภาพและ
ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม องคกร
และกฎหมาย เปนตน 

2.3   รูปแบบการทองเที่ยว 
 2.3.1 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การทองเที่ยวไปในสถานที่ที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
สังคมหรือชุมชนตามธรรมชาติ เพื่อช่ืนชมและเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สังคม ปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การเดินปา การดําน้ํา การศึกษาวิถีชีวิต เปนตน 
 2.3.2 การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
  การทองเที่ยวเชิงเกษตร คือ การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม 
สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและสัตวเล้ียง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ 
สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
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การเกษตรที่ทันสมัย ฯลฯ เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมทาง
การเกษตรในลักษณะตางๆ ไดความรู ไดประสบการณใหมๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมี
จิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่นั้น 
 2.3.3 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อชมส่ิงที่แสดงความเปน
วัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต 
ศิลปะทุกแขนง และสิ่งตางๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย นักทองเที่ยวจะไดรับทราบประวตัคิวาม
เปนมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุน
ปจจุบันผานสิ่งเหลานี้ 
  ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่
กําลังเปนที่นิยม คือ “โฮมสเตย” นักทองเที่ยวจะไดเขาไปพักอาศัยกับชาวบานในชุมชน และ
ดําเนินชีวิตเชนเดียวกับชาวบาน 
 2.3.4 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมี 2 ประเภท ไดแก 

1) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing) เปนการทองเที่ยวที่
ผนวกโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดหรือฟนฟูโรค  

2) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เปนการทองเที่ยวไป
ในแหลงทองเที่ยวตางๆ และพักในโรงแรมหรือรีสอรท หรือศูนยสุขภาพ รวมทํากิจกรรมสงเสริม
สุขภาพที่สถานที่นั้นๆ จัดขึ้น เชน การนวดแผนไทย บริการอาบน้ําแร เปนตน 
  กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคของนักทองเที่ยวที่จะเลือกหรือมีเหตุจูงใจที่จะไปทองเที่ยว 

2.4   หลักการดําเนินการดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 ในการดําเนินการดานการสงเสริมการทองเที่ยว หลักการดําเนินการที่สําคัญมี 5 ประการดังนี้ 

2.4.1 เรงพัฒนา บูรณะ ฟนฟูมรดก และสินทรัพยทางวัฒนธรรม ทั้งในเขตเมืองและ
นอกเมืองเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวใหม สรางแหลงจับจายซื้อสินคาของนักทองเที่ยว โดยสงเสริม
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บทบาทเอกชนรวมกับชุมชนในการรักษาแหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิตใหอยูในสภาพเดิมอยาง
ตอเนื่อง 

2.4.2 เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ ทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมท้ังการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมและใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการ
จัดสหกรณการทองเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว 

2.4.3 เพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวก สรางความปลอดภัย และปองกันการเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยวอยางจริงจัง 

2.4.4 เรงฟนฟูความรวมมือกับทองถิ่นอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งทางดานการตลาด การลงทุน 
และการขจัดอุปสรรคในการทองเที่ยว 

2.4.5 บริหารการทองเท่ียวโดยใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก โดยสรางกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการทองเที่ยว รวมทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวของทองถ่ินในรูปแบบที่หลากหลาย 

2.5   การวางแผนสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การสงเสริมการทองเที่ยวเปนนโยบายที่สําคัญของประเทศ เพราะการทองเที่ยวกอใหเกิด
รายไดเปนเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึงถือเปนรายไดอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับรายได
จากสินคาและบริการอื่นๆ รายไดจากการทองเที่ยวจะมีผลทวีคูณในการสรางรายไดหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหผลผลิตสวนรวมของประเทศมีคาทวีคูณขึ้น นอกจากนี้การ
ทองเที่ยวกอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดสูภูมิภาค เมื่อมีการเดินทางทองเที่ยวไปยัง
แหลงทองเที่ยวที่อยูตามภูมิภาค กอใหเกิดการสรางสรรคการพัฒนาภูมิภาคตอเนื่องกันไปเปน
ลูกโซ อีกทั้งยังเปนการสรางงานใหมใหกับภูมิภาคเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม โดยอยูในรูปของสินคาและบริการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว นับไดวาการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมส้ินเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิต
สามารถจําหนายไดทุกเวลาขึ้นอยูกับความเหมาะสม และความสามารถในการจําหนาย และยังชวย
กระตุนใหเกิดการผลิตเปนวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพใหกับ
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ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เปนการลดปญหาการวางงาน ประชากรมีรายไดสงผลให
รัฐบาลสามารถเก็บภาษีอากรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นอกจากนั้น การทองเที่ยวมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธของมนุษยชาติ สันติภาพ 
ความเปนมิตรไมตรี ความเขาใจอันดีระหวางเจาบานและผูมาเยือน การอนุรักษฟนฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ความภาคภูมิใจ ความสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการรักษาความเปนเอกลักษณของชาติ รูสึกหวงแหนและรักผืนแผนดินที่อยูอาศัย และที่
สําคัญไปกวานั้น การทองเที่ยวชวยใหประชาชนในชนบทรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน มาประดิษฐของใชในรูปสินคาและบริการพื้นเมืองเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ความสําคัญของการทองเที่ยวดังกลาว ทําใหการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตองมีทิศทางและ
แนวทางที่เหมาะสม ซ่ึงตองใชกระบวนการในการวางแผนอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบท จากนั้นนําแผนงานและโครงการ
ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการอํานวยการและกํากับติดตามผลจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
สําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกัน ตองมีการ
วางแผนสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเขามารับผิดชอบตั้งแตการ
กําหนดนโยบาย การจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบท แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
ในการจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุดในการดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยว โดยที่แผนดังกลาวจะเปนสิ่งที่บอกถึง
แนวทางในการดําเนินงาน แผนงาน โครงการตางๆ ที่จะตอบสนองตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่วางไว โดยแผนแมบทควรมีระยะเวลา 3 - 5 ป ในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการได 3 แนวทาง ไดแก 

1) จัดจางสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวดําเนินการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

2) สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว 
หรือการจัดการฝกอบรมใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหแกเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถจัดทําแผนฯไดเอง 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงภายในจังหวัดรวมกลุมกันเพื่อทําโครงการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากองคการ
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บริหารสวนจังหวัดเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประสานงานและอํานวยการในการ
จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 
 ซ่ึงทั้ง 3 แนวทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเลือกดําเนินการไดตามความ
เหมาะสม โดยยึดหลักการของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจขอมูล และจัดหมวดหมูขอมูล  
  เปนขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว ขอมูลที่จําเปนใน
การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวจึงตองอาศัยขอมูลในดานตางๆ ประกอบนอกเหนือจากขอมูล
ทางดานการทองเที่ยว เพื่อใหไดภาพระดับกวาง และการพัฒนาการทองเที่ยวจะไดสอดคลองกับ
การพัฒนาดานอื่นๆ ดวย ขอมูลที่ตองทําการศึกษานั้นประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานทั่วไป 
ดานแหลงทองเที่ยว ดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1) สํารวจขอมูลดานทั่วไป ไดแก  
(1) สภาพทางกายภาพของพื้นที่ ไดแก 

 ที่ตั้งและเขตการปกครอง 
 สภาพภูมิประเทศ เชน ความสูงของพื้นที่ แหลงน้ํา 
 สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ปริมาณฝนตก ทิศทางลม 

ฤดูกาล 
 ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม เหมืองแร 
 ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ลมมรสุม ปรากฏการณ 

สึนามิ 
 การใชที่ดิน  

(2) สภาพเศรษฐกิจ ไดแก 
 ผลผลิตมวลรวมของพื้นที่ 
 รายไดตอหัวของประชากร 
 อาชีพพื้นฐานของประชากร 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
 การจางงานทางตรงและทางออมจากการทองเที่ยว 
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(3) ลักษณะประชากร ไดแก 
 จํานวนและอัตราการเพิ่มประชากร 
 อัตราการเกิด การตาย การอพยพของประชากร 
 จํานวนแรงงานและสัดสวนของประชากรที่มีตอการทองเที่ยว 

(4) สภาพสังคม ไดแก 
 ประวัติความเปนมาของพื้นที่ 
 การนับถือศาสนา 
 สภาพการศึกษา 
 ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเลน กีฬาทองถ่ิน 
 สภาพทั่วไปดานสาธารณสุข 

1.2) สํารวจขอมูลดานแหลงทองเที่ยว ไดแก 
(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ปา เขา ถํ้า น้ําตก ชายหาด เกาะ 

เปนตน 
(2) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร/ศาสนา เชน วัด โบราณสถาน 

เปนตน 
(3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน งานประเพณี กีฬา การละเลน 

เปนตน 
1.3) สํารวจขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก 

(1) เสนทางโครงขายการคมนาคม 
(2) ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท 
(3) จํานวนรานคา รานอาหาร สถานบริการ 
(4) จํานวนที่พักคางแรม จํานวนหองพัก ราคาคาบริการ 

1.4) สํารวจขอมูลดานการตลาดทองเที่ยว ไดแก 
(1) จํานวนและที่มาของนักทองเที่ยว 
(2) แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสนใจ 
(3) การกระจายตัวของนักทองเที่ยว 
(4) โครงสรางของนักทองเที่ยว เชน เชื้อชาติ อายุ ศาสนา  
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(5) การใชจายของนักทองเที่ยว 
(6) รูปแบบการเดินทาง เชน ขับรถมาเที่ยวเอง มากับบริษัทนําเที่ยว 

  ขอมูลทั้ง 4 ดานนี้อาจมีวิธีรวบรวมที่แตกตางกันออกไป เชน ขอมูล
เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานทั่วไป สวนใหญจะสามารถรวบรวมไดจากเอกสารและสวนราชการที่
เกี่ยวของโดยตรง แตขอมูลดานการทองเที่ยวทั้งดานทรัพยากรการทองเที่ยว การตลาดการ
ทองเที่ยว และความพรอมดานการทองเที่ยว ตองอาศัยเทคนิคในการเก็บขอมูลเพิ่มขึ้น เชน การ
สํารวจภาคสนาม เพื่อจะไดรูจักพื้นที่ สัมผัสความรูสึก และรับรูปญหาที่แทจริง การสังเกตการณ
และการออกแบบสัมภาษณเก็บขอมูลก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหไดมาซึ่งขอมูลดานการทองเที่ยว
ที่คอนขางเที่ยงตรง 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและกําหนดขอไดเปรียบเสียเปรียบดานการทองเที่ยว  
  เปนการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเบื้องตนมาทําการวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคดานการสงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน โดยการเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ใกลเคียงวาศักยภาพดานการทองเที่ยวของพื้นที่ สามารถแขงขันกับพื้นที่เปนแบบเดียวกันได
หรือไม อยางไร ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในการวิเคราะหและกําหนดขอไดเปรียบเสียเปรียบ
ดานการทองเที่ยว ไดแก 

