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ทั้งหลายดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ
เฉพาะทางภูมิศาสตร วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนความตองการของประชาชนในพื้นที่
เพื่อใหความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเกาะสมุยเปนไปอยางมีดุลยภาพ
และความยั่งยืน
จากการศึ ก ษาพบว า สภาพป ญ หาที่ สํ า คั ญ ของพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย จํ า แนกเป น
(1) สภาพปญหาดานรูปแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวย ปญหา
โครงสรางและหนาที่และอํานาจของเทศบาลนครเกาะสมุย ปญหาดานงบประมาณที่ไม
เพียงพอ ปญหาดานการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานใน
พื้ น ที่ และ (2) สภาพป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และสาธารณู ป โภค ได แ ก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ถู ก รุ ก ลํ้ า ทํ า ลาย ป ญ หาขยะ ระบบการบริ ห ารจั ด การเมื อ งที่ มี
การวางแผนมิติทางสังคมนอย ความเปนคนสมุยถูกทําลาย ความหนาแนนของประชากร
สภาวะเมืองทองเทีย่ วทีไ่ มยงั่ ยืน ปญหาดานไฟฟา การขาดแคลนนํา้ การคมนาคม ตลอดจน
ระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยสามารถดําเนินการไดในหลายดาน
โดยการแกไขปรับปรุงรูปแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยการยกสถานะ
ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่เรียกวา “นครสมุย” พรอมทั้งการแบง
เขตพื้ น ที่ ใ นการบริ ห ารนครสมุ ย การปรั บ ปรุ ง หน า ที่ แ ละอํ า นาจในการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะ การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได และการกําหนดมาตรการในการกํากับ
ดูแล ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสามารถทําควบคูไปกับการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
สังคม และสาธารณูปโภคภายใตแนวคิดการยกระดับใหนครสมุยเปน “เมืองกินดีอยูดี”
“เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” “เมืองทองเที่ยวครบวิถี” และ “เมืองปลอดภัยนาอยู”
คําสําคัญ : เกาะสมุย องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ นครสมุย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย

Abstract

Koh Samui is an important tourist destination which has provided a
signiﬁcant income for Thailand each year. However, a rapid growth in its
economy and tourism and expansion of local community have affected the
provision of public services, management of environment, and way of life of
local people. This calls for a thorough study on the problems which have
arisen from these impacts in order to ﬁnd urgent solutions with an involvement
of all stakeholders. The local authority, which consists of representatives of
the local people, should be the main mechanism to tackle the problems
effectively and appropriately in accordance with the island geography, customs,
and the needs of its local people in order to facilitate its economic growth
and development in a balanced and sustainable manner.
This study reveals that the major problems arising in Koh Samui
comprise: (1) problems concerning local administration which includes a
problem of the structure and functions of Koh Samui Municipality, a budgetary
problem, and a problem of coordination and integration with related local
authorities; and (2) problems concerning the environment, community, and
infrastructure, which include damage of natural resources, garbage, the urban
development with the underestimation of social dimensions, losing local
identity, overpopulation, unsustainable tourism, infrastructure, electricity
management, water shortage, transport system and public health service.
The developing of Koh Samui has been carried out by the reform of
local administration by giving it a special status and form entitled “Nakhon
Samui (Samui Metropolitan)”, zoning its administrative areas, broadening its
functions and authority to provide public services, reforming revenue
management, reforming supervising systems as well as solving the problems
concerning the environment, community and infrastructure, in accordance

3

4

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

with the strategy to develop Nakhon Samui into a developed city in 4
dimensions, prospered city, environmental-friendly city, diversiﬁed city and
safe city
Keywords: Koh Samui, Special Local Authority, Samui Metropolitan
ความนํา

เกาะสมุยมีทรัพยากรและธรรมชาติทางทะเลอันงดงามลํ้าคา จึงทําใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ สงผลให
มีการขยายตัวดานธุรกิจการทองเทีย่ วอยางตอเนือ่ ง สามารถสรางรายไดใหกบั ประเทศปละ
ไมตํ่ากวา 15,000 ลานบาท อยูในลําดับที่ 6 ของรายไดจากแหลงทองเที่ยวทั้งหมดของ
ประเทศ โดยรายไดตอครัวเรือนของชาวเกาะสมุยสวนใหญมากกวาปละ 50,000 บาท
แต ค วามเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ก็ ไ ด ส  ง ผลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู  ข อง
ชาวเกาะสมุยและสงผลเสียอีกหลายดานตามมา ทั้งปญหาระบบสาธารณูปโภค ปญหา
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม และป ญ หาด า นสั ง คม ซึ่ ง ป ญ หาเหล า นี้ ยั ง ส ง ผลเสี ย ทางอ อ มต อ
ผลประโยชน แ ละรายได ข องประเทศอี ก ด ว ย จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารศึ ก ษา
หาแนวทางเพื่อจัดการและแกไขปญหาตาง ๆ ของพื้นที่อยางเรงดวน เพื่อใหการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
นอกจากความสําคัญของพื้นที่เกาะสมุยแลว ปจจัยที่ผลักดันกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง คือ แนวคิดที่วาการปกครองสวนทองถิ่นจะ
ทําใหประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดีและไดมีสวนรวมในการดูแลจัดการทองถิ่น
ของตนเอง (Self - government) ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญที่
ต อ งการให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามเป น อิ ส ระในการกํ า หนดนโยบาย
การบริหารงาน การบริหารงบประมาณและการคลัง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได
จัดประชุมสัมมนาในลักษณะประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และ
ผูเ กีย่ วของในการเปลีย่ นแปลงฐานะเทศบาลนครเกาะสมุยไปเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่
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รูปแบบพิเศษ โดยสวนใหญมีมติเห็นชอบดวยในหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของเทศบาลนครเกาะสมุยไปเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเสนอตอ
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น
พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งเกาะสมุยเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
จากความสําคัญของพื้นที่และจากปจจัยผลักดันของกฎหมาย รวมทั้งกระแส
ความตองการการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการศึกษาถึง
สภาพปญหาของพื้นที่เกาะสมุย และแนวทางปรับปรุงรูปแบบการบริหารและแนวทาง
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะสมุย มีความจําเปนตอการปฏิรปู และพัฒนาศักยภาพกระบวนการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถตอบสนองตอความเจริญและความตองการ
ของประชาชนในแตละพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเปนตนแบบใน
การแกไขปญหาของพื้นที่อื่น ๆ ตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษาในเรื่องนี้เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา ขอจํากัด และ
แนวทางในการแกไขปญหาการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสนอรูปการปกครองสวนทองถิ่น
ทีเ่ หมาะสมสําหรับพืน้ ทีเ่ กาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเพือ่ ศึกษาสภาพปญหาพรอมทัง้
เสนอแนวทางในการแกไขปญหาดานสาธารณูปโภคและดานสิ่งแวดลอมของเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี
ทั้ ง นี้ กรอบแนวคิ ด สํ า คั ญ ที่ ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก หลั ก การส ง เสริ ม
ศักยภาพและความเปนอิสระของหนวยการปกครองในระดับรอง (The Principle of
Subsidiarity) แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดความเปนอิสระของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Autonomy) และแนวคิดเรื่ององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
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1. หลักการสงเสริมศักยภาพและความเปนอิสระของหนวยการปกครอง
ในระดับรอง (The Principle of Subsidiarity)
