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บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปั ญหาทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมใน
การอนุญาตให้ดาเนินกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติ จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีมาตรการทาง
กฎหมายในการอนุญาตให้ดาเนินกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่ งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการทางกฎหมายใน
การคุ ม้ ครองด้านสิ่ งแวดล้อมด้วย คื อ การกาหนดประเภทและขนาดของสิ่ งก่ อสร้างที่ ตอ้ งทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แต่มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวนั้นไม่มีความครอบคลุมเพียงพอในเรื่ องการคุม้ ครองด้าน
สิ่ งแวดล้อม จึงทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจไม่กล้าใช้ดุลพินิจในการอนุญาต อีกทั้งยังสื บเนื่ องมาจากแนวคิดใน
การอนุ รักษ์ป่าไม้แบบดั้งเดิ มของพนักงงานเจ้าหน้าที่ อีกด้วย จากกรณี ปัญหาดังกล่าว จึ งเห็ นสมควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรการและข้อกาหนดทางกฎหมายสาหรับการอนุ ญาตให้ดาเนิ นกิ จการท่องเที่ ยวแบบพักแรมในอุท ยาน
แห่ งชาติ โดยที่ ไม่เป็ นการทาลายทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรมีนโยบายในการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติดว้ ย
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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บทนา
ในช่วงระยะเวลานี้ ได้มีข่าวเกี่ยวกับการรื้ อถอนอาคารและสิ่ งปลูกสร้างรี สอร์ตบนภูทบั เบิกเป็ นจานวนมาก ซึ่งใน
อดี ตก็พบว่ามีลกั ษณะการสั่งรื้ อถอนที่ พกั แรมในเขตอุทยานแห่ งชาติมาแล้วหลายเหตุการณ์เช่นกัน จึ งทาให้ผูเ้ ขียนเกิด
ความสนใจไปศึ กษาว่าที่พกั แรมที่ถูกสั่งรื้ อถอนนั้น มีสาเหตุเนื่ องมาจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติใด และ
มาตราใด ซึ่ งพอไปศึ กษามาแล้วจึ งได้พบว่าเป็ นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ มาตรา 16 แต่
แท้จริ งแล้วการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ นั มิได้หมายความว่าต้องกีดกันประชาชนออกไปจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรื อพื้นที่
ป่ า แต่จะมีลกั ษณะเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้มากกว่า โดยแนวความคิดเรื่ องอุทยานแห่ งชาติน้ นั
เกิ ดขึ้ นที่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นครั้งแรกของโลก จนหลายประเทศทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยได้มีการเคลื่ อนไหว
เกี่ยวกับเรื่ องอุทยานแห่ งชาติ (U.S. Department of the Interior, 2006) ซึ่งอุทยานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการ
อนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติได้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่สานักงานอุทยานแห่งชาติกาหนด
เท่ านั้น และในกรณี ของการบริ การที่ พกั แรมนั้น มี การจากัดชนิ ดและระดับที่ จาเป็ นและความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแต่ละอุทยาน ซึ่งในหลายกรณี การบริ การที่พกั แรมจะไม่จาเป็ นภายในอุทยาน แต่อย่างไรก็ตามการบริ การ
ที่พกั แรมในอุทยานอาจได้รับการพิจารณาเมื่อระยะทางและเวลาเดินทางไปยังที่พกั แรมนอกอุทยานเป็ นเรื่ องสาคัญพอที่จะ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์อย่างสมเหตุผล หรื อมีการอนุญาตให้จดั ที่พกั แรมไว้ในอุทยานเพื่อบริ การเป็ นกรณี พิเศษ เช่น ใน
เขตทุรกันดาร และข้อสังเกตที่ ควรทราบอย่างหนึ่ งสาหรับอุทยานแห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ จะเน้นการให้
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผูม้ าเยี่ยมชมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเข้มข้น (สุ รเชษฎ์,
2558) ยกตัวอย่างอุทยานแห่ งชาติที่มีการบริ การที่พกั แรมภายในเขตอุทยานแห่ งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติเยลโลว์สโตน
(Yellowstone National Park) อุทยานแห่ งชาติ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon National Park) อุทยานแห่ งชาติโยเซไมท์
(Yosemite National Park) เป็ นต้น ซึ่งจากการไปศึกษาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พบว่ามีมาตรา 16 (13)
ได้เปิ ดช่องให้ภาคเอกชนสามารถดาเนิ นกิ จการท่องเที่ ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่ งชาติได้ โดยต้องได้รับอนุ ญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่เสี ยก่อน อีกทั้งประเภทและคุณสมบัติตอ้ งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ดว้ ย แต่จากที่ผา่ นมาการสร้าง
ที่ พกั แรมในอุทยานแห่ งชาติน้ นั ส่ วนใหญ่จะปรากฏในกรณี ของภาครัฐมากกว่า ทั้งนี้ การใช้อานาจดังกล่าวสาหรับกรณี
ภาคเอกชนนั้นมีปรากฏน้อยมาก
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิวฒั นาการการท่องเที่ยว และการจัดตั้งอุทยาน
3. เพื่อศึ กษากฎหมายของไทย และประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ เกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวแบบพักแรมในอุทยาน
แห่งชาติ