2.1) ภาพลักษณดานการทองเที่ยว หมายถึง การรับรูของคนทั่วไปตอการ
ทองเที่ยวของทองถ่ิน เชน เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมแบบชาวเหนือ คนก็จะนึกถึง จ.เชียงใหม เมื่อพดูถึง
หาดใหญ คนก็จะนึกถึงแหลงจับจายซื้อของ เปนตน 

2.2) ที่ตั้ง หมายถึง ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ทองเที่ยวอยูในเสนทางเดินทาง
ทองเที่ยวหลักของประเทศ หรือมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใกลเคียงหรือไม  

2.3) ความสนใจของทองถ่ิน หมายถึง ทัศนคติของคนในทองถ่ินตอการ
ทองเที่ยววาเปนไปในทิศทางใดและมากนอยแคไหน โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชน เชน ชมรม 
สมาคมดานการทองเที่ยวในทองถ่ิน มีความเขมแข็งเพียงใด 
  นอกจากประเด็นหลักเหลานี้แลว ประเด็นอื่นๆ เชน นโยบายระดับชาติ 
ระดับจังหวัด โครงการพัฒนาดานอื่นๆ สถานการณทางการเมือง เปนตน ตางกม็สีวนตอการพจิารณา
ขอไดเปรียบเสียเปรียบดานการทองเที่ยวของพื้นที่ทั้งสิ้น ซึ่งการพิจารณาตองนําประเด็นตางๆ 
มาพิจารณาในภาพรวมเพื่อที่จะไดทราบวา การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวควรจะพัฒนาไปถึง
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ระดับไหน เชน ควรไดรับการพัฒนาขึ้นเปนแหลงทองเที่ยวหลักของภาค หรือเพียงพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวของทองถ่ิน เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  
  หลังจากที่ไดวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคแลวจะทําใหมี
ขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายให
สอดคลองกับนโยบายและแผนของประเทศ ของจังหวัด ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 4 เขียนแผนงานและโครงการ  
  เมื่อมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่มีความชัดเจนและทิศทางที่แนนอนแลว 
จําเปนที่จะตองเขียนแผนงานและโครงการ โดยแผนงานและโครงการควรจะสอดคลองกับ
นโยบาย และโครงการดังกลาวตองคํานึงถึงมาตรฐานดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
 ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการตามแผนงานและโครงการ 
  ในขั้นตอนนี้ควรจะดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว มีการ
ใชงบประมาณไดอยางเหมาะสม มีการอํานวยการและประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพจากการ
ดําเนินการจัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะเห็นถึงภาพรวมของพื้นที่ทั่วไป ดานแหลงทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน และการตลาด
การทองเที่ยว ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห SWOT ในแงมุมของจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ตลอดจนขอไดเปรียบเสียเปรียบทางการทองเที่ยว สุดทายก็จะเกิดแผนงาน โครงการตางๆ             
ที่สอดคลองกัน เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ิน ซ่ึงในหลักการนั้น การพัฒนาการ
ทองเที่ยวจะเนนหนักไปที่องคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ดานแหลงทองเที่ยว 2) ดานบริการ
ทางการทองเที่ยว และ 3) ดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ซ่ึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานทั้ง 3 ดานมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

กระทําได 2 กรณีคือ 
1.1) กรณีที่มีแหลงทองเที่ยวอยูแลว  
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 กรณีที่มีแหลงทองเที่ยวอยูในทองถ่ินอยูแลว องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการบํารุง ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ดําเนินการปรับปรุงดานกายภาพของแหลงทองเที่ยว เชน 
โครงสรางเสนทางเดิน ที่พัก ซุมประตู เปนตน 

(2) ดําเนินการปรับปรุงดานการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ที่จอดรถ หองจําหนายบัตร รานจําหนายสินคา หองน้ํา ปายบอกเสนทาง เปนตน 

(3) ดําเนินการปรับปรุงดานการบริหารจัดการ เชน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ เปนตน 

(4) ดําเนินการปรับปรุงดานสภาพแวดลอม เชน มลพิษทาง
เสียง ฝุนละออง น้ําเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล เปนตน 

1.2) กรณีที่ยังไมมีแหลงทองเที่ยว 
    กรณีที่ยังไมมีแหลงทองเที่ยวอยูในทองถ่ิน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) คนหาจุดเดน หรือจุดดึงดูดของทองถ่ินทางดานการทองเที่ยว 
เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เปนตน 

(2) ดําเนินการสราง พัฒนาทางดานกายภาพ เชน โครงสราง 
เสนทางเดิน ที่พักผอน เปนตน 

(3) ดําเนินการสราง พัฒนาทางดานการบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองจําหนายบัตร รานจําหนายสินคา หองน้ํา ปายบอกเสนทาง เปนตน 