ในการจัดระบบการปกครองทองถิ่นในหลายประเทศ อาทิ สวีเดน ฝรั่งเศส
ญี่ ปุ  น ฯลฯ การจั ด โครงสร า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจมี ลั ก ษณะการจั ด
โครงสรางการปกครองทองถิ่นออกเปนชั้น ๆ มากกวาหนึ่งชั้น (Multi - tier) โดยเหตุผล
สนับสนุนการจัดโครงสรางการปกครองทองถิ่นในลักษณะดังกลาวคือ ความตองการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลาง ซึ่งมักเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่
มีความใกลชิดประชาชน สามารถทําหนาที่สนองตอบตอความตองการของประชาชนได
เปนอยางดี ในขณะเดียวกันหากวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางประสบกับ
ปญหาในการจัดบริการสาธารณะบางประเภทเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
อาจไมมีทรัพยากรเพียงพอ หรือมีขีดความสามารถที่จํากัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับทีส่ งู ขึน้ ก็จะเปนผูร บั ผิดชอบภารกิจหนาทีน่ นั้ แทน หลักการเชนวานีอ้ าจเรียกไดวา เปน
“หลั ก การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพและความเป น อิ ส ระของหน ว ยการปกครองในระดั บ รอง
(The Principle of Subsidiarity)” โดยภาพรวม หลักการขางตนสามารถนํามาใชเปน
หลักคิดที่สําคัญในการจัดความสัมพันธระหวางโครงสรางทางปกครองในระดับตาง ๆ ได
กลาวคือ สามารถนํามาใชในการจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง โดยกระทรวง
ทบวง กรม กับ ราชการสวนภูมิภาค (Provincial Administration) หรือแมแตระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) ดวยกันเอง ซึ่งภายใตหลักการดัง
กลาวจะเนนไปที่หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization of Power) เปนสําคัญ โดย
หนวยการปกครองในระดับลางจะเปนผูจ ดั ทําบริการสาธารณะใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปไดกอ น
หากบริการเหลานั้นเกินกําลังและขีดความสามารถของหนวยการปกครองในระดับลาง
จึงจะเปนภาระหนาที่ของหนวยการปกครองในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ภายใตกรอบแนวคิดนี้
การจัดบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานจึงเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในระดับลาง
ในขณะทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ในระดับบนจะมีบทบาทแตเพียงเฉพาะงานเชิงนโยบาย
การประสานงาน งานที่ตองการเทคนิคและวิทยาการขั้นสูง หรืองานบริการที่เกินกําลัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางเทานั้น
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สําหรับการจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดินของไทยไดมีการจัด
โครงสรางออกเปนหลายระดับเชนกัน กลาวคือ โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
แบงออกเปน 3 สวน ไดแก การบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค
และการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยในสวนของการจัดโครงสรางการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นนั้น ก็แบงโครงสรางออกเปนชั้น ๆ เชนกัน โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับบน ในขณะที่องคการบริหารสวนตําบล และ
เทศบาล ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในชั้นลาง
2. แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance)
แนวคิดธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่นํามาใชเปนหลักคิดสําคัญในการออกแบบ
โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเหมาะสมในประเทศไทย ความตื่นตัว
เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลเกิ ด ขึ้ น อย า งแพร ห ลายโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภายหลั ง การบั ง คั บ ใช
รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 นอกจากนี้วิกฤติเศรษฐกิจก็มีสวนชวยใหธรรมาภิบาลไดรับ
ความสนใจมากขึ้น โดยเชื่อกันวาหากประเทศไทยนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับ
การปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแลว จะทําใหประเทศพัฒนาไปใน
ทิศทางทีด่ ี และเกิดความเปนธรรมในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยหลักธรรมาภิบาล
มีองคประกอบสําคัญอยู 6 ประการ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) การมีธรรมาภิบาลจําตองมีระบบกฎหมาย
ที่ยุติธรรม สามารถบังคับใชไดอยางไมมีอคติ มีการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิ
ของชนสวนนอยของสังคม
หลักคุณธรรม (Ethics) เปนการยึดมัน่ ในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน โดยหลักคุณธรรมมีองคประกอบแยกยอยลงไปอีกมาก
อาทิ ความซือ่ สัตย ความขยันหมัน่ เพียร ความมีระเบียบวินยั ความอดทน ความสุภาพถอมตัว
ความประหยัด ฯลฯ
หลักความโปรงใส (Transparency) เปนการทําใหรูปแบบการตัดสินใจใน
นโยบายทางการเมืองและการบังคับใชนโยบายดังกลาวดําเนินการไปตามระเบียบกฎเกณฑ
ที่ไดวางไว ไมมีการบิดเบือนไปในทางที่ผิด ความโปรงใสยังหมายถึงการเปดใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจทางการเมืองมีโอกาสที่จะรับทราบและเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่อยูเบื้องหลังการตัดสินใจดังกลาวอยางเสรี
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หลักการมีสว นรวม (Public Participation) ประชาชนจะตองสามารถเขามา
มี ส  ว นร ว มทางการเมื อ ง ไม ว  า จะโดยตรงและโดยอาศั ย ผู  แ ทนตามกฎหมายของตน
หลักการมีสว นรวมยังเชือ่ มโยงกับเสรีภาพในการรวมกลุม เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจน
เสรีภาพของประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหการมีสวนรวมมีความกวางขวางและมีรูปแบบที่
หลากหลายยิง่ ขึน้ อันจะเปนประโยชนตอ ประชาชนเอง นอกจากนี้ ในระดับจุลภาค การมีสว นรวม
ของประชาชนเฉพาะสวนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาบางอยางของภาครัฐ
ยังเปนสิ่งที่มีความจําเปน และในบางกรณีก็ตองสนับสนุนการดําเนินการขององคกร
พั ฒ นาเอกชน (NGO) ในการช ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ ด ว ยการระดม
ประชาชนใหสามารถรวมตัวกัน และเพิ่มพลังในการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ในระดับรัฐบาลจะตองมีสถาบัน
และกระบวนการที่พยายามใหบริการประชาชนในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล มีระดับของ
การบริการสาธารณะแกประชาชนที่ยอมรับได และรูจักตอบสนองกับผลการดําเนินงาน
ของตนอยางตรงไปตรงมา ขณะที่ระดับประชาชนก็ตองตระหนักในสิทธิหนาที่ของตน
มีความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และมี
ความกระตือรือรนที่จะแกปญหา ตลอดจนมีความกลาที่จะยอมรับผลดี และผลเสียจาก
การกระทําของตน
หลักความคุมคา (Value for Money) เปนการบริหารจัดการ และใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม มีความสูญเสียเกิดขึ้น
น อ ยที่ สุ ด ในแง ห นึ่ ง จึ ง เป น เรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ขณะที่ ใ นระดั บ
ประชาชนก็ ต  อ งรู  จั ก ประหยั ด ไม ฟุ  ม เฟ อ ย นอกจากนี้ ยั ง ต อ งมี ก ารอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ บํ า รุ ง รั ก ษา และฟ  น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ในฐานทรัพยากร ซึ่งหากพิจารณา
องคประกอบพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลแลว ก็จะเห็นไดวาหลักการดังกลาวจะเปน
ประโยชนหากนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการและการจัดโครงสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่เกาะสมุย
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3. แนวคิดความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (Local Autonomy)
ไม เ พี ย งแต ต  อ งมี ห ลั ก การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพความเป น อิ ส ระของหน ว ย
การปกครองในระดั บ รอง และแนวคิ ด ธรรมาภิ บ าลเท า นั้ น หากแต อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นในทุก ๆ รูปแบบจําตองมีความเปนอิสระ (Autonomy) ในการดําเนินการของ
ตนเองในทุ ก มิ ติ (Dimensions) อาทิ อํ า นาจหน า ที่ การบริ ห ารด า นการคลั ง และ
การบริหารงานบุคคล ภายใตหลักความเปนอิสระนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตอง
สามารถตัดสินใจไดเองวาภารกิจใดองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรทํา ไมควรทํา และใน
การขับเคลื่อนภารกิจเหลานั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดหาทรัพยากรมาจากที่ใด
ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหลักการสําคัญของ
หลั ก การการกระจายอํ า นาจ (Decentralization) อั น เป น รากฐานของการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานในฐานะหนวย
งานในที่ทําหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ (Service Providers) ของทองถิ่นที่สนับสนุน
การมีสว นรวมของประชาชนหรือการสรางประชาธิปไตยระดับทองถิน่ (Local Democracy)