4. เพื่อวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายที่ เป็ นอุปสรรค์ในการดาเนิ นกิ จการท่องเที่ ยวแบบพักแรมในอุทยาน
แห่งชาติ
5. เพื่อเสนอแนะแนวทาง หรื อข้อกาหนดในการอนุญาตให้ภาคเอกชนดาเนิ นกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรม
ในอุทยานแห่งชาติ
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วิธีการวิจยั
การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งคุณภาพ เรื่ อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อการท่องเที่ ยวแบบพักแรมใน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผู ้เ ขี ย นได้ด าเนิ น การศึ ก ษาตามขั้น ตอนด้า นการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้วิ ธี วิ จัย เอกสารเป็ นหลัก
(Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสื อ ตารา บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ข้อมูลสารสนเทศ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษา คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535 ระเบี ยบกรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุ ญาต ให้เข้าไปดาเนิ นกิ จการท่องเที่ ยวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและข้อกาหนดของต่างประเทศที่มีความเหมาะสม
จะนามาปรับใช้ได้
ผลการวิจยั
จากความสาคัญของปั ญหาและสมมติฐานของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ที่ว่า ประเทศไทยมีอุทยานแห่ งชาติที่สวยงาม
มากมายหลายแห่ ง โดยในอุทยานแห่ งชาติเกื อบทุกแห่ งจะมีที่พกั แรมและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ ดาเนิ นการโดย
ภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนกรณี การอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ นั มี
ปรากฏน้อยมาก ทั้งที่จริ งก็มีบทบัญญัติกฎหมายในการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าไปดาเนินกิจการในอุทยานแห่งชาติได้ แต่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจมักจะไม่อนุญาต สื บเนื่ องจากมีทศั นคติในการอนุ รักษ์ป่าไม้แบบดั้งเดิม ในการรักษาพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติให้เหมือนเดิ มมากที่สุด โดยมีการหวงกันพื้นที่ และไม่อนุ ญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติ อี กทั้งมี ความกังวลเกี่ ยวกับผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นกับทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในอุทยาน
แห่ งชาติ เนื่ องจากบทบัญญัติกฎหมายในการคุม้ ครองด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูก่ ็ไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ (คณะอนุ
กรรมาธิ การพิจารณาศึ กษาปั ญหากฎหมายที่ เป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ ยวไทย, 2553) ดังนั้น การอนุ ญาตให้
ภาคเอกชนเข้าไปดาเนิ นกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่ งชาติ โดยที่ไม่เป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อมและเป็ นการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ธรรมชาติน้ นั จะต้องมีการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการอนุญาตให้เอกชนเข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยว
แบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติ
จากการศึกษาปรากฏว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่เปิ ดช่องให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปดาเนิ นกิจการใดๆ เพื่อหา
ประโยชน์ ใ นอุ ทยานแห่ ง ชาติ ได้ แต่ ท้ ัง นี้ ก็ ต ้อ งได้รั บอนุ ญาตจากพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ เสี ย ก่ อ น โดยปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (13) คือ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์
ภายในอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่ วนหลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาต ประเภท
ของกิ จการ คุณสมบัติของผูท้ ี่ จะเข้าไปดาเนิ นกิ จการ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ก็ได้มีการกาหนดไว้อยู่ในระเบี ยบกรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดาเนิ นกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่ งชาติ
พ.ศ. 2547 ข้อ 9 ถึงข้อ 15 และถึงแม้วา่ จะมีการดาเนิ นการครบตามกฎระเบียบนี้ แต่เรื่ องการจะอนุญาตหรื อไม่น้ นั ถือเป็ น
ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีอานาจ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึงมาตรา 50 ยังได้มีการกาหนดให้ตอ้ งมีการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทาการก่อสร้างอาคารใน
เขตอุทยานแห่งชาติ แต่ท้ งั นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างอาคารในอุทยานแห่งชาติทุกกรณี ที่จะต้องผ่านการทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพราะหากอาคารมีขนาดไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม เรื่ องกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิ จการซึ่ งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
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สิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลง
วันที่ 24 เมษายน 2555 ข้อ 3 ประกอบเอกสารท้ายประกาศ 3 ข้อ 27.1 ก็ไม่ตอ้ งทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โดยจากอดี ตที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในรู ปแบบเดิมนั้นส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็ น
อย่างมาก และก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางอากาศ น้ า พื้นดิน และเสี ยง ซึ่งทาให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งถูกทาลาย
และเสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว แต่ในปั จจุบนั การท่องเที่ยวนั้นมีหลายรู ปแบบ โดยประเทศไทยควรนาหลักแนวคิดเรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศมาใช้ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศจะมีลกั ษณะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไป
ท่องเที่ยวเชิงเรี ยนรู ้ในแหล่งธรรมชาติ และเพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภาพ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่ ง
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และต้องคานึงถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
และประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นนั้นๆ ให้คงอยูจ่ นถึงรุ่ นลูกรุ่ นหลานสื บต่อไป (สุ พตั รา, 2556) กล่าวคือ เพื่อเป็ นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันก็เป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไว้ให้ยงั่ ยืน โดยรัฐบาลควรเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่ งชาติควบคู่กนั ไป เพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กบั การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอย่างยัง่ ยืน (มณทิชา, 2541)
วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนั้น มีดงั นี้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอานาจในการตัดสิ นใจว่าจะอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยว
แบบพักแรมในนอุทยานแห่ งชาติหรื อไม่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของที่พกั แรมที่ขออนุญาตปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว ทาหน้าที่ในการ
ให้ขอ้ มูลและประสานงานกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุถึงซึ่ งแนวทางที่ เหมาะสมสาหรั บการดาเนิ นกิ จการ
ท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และสุ ดท้ายคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ทาหน้าที่ในการประสารงาน ให้
ความร่ วมมื อด้านงบประมาณในการพัฒนาและอนุ รักษ์อุทยานแห่ งชาติ อี กทั้งยังช่ วยฝึ กอบรม และบรรยายให้ความรู ้
เกี่ ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแก่เจ้าหน้าที่ ของอุทยานแห่ งชาติ รวมถึงเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศให้แก่นกั ท่องเที่ยว (ณัฐพล, 2550)
กรณี ประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น มีการอนุ ญาตให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่ งชาติ ได้
ทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ การเช่า การประกอบการสัมปทาน และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งการใช้ประโยชน์
เหล่านี้จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ การใช้ประโยชน์น้ นั ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มิอาจ
ยอมรับได้ หรื อนระดับที่ก่อให้เกิดความบอบช้ าต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของอุทยาน โดยกรณี ของที่พกั แรมนั้นจะ
อนุญาตในรู ปแบบของการประกอบการสัมปทานเป็ นส่ วนใหญ่ และมีขอ้ กาหนดด้านระยะเวลาขั้นสู งไม่เกิน 20 ปี ซึ่ งถือว่า
เหมาะสม มี การแข่งขันเพื่อให้ได้ผูป้ ระกอบการสัมปทานที่ มีคุณภาพ และมี การกาหนดกฎระเบี ยบให้ผูป้ ระกอบการ
สั ม ปทานต้ อ งจั ด ท าแผนงานการจั ด การด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มในทุ ก กรณี เพื่ อ ป้ องกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ (U.S. Department of the Interior, 2006)
ในบทนี้ สรุ ปได้วา่ ปั ญหาเกี่ยวกับการดาเนินกิจการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนั้น
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
1. ประเด็นด้านแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไม้แบบดั้งเดิม ซึ่ งประเด็นนี้ ช้ ีให้เห็นว่า แม้จะมีพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (13) ที่ เปิ ดช่องให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปดาเนิ นกิ จการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายใน
อุทยานแห่ งชาติได้ หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยประเภทกิจการ คุณสมบัติ เอกสารต่างๆ การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เข้าไปดาเนินกิจการในอุทยานแห่งชาติจะต้องเป็ นไปตามที่ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดาเนิ นกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 ถึงข้อ 15 แต่การ