(4) ดําเนินการสราง พัฒนาทางดานการบริหารจัดการ เชน 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เปนตน 

(5) ดําเนินการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาทางดาน
สภาพแวดลอม เชน มลพิษทางเสียง ฝุนละออง น้ําเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูล เปนตน 

2) การพัฒนาบริการทองเที่ยวในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   การดําเนินการพัฒนาบริการการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น ดําเนินการไดโดยการพิจารณาจากองคประกอบของดานการบริการทองเที่ยว ทั้ง                
8 องคประกอบดังนี้ 
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2.1) บริการดานความปลอดภัย 
2.2) บริการภัตตาคารและรานอาหาร 
2.3) บริการสินคาและของที่ระลึก 
2.4) บริการที่พักคางแรมสําหรับนักทองเที่ยว 
2.5) บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
2.6) บริการดานบันเทิงและนันทนาการ 
2.7) บริการดานสารสนเทศ 
2.8) บริการดานการขนสง 

3) การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยว 
   การดําเนินการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น ดําเนินการไดโดยการพิจารณาจากการดําเนินงานดานการตลาดการทองเที่ยว ทั้ง 3 ดาน 
ดังนี้ 

3.1) การกําหนดแผนการตลาดทองเที่ยว 
3.2) การสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยว 
3.3) การโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย 

   สําหรับตัวอยางของการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว ไดนําเสนอ
แผนแมบทดานการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2 ซ่ึงจัดทําโดยคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไวเปนแนวทางในภาคผนวก ก. 

2.6   การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยว 
 การพัฒนาการทองเที่ยวกอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
คือ เกิดการสรางงาน พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง มีแหลงรายไดใหม ระบบสาธารณูปโภคไดรับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเนื่องจากระบบการทองเที่ยว และมีความกาวหนาทางสาธารณสุข ปลอดภัย
จากโรคภัย แตในขณะเดียวกันชุมชนจะไดรับผลกระทบดานลบดวย เชน ชุมชนที่เติบโตเร็ว
เกินไป โครงสรางของชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนถูกกลืนไป
กับอิทธิพลของวัฒนธรรมจากภายนอก ที่ผานมาชุมชนแทบไมไดรับประโยชนที่แทจริงจากการ
ทองเที่ยว เนื่องจากผูมีโอกาสมากกวาไดแสวงหาผลประโยชนจากชุมชนและทรัพยากร โดยให
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ประโยชนตอชุมชนเพียงเล็กนอยและสรางผลกระทบทางลบไวมาก การลดผลกระทบของการ
ทองเที่ยวตอชุมชน การสรางโอกาสและประโยชนที่แทจริงแกชุมชนและทองถิ่นจะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อชุมชนมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเทานั้น ดังนั้น
การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดองคประกอบหนึ่งของการทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนสําคัญในการกํากับดูแล ควบคุมการ
ทองเที่ยวใหมากขึ้น และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี เนื่องจากเปนเจาของทองถ่ินเกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ชวยกันดูแลความ
สะอาดเรียบรอย ความรมร่ืนของทองถ่ิน รวมทั้งมีสวนรวมในการดูแลความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัย  และชุมชนสามารถใหบริการและใหขอมูลดานความเปนอยูและวัฒนธรรมกับ
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ดังนั้นจะตองสงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ โดยกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
 การเขามามีสวนรวมของชุมชนควรตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการ เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอทองถ่ิน คือ กระจายรายได ยกระดับคุณภาพชีวิต ไดรับผลตอบแทนมาบํารุงรักษาแหลง
ทองเที่ยว และสามารถควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพมีการรักษาระบบนิเวศที่
ยั่งยืน สังคมมีการพัฒนาอยางเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวยการพัฒนาของทองถ่ินเอง 
 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมีแนวทางในการเปดโอกาสใหชุมชน กลุม
ผูนําชุมชน และองคกรตางๆ มีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งจบกระบวนการในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว โดยมีสวนรวมดังนี้ 
 2.6.1 สํารวจศักยภาพของชุมชน 
 2.6.2 เตรียมความพรอมของชุมชน 

1) จัดเวทีพบปะพูดคุยและประชุมผูมีสวนเกี่ยวของและผูสนใจ วิเคราะหผลดี 
ผลเสียของการจัดการทองเที่ยวตอทองถ่ินและชุมชน 

2) ใหความรูแกชุมชนถึงกระบวนการจัดการการทองเที่ยวที่อนุรักษธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดลอมโดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

3) จัดกิจกรรม สนับสนุน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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4) สรางความเขมแข็งในการทํางานรวมกันซึ่งดําเนินการไดในลักษณะตางๆ คือ 
- ใชส่ือตาง ๆ ชวยในการเสนอขอมูลขาวสารระหวางกัน 
- ใชกระบวนการกิจกรรมกลุม 
- จัดอาสาสมัคร 
- ปลูกฝงเยาวชนใหมีสวนรวมในการพิทักษทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 

5) กําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางานและกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
6) จัดรูปแบบองคกร กําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการจัดสรร

ผลประโยชน 
2.6.3 สํารวจขอมูล ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว กําหนดพื้นที่และกลุมเปาหมาย 
2.6.4 ประชาสัมพันธ จัดหานักทองเที่ยวและวางแผนการตลาด 
2.6.5 พัฒนามัคคุเทศก ผูประสานงานและบุคลากร 
2.6.6 เตรียมความพรอม และปฏิบัติการโครงการนํารอง 
2.6.7 สรุปและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนํารอง 
2.6.8 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการโดยการวิเคราะหกระบวนการในการจัดการทองเที่ยว

และองคประกอบตาง ๆ 
2.6.9 เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับหนวยงาน

ภายนอก 

2.7   สาระสําคัญของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว 
 จากการศึกษารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว 
ซ่ึงองคกรภาครัฐและองคกรอิสระไดจัดทําและประกาศใช ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย สรุปไดดังนี้  

2.7.1 ดานแหลงทองเที่ยว ที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบดวย หมวดตาง ๆ จํานวน 3 หมวด 38 มาตรา และบทเฉพาะกาล 
โดยภาพรวมพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาสําคัญไดแก การกําหนดปาสงวนแหงชาติ การควบคุมและ
รักษาปาสงวนแหงชาติ และบทกําหนดโทษ โดยในแตละดานสรุปได ดังนี้  
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1) ดานการกําหนดปาสงวนแหงชาติ ดานนี้ไดกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลง
เขตและการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ การปกหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงตองทําอยางเปดเผยและเห็นไดงาย นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีกรรมการปาสงวน
แหงชาติมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการดวย ในดานการอางสิทธิ์หรือการทําประโยชน
ของบุคคลกอนการกําหนดเขตปาสงวนไดระบุขั้นตอนไวอยางชัดเจน  สวนประเด็นที่มี
ความสําคัญของหมวดนี้คือ การที่สวนราชการหรือองคกรของรัฐที่มีความตองการใชพื้นที่ภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติเพื่อประโยชนของรัฐสามารถทําได ซ่ึงในสวนนี้มีความเกี่ยวของกับการ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง เนื่องจากแหลงทองเที่ยวจํานวนมากอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 

2) ดานการควบคุมและการรักษาปาสงวนฯ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการยึดถือครอง
ทําประโยชนในที่ดินปาสงวนฯ การกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อประโยชนใน
การควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ และการดําเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

3) ดานการลงโทษในกรณีที่ผูใดฝาฝนและกระทําใหเกิดความเสียหายและ
ทําลายหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายตางๆ ตลอดจนการไมปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดขึ้น โดยโทษที่กําหนดไวมีทั้งจําคุกและปรับเปนเงินตามจํานวนตามแตละกรณี 

2.7.2 ดานการบริการการทองเที่ยว ในดานนี้มีมาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมการทองเที่ยว สรุปไดดังนี้ 

1) มาตรฐานเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวมี 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานโครงการ Clean Food 
Good Taste และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยแตละมาตรฐานมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1.1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เปนมาตรฐานที่สํานักงานพัฒนา    
การทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการประเมินศักยภาพ
โฮมสเตยในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2547 และใชเปนคูมือของผูประกอบการในการพัฒนาโฮมสเตย
ใหไดคุณภาพมาตรฐาน และไดประกาศใชอยางเปนทางการแลว 

 สําหรับกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดประกอบดวย มาตรฐาน 8 ดาน และ 43 
ตัวช้ีวัด ไดแก  



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
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(1) มาตรฐานดานที่พัก  มี  7 ตัวช้ีวัด  ซ่ึงมีจุดเนนที่ตัวบานและ
สภาพแวดลอมที่มีความมั่นคง ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และไมทําลายสิ่งแวดลอม  

(2) มาตรฐานดานอาหารและโภชนาการ มี 6 ตัวช้ีวัด โดยเนนในดาน
การปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ภาชนะที่สะอาด น้ําดื่มน้ําใชสะอาด และมีบริการรานอาหารในชุมชน  

(3) มาตรฐานดานความปลอดภัย มี 5 ตัวช้ีวัด มาตรฐานดานนี้เนนให
ความสําคัญตอความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยกําหนดใหมีเวรยามดูแลความปลอดภัย มีเครื่องมือ
ส่ือสาร การปฐมพยาบาลเบื้องตน การเตือนภัยนักทองเที่ยว และจัดระบบความปลอดภัยอื่นๆ 
ในชุมชน  

(4) มาตรฐานดานการจัดการ มี 8 ตัวช้ีวัด มีจุดเนนอยูที่การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารจัดการโฮมสเตย การจัดบริการแกนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม ตั้งแต
กอนเดินทางเขามาพักที่โฮมสเตย จนถึงเวลาที่นักทองเที่ยวเดินทางกลับ นอกจากนี้ ยังเนน
การบริหารที่ยึดหลักการที่วา การทําโฮมสเตยไมควรใหสงผลกระทบตออาชีพหลักของชุมชน  

(5) มาตรฐานดานกิจกรรมทองเที่ยว มี 6 ตัวช้ีวัด มาตรฐานดานนี้มุงให
ชุมชนรูจักการใชทรัพยากรทางการทองเที่ยวในทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชนเปนสิ่งจูงใจ
นักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาพักในโฮมสเตย โดยยึดหลักการรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของตน  

(6) มาตรฐานดานสภาพแวดลอม มี 4 ตัวช้ีวัด จุดเนน คือ การดูแล
รักษาสภาพแวดลอม โดยพื้นที่หลักของแหลงทองเที่ยวยังคงสภาพเดิม  

(7) มาตรฐานดานมูลคาเพิ่มมี 4 ตัวช้ีวัด มุงใหชุมชนมีรายไดเพิ่มจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน รานขายของที่ระลึก และโอกาสในการเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชน เปนตน 

(8) มาตรฐานดานการสงเสริมการตลาดมี 3 ตัวช้ีวัด เปนมาตรฐานที่
มุงใหผูประกอบการโฮมสเตยสามารถทําการตลาดดวยตนเองไดดวยการผลิตสื่อเผยแพรขาวสาร
ขอมูลโฮมสเตยดวยตนเอง และรวมกับองคกรทางการทองเที่ยวในดานการตลาดดวย 
   มาตรฐานและตัวช้ีวัดดังกลาวไดนําไปใชประโยชนอยางกวางขวางใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน ไดมีการประเมินโฮมสเตยทั่วประเทศ และมีการมอบตราสัญลักษณ
ใหแกโฮมสเตยที่ผานเกณฑการประเมินแลวหลายแหง ในขณะนี้ยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จึงอาจกลาวไดวา ประเทศไทยเปนประเทศแรกในกลุมอาเซียนที่ไดมีการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย 
หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอยางเปนรูปธรรม 
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   1.2) มาตรฐานโรงแรม หมายถึง การกําหนดคุณภาพและคุณลักษณะของ
โรงแรมในแตละระดับมาตรฐานที่จะถือเปนหลักเกณฑในการเทียบกําหนดใหโรงแรมในแตละ
ระดับมาตรฐานพึงมีเปนมาตรฐานที่สมาคมโรงแรมไทยจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ 
การสงเสริมอุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน และการบริการ
ที่ดี มีจิตสํานึกตอวิชาชีพและการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตลอดจนเปนการคุมครองผูบริโภคอีก
ทางหนึ่งดวย 
   ในการพิจารณาวาโรงแรมใดมีมาตรฐานในระดับใดใน 5 ระดับ คือ ระดับ
หาดาว ลงมาจนถึงระดับหนึ่งดาวนั้น พิจารณาจากปจจัยหลัก ไดแก  

(1) สภาพทางกายภาพ เชน ที่ตั้ง และสภาพแวดลอม เปนตน  
(2) การกอสราง เชน โครงสรางทางกายภาพของโรงแรม ระบบใน

โรงแรม การเลือกใชวัสดุ และระบบความปลอดภัย เปนตน 
(3) ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูเขาพักและผูมาใชบริการ เชน 

ปริมาณของใชที่จัดให และอุปกรณตกแตง เปนตน  
(4) คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ เชน บุคลิกภาพ คุณภาพ

การบริการ ความสะอาด สุขอนามัย และชื่อเสียงของโรงแรม เปนตน  
(5) การบํารุงรักษาโรงแรมและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน

โรงแรม สวนขอบเขตการครอบคลุมของมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยไดกําหนดไว 3 ลักษณะ 
ไดแก  

- มาตรฐานการกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก  
- มาตรฐานการบํารุงรักษา  
- มาตรฐานคุณภาพการบริการ 

    ขั้นตอนอื่นๆ เกี่ยวกับการพิจารณาวาโรงแรมใดจะไดรับมาตรฐานใน
ระดับใดนั้น สมาคมโรงแรมไดกําหนดหลักเกณฑอ่ืนๆ ประกอบดวย คุณสมบัติของโรงแรมที่จะ
ขอใหรับรองมาตรฐาน ซ่ึงเปนไปตามความสมัครใจ ตลอดจนวิธีการรับรองมาตรฐานนั้นดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานภายใตองคกรที่ช่ือวา “มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว” ในปจจุบันมีโรงแรมจํานวนมากไดขอรับรอง
มาตรฐานและไดนําผลการประเมินมาใชประโยชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคหรือ
นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 



มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว 
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   1.3) มาตรฐานโครงการ Clean Food Good Taste หรือเรียกอีกชื่อวา “โครงการ
อาหารสะอาด รสชาติอรอย” เปนโครงการที่จัดทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวง 
สาธารณสุข เปนผูดําเนินการภายใตนโยบายสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีการสรางเสริม
สุขภาพและมีหลักประกันสุขภาพ โดยไดเชื่อมโยงโครงการนี้เขาสูธุรกิจการทองเที่ยว ซ่ึงมุง
สนับสนุนนโยบายที่จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยว โดยใชปจจัยดานอาหารเปน
ส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหันมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 
ดังนั้น โครงการนี้จึงไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ ไดแก  

(1) เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ําที่
ไมสะอาด ซ่ึงมีสาเหตุจากรานจําหนายอาหาร โรงอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร  

(2) สงเสริมการจัดบริการอาหารในแหลงทองเที่ยวใหถูกสุขลักษณะ 
โดยมีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  

(3) สงเสริมใหทองถ่ินจัดการการบริการดานอาหารและสิ่งแวดลอม
ในแหลงทองเที่ยวใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอผูบริโภค สวนเปาหมายการดําเนินงานของ
โครงการจะครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ จําหนายอาหาร อันไดแก รานจําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร และโรงอาหารที่จําหนายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
   โครงการฯ ไดกําหนดกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม 
วัตถุประสงค โดยกําหนดไว 4 กลยุทธ ไดแก  

(1) การสรางพหุภาคี เพื่อใหมีเครือขาย และเปนเจาของโครงการ
รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

(2) การประกันคุณภาพเพื่อสรางระบบติดตามและตรวจสอบได 
(3) การสรางความยั่งยืน โดยเนนใหทุกฝายมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
(4) การประชาสัมพันธ เพื่อชักชวนผูประกอบการเขารวมโครงการ 

สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคและเปนแรงกดดันทางสังคมใหสถานที่ปรุง ประกอบ และจําหนาย
มีการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน ตลอดจนการใชส่ือมวลชนเปนกลวิธีในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 
   สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาใช “มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร” โดย
แตละกลุมเปาหมาย (ไดแก รานจําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร และโรงอาหาร) มีขอกําหนด
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารแตกตางกัน กลาวคือ รานจําหนายอาหารมีมาตรฐาน
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สุขาภิบาลอาหารจํานวน 15 ขอ แผงลอยฯ มีมาตรฐานฯ 12 ขอ และโรงอาหารมีมาตรฐานฯ 30 ขอ 
โดยแตละกลุมมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

(1) รานจําหนายอาหาร มีขอกําหนดความสะอาดของสถานที่รับประทาน
อาหารที่ปรุงและเตรียมอาหาร คุณภาพของอาหารที่นํามาปรุง ภาชนะที่สะอาด อุปกรณตางๆ ที่ใช
ปรุงอาหาร ตลอดจนการดูแลขยะมูลฝอย หองน้ําหองสวม และความสะอาด และถูกสุขลักษณะ
ของผูปรุง และผูบริการ เปนตน 

(2) แผงลอยจําหนายอาหาร มีขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพของแผงลอยตอง
ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ นอกนั้นไมแตกตางจากรานจําหนายอาหาร 

(3) โรงอาหาร มีขอกําหนดมากกวา 2 กลุมแรก เนื่องจากสภาพของพื้นที่
กวางขวางกวาโดยขอกําหนดสวนใหญไมแตกตางกัน แตมีรายละเอียดในแตละดานมากกวา 
   นอกจากเกณฑมาตรฐานทางกายภาพดังกลาวขางตนแลว ยังมีหลักเกณฑ
ทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียอยางงายดวยน้ํายาตรวจเชื้อโคลิฟอรมขั้นตน    
(SI-2) จํานวน 10 ตัวอยาง คือ ตัวอยางอาหาร (5 ตัวอยาง) ตัวอยางภาชนะ (3 ตัวอยาง) และตวัอยาง
มือผูสัมผัสอาหาร (2 ตัวอยาง) รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆ อีก 4 ขอ ไดแก การจําหนายอาหาร โรงอาหาร
ในสถาบันตางๆ โรงครัวในโรงพยาบาล และซุปเปอรมาเก็ต ปมน้ํามัน และรานสะดวกซื้อตางๆ 
จะตองมีเกณฑการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด 
   1.4) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชุมชน (มผช.) เปนขอกําหนดคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑชุมชนและเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวคือ 
คุณภาพผลิตภัณฑที่สอดคลองกับการผลิตของผูผลิตชุมชนโดยเนนใหมีการนําไปปฏิบัติตาม
มาตรฐานไดโดยงาย ซ่ึงแนวคิดที่สําคัญในการกําหนด มผช. คือ เปนการสนับสนุนผูผลิตรายยอย
ใหทําผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและสนับสนุนการตลาด โดยการใหเครื่องหมายรับรอง ซ่ึงจะเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับการผลิตในระดับรากหญาหรือชุมชน โดยเฉพาะในดานการตลาดถอืไดวา
เปนการสงเสริมใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับและเพิ่มความนาเชื่อถือของผูซ้ือทั้งในและตางประเทศ 
   ในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ดําเนินการโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จะรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นดานการกําหนดมาตรฐาน
จากผูเกี่ยวของ 3 ฝาย ไดแก ผูผลิตในชุมชน ผูบริโภค และนักวิชาการ เพื่อนํามากําหนดมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑชุมชน หรือ มผช. ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชน เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และ
มีแนวทางปฏิบัติที่ไมซับซอน 
   สวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนนั้น สมอ. จะใหการรับรอง โดย
การอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และตรวจติดตามผลโดยการตรวจ
สถานที่ทําและเก็บตัวอยางมาทดสอบ ผูที่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตอง
มีคุณสมบัติ คือ 1) ผูผลิตในชุมชนตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ.) หรือ 2) กลุมหรือสมาชิก
ของกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ หรือกลุมอื่น ๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุม
ธรรมชาติ เปนตน 
  2) กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวที่เนนดานการบริการการทองเที่ยว 
ไดแก พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติ
ที่มีเนื้อหาสําคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือ เรื่องของธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก โดยภาพรวมของ
พระราชบัญญัติมี 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล มีเนื้อหาสําคัญในเรื่องตางๆ ไดแก ธุรกิจนําเที่ยว 
มัคคุเทศก การควบคุมและบทกําหนดโทษ ซ่ึงรายละเอียดของเนื้อหาสรุปได ดังนี้ 
   ดานธุรกิจนําเที่ยว กลาวถึง การประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยกําหนดคุณสมบตัิ
ของผูขอรับใบอนุญาต เกณฑการอนุญาตและไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจนําเที่ยว การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงวาดวยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยว การโฆษณา การจัดบริการนําเที่ยว การ
ใหบริการนําเที่ยว และการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด สวนดานมัคคุเทศก กลาวถึงการขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 
ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติไวอยางชัดเจน รวมถึงสิ่งที่มัคคุเทศกตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ การแตงกาย มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก นอกจากนี้ยังมี
เร่ืองของการตออายุใบอนุญาต การสั่งพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต 
   ในดานการควบคุม ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมอบใหการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) มีหนาที่ควบคุมธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
โดยใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา สวน
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บทกําหนดโทษไดระบุโทษกรณีที่ ผูประกอบธุรกิจนําเที่ ยวและมัคคุ เทศกกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกดังกลาวขางตน เห็นไดวาเปนพระราชบัญญัติที่
ประกาศใชมาแลวประมาณ 15 ป และในขณะนี้ไดมีการยกรางพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม หลังจาก
ที่มีการจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุมถึงผูนําเที่ยว และมี
กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยวในรางพระราชบัญญัติฉบับใหมดวย 
   2.2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติที่
ปรับปรุงและประกาศใชใหเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกับความ
เปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษย เพื่อใหสามารถกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัย
ส่ิงแวดลอมไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ 
และบทกําหนดโทษ ใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด 
โดยพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาสําคัญ ประกอบดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของ
อาคาร เหตุรําคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ นอกนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สาธารณสุข อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานฯ ใบอนุญาต และบทกําหนดโทษ เปนตน 
    เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กับการ
สงเสริมการทองเที่ยว พบวาโดยภาพรวมแลวมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง 
เชน ดานสถานที่จําหนายอาหารฯ เปนเรื่องของรานอาหารและภัตตาคาร และการจําหนายสนิคาใน
ที่สาธารณะ ซ่ึงเปนสวนบริการนักทองเที่ยว โดยเนื้อหาเนนการกํากับดูแลเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ 
แผนผัง หลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง และสุขลักษณะการวางของ กําหนดเวลาปด-เปด ซ่ึงเปน
แนวปฏิบัติสําหรับผูประกอบการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหอํานาจแก
ทองถ่ินในการดําเนินการตามกฎหมายดวย ถือไดวาเปนการกระจายภารกิจใหทุกฝายมีสวนรวม
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติและเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชนและรักษา
สภาวะแวดลอม 
    กลาวโดยสรุป มาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยวสามารถจําแนกเนื้อหาตามองคประกอบการสงเสริมการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยว 
(Tourism System) ซ่ึงมี 3 ดาน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ดานการบริการการทองเที่ยว และดาน
การตลาดทองเที่ยว จากการวิเคราะหมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยที่ผานมาสอดคลอง
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กับองคประกอบดังกลาว 2 องคประกอบ ไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ซ่ึงมีพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 เปนพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของในเรื่องการใชพื้นที่ในบริเวณ
ปาสงวนเปนแหลงทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูจํานวนมากทั่วประเทศ 
เปนตน สวนดานการบริการการทองเที่ยว มีมาตรฐานและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ ไดแก 
มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือโฮมสเตย (Home Stay) มาตรฐานโรงแรม มาตรฐาน
โครงการ Clean Food Good Taste และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงทั้ง 4 มาตรฐานดังกลาวมี
จุดเนนที่การใหบริการดานการทองเที่ยว โดย 2 มาตรฐานแรกเปนเรื่องของที่พักนักทองเที่ยว 
สวนมาตรฐานที่ 3 เปนเรื่องของการบริการดานรานอาหารและภัตตาคาร และมาตรฐานที่ 4 เปนเรื่อง
ของการจัดจําหนายของที่ระลึกที่เปนผลิตภัณฑชุมชน โดยทุกมาตรฐานมีเกณฑและขอกําหนด
วาดวยคุณภาพมาตรฐานที่มุงประโยชนของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ และในขณะเดียวกันก็มุงใหเกิด
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่งดวย 
   สําหรับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ถือไดวาเปน
กฎหมายที่กําหนดใหงานดานการบริการการทองเที่ยวในดานการนําเที่ยว ซ่ึงมี 2 สวนสําคญั ไดแก 
บริษัทหรือองคกรที่ทําหนาที่นําเที่ยว และมัคคุเทศก ไดกําหนดแนวปฏิบัติและบทลงโทษไวอยาง
ชัดเจนเชนกัน ในขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ระบุถึงสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ซ่ึงเนื้อหา
ดังกลาวเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง สวนเนื้อหาอ่ืนๆ สวนใหญเปนเรื่องของ
อนามัยส่ิงแวดลอม และการดําเนินชีวิตของคนไทยโดยทั่วไป 