และเพื่อการพัฒนาชุมชน (Community Development) ทั้งนี้ การที่ใหอํานาจแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามแนวคิดความเปนอิสระขององคกรดังกลาว (Local Autonomy)
ก็เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองตอความตองการและผลประโยชนของทองถิน่ (Beneﬁts to the Locality)
อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางประชาธิปไตยในทองถิ่น ซึ่งปกครองโดยคนทองถิ่นและเพื่อ
คนทองถิ่นอยางแทจริง อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน
และสิทธิความเปนพลเมือง เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอประชาชนของ
ผูบริหารทองถิ่นที่ตองบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด เพื่ อ ผลประโยชน ข องประชาชนที่ เ ลื อ กตั้ ง ตนเข า มาตามหลั ก การ
การกระจายอํานาจบนพืน้ ฐานของอุดมการณประชาธิปไตยของประชาชนในทองถิน่ ตาง ๆ ที่
มีบริบทเฉพาะตนที่แตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ และความสามารถแกปญหาไดอยาง
ถูกตองตรงจุด ตอบสนองตอความตองการของแตละทองถิ่นในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง
จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ยวดที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในทุ ก รู ป แบบจํ า ต อ งมี
ความเปนอิสระอยางแทจริง เพื่อที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมาทั้งหมดได

9

10

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

4. แนวคิดเรื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จั ดตั้ งขึ้ น โดยมีลั กษณะพิเศษบางประการที่แ ตกตา งจากองคก รปกครองสว นท องถิ่ น
รูปแบบทัว่ ไป ดวยผลสืบเนือ่ งมาจาก “ลักษณะเฉพาะ” ของทองถิน่ นัน้ ๆ และดวยเหตุนเี้ อง
จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบทัว่ ไปทีใ่ ชกบั พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไมมคี วามเหมาะสม
กับการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่ดังกลาว จึงจําเปนตอง “ออกแบบ”
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใหมขึ้นเพื่อใหรับผิดชอบภารกิจนี้ สําหรับลักษณะของ
เขตพืน้ ทีท่ มี่ กี ารจัดรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ ทัง้ นี้ โดยหลักการแลว
การจั ด ตั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในแต ล ะพื้ น ที่ น้ั น จํ า เป น ต อ งจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่ดวย ในบางพื้นที่ที่มีความแตกตางจากพื้นที่สวนใหญของ
ประเทศ หรืออาจจะมีเหตุผลความจําเปนอยางอื่นที่ทําใหการดําเนินการโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปดําเนินการไดผลไมดีเทาที่ควร ก็จําเปนจะตองจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเฉพาะหรือเปนรูปแบบพิเศษเขามาดําเนินการแทน
ทั้งนี้ การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษจะ
ตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของทองถิ่นนั้น ๆ ดวย เพื่อที่จะไดมีการกําหนดรูปแบบ
การบริหารที่เหมาะสมสอดรับกับลักษณะของทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจกรรมที่เปนการตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยสรุป การปกครองทองถิน่ รูปแบบพิเศษนัน้ เปนการปกครอง
ที่เนนหนักในดานของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขสภาพปญหาที่เปนอยู
โดยลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปไดแกการปกครองในพื้นที่ที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
4.1 เขตนครหลวงหรือเขตพื้นที่ที่เปนเมืองหลวง
โดยทั่วไปแลว การปกครองในเขตนครหลวงของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
ตางก็มีลักษณะที่พิเศษแตกตางจากการปกครองทองถิ่นในรูปแบบปกติทั่วไป เนื่องดวย
สภาพการณทางเศรษฐกิจ โครงสรางสังคม อาทิ จํานวนประชากร ภารกิจหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการ ทําใหเขตการปกครองในนครหลวงมักจะแตกตางจากเขตการปกครองใน
รูปแบบอื่น ยกตัวอยางสําหรับในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร มีโครงสรางองคกรที่
แตกตางจากการปกครองทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ กลาวคือ มีสภากรุงเทพมหานคร (โดยมี
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) มีสภาเขต (สมาชิกสภาเขต) มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยเขตพื้นที่ที่เปนเมืองหลวงของประเทศจะเปนบริเวณที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปนศูนยรวมของสวนราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ จึงทําใหมปี ระชาชนอาศัยอยูอ ยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิง่
ประชาชนทีอ่ พยพโยกยายเขามาเปนประชากรแฝง (มิไดแจงยายทีอ่ ยูก บั สํานักทะเบียนราษฎร)
ไมวาจะเปนเหตุผลทางดานการทํางาน การศึกษา ฯลฯ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) ทําให
การจัดรูปแบบการบริหารจัดการตองแตกตางไปจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ เพื่อให
สามารถจัดการกับปญหาได การจัดรูปแบบการบริหารจัดการเมืองหลวงจึงตองคํานึงถึง
ศักยภาพในการจัดการกับปญหาของเมืองหลวงไดดี ตองเปนรูปแบบที่มีความคลองตัวสูง
เมื อ งหลวงที่ มี ก ารจั ด รู ป แบบเป น องค ก รปกครองท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ เช น
กรุงเทพมหานคร กรุงปารีส (ประเทศฝรั่งเศส) และมหานครโตเกียวของประเทศญี่ปุน
เปนตน
4.2 เขตพื้นที่ชายแดน
เขตพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่เปนชายแดน เปนพื้นที่ที่มักจะเสี่ยงตอ
การประสบกับปญหาความไมสงบเรียบรอยและโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานความมั่นคง
ดังนัน้ ในการบริหารปกครองพืน้ ทีส่ ว นนีจ้ งึ มีความละเอียดออนเปนพิเศษ กลาวคือ หนวยงาน
ที่เขาไปดูแลในพื้นที่ควรจะมีอํานาจบางประการที่จะสามารถตัดสินใจในการดําเนินการ
ที่ทันทวงทีเมื่อเกิดวิกฤติการณบางอยางขึ้น เพื่อใหสามารถรับกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
ในกรณีการบริหารจัดการเขตพื้นที่ในลักษณะดังกลาวนี้ มีตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนและ
อาจสามารถนํามาปรับใชในเขตบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศไทยได คือ การปกครองแบบ
“เขตแขวง” หรื อ “ภาค” (Regions) ในประเทศอิ ต าลี ดั ง เช น ในเขตเกาะซิ ชี เ ลี ย
ซึ่งมีปญหาในดานของการกอความไมสงบเกี่ยวกับการแยกตัวเปนเอกราช หรือในกรณีของ
เขตวาลเด ดาโอสตา ทีม่ เี ขตปลอดศุลกากร มีพลเมืองทีพ่ ดู ภาษาฝรัง่ เศส และภาษาฝรัง่ เศสกับ
ภาษาอิตาลีใชไดเทากันในโรงเรียนและในทางการบริหาร เปนตน
4.3 แหลงทองเที่ยว
เขตพื้นที่บริเวณที่เปนเมืองทองเที่ยวนั้น มักจะมีการกระจุกตัวของ
ประชากรอยูใ นบริเวณทีเ่ ปนศูนยรวมการบริการการทองเทีย่ วหรือในพืน้ ทีท่ มี่ สี ถานทีท่ อ งเทีย่ ว
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ซึ่งในพื้นที่สวนนี้จะมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจมากกวาสวนอื่นของพื้นที่ ลักษณะของ
การดําเนินชีวิตของประชาชนจะมีความแตกตางจากในพื้นที่สวนอื่น ทําใหความตองการ
ในการบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานก็ตา งกันไปดวยกับพืน้ ทีส่ ว นอืน่ ดวยเหตุนี้ เมืองทองเทีย่ ว
หลายแหงจึงมักมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพื่อใหประชาชน
ที่อาศัยอยูในทองถิ่นที่มีเขตพื้นที่ดังกลาวไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
4.4 พื้นที่เกาะและชนบท
เกาะและพื้ น ที่ ช นบทที่ มี ลั ก ษณะเป น พื้ น ที่ ห  า งไกลความเจริ ญ นั้ น
มักจะเปนพื้นที่ที่อยูหางไกลจากราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค ทําใหเกิด
ปญหาความลาชา ในเรือ่ งการใหบริการกับประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กลาว นอกจากนัน้ ความตองการใน
เรือ่ งของการบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานยังมีอยูม าก การจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ขึน้
ใหมีหนาที่รับผิดชอบจัดทําบริการสาธารณะนอกเหนือไปจากราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคจึงเปนเรื่องที่สมควรอยางยิ่ง แตทั้งนี้ความแตกตางในเรื่องลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ การดําเนินชีวิตของประชาชน จํานวนประชากร ฯลฯ จึงมักจัดตั้ง
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ขอมูลและวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ที่ผสานวิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา
ที่ ห ลากหลายเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล และตี ค วามสร า งข อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย โดยพิ จ ารณาจาก
ปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเอกสาร และ
การสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก จากผู  ใ ห ข  อ มู ล หลั ก (Key Informance) ที่ มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
การพัฒนาเกาะสมุย
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยจะทําการสํารวจหนังสือ
เอกสาร บทความ งานวิ จั ย หนั ง สื อ ตํ า ราบั น ทึ ก จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลจากแหลงขอมูล หองสมุด เว็บไซต และ
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research)
2.1 วิธีการศึกษา
(1) การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูเ ชีย่ วชาญดานการปกครองทองถิน่ และการบริหารราชการสวนภูมภิ าค
ฝายการเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ขาราชการทั้งภายในและภายนอกทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานของเทศบาล
นครเกาะสมุย และตัวแทนประชาชนบางสวน
(2) การจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับการบริหารงานของเทศบาลนครเกาะสมุย
(3) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการดําเนินการตอบ
แบบสอบถามที่มุงสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี ที่มีตอเทศบาลนครเกาะสมุย
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางที่ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
โดยใชการคัดเลือกอยางเจาะจง (Speciﬁc Sampling) เฉพาะผูม สี ว นเกีย่ วของและพรอมทีจ่ ะ
ใหขอมูลกับทีมศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบดวย เครือขายโรงแรม ขาราชการในสวนงาน
เทศบาลนครเกาะสมุย และเครือขายภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 8 เครือขาย
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสราง
(Semi - structured interview) โดยไมมีคําถามหรือคําตอบที่เปนระบบ โดยแนวคําถาม
ที่ใชในการสัมภาษณจะใชคําถามหลัก (Main Questions) ในการสรางบทสนทนา แตหาก
ไมสามารถไดคําตอบในประเด็นที่ปรากฏเปนรายละเอียดของปญหา ทีมวิจัยจะมีคําถาม
เจาะลึก (Probing Questions) ที่สรางขึ้นจากรายละเอียดของแตละประเด็นที่ไดสืบคน
จากงานวิจัยเพื่อใชในการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบกับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ
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คําถามหลักทีใ่ ชในการสัมภาษณแบบเจาะลึกนัน้ จะมุง ใหไดมาซึง่ สภาพปญหา
ดานสาธารณูปโภคและดานสิ่งแวดลอมของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พรอมทั้งเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหา โดยการสัมภาษณในลักษณะแบบกึ่งมีโครงสรางนี้ จะทําให
การสั ม ภาษณ มี ความยืด หยุน และลื่น ไหลไปตามสถานการณ และได ข  อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก
มากกวาแบบคําถามที่มีลักษณะเปนขอคําถามที่มีโครงสราง อยางไรก็ตาม ทีมวิจัยได
ทําการหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ที่ มี ค วามรู  ค วามเชี่ ย วชาญการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและมี ค วามรู  เ กี่ ย วข อ งกั บ
การวิเคราะหสภาพปญหาในพื้นที่ทองเที่ยว โดยขอคําถามในลักษณะการสัมภาษณ
ประกอบไปดวย (1) สภาพปญหาและสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะสมุยในปจจุบัน
(2) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (กายภาพและ
ชีวภาพ) (3) จุดแข็ง/ทุนทางสังคมในพื้นที่ และ (4) ขอจํากัดของการแกไขปญหา
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการแตกยอยขอมูลและ
นํามารวมกันทีหลัง (Taking apart and pulling together) (Stake, 2010) กลาวคือ
เปนการนําขอมูลทีไ่ ดรบั จากการสัมภาษณและขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาเอกสารมาแตกยอย
เปนสวน ๆ โดยพิจารณาจากความเหมือนและความคลายคลึงกันของขอมูล หลังจากนั้น
จะนําขอมูลทัง้ หมดในแตละสวนมาพิจารณาเพือ่ หาความสัมพันธและสรางเปนประเด็นหลัก
ในที่สุด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําใหทราบถึงภาพรวมของปญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่
เกาะสมุยอยางรอบดาน อันจะนําไปสูการวางแนวทางการแกไขในสวนขอเสนอแนะได
อยางเปนระบบ
ผลการศึกษา
1. รูปแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ของเกาะสมุยในปจจุบนั
เกาะสมุยประกอบดวยเกาะยอยตาง ๆ รายลอมจํานวน 18 เกาะ มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะพื้นที่เกาะสมุยมีเนื้อที่ 228 ตารางกิโลเมตร
มีโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินที่จําแนกการบริหารงานภาครัฐออกเปน
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค และราชการสวนทองถิน่ โดยราชกลางสวนกลาประกอบดวย
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งสังกัดราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวน 32 หนวยงาน
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ขณะเดียวกันก็มี “อําเภอเกาะสมุย” เปนราชการสวนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ที่แบงการปกครองออกเปน 7 ตําบล 39 หมูบาน และมี
“เทศบาลนครเกาะสมุย” เปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 ทีม่ โี ครงสรางการบริหาร ประกอบดวย สภาเทศบาลนครเกาะสมุย และนายกเทศมนตรี
นครเกาะสมุย
1.1 สภาเทศบาลนครเกาะสมุย
สภาเทศบาลนครเกาะสมุย ประกอบดวย สมาชิกจํานวน 24 คน ซึง่ มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง
มีประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
ซึ่ ง ผู  ว  าราชการจังหวัด แตงตั้งจากสมาชิก สภาเทศบาลตามมติ ข องสภาเทศบาล โดย
ประธานสภาและรองประธานสภาจะดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล สําหรับ
อํานาจหนาทีข่ องสภาเทศบาลนคร คือ การพิจารณาและออกกฎหมายของเทศบาลทีเ่ รียกวา
“เทศบัญญัต”ิ การตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานของเทศบาล เชน การตัง้ กระทูถ าม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี การอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล
เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริง และการใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย
ประจําป ทั้งนี้ ตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 48 ทวิ มาตรา 48 สัตต
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
1.2 นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
นายกเทศมนตรี ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของประชาชน มี ว าระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง มีรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาจากการแตงตั้งของนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน 4 คน และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวนรวมไมเกิน 5 คน เปนผูชวยเหลือ
ในการบริ ห ารราชการของเทศบาลนครเกาะสมุ ย ตามที่ น ายกเทศมนตรี ม อบหมาย
โดยนายกเทศมนตรีมอี าํ นาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส
เชน การกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย การสัง่ อนุญาต
และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล การแตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี
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ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี การวางระเบียบเพื่อใหงานของ
เทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย การรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ เปนตน
1.3 อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย
อํานาจหนาทีข่ องเทศบาลนครเกาะสมุยคืออํานาจหนาทีข่ องเทศบาลนคร
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจําแนกเปน
อํานาจหนาที่ที่ตองจัดทํา และอํานาจหนาที่ที่อาจจัดทํา
1.3.1 อํานาจหนาที่ที่ตองจัดทํา
อํ า นาจในส ว นนี้ ข องเทศบาลนครเกาะสมุ ย เป น อํ า นาจหน า ที่
เชนเดียวกันกับเทศบาลนครทุกแหงทัว่ ทัง้ ประเทศทีจ่ ะตองจัดทําบริการสาธารณะใหเกิดขึน้
ในภายในเขตเทศบาลนครนั้น ๆ ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2594
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่เปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลและ
เทศบาลเมืองตามมาตรา 50 และมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวดวย โดยมี
บริการสาธารณะที่เทศบาลนครเกาะสมุยตองจัดทํา รวม 22 กิจการ เชน การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน การจัดใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า การรักษา
ความสะอาดของถนนหรื อ ทางเดิ น และที่ ส าธารณะ การกํ า จั ด มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล
การปองกันและระงับโรคติดตอ เปนตน
นอกจากนั้น เทศบาลนครเกาะสมุยยังมีอํานาจหนาที่ในการจัด
ระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 รวม 31 กิจการ เชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การจัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางบก ทางนํา้ และทางระบายนํา้ การจัดใหมแี ละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม
และทีจ่ อดรถ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอืน่ ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม การฝก
และประกอบอาชี พ กิ จ การอื่ น ใดที่ เ ป น ผลประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น ตามที่
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด เปนตน
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อนึ่ง มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันยังไดกําหนดให
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตองจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแผนฯ ฉบับแรกไดมีการ
จัดทําเมื่อป พ.ศ. 2545 สําหรับปจจุบันการดําเนินการถายโอนอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามแผนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
1.3.2 อํานาจหนาที่ที่อาจจัดทํา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ไดกําหนดให
เทศบาลนครอาจจัดทําบริการสาธารณะภายในเขตพื้นที่ของตน รวม 12 กิจการ เชน
การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน การบํารุง
และสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร การจัดใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและ
เด็ก การจัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล การจัดใหมีการสาธารณูปการ เปนตน
1.4 วิธีการจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะในเขตพื้ น ที่ นอกเหนื อ
จากการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง เทศบาลนครเกาะสมุยอาจดําเนินการตาม
กรอบภารกิจและอํานาจหนาที่รวมกับบุคคลอื่นโดยการกอตั้งบริษัทจํากัดหรือถือหุนใน
บริษทั จํากัด ตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีพ่ ระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ตรี
กํ า หนดไว คื อ บริ ษั ท จํ า กั ด นั้ น ต อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เ ฉพาะเพื่ อ กิ จ การค า ขายอั น เป น
สาธารณูปโภค และเทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละ 50 ของทุนที่บริษัทนั้น
จดทะเบียนไว ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน โดยจะตอง
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมมีเอกชนถือหุนอยูในบริษัทจํากัดที่เทศบาล
รวมกอตั้งหรือถือหุน หลักเกณฑและเงื่อนไขประการแรกและประการที่สองยอมไมนํามา
ใช บั ง คั บ กั บ การก อ ตั้ ง หรื อ ถื อ หุ  น ในบริ ษั ท จํ า กั ด ของเทศบาล อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เทศบาล
สามารถกอตัง้ บริษทั จํากัดหรือถือหุน ในบริษทั จํากัดทีไ่ มมเี อกชนรวมถือหุน อยู เพือ่ ดําเนินการ
จัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล โดยตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
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1.5 งบประมาณของเทศบาลนครเกาะสมุย
งบประมาณของเทศบาลนครเกาะสมุยจําแนกเปนงบประมาณรายได
และงบประมาณรายจาย
1.5.1 งบประมาณรายได
เทศบาลนครเกาะสมุ ย อาจมี ร ายได จ ากแหล ง ต า ง ๆ ตามที่
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 66 กําหนดไว 9 รายการ ดังนี้
(1) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมาย
กําหนดไว
(3) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล
(4) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
(5) พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(6) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ
ซึ่งการกูเงินดังกลาวเทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
(8) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(9) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายอื่นที่กําหนดเรื่องรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไวนนั้ พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ไดกาํ หนดใหมกี ารจัดสรรสัดสวนภาษี
และอากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยกําหนดใหเทศบาลอาจมีรายไดจากภาษีอากร
คาธรรมเนียม และเงินรายไดจากแหลงที่มาตาง ๆ รวม 20 รายการ เชน ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่
ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตามมาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6)
แลวไมเกินรอยละ 30 ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปน
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หนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรโดยออก
ขอบัญญัตจิ ดั เก็บเพิม่ ขึน้ ในอัตราซึง่ เมือ่ รวมกับอัตราตามมาตรา 24 (4) แลวไมเกินรอยละ 30
ของอัตราภาษีทจี่ ดั เก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาทีข่ องกรมสรรพากรทีจ่ ะจัดเก็บเปนตน
เมื่ อ พิ จ ารณางบประมาณรายได ข องเทศบาลนครเกาะสมุ ย ใน
ปงบประมาณ 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครเกาะสมุยไดจดั ทําประมาณการรายรับ เปนเงินรวมทัง้ สิน้ จํานวน 693 ลานบาท
โดยเปนรายไดที่จัดเก็บเอง 280.20 ลานบาท รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให
217.80 ลานบาท และรายไดที่รัฐบาลอุดหนุน 195 ลานบาท
1.5.2 งบประมาณรายจาย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ไดกําหนดให
เทศบาลอาจมีรายจายไดตามรายการตาง ๆ รวม 9 รายการ ดังนี้
(1) เงินเดือน
(2) คาจาง
(3) เงินตอบแทนอื่น ๆ โดยการจายเงินคาตอบแทนใหแกประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายเงินคาเบีย้ ประชุม
ใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้นตองดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
(4) คาใชสอย
(5) คาวัสดุ
(6) คาครุภัณฑ
(7) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ
(8) เงินอุดหนุน โดยการจายเงินอุดหนุนนัน้ จะตองไดรบั ความเห็นชอบ
สภาเทศบาลนครเกาะสมุยและผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติแลว
(9) รายจายอื่นใดตามขอผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
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โดยกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจในการตราระเบียบขอบังคับวาดวย
การคลั ง วิ ธี ก ารงบประมาณ การรัก ษาทรัพยสิน การจั ด หาประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น
การจัดหาพัสดุและการจางเหมาของเทศบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอง
จัดใหมีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปละ 1 ครั้ง
สําหรับในปงบประมาณ 2561 เทศบาลนครเกาะสมุยไดกําหนด
ประมาณการรายจายจากงบประมาณ ตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รวมเปนเงิน 693 ลานบาท โดยจําแนกเปนรายจายงบกลาง 147.43 ลานบาท
งบบุคลากร 203.88 ลานบาท งบดําเนินงาน 0.21 ลานบาท งบลงทุน 93.55 ลานบาท
งบรายจายอื่น 0.06 ลานบาท และงบเงินอุดหนุน 34.82 ลานบาท
2. ขอคนพบ: บทเรียนงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นของเกาะสมุย
2.1 การบริหารจัดการขยะอยางมีสวนรวมภายใตการจัดการของเครือขาย
ภาคประชาสังคม
เปนทีท่ ราบโดยทัว่ กันถึงสถานการณปญ หาขยะลนเมืองสมุย แตในขณะเดียวกัน
พบกลไกการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน และภาคประชาสังคมที่หลายภาคสวนตระหนัก
และเห็นความสําคัญในการจัดการขยะอยางเปนระบบ ดังเชน เครือขายธุรกิจโรงแรม
โรงพิมพ ประชาชน (ปราชญชาวบาน) ฯลฯ ทีป่ จ จุบนั มีการบริหารจัดการขยะอยางตอเนือ่ ง
โดยมองรวมกันวา (1) การบริหารจัดการขยะตองเริ่มจากตนเอง โดยการตระหนักรูและ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ (2) เรี ย นรู  ก ารจั ด การขยะที่ ส ามารถทํ า ได ง  า ย และทํ า ให เ ป น วิ ถี ชี วิ ต
(3) การจัดการขยะตองทําใหครบวงจร ไปสูการบริหารจัดการ “ขยะเปนศูนย” โดยมี
ตัวอยางการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนทองถิ่น ดังนี้
2.1.1 การบริหารจัดการขยะอยางครบวงจรของโรงพิมพตนแบบ
ซึ่งดําเนินการมามากกวา 10 ป พบการจัดการขยะตั้งแตตนทาง
จนปลายทางที่ทําใหขยะเปนศูนย กลาวคือ โรงพิมพจะมีการคัดแยกขยะ 6 ประเภทขยะ
(มีการคัดแยกใหละเอียด) มีการทํานํ้า EM ในโรงพิมพ แจกจายใหพนักงานและเครือขาย
ชุมชนที่มีการจัดการขยะ มีบอยอยขยะเปยกเพื่อทําปุย โดยใชนํ้า EM เอง ตลอดจนมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงพิมพจนไดตะกลั่นที่นํามาผลิตเปนอิฐบล็อก ทั้งนี้พบวา มีการ
ปลูกผักปลอดสารพิษควบคูไปดวย เหลานี้ถือเปน Best Practice ของการจัดการขยะใน
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พื้นที่ ที่เปนตนแบบใหกับเครือขายชุมชนบริเวณใกลเคียง และมีการขยายชุมชน ตลอดจน
มีการทํางานรวมกับเทศบาลนครเกาะสมุย
2.1.2 การบริหารจัดการขยะของเครือขายธุรกิจโรงแรม
มีเครือขายโรงแรมสวนหนึ่งที่รวมกันเพื่อการบริหารจัดการขยะ
และสรางภาพลักษณโรงแรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีการคัดแยกขยะ เชน ขยะแหง
ขยะพลาสติกขาย แปลงเปนกองทุนสวัสดิการสําหรับพนักงานโรงแรม ขยะเปยกจะมีการ
ทําบอขยะ เพือ่ ทําเปนปุย และใชบาํ รุงตนไมในโรงแรมตลอดจนแจกจายไปยังเครือขายดวย
เปนตน ทั้งนี้ บางโรงแรมพบวา มีประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมรวมดวย
(1) ที่มาของโรงแรมบริการจัดการขยะ เนื่องดวยเกาะสมุยเปน
เมื อ งท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ขยะเป น ผลกระทบจากการท อ งเที่ ย วโดยตรง ที่ ผ  า นไม มี ร ะบบ
การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสงผลใหไมสามารถจัดการขยะเกาและขยะใหมที่
เกิดขึ้นได อีกทั้งความเปนเมืองทองเที่ยวตามดวยธุรกิจการโรงแรม รานอาหาร ซึ่งจะมี
ขยะปริมาณมากทัง้ ขยะเปยกและขยะแหง แมทผ่ี า นมาจะมาเตาขยะทีเ่ ขามาชวยจัดการขยะ
ความชืน้ จากขยะสงผลใหเตาเผาขยะพังจนไมสามารถซอมได ตรงนีถ้ อื เปนบทเรียนรวมกัน
ทางโรงแรมจึงเริ่มจัดการขยะดวยตนเอง และพัฒนาเปน “การบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร”
(2) การจัดการขยะแบบครบวงจรของโรงแรม ซึ่งดําเนินการ
อยางตอเนือ่ งเปนระยะ 10 ป จนครบวงจรในฐานะ Green Hotel จากการศึกษาพบบทเรียน
การจัดการขยะที่สําคัญของโรงแรมละไมวันทา บีช รีสอรท โดยเปนการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะที่สอดคลองเหมาะสมกับวิถีของโรงแรม มุงเนนปรับวิธีคิดและพฤติกรรมของ
พนักงานโรงแรมรวมดวย กลาวคือ
ประการแรก ผูบริหารโรงแรมตระหนักวา “ขยะเปนของเรา”
ฉะนั้น “เราตองจัดการขยะเรา” จากจุดเริ่มตนของการคัดแยกขยะ เนื่องดวย“แยกขยะ
เพราะขยะลนโรงแรม” เนนใหแยกขยะเปยก ออกจากขยะแหง ขยะใบไม กิ่งไม และทํานํ้า
EM ซึ่งนํ้า EM จะมีบอหมัก และใชขยะเปยกประเภทผลไมที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งนํ้า EM ที่ทํามี
การพัฒนาลองผิดลองถูก แลวนํ้า EM มายอยสลายขยะจําพวกกิ่งไมใบไม ที่ใชทําเปนปุย
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เพื่อใสตามตนไมของโรงแรม สวนขยะที่คัดแยกก็นําไปขาย สําคัญคือ กําหนดใหเปน
นโยบายของโรงแรม “นโยบายครัวตองมีถังขยะแยก”
ประการที่สอง การบริหารจัดการขยะตองทําใหเปนนโยบายของ
โรงแรม มุงปรับวิธีคิดและพฤติกรรมของพนักงานโรงแรม โดย “แยกขยะเพื่อขาย” ทําให
ขยะเปน “ขยะสวัสดิการ” โดยรายไดจากขยะนั้นนํามาเปนกองทุนกูยืมใหกับพนักงาน
เจาหนาที่โดยไมมีดอกเบี้ย เปนกลวิธีที่ใชในการปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรม วา “ขยะ
เปนสิ่งที่มีคุณคา” จากทัศนคติกลายเปนพฤติกรรม ปจจุบันถือเปนวัฒนธรรมองคกรที่วา
ดวยเรื่องการบริหารจัดการขยะ
ประการที่สาม โรงแรมเนนการ “บริหารจัดการขยะครบวงจร”
สู “โรงแรมขยะเปน 0” ลดใชสิ่งที่จะกลายเปนขยะ สรางระบบการจัดการขยะตั้งแต
ตนทาง จนถึงปลายทาง กลาวคือ มีการคัดแยกขยะเปยก ขยะแหง ทํานํ้าหมัก EM เพื่อใช
ในการทําปุมหมักระบบปด จากเศษกิ่งไม ใบไม เชน ลดการใชโฟม ฯลฯ โดยมีนโยบายของ
องคกรคือ “ขยะที่เทศบาลมาจัดเก็บจะตองมีนํ้าหนักเบาที่สุด”
ประการที่สี่ “ขยะสรางเครือขาย” ในการจัดขยะมีการประสาน
เครือขายเพื่อขออาหารสดหรืออาหารหมดอายุที่จะมีใชเพื่อทําปุยหมัก เชน แฟมิลี่มารท
15 สาขา โรงเรียนรอบโรงแรม ฯลฯ ทั้งมีแนวความคิดวา “จะใหขยะหมดไป ไมสามารถ
ทําเพียงลําพังได ตองชวยกัน” จึงมีการประสานเครือขายเพือ่ ใหเขามามีเรียนรูแ ละมีสว นรวม
ในการจัดการขยะ
ประการที่หา นวัตกรรมจากขยะ เกิดจากการเรียนรูและพัฒนา
ระบบการจัดการขยะของโรงแรมทําใหเกิดนวัตกรรมการจัดการขยะ เชน เครือ่ งบดยอยกิง่ ไม
ใบไมเปนปุย โดยใชเครื่องบดลูกมะพราว เปนเครื่องบดขนาดเล็กที่เหมาะใชในโรงแรม
หรือบอปุยหมักไขมัน/ใบไม/เศษอาหารแบบระบบปดเพื่อกันการซึมลงสูพื้นดินและ
กันกลิ่นรบกวน ซึ่งไขมันและนํ้า EM ที่ทําเองเปนตัวเรงปฏิกิริยาใหยอยสลายเศษใบไม
กิ่งไมบดไดอยางรวดเร็ว หรือการจัดทําบันทึกปริมาณขยะที่ทิ้ง โดยจะจดรายละเอียด
ประเภทขยะ ปริมาณขยะแตละชนิดที่ได ราคาไดจากขยะรีไซเคิล เปนตน
ประการที่หก โรงแรมบริหารจัดการขยะ สูโรงแรมประหยัด
พลังงาน “กรีนโฮเทล” นอกจากการจัดการขยะ ยังมีการดําเนินการเกีย่ วกับการประหยัดพลัง
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ไดแก ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ โดยเขาโครงการ Green Hotel ของกระทรวงทรัพยากร
และสิง่ แวดลอม ดังเชน การจัดการการซักผา รีดผาแบบประหยัดไฟ ซึง่ โรงแรมจะไมรดี ผาปูทนี่ ี้
แตเรียนรูที่จะปูนอนแบบภูมิปญญา คือ เย็บมุมผาปู ใชหลักคิดรัดมุมที่นอนซึ่งเมื่อปูผาจะ
ดึงโดยไมตอ งรีด และเลือกใชผา ปูท เี่ นือ้ ผานิม่ และไมยบั งาย อีกทัง้ ยังผอนแรงพนักงานแมบา นที่
ทําหนาที่อีกดวย หรือการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยไมซักผาพรอมกันทีเดียว ทุกเครื่อง
แตซักทีละเครื่อง 1 ชั่วโมง 1 ตูหรือ การประหยัดไฟฟาโดยไมแยกมิเตอรนํ้า ซึ่งชวยใน
การประหยัดนํ้าไฟฟา เปนวิธีการงาย ๆ ที่โรงแรมเรียนรูผานหนวยงานเครือขาย
2.1.3 การบริหารจัดการขยะโดยเครือขายชุมชน
กรณีปานุย เปนเกษตรกรชาวสวนที่มีวิถีการผลิตไรสารพิษ
โดยการทําปุยหมัก ทํานํ้า EM ใชเองในการดูแลสวนทุเรียน และสวนผลไมแบบผสมผสาน
ตลอดจนมีการถายทอดใหกับลูกหลานรวมดวย ทั้งนี้ยังพบวา ปานุยและสามี กําลังฟนฟู
วิถีการทํานาแบบดั้งเดิมในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งครั้งอดีตการปลูกขาวกินเอง เปนวิถีหนึ่งของ
คนสมุย
2.2 การใชประเด็นสิ่งแวดลอมและภาคประชาสังคมมาขับเคลื่อนการมี
สวนรวมของคนสมุย”
โดยธรรมชาติของเมืองทองเทีย่ วการมีสว นรวมของประชาชนจะมีนอ ย
เกาะสมุยก็ไมไดมีความแตกตางจากที่อื่นในประเด็นนี้ และเนื่องดวยโครงสรางของ
ประชากรที่มีความหลากหลาย แลวคนในชุมชน ที่มองวา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตนเอง
ไม ไ ด เ ป น คนก อ ให เ กิ ด ป ญ หา คนข า งนอกต า งหากที่ เข า มาทํ า ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ พื้ น ที่
มีความรูสึกวาแลวทําไมตนเองจะตองมารับผิดชอบ ความหวงแหนในถิ่นที่อยูลดลง
เนื่องจากมีประชากรแฝงที่จํานวนมาก การสรางการมีสวนรวมจึงเปนเรื่องยาก
อยางไรก็ตาม แนวทางหนึง่ ทีเ่ ทศบาลเมืองสมุยกําลังพยายามผลักดัน
คือประเด็นสิ่งแวดลอมที่จะตองใชภาคประชาสังคมเขามารวม โดยมีฐานคิดสําคัญที่วา
การใชกฎหมายเพียงอยางเดียวในการดูแลเมืองไมเพียงพอ ตองอาศัยการมีสวนรวม
ร ว มรั บ รู  ป  ญ หา ร ว มป อ งกั น และร ว มกั น พั ฒ นา ต อ งดึ ง ทุ ก คนมาร ว มมื อ กั น จะอยู 
ตางคนตางอยูไมได จะตองมีการสงเสริมการสรางการมีสวนรวม เพราะเชื่อวาทุกคนยอม
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กลัวปญหาที่จะสงผลกระทบตอตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดลอม ซึ่งเกาะสมุย
มี จุ ด เด น อยู  ที่ สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้ น ทุ ก คนก็ เ ป น ห ว งว า
ถาสิ่งแวดลอมไมดี สังคมไมนาอยู นักทองเที่ยวก็ไมอยากมาเที่ยว ซึ่งทางเทศบาลเชื่อวา
ทุกคนจะมีความกังวลในประเด็นดังกลาวนี้รวมกัน จึงมีการเริ่มทํางานโดยผานประเด็น
ทางดานสิ่งแวดลอม โดยเนนการทํางานเชิงพื้นที่ในแตละโซนโดยมีการดําเนินโครงการทั้ง
ในภาคประชาชน และสถานประกอบการ ตลอดจนการผลักดันใหโรงเรียนในพื้นที่เขามามี
สวนรวมในการดําเนินการเพื่อเปนการเชื่อมโยงกิจกรรมลงสูระดับชุมชนในลักษณะของ
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โครงการที่ทําก็จะเปนโครงการการแกปญหาในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งของสถานประกอบการ ซึ่ ง มี ค วามชั ด เจนคื อ จะต อ งให ส ถานประกอบการมี
การจัดการขยะที่ดี มีการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหมากที่สุด ตอนนี้สถานประกอบการที่
เปน Zero Waste ไมวาจะเปนในเรื่องของขยะ ทั้งของสถานประกอบการขนาดเล็กและ
การโรงแรม แมจะยังไมมีการดําเนินการ 100% แตก็สามารถสรางความตระหนักและ
การลงมือทําได บางสถานประกอบการสามารถจัดการในพืน้ ทีข่ องตนเอง แตในขณะเดียวกัน
บางโรงแรม ก็ไมสามารถจัดการได บางโรงแรมสามารถทําไดและก็มีศักยภาพที่จะสามารถ
ชวยเหลือโรงแรมอื่นไดดวย จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือกัน เปาหมายหลัก
ก็คือจะทําอยางไรใหเกิดการจัดการขยะในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
2.3 วาดวยเรื่องของ “พลังซื้อสีเขียว”
ใชฐานแนวคิดของการกําจัดขยะในเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ กอใหเกิดความยัง่ ยืน
ที่ผานมาเทศบาลเมืองเกาะสมุยไดดําเนินโครงการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ถาหากเกิด
ปญหาในเรือ่ งสิง่ แวดลอมก็นาํ คนในสังคมมาประชุมรวมกัน มาลงมือทํารวมกัน แตสองอยางนี้
ยังไมเพียงพอ จึงไดคิดตอยอดนําเอาเรื่องของเศรษฐกิจเขามาดวย ดวยเห็นวาเรื่อง
เศรษฐกิจเปนสิ่งสําคัญ ผูที่มีจิตอาสาก็ควรไดรับผลประโยชนดวย เพราะวากฎหมายไมได
เป น เครื่ อ งมื อ ที่ แข็ ง แรงที่ จ ะสามารถบั ง คั บ ให ทุ ก คนจั ด การได ฉะนั้ น เพื่ อ การไปสู 
ความยั่งยืน จึงจําเปนตองเพิ่มกลไกเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ซึ่งพลังซื้อ
สีเขียวนี้ก็คือการแปรรูปขยะเปยกจากรานคา สถานประกอบการใหกลายเปนสินคา
ทางการเกษตร เชน นํ้าหมัก ปุย และจําหนายใหแกเครือขายในพื้นที่ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการ
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ในพื้นที่บอผุดซึ่งเปนเขตที่มีรานอาหารและโรงแรม พลังซื้อสีเขียววันนี้ รัฐตองทํางาน
2 สวน คือ สวนของการใชกฎหมายทีเ่ ปนหนาทีอ่ ยูแ ลวเปนตัวบังคับใชกฎหมาย และสวนของ
การสรางการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ เพื่อที่จะใหทุกคนชวยกันลดปญหาและปองกัน
ปญหามากกวาที่รัฐจะตองรับมือ
3. ขอเสนอของภาคีเครือขายตอแนวทางการพัฒนาเกาะสมุย
ขอเสนอของภาคีเครือขายตอแนวทางการพัฒนาเกาะสมุย สะทอนใหเห็นถึง
ความตองการที่จะจัดการปญหาที่สั่งสมมานาน การจัดคุณภาพชีวิตที่สมดุลระหวางการ
เติบโตของเมืองกับการมีชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน จึงมีการกลาวถึง การพัฒนาเกาะสมุยที่จะตอง
สรางความสมดุลระหวางความเจริญเติบโตทางการทองเที่ยวกับสังคมและวิถีชีวิตชุมชน
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ กั บ การกระจายรายได ที่ เ ป น ธรรม ระบบ
สาธารณูปโภคที่รองรับชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณสุขที่เปนสากล มีมาตรฐาน ระบบขนสง
มวลชนที่พรอม สะดวก ปลอดภัย การบริหารจัดการสาธารณูปโภคที่สอดรับกับการเติบโต
และสามารถควบคุมได การเทาทันการเติบโตโดยการพัฒนาความรู ยกระดับศักยภาพให
เทาทันระบบทุนนิยมการทองเที่ยวบนฐานที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
โดยชุมชนมีสวนรวม หมายรวมถึง การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน นักทองเที่ยว และ
ประชากรแฝงในรูปของแรงงาน ซึ่งหากอนาคตเกาะสมุยยกระดับเปนพื้นที่ปกครองพิเศษ
การบริหารจัดการตนเองโดยชุมชนทองถิ่นถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะตองไดรับการพัฒนา
สรางเสริมศักยภาพ และยกระดับขบวนชุมชน/ภาคีเครือขายใหเขมแข็งพรอมกับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น สามารถสรุปขอเสนอของเครือขายตอการพัฒนาชุมชน
เกาะสมุย ดังนี้
3.1 ขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(1) ปรับฟนวิถีชุมชนคนสมุย ทั้งนี้เนื่องจากมีเครือขายภาคประชาชน
และเครือขายชุมชนที่มีมีวิถีชีวิตดังเดิม และถือครองอาชีพดั้งเดิม
(2) ควรจะจั ด ให มี ก ารวางแผนและกํ า หนดนโยบายทางสั ง คม เช น
“การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ” “การปรั บ ฟ  น วิ ถี ค นสมุ ย ” “การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ/
เชิงอนุรักษ” “การบริการจัดการขยะอยางมีสวนรวม” “นิเวศชีวิต นิเวศธรรมชาติ”
“การพัฒนากลุมทางสังคม” เหลานี้ เปนสิ่งที่สามารถกระทําการในพื้นที่เกาะสมุยได

26

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

3.2 ขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) ควรมีกฎหมายทองถิ่น เพื่อกําหนดและควบคุมการปลูกสรางและ
จํานวนหองพักที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะตองมีการควบคุมโดยผังเมือง ที่จะตองมีการกําหนดพื้นที่
ควบคุม รวมกับพิจารณาถึงการรุกลํ้าพื้นที่ปา/ทรัพยากรธรรมชาติทั้งพื้นที่ภูเขา และพื้นที่
ชายทะเล
(2) ควรจะมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ปรับภูมิทัศนใหสอดคลองกับความเปนเกาะสมุย
(3) จัดการปญหาเรงดวนอยางขยะลนเมืองใหเร็วที่สุด โดยตองระดม
พลเมือง สมุย และภาคเครือขายทุกภาคสวน เพื่อแกไขปญหาที่เรื้อรังมานาน ทั้งนี้
เนื่องจากปญหาขยะลนเมือง ขยะหมักหมมที่มีขนาดแสนตัน ตลอดจนขยะใหมที่มีจํานวน
มากนั้น สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งมลภาวะทางอากาศ (กลิ่น) และมลภาวะทางนํ้า
(สารพิษตกคาง) จะเปนตองหามาตรการเรงดวนจัดการ แมวาจะมีนโยบายที่จะดําเนินการ
แตจําเปนตองผลักดันใหนโยบายเกิดผลโดยเร็ว
(3) วางแนวทางการบริหารจัดการขยะ ที่เนน “กําจัดขยะลนเมือง
ควบคุ ม และจั ด การกั บ ขยะสายตา วางระบบการบริ ห ารจั ด การขยะอย า งมี ส  ว นร ว ม
กําหนดและบังคับใชกฎระเบียบวาดวยเรื่องการบริหารจัดการขยะอยางเขมขน” กลาวคือ
ขอเสนอระบบการบริหารจัดการขยะของเมืองเกาะสมุย จําเปนตองมีการดําเนินการเนน
การมีสวนรวม ควบคูไปกับกําหนดและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง สําคัญรอชาไมได
ทั้งนี้เนื่องจากการสํารวจสถานการณ พบวา “ปญหาขยะเปนความตองการเรงดวน”
ที่ชุมชนมีความตองการดําเนินการ ดวยสงผลกระทบอยางรอบดานทั้งสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและทําลายระบบทรัพยากรธรรมชาติที่สรางมลพิษ/มลภาวะอยางตอเนื่อง
ตลอดสงผลตอภาพลักษณของเมืองเกาะสมุย ดั้งนั้น นโยบายและแผนงานหนึ่งของ
การจัดการเมืองเกาะสมุยจําเปนตองมีวาระเรือ่ ง “การบริหารจัดการขยะ” เปนวาระเรงดวน
ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมและโปรงใส
(4) สงเสริมใหมีการทําฝายมีชีวิตในคลอง 11 คลองรอบเกาะสมุย ทั้งนี้
จะทําใหมีนํ้าใชอยางเพียงพอตลอดทั้งป ซึ่งจะสามารถกักเก็บนํ้าไดถึง 500 ลูกบาศกเมตร
ในคลองธรรมชาติ ข องเกาะสมุ ย โดยถื อ เป น ข อ เสนอที่ ต  อ งระดมความร ว มมื อ และ
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สรางการตระหนักรูเพื่อสรางการมีสวนรวม และขับเคลื่อนใหกลายเปน “วิถีสรางฝาย
มีชีวิต” ทั้งนี้นอกจากจะเปนการฟนแหลงกักเก็บนํ้าตามธรรมชาติแลว ยังเปนการฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมดวย
3.3 ขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(1) การสงเสริมใหเกาะสมุยเปนเมืองปลอดภัย (ขอเสนอของเครือขาย
พลเมือง สมุย) กลาวคือ การสรางความปลอดภัยในระบบการคมนาคม ขนสงมวลชน
ถือวาจําเปนอยางยิ่ง ฉะนั้น ทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาระบบ
ขนสงมวลชนที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งมีหลักการ 5 ขอสําคัญ ไดแก Engineering
(การออกแบบทางดานวิศวกรรมจราจร) Enforcement (การบังคับใชกฎหมาย) Education
(การใหขอมูล) EMS (งานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการทางการแพทย แบบฉุกเฉิน)
Evaluation (การติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก ไขอย า ง
ทันทวงที) ทั้งนี้ การสรางเมืองปลอดภัย สําคัญอยูการสรางจิตสํานึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชรถ ใชถนน ตลอดจนการจัดทําผังเมืองที่สอดคลองเหมาะสม ผสานกับ
การจัดทางเดินเทา ทางจักรยาน หรือระบบขนสงมวลชนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
3.4 ขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวสมุย
ควรจะฟนฟูและพัฒนาการทองเที่ยวเมืองเกาะสมุยที่แปรผันใหเปน
“การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ดวยทุนทางสังคมความเปนสมุย
ในหลายมิติ เชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเปนวิถีชีวิตวัฒนธรรม
3.5 ขอเสนอตอการบริหารจัดการเกาะสมุย
(1) การทําใหเกาะสมุยเปนเมืองพิเศษปกครองตนเอง (พื้นที่พิเศษ)
จะตองมีความชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากเกาะสมุยเปนพื้นที่ที่เปาหมายของ
กลุมผลประโยชน เงื่อนไขที่วาดวยเรื่องของผูนํา หรือผูที่จะเขามาบริหารจัดการเกาะสมุย
จะตองมีความเขาใจในบริบทความเปนสมุย ในขณะดวยกันภาคีเครือขายภาคพลเมือง ชุมชน
และทองถิ่นจะตองมีความเขมแข็ง เนนการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการเกาะบน
ฐานคิดธรรมาภิบาล และมีกลไกตรวจประเมินผลอยางมีสวนรวมโปรงใสอยางเนืองนิจ
ประการแรก “ทีมบริหาร” และ “ทีมปฏิบัติงาน” เปนประเด็นที่ตองให
ความสําคัญ ทั้งนี้ จะมีผลตอการบริหารจัดการเกาะสมุยเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปน
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บุคคลทีเ่ ขาจะและรักในความเปนสมุย คํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสว นตน
ใสใจงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นเกาะสมุยเปนหลักสําคัญ
ประการที่สอง “นโยบายเฉพาะเชิงพื้นที่” และ “การวางระบบบริหาร
จัดการ” จําเปนจะตองกําหนดนโยบายเฉพาะพื้นที่ที่สอดคงองเหมาะสมกับสถานการณ
ของเกาะ สมุย เพือ่ แกไขปญหาไดทง้ั ระยะสัน้ และการพัฒนาในระยะยาวรวมดวย ตลอดจน
จะตองวางระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมบนฐานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
การกําหนดใหภาคประชาชน / ขบวนมวลชนเปนกลไกหลักสําคัญสําคัญในการเขามีสว นรวม
การบริหารจัดการเกาะ
ประการที่สาม ความเขมแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือขายใน
พื้นที่เกาะสมุย โดยเฉพาะจะตองทําใหระบบการพัฒนาเกาะสมุยบนฐานการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนสําคัญตอการพัฒนา ฉะนัน้ จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองวางระบบการมีสว นรวม
ของประชาชนและการตรวจสอบอยางโปรงใส ดังเชนที่ผานมา
(2) ควรจะมุง เนนการพัฒนาทางสังคมโดยเครือขายภาคประชาชนสังคม
ที่มีความเขมแข็งใหเปนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สําคัญ คือ
“การผลักดันใหเครือขายภาคประชาสังคมของเมืองเกาะสมุย” เขาไปมีสวนรวมมีระบบ
โครงสรางการพัฒนาของเมืองเกาะสมุยทั้งในระบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
4. ประมวลขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาเมืองเกาะสมุยดานสังคม สิ่งแวดลอม
และสาธารณูปโภค
จากกรอบแนวคิดการศึกษาดานสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ระบบ
สาธารณูปโภค ที่มีฐานแนวคิดการจัดการตนเองชุมชนทองถิ่น เปนแนวทางในการศึกษา
พบวา บริบททางสังคม ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และระบบสาธารณูปโภคของเกาะสมุยนั้น
กํ า ลั ง ถู ก ทํ า ลายและเติ บ โตอย า งไม ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทโครงสร า งสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง หมายรวมถึงวิถีชีวิตโดยรวม อาจกลาวไดวา การเปนเมืองทองเที่ยว
ที่เติบโตอยางทําลายคุณภาพชีวิต แตในขณะเดียวกันพบการแกไขปญหาและพัฒนา
แนวทางการจัดการทางสังคม ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และสาธารณูปโภคโดยภาคีเครือขาย
อยางมีศักยภาพและดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลานานจนถือเปนฐานรากสําคัญของ
การพัฒนาเมืองเกาะสมุย
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งานวิจัยเรื่อง นโยบายการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย : กรณีศกึ ษาเกาะสมุย (Kanokporn Sridokmai & Pasin Soponbun, 2016)
มีขอคนพบที่นาสนใจเมื่อนํามาประยุกตเพื่อการสรางสรรคการทองเที่ยวที่ลดภาวะเสี่ยง
และแกไขปญหาสังคม ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และระบบสาธารณูปโภค กลาวคือ
ประการแรก การจั ด การการท อ งเที่ ย วของเกาะสมุ ย จะต อ งส ง เสริ ม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมุงพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โลจิสติกสเพือ่ การทองเทีย่ ว การสรางเครือขายคมนาคมระบบเชือ่ มโยงการเดินทางทองเทีย่ ว
กับประเทศเพื่อนบาน
ประการสอง การทองเทีย่ วของเกาะสมุย เปนการพัฒนาและฟน ฟูแหลงทองเทีย่ ว
ใหเกิดความยั่งยืน เนนการฟนฟูแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมใหความความสุขสมบูรณ
ตลอดจนพัฒนาการทองเทีย่ วใหเปนกลุม การทองเทีย่ วเพือ่ เชือ่ มโยงระหวางแหลงทองเทีย่ วหลัก
แหลงทองเทีย่ วรอง ยกระดับการทองเทีย่ วสูม าตรฐานสากล บนฐานการพัฒนาการทองเทีย่ ว
อยางมีสวนรวม มีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ประการสาม การพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยว เปนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
กิจกรรม นวัตกรรม เพิม่ มูลคาการทองเทีย่ วดวยคุณคา การปองกันความปลอดภัย ตลอดจน
เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยวบนฐานชุมชน
นําเที่ยว ตลอดจนกระจายรายไดอยางเปนธรรมใหกับประชาชนในพื้นที่
ประการสี่ การสรางภาพลักษณการทองเที่ยวเกาะสมุย ใหเปนภาพลักษณ
เชิงสรางสรรค มีความสุข มีคุณภาพชีวิต สรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยว สรางกระแส
การทองเที่ยวที่มุงเนนการทองเที่ยวเชิงคุณภาพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน
ประการสุดทาย การทองเที่ยวของเกาะสมุย จะตองเปนการทองเที่ยวที่มี
การส ง เสริ ม ใหเกิด การมีสว นรว มของภาคีเครือข า ย ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน (ธุ ร กิ จ )
ภาคประชาชน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมุง เนนการบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
อยางมีสวนรวม
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ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการอุตสาหกรรม
การม อ งเที่ ย วเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต : กรณี ศึ ก ษา อ.เกาะสมุ ย
จ.สุราษฎรธานี ที่ใหขอเสนอวา ควรจะจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติใหม โดยเนน
กิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เนนการฟนฟูวิถีชีวิตเชื่อมประสานกับ
การทองเที่ยวที่เปนมิตร ตลอดจนจัดทําแผนนโยบายที่มุงการจัดการเมืองเกาะสมุยที่
ปลอดขยะ ปลอดภัย เปนสุข เหลานี้สะทอนถึง ขอเสนอตอการพัฒนาเกาะสมุยอันเกิด
จากการเติบโตของการเปนเกาะทองเทีย่ ว กลายเปนอัตลักษณของเกาะสมุยอยางหลีกเลีย่ ง
ไมได ซึ่งสงผลกระทบตอสังคม ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และระบบสาธารณูปโภค ฉะนั้น
การจัดการการทองเที่ยวของเกาะสมุยจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะทําใหการทองเที่ยวไมทําลายชีวิต ชุมชน และสังคม
ดังนั้น ขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาเกาะสมุย จึงจะตองขับเคลื่อนบน
ฐานคิดการจัดการตนเองโดยชุมชนทองถิ่น จึงจะสามารถออกแบบและบริหารจัดการ
ไดอยางสอดคลองเหมาะสม ดังที่มีการกลาวถึง ทุนศักยภาพของเกาะสมุย ที่จะเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนตอไป
สภาพปญหาของพื้นที่เกาะสมุย
1. สภาพปญหาดานรูปแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เกาะสมุย
1.1 ปญหาโครงสรางและอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครเกาะสมุย
เมือ่ พิจารณาหนาทีแ่ ละอํานาจของเทศบาลนครเกาะสมุยตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 56 และมาตรา 57 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 16 และมาตรา 35 ประกอบ
กั บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ผู  บ ริ ห ารเทศบาลนครเกาะสมุ ย (Ramnert Jaikhang,
Interview: 11th January 2018) พบวา แมในระดับกฎหมาย นโยบาย และแผนงานดาน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการกําหนดใหราชการสวนกลาง
ถายโอนหนาทีแ่ ละภารกิจดานการจัดทําบริการสาธารณะไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่
อยางครอบคลุมในทุกมิติ แตในทางปฏิบัติหลายภารกิจก็ยังไมไดมีการถายโอนไปให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาขอจํากัดดานหนาที่และอํานาจในการจัดทําบริการ
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สาธารณะจึงยังเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยที่เปนเมืองทองเที่ยวสําคัญ
และมีสภาพทางภูมิศาสตร สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจแตกตางจากเทศบาลนครอื่น ๆ
เนื่ อ งจากโครงสร า งการบริ ห าร และหน า ที่ แ ละอํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
“ไมเพียงพอ” ตอการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ทําใหการพัฒนาและการจัดทําบริการ
สาธารณะยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในเกาะสมุยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ปญหางบประมาณที่ไมเพียงพอ
สําหรับปญหาขอจํากัดดานงบประมาณมีผลโดยตรงตอขีดความสามารถ
ในการใหบริการสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมของเทศบาลนครเกาะสมุย
เนื่องจากการจัดเก็บรายไดตาง ๆ ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลในปจจุบันยังไมเพียงพอตอ
การดําเนินการตามภารกิจหนาที่ในพื้นที่เกาะสมุยที่เปนเมืองธุรกิจทองเที่ยวที่สําคัญและมี
สภาพทางภู มิ ศ าสตร เ ป น เกาะ ซึ่ ง ต อ งอาศั ย ความรู  ค วามเชี่ ย วชาญและเครื่ อ งมื อ ใน
การดําเนินการแตกตางจากจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งตองใชงบ
ประมาณที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นไปดวย
1.3 ปญหาดานการประสานงานและบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ในพื้นที่
เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย มี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจ
เกี่ ย วข อ งกั น หลายหน ว ยงาน แต ยั ง ขาดการบู ร ณาการแผนงานที่ เ อื้ อ ต อ การรองรั บ
การขยายตัวของพื้นที่รวมกัน เมื่อตางคนตางทํา ขาดการประสานความรวมมือ จึงทําให
เกิดความซํ้าซอน สิ้นเปลืองงบประมาณ และไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ขาดความรอบดาน และขาดความยั่งยืน โดยเฉพาะการแกไขปญหาที่มีความเชื่อมโยงและ
สงผลกระทบตอเนื่องไปยังดานอื่น ๆ เชน การบริหารจัดการเรื่องถนนสายหลักของ
เกาะสมุย การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในมิติตาง ๆ ดังนั้น การบูรณาการแผนงาน
ระหวางองคกรภาครัฐจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย และเปนความทาทาย
ที่จะตองพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลนครเกาะสมุยในเชิงบูรณาการ
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2. สภาพปญหาดานสาธารณูปโภคและดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่เกาะสมุย
สภาพป ญ หาด า นสาธารณู ป โภคและด า นสิ่ ง แวดล อ มของพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย
จําแนกเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต และ
ปญหาดานสาธารณูปโภค
3.1 ปญหาดานสิ่งแวดลอม
3.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติถูกรุกลํ้าและทําลาย
พืน้ ทีเ่ กาะสมุยเคยอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ แต ป  จ จุ บั น ความหลากหลายดั ง กล า วถู ก ทํ า ลายและส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม อันเปนผลจากพัฒนาเมืองที่ไมมีแบบแผนและไมสอดคลองกับพื้นที่ ทั้งในมิติ
ทางกายภาพ ชีวภาพ และวิถชี วี ติ โดยเกิดปญหาการเปลีย่ นแปลงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ทีส่ าํ คัญ คือ แหลงนํา้ ธรรมชาติถกู ทําลาย เนือ่ งจากไดมกี ารปดกัน้ ทางนํา้ ถมทีด่ นิ ทับลํานํา้
เพื่อสรางสิ่งปลูกสราง จึงทําใหแหลงนํ้ามีจํานวนลดลง สวนทางกับความตองการอุปโภค
บริโภคของชุมชนและนักทองเทีย่ วทีม่ จี าํ นวนมากขