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บทคดัย่อ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมใน

การอนุญาตใหด้ าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติ จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยมีมาตรการทาง
กฎหมายในการอนุญาตให้ด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งยงัมีมาตรการทางกฎหมายใน
การคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย คือ การก าหนดประเภทและขนาดของส่ิงก่อสร้างท่ีตอ้งท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แต่มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวนั้นไม่มีความครอบคลุมเพียงพอในเร่ืองการคุม้ครองด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจไม่กลา้ใชดุ้ลพินิจในการอนุญาต อีกทั้งยงัสืบเน่ืองมาจากแนวคิดใน
การอนุรักษ์ป่าไมแ้บบดั้งเดิมของพนักงงานเจา้หน้าท่ีอีกดว้ย จากกรณีปัญหาดงักล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรการและขอ้ก าหนดทางกฎหมายส าหรับการอนุญาตให้ด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยาน
แห่งชาติ โดยท่ีไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีควรมีนโยบายในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติดว้ย 
 

ABSTRACT 
This thesis’s aim is to study the legal issues including an effective approach and the appropriate guidelines to 

allows hospitality in National Park.  Analysis revealed that Thailand has legal approach which allows hospitality in 
National Park. Moreover, Thailand has some legal measures to protect environmental issues example determination of 
the construction category or measurement which require for the environmental impact assessment (EIA). However, the 
said approach failed to efficiently protect the environment as a whole. Consequently, the related authorities were unable 
to approve or consider in some cases.  Furthermore, many authority officers may have their conservative opinions 
regarding the environmental protection.  As appeared in the mentions problems, the legal approach and measures are 
needed to be adjust and revised for hospitality in National Park in which natural resource and environment will not be 
damaged.  In conclusion, the related authority must legislate an efficient policy to administrate and monitor the 
hospitality in National Park including to promote and encourage ecotourism of National Park. 
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บทน า 
ในช่วงระยะเวลาน้ีไดมี้ข่าวเก่ียวกบัการร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างรีสอร์ตบนภูทบัเบิกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงใน

อดีตก็พบว่ามีลกัษณะการสั่งร้ือถอนท่ีพกัแรมในเขตอุทยานแห่งชาติมาแลว้หลายเหตุการณ์เช่นกนั จึงท าให้ผูเ้ขียนเกิด
ความสนใจไปศึกษาว่าท่ีพกัแรมท่ีถูกสั่งร้ือถอนนั้น มีสาเหตุเน่ืองมาจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัใด และ
มาตราใด ซ่ึงพอไปศึกษามาแลว้จึงได้พบว่าเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญติัอุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 แต่
แทจ้ริงแลว้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น มิไดห้มายความวา่ตอ้งกีดกนัประชาชนออกไปจากพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติหรือพ้ืนท่ี
ป่า แต่จะมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกวา่ โดยแนวความคิดเร่ืองอุทยานแห่งชาตินั้น
เกิดข้ึนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคร้ังแรกของโลก จนหลายประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยไดมี้การเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัเร่ืองอุทยานแห่งชาติ (U.S. Department of the Interior, 2006) ซ่ึงอุทยานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การ
อนุญาตใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติได ้แต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีส านกังานอุทยานแห่งชาติก าหนด
เท่านั้น และในกรณีของการบริการท่ีพกัแรมนั้น มีการจ ากัดชนิดและระดับท่ีจ าเป็นและความเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องแต่ละอุทยาน ซ่ึงในหลายกรณีการบริการท่ีพกัแรมจะไม่จ าเป็นภายในอุทยาน แต่อยา่งไรก็ตามการบริการ
ท่ีพกัแรมในอุทยานอาจไดรั้บการพิจารณาเม่ือระยะทางและเวลาเดินทางไปยงัท่ีพกัแรมนอกอุทยานเป็นเร่ืองส าคญัพอท่ีจะ
อนุญาตให้ใชป้ระโยชน์อยา่งสมเหตุผล หรือมีการอนุญาตให้จดัท่ีพกัแรมไวใ้นอุทยานเพ่ือบริการเป็นกรณีพิเศษ เช่น ใน
เขตทุรกนัดาร และขอ้สังเกตท่ีควรทราบอย่างหน่ึงส าหรับอุทยานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ จะเน้นการให้
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูม้าเยี่ยมชมควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเขม้ขน้ (สุรเชษฎ์, 
2558) ยกตวัอยา่งอุทยานแห่งชาติท่ีมีการบริการท่ีพกัแรมภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน 
(Yellowstone National Park) อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon National Park) อุทยานแห่งชาติโยเซไมท์ 
(Yosemite National Park) เป็นตน้ ซ่ึงจากการไปศึกษาตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พบวา่มีมาตรา 16 (13) 
ไดเ้ปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเสียก่อน อีกทั้งประเภทและคุณสมบติัตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไวด้ว้ย แต่จากท่ีผา่นมาการสร้าง
ท่ีพกัแรมในอุทยานแห่งชาตินั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในกรณีของภาครัฐมากกว่า ทั้ งน้ีการใชอ้  านาจดงักล่าวส าหรับกรณี
ภาคเอกชนนั้นมีปรากฏนอ้ยมาก  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและววิฒันาการการท่องเท่ียว และการจดัตั้งอุทยาน 
3. เพ่ือศึกษากฎหมายของไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยาน

แห่งชาติ 
4. เพ่ือวิเคราะห์บทบญัญติักฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค์ในการด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยาน

แห่งชาติ 
5. เพื่อเสนอแนะแนวทาง หรือขอ้ก าหนดในการอนุญาตให้ภาคเอกชนด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรม

ในอุทยานแห่งชาติ 
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วธีิการวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการท่องเท่ียวแบบพกัแรมใน

อุทยานแห่งชาติ ผู ้เขียนได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสารเป็นหลัก 
(Documentary Research) โดยศึกษาจากหนงัสือ ต ารา บทความ วารสาร วทิยานิพนธ์ ขอ้มูลสารสนเทศ พระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ว่าด้วยการอนุญาต ให้เขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายและขอ้ก าหนดของต่างประเทศท่ีมีความเหมาะสม
จะน ามาปรับใชไ้ด ้
 
ผลการวจิยั 

จากความส าคญัของปัญหาและสมมติฐานของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีท่ีว่า ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติท่ีสวยงาม
มากมายหลายแห่ง โดยในอุทยานแห่งชาติเกือบทุกแห่งจะมีท่ีพกัแรมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีด าเนินการโดย
ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกรณีการอนุญาตใหภ้าคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาตินั้นมี
ปรากฏนอ้ยมาก ทั้งท่ีจริงก็มีบทบญัญติักฎหมายในการอนุญาตใหภ้าคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการในอุทยานแห่งชาติได ้แต่
พนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจมกัจะไม่อนุญาต สืบเน่ืองจากมีทศันคติในการอนุรักษป่์าไมแ้บบดั้งเดิม ในการรักษาพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติให้เหมือนเดิมมากท่ีสุด โดยมีการหวงกนัพ้ืนท่ีและไม่อนุญาตให้ประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติ อีกทั้ งมีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอุทยาน
แห่งชาติ เน่ืองจากบทบญัญติักฎหมายในการคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูก็่ไม่ครอบคลุมและชดัเจนเพียงพอ (คณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหากฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย, 2553) ดังนั้น การอนุญาตให้
ภาคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติ โดยท่ีไม่เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มและเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาตินั้น จะตอ้งมีการก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการอนุญาตใหเ้อกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียว
แบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติ  

จากการศึกษาปรากฏวา่ ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพื่อหา
ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติได้ แต่ทั้ งน้ีก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเสียก่อน โดยปรากฏอยู่ใน
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (13) คือ หา้มมิใหบุ้คคลใดเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์
ภายในอุทยานแห่งชาติ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ส่วนหลกัเกณฑก์ารขออนุญาต การอนุญาต ประเภท
ของกิจการ คุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้ไปด าเนินกิจการ และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ก็ไดมี้การก าหนดไวอ้ยู่ในระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช วา่ดว้ยการอนุญาตให้เขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 ขอ้ 9 ถึงขอ้ 15 และถึงแมว้า่จะมีการด าเนินการครบตามกฎระเบียบน้ี แต่เร่ืองการจะอนุญาตหรือไม่นั้นถือเป็น
ดุลพินิจของพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจ นอกจากการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึงมาตรา 50 ยงัไดมี้การก าหนดให้ตอ้งมีการจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างอาคารใน
เขตอุทยานแห่งชาติ แต่ทั้งน้ีก็ไม่ไดห้มายความวา่การก่อสร้างอาคารในอุทยานแห่งชาติทุกกรณีท่ีจะตอ้งผา่นการท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพราะหากอาคารมีขนาดไม่ถึงตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงทรัพากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
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ส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลง
วนัท่ี 24 เมษายน 2555 ขอ้ 3 ประกอบเอกสารทา้ยประกาศ 3 ขอ้ 27.1 ก็ไม่ตอ้งท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โดยจากอดีตท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวในรูปแบบเดิมนั้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็น
อยา่งมาก และก่อใหเ้กิดมลพิษทั้งทางอากาศ น ้ า พ้ืนดิน และเสียง ซ่ึงท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลายแห่งถูกท าลาย
และเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว แต่ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวนั้นมีหลายรูปแบบ โดยประเทศไทยควรน าหลกัแนวคิดเร่ืองการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใชใ้นอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีลกัษณะเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไป
ท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ในแหล่งธรรมชาติ และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ สภาพสังคมและวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และตอ้งค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี 
และประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ ให้คงอยูจ่นถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป (สุพตัรา, 2556) กล่าวคือ เพื่อเป็นการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว และในขณะเดียวกนัก็เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไวใ้หย้ ัง่ยืน โดยรัฐบาลควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดอ้นุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติควบคู่กนัไป เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชน์กบัการอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอยา่งย ัง่ยนื (มณทิชา, 2541)  

วนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนั้น มีดงัน้ี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช มีอ านาจในการตดัสินใจวา่จะอนุญาตใหภ้าคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียว
แบบพกัแรมในนอุทยานแห่งชาติหรือไม่ ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของท่ีพกัแรมท่ีขออนุญาตปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติ กรมการท่องเท่ียว ท าหนา้ท่ีในการ
ให้ขอ้มูลและประสานงานกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้บรรลุถึงซ่ึงแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจการ
ท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติ และสุดทา้ยคือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีท าหนา้ท่ีในการประสารงาน ให้
ความร่วมมือด้านงบประมาณในการพฒันาและอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อีกทั้ งยงัช่วยฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแก่เจา้หน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว (ณฐัพล, 2550) 

กรณีประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีการอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในอุทยานแห่งชาติได้
ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ การเช่า การประกอบการสมัปทาน และการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงการใชป้ระโยชน์
เหล่าน้ีจะมีเง่ือนไขแตกต่างกนัออกไป แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนั คือ การใชป้ระโยชน์นั้นตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมิอาจ
ยอมรับได ้หรือนระดบัท่ีก่อใหเ้กิดความบอบช ้ าต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของอุทยาน โดยกรณีของท่ีพกัแรมนั้นจะ
อนุญาตในรูปแบบของการประกอบการสัมปทานเป็นส่วนใหญ่ และมีขอ้ก าหนดดา้นระยะเวลาขั้นสูงไม่เกิน 20 ปี ซ่ึงถือวา่
เหมาะสม มีการแข่งขนัเพ่ือให้ได้ผูป้ระกอบการสัมปทานท่ีมีคุณภาพ และมีการก าหนดกฎระเบียบให้ผูป้ระกอบการ
สัมปทานต้องจัดท าแผนงานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในทุกกรณี เ พ่ือป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอุทยานแห่งชาติ (U.S. Department of the Interior, 2006) 

ในบทน้ีสรุปไดว้า่ ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนั้น 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

1. ประเด็นดา้นแนวคิดในการอนุรักษป่์าไมแ้บบดั้งเดิม ซ่ึงประเด็นน้ีช้ีให้เห็นวา่ แมจ้ะมีพระราชบญัญติัอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (13) ท่ีเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ภายใน
อุทยานแห่งชาติได ้หากไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ท่ี โดยประเภทกิจการ คุณสมบติั เอกสารต่างๆ การขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้ขา้ไปด าเนินกิจการในอุทยานแห่งชาติจะตอ้งเป็นไปตามท่ีระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุ
พืช วา่ดว้ยการอนุญาตให้เขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ขอ้ 9 ถึงขอ้ 15 แต่การ
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อนุญาตนั้นเป็นดุลพินิจของพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจ ซ่ึงพิจารณาจากการด าเนินการว่าจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากท่ีผา่นกรณีการใชอ้ านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ีมีปรากฏใหเ้ห็นนอ้ยมาก เน่ืองจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
อ านาจมกัจะมีทศันคติในการอนุรักษป่์าไมแ้บบดั้งเดิม คือ ตอ้งอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติ โดยการรักษาให้เหมือนเดิมมาก
ท่ีสุด และกีดกนัประชาชนออกไปจากพ้ืนท่ี ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีลกัษณะเป็นการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนไดอ้นุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติควบคู่กนัไป เพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
และในขณะเดียวกนัก็เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไวใ้หย้ ัง่ยืน เพราะถา้เราไม่ใชป้ระโยชน์จาก
อุทยานแห่งชาติ ตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาตินั้นก็จะเส่ือมโทรมลงเป็นธรรมดา แทนท่ีเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเรา
จึงควรส่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ี เพ่ือเป็นการพฒันาอุทยานแห่งชาติใหย้ ัง่ยนืและคงอยูเ่ป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลงัสืบ
ต่อไป ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นสมควรให้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือแกไ้ขเร่ืองแนวความคิดน้ี โดยมีการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท าหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนในการด าเนินนโยบายดงักล่าว 

2. ประเด็นดา้นความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงนอกจากกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดขา้งตน้แลว้ ยงัมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึงมาตรา 50 
ท่ีไดก้ าหนดใหต้อ้งมีการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบก่อนท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตใหท้ าการก่อสร้างอาคารในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ทั้งน้ีก็ไม่ไดห้มายความวา่การก่อสร้างอาคารในอุทยานแห่งชาติ
ทุกกรณีท่ีจะตอ้งผ่านการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพราะหากอาคารมีขนาดไม่ถึงตามท่ีประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ขอ้ 3 ประกอบเอกสารทา้ยประกาศ 3 ขอ้ 27.1 ก าหนดไว ้ก็ไม่ตอ้งท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยช่องวา่งทางกฎหมายน้ีเองจึงท าให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจไม่กลา้อนุญาตให้
ภาคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติ เพราะมีความกังวลเก่ียวกับผลกระทบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎระเบียบเร่ืองการคุม้ครองดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความชดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษา และวิเคราะห์ปัญหาบทบญัญติักฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคใ์นการด าเนินกิจการท่องเท่ียว
แบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ 

1. มิตอ้งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีได้มีหลกัเกณฑ์
ปรากฎอยูใ่นมาตรา 16 (13) ท่ีเปิดช่องใหภ้าคเอกชนสามารถเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติได ้หากไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงรายละเอียดท่ีชดัเจนนั้น จะไดไ้ปแกไ้ขเพ่ิมเติมในประกาศประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2555 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช วา่ดว้ยการอนุญาตให้
เขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

2. แกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และ
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แนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ในส่วนของเอกสารทา้ยประกาศ 3 
ล าดบัท่ี 27.1 เพ่ือให้อาคารท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ า ฝ่ังทะเลสาบหรือชายหาด หรือท่ีอยู่ใกลห้รือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยาน
ประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเสมอไม่วา่จะมีขนาดใด ซ่ึงการแกไ้ขน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัขจดัความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองการใชดุ้ลพินิจของพนักงานเจา้หนา้ท่ีในการอนุญาต ตามมาตรา 16 
แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อีกดว้ย 

3. แกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ว่าดว้ยการอนุญาตให้เขา้ไปด าเนินกิจการ
ท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพ่ือตอกย  ้าลงไปให้ชดัเจนว่าการขออนุญาตเขา้ไปด าเนินกิจการใน
อุทยานแห่งชาติตอ้งผา่นการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสียก่อน โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 11 แห่งระเบียบดงักล่าวใหเ้ป็นไปดงัน้ี 

ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะเข้าไปด าเนินกิจการใดๆ ในอุทยานแห่งชาติ ตามข้อ 9 ต้องย่ืนค าขอตามแบบท้ายระเบียบนี ้
ต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ัน พร้อมด้วยหลกัฐานดังต่อไปนี ้

... 
(6) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายแล้ว 
(7) หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 
4. แกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ว่าดว้ยการอนุญาตให้เขา้ไปด าเนินกิจการ

ท่องเท่ียวและพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เร่ืองรูปแบบและอายขุองใบอนุญาตใหด้ าเนินกิจการท่องเท่ียวแบบพกั
แรมในอุทยานแห่งชาติ คือ ควรเป็นรูปแบบการประกอบการสัมปทาน และมีอายุขั้นสูงไม่เกิน 20 ปี ดงัเช่นในกรณีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. นอกจากมาตรการทางกฎหมายแลว้ ผูเ้ขียนยงัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดงัน้ีป 
 1) วิธีการในการธ ารงให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอุทยานแห่งชาติคงอยู่ต่อไปไดต้อ้งเกิดจาก

ความช่วยเหลือเก้ือกลูกนัของทั้งภาครักฐและภาคเอกชน สถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่การสงวน
สิทธิหวงกนัไม่ใหภ้าคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการรังแต่จะก่อใหเ้กิดการลกัลอบกระท าการท่ีผิดกฎหมายและการทุจริตของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่ในทางกลบักนัหากภาครัฐส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมก็จะมีผูเ้ป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลให้
มากข้ึน เพราะความมีอยูข่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็เป็นหลกัประกนัในรายไดข้องภาคเอกชนผูมี้ส่วนร่วมนั้น
เช่นกนั ดงันั้นเม่ือใดท่ีสามารถผลกัดนัให้เกิดกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตให้เอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่องเท่ียว
แบบพกัแรมในอุทยานแห่งชาติท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รัฐตอ้งมีนโยบายท่ีจะเอ้ือให้มีการยกระดบัการ
ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติดว้ยการอนุญาตให้หน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนเขา้ไปด าเนินกิจการท่ีพกัแรมขนาดใหญ่ 
โดยเปล่ียนแนวความคิดวา่กิจการขนาดใหญ่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัทางธุรกิจหรือความเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสมอไป และยอมรับพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินกิจการได ้เพ่ือประโยชน์ทั้งทางดา้น
การท่องเท่ียวและการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในอุทยานแห่งชาติสืบไป โดยให้การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยคอยท าหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษา แนะน า ประสารงานและใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือดา้นการด าเนินนโยบายน้ี 
อีกทั้งช่วยฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแก่เจา้หนา้ท่ีของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 

 2) รัฐควรส่งเสริมการใชเ้คร่ืองหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Label หรือ Environmental Label) เพื่อแสดง
ถึงมาตรฐานของกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยกรณีท่ีพกัแรมในอุทยานแห่งชาติผูป้ระกอบการตอ้งมีความใส่ใจในเร่ือง
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การพฒันา ปรับปรุงคุณภาพและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
และด าเนินการต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการจดัหาวตัถุดิบ การใชท้รัพยากรและ
พลงังานในช่วงการให้บริการ และการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการ เช่น การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์การน า
แหล่งน ้ าธรรมชาติมาใชอ้ยา่งเหมาะสม การรีไซเคิลขยะ การบ าบดัน ้ าเสีย การก าจดัส่ิงปฏิกูล และใชผ้ลิตภณัฑต์่างๆท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการจดัสร้างท่ีพกัแรมควรค านึงถึงรูปแบบท่ีกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มและใชว้สัดุจากทอ้งถ่ิน
ใหม้ากท่ีสุดดว้ย  

 3) รัฐควรส่งเสริมให้อาคารทุกอาคารภายในอุทยานแห่งชาติตอ้งได้รับมาตราฐาน LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) คือ ตอ้งเป็นอาคารท่ีมีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและสามารถใชท้รัพยากร
ต่างๆท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดวงจรอายขุองอาคาร ซ่ึงวงจรอายใุนท่ีน้ีจะพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการวเิคราะห์เลือก
ท่ีตั้งอาคาร การออกแบบ การก่อสร้าง การใชง้าน การบ ารุงรักษา การปรับปรุง และการท าลายเม่ือเลิกใช ้โดยลกัษณะของ
อาคาร คือ ตอ้งใชพ้ลงังาน น ้ า ท่ีดิน วสัดุก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอ้งค านึงถึงสุขภาพของผูใ้ชอ้าคารและส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานของพกังาน และลดของเสียและมลภาวะต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากอาคาร นอกจากจะเรียกว่า "อาคาร
เขียว" อาจเรียกวา่ "การก่อสร้างท่ีย ัง่ยนื" หรือ "อาคารสมรรถภาพสูง" ไดเ้ช่นกนั 
 
กติตกิรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอยา่งยิ่งของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ 
มูลศิลป์ และรองศาสตราจารย ์พรชยั สุนทรพนัธ์ุ ท่ีปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา
และค าแนะน าอนัมีค่ามาโดยตลอด จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงผูเ้ขียนรู้สึกซาบซ้ึงในความ
เมตตาของท่านอาจารยท์ั้งสองเป็นอยา่งมาก และขอกราบขอบพระคุณอยา่งยิง่ไว ้ณ ท่ีน้ี 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ณัฐพงษ ์โปษกะบุตร เป็นอยา่งสูงท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมทั้ง ดร.อภิรดี สปริงออล ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่ารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ค  าแนะน าอนัมีค่า
ตลอดจนการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ แก่ผูเ้ขียน เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียนให้สมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ท่ีกรุณาสละ
เวลาเพื่อให้ค  าแนะน าซ่ึงใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิ เจา้หน้าท่ี และอาจารยท่์าน
อ่ืนๆ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญัทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
วทิยานิพนธ์เป็นอยา่งยิง่ 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คณาอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาให้ ตลอดจนสมาชิกทุก
คนในครอบครัว และบุคคลใกลชิ้ดท่ีใหก้ าลงัใจเสมอมา ประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูเ้ขียนขอมอบเป็น
กตเวทิตาคุณแก่บิดา มารดา คณาจารย ์ตลอดจนทุกท่านท่ีมีพระคุณต่อผุเ้ขียน และผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ วทิยานิพนธ์
ท่ีไดท้ าการศึกษาน้ีคงจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจงานศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป และหากมีขอ้ผิดพลาดประการ
ใด ผูเ้ขียนตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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เอกสารอ้างองิ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหากฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย. รายงานการพิจารณา

ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ. เอกสาร
ประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว วฒิุสภา คร้ังท่ี 73; 18 สิงหาคม 2553; 
กรุงเทพมหานคร. 
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