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อนุ ญาตนั้นเป็ นดุ ลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีอานาจ ซึ่ งพิจารณาจากการดาเนิ นการว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งจากที่ผา่ นกรณี การใช้อานาจอนุญาตตามกฎหมายนี้ มีปรากฏให้เห็นน้อยมาก เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
อานาจมักจะมีทศั นคติในการอนุรักษ์ป่าไม้แบบดั้งเดิม คือ ต้องอนุ รักษ์อุทยานแห่ งชาติ โดยการรักษาให้เหมือนเดิ มมาก
ที่สุด และกีดกันประชาชนออกไปจากพื้นที่ ซึ่งแท้จริ งแล้วในปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีลกั ษณะเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนได้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติควบคู่กนั ไป เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไว้ให้ยงั่ ยืน เพราะถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์จาก
อุทยานแห่ งชาติ ตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ นั ก็จะเสื่ อมโทรมลงเป็ นธรรมดา แทนที่เราจะปล่อยให้เป็ นเช่นนั้นเรา
จึงควรส่ งการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้ยงั่ ยืนและคงอยูเ่ ป็ นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่ นหลังสื บ
ต่อไป ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึ งเห็ นสมควรให้มีนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เพื่อแก้ไขเรื่ องแนวความคิดนี้ โดยมีการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในการดาเนินนโยบายดังกล่าว
2. ประเด็นด้านความกังวลเกี่ ยวกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนอกจากกฎหมายและ
ข้อกาหนดข้างต้นแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึงมาตรา 50
ที่ได้กาหนดให้ตอ้ งมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะได้รับ
อนุญาตให้ทาการก่อสร้างอาคารในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ท้ งั นี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างอาคารในอุทยานแห่งชาติ
ทุ กกรณี ที่จะต้องผ่านการทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพราะหากอาคารมีขนาดไม่ถึงตามที่ ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการซึ่ งต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบี ยบปฏิ บตั ิ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ข้อ 3 ประกอบเอกสารท้ายประกาศ 3 ข้อ 27.1 กาหนดไว้ ก็ไม่ตอ้ งทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้วยช่องว่างทางกฎหมายนี้เองจึงทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจไม่กล้าอนุญาตให้
ภาคเอกชนเข้าไปด าเนิ นกิ จการท่ องเที่ ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่ งชาติ เพราะมี ความกังวลเกี่ ยวกับผลกระทบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบเรื่ องการคุม้ ครองด้าน
สิ่ งแวดล้อมให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการที่ผเู ้ ขียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายที่เป็ นอุปสรรค์ในการดาเนิ นกิจการท่องเที่ ยว
แบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า
1. มิ ตอ้ งแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 เนื่ องจากกฎหมายฉบับนี้ ได้มีหลักเกณฑ์
ปรากฎอยูใ่ นมาตรา 16 (13) ที่เปิ ดช่องให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติได้ หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งรายละเอียดที่ชดั เจนนั้น จะได้ไปแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื อกิจการซึ่งต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบี ยบปฏิ บตั ิ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้
เข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547
2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรื อกิจการซึ่ งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
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แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ในส่ วนของเอกสารท้ายประกาศ 3
ลาดับที่ 27.1 เพื่อให้อาคารที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ า ฝั่ งทะเลสาบหรื อชายหาด หรื อที่ อยู่ใกล้หรื อในอุทยานแห่ งชาติ หรื ออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นบริ เวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมเสมอไม่วา่ จะมีขนาดใด ซึ่ งการแก้ไขนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังขจัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาต ตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อีกด้วย
3. แก้ไขเพิ่มเติมระเบี ยบกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุ ญาตให้เข้าไปดาเนิ นกิ จการ
ท่องเที่ ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 เพื่อตอกย้ าลงไปให้ชดั เจนว่าการขออนุ ญาตเข้าไปดาเนิ นกิ จการใน
อุทยานแห่งชาติตอ้ งผ่านการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสี ยก่อน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 11 แห่งระเบียบดังกล่าวให้เป็ นไปดังนี้
ข้ อ 11 ผู้ใดประสงค์ จะเข้ าไปดาเนินกิจการใดๆ ในอุทยานแห่ งชาติ ตามข้ อ 9 ต้ องยื่นคาขอตามแบบท้ ายระเบียบนี ้
ต่ อหั วหน้ าอุทยานแห่ งชาตินั้น พร้ อมด้ วยหลักฐานดังต่ อไปนี ้
...
(6) รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบตามกฎหมายแล้ ว
(7) หลักฐานอื่นๆ ที่เห็นสมควร
4. แก้ไขเพิ่มเติมระเบี ยบกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุ ญาตให้เข้าไปดาเนิ นกิ จการ
ท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เรื่ องรู ปแบบและอายุของใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการท่องเที่ยวแบบพัก
แรมในอุทยานแห่ งชาติ คือ ควรเป็ นรู ปแบบการประกอบการสัมปทาน และมีอายุข้ นั สู งไม่เกิ น 20 ปี ดังเช่นในกรณี ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
5. นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว ผูเ้ ขียนยังมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ป
1) วิธีการในการธารงให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในอุทยานแห่ งชาติคงอยู่ต่อไปได้ตอ้ งเกิ ดจาก
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทั้งภาครักฐและภาคเอกชน สถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการสงวน
สิ ทธิ หวงกันไม่ให้ภาคเอกชนเข้าไปดาเนินกิจการรังแต่จะก่อให้เกิดการลักลอบกระทาการที่ผิดกฎหมายและการทุจริ ตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ในทางกลับกันหากภาครัฐส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมก็จะมีผเู ้ ป็ นหูเป็ นตาช่วยสอดส่องดูแลให้
มากขึ้น เพราะความมีอยูข่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นหลักประกันในรายได้ของภาคเอกชนผูม้ ีส่วนร่ วมนั้น
เช่นกัน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถผลักดันให้เกิดกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตให้เอกชนเข้าไปดาเนิ นกิจการท่องเที่ยว
แบบพักแรมในอุทยานแห่ งชาติที่มีประสิ ทธิ ภาพได้เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว รัฐต้องมีนโยบายที่ จะเอื้อให้มีการยกระดับการ
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดว้ ยการอนุญาตให้หน่วยงานราชการหรื อภาคเอกชนเข้าไปดาเนิ นกิจการที่พกั แรมขนาดใหญ่
โดยเปลี่ยนแนวความคิดว่ากิจการขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการแข่งขันทางธุรกิจหรื อความเสี ยหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสมอไป และยอมรับพิจารณาอนุญาตให้ดาเนิ นกิจการได้ เพื่อประโยชน์ท้ งั ทางด้าน
การท่องเที่ยวและการพิทกั ษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในอุทยานแห่ งชาติสืบไป โดยให้การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยคอยทาหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา แนะนา ประสารงานและให้ความร่ วมมือช่วยเหลือด้านการดาเนิ นนโยบายนี้
อีกทั้งช่วยฝึ กอบรม และบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศแก่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่ งชาติ รวมถึงเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่นกั ท่องเที่ยวด้วย
2) รัฐควรส่ งเสริ มการใช้เครื่ องหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Label หรื อ Environmental Label) เพื่อแสดง
ถึงมาตรฐานของกิ จการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ โดยกรณี ที่พกั แรมในอุทยานแห่ งชาติผปู ้ ระกอบการต้องมีความใส่ ใจในเรื่ อง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุ งคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
และดาเนิ นการต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่ สุด เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานในช่วงการให้บริ การ และการจัดการของเสี ยที่เกิ ดขึ้นจากการให้บริ การ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ การนา
แหล่งน้ าธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสม การรี ไซเคิลขยะ การบาบัดน้ าเสี ย การกาจัดสิ่ งปฏิกูล และใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการจัดสร้างที่พกั แรมควรคานึ งถึงรู ปแบบที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและใช้วสั ดุจากท้องถิ่น
ให้มากที่สุดด้วย
3) รั ฐควรส่ งเสริ มให้อาคารทุ กอาคารภายในอุทยานแห่ งชาติ ตอ้ งได้รับมาตราฐาน LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) คือ ต้องเป็ นอาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและสามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดวงจรอายุของอาคาร ซึ่งวงจรอายุในที่น้ ีจะพิจารณาตั้งแต่ข้ นั ตอนการวิเคราะห์เลือก
ที่ต้ งั อาคาร การออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งาน การบารุ งรักษา การปรับปรุ ง และการทาลายเมื่อเลิกใช้ โดยลักษณะของ
อาคาร คือ ต้องใช้พลังงาน น้ า ที่ดิน วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และต้องคานึงถึงสุ ขภาพของผูใ้ ช้อาคารและส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพักงาน และลดของเสี ยและมลภาวะต่างๆที่เกิ ดขึ้นจากอาคาร นอกจากจะเรี ยกว่า "อาคาร
เขียว" อาจเรี ยกว่า "การก่อสร้างที่ยงั่ ยืน" หรื อ "อาคารสมรรถภาพสูง" ได้เช่นกัน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความอนุเคราะห์เป็ นอย่างยิง่ ของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ
มูลศิลป์ และรองศาสตราจารย์ พรชัย สุ นทรพันธุ์ ที่ปรึ กษาในการทาวิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษา
และคาแนะนาอันมีค่ามาโดยตลอด จนทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผูเ้ ขียนรู ้สึกซาบซึ้งในความ
เมตตาของท่านอาจารย์ท้ งั สองเป็ นอย่างมาก และขอกราบขอบพระคุณอย่างยิง่ ไว้ ณ ที่น้ ี
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ โปษกะบุตร เป็ นอย่างสู งที่กรุ ณารับเป็ นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ รวมทั้ง ดร.อภิรดี สปริ งออล ที่ได้สละเวลาอันมีค่ารับเป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และให้คาแนะนาอันมีค่า
ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ แก่ผเู ้ ขียน เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิ พนธ์ของผูเ้ ขียนให้สมบูรณ์ มาก
ยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่กรุ ณาสละ
เวลาเพื่อให้คาแนะนาซึ่ งใช้สาหรับเป็ นแนวทางในการทาวิทยานิ พนธ์ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ท่าน
อื่นๆ ของคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาในการให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทา
วิทยานิพนธ์เป็ นอย่างยิง่
ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คณาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาให้ ตลอดจนสมาชิกทุก
คนในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดที่ให้กาลังใจเสมอมา ประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผเู ้ ขียนขอมอบเป็ น
กตเวทิตาคุณแก่บิดา มารดา คณาจารย์ ตลอดจนทุกท่านที่มีพระคุณต่อผุเ้ ขียน และผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า วิทยานิพนธ์
ที่ได้ทาการศึกษานี้ คงจะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจงานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการ
ใด ผูเ้ ขียนต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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เอกสารอ้ างอิง
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปั ญหากฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย. รายงานการพิจารณา
ศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและป่ าสงวนแห่งชาติ. เอกสาร
ประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ครั้งที่ 73; 18 สิ งหาคม 2553;
กรุ งเทพมหานคร.
นัฐพล ลือสิ งหนาท. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2550.
มณทิชา ทองศาสตรา. แนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง; 2541.
สุพตั รา ดีเดิม. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในท้องถิ่นในการส่เสริ ม และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน [วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ; 2556.
สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. บริ การจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างไร จึงก้าวไกลสู่ระดับโลก [ออนไลน์] 19 ตุลาคม 2558 [อ้างเมื่อ
27 ธันวาคม 2560]. จาก http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=e8cdbe48-466d-4c4d90f9-ee30f426bdf8.pdf.
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2006.
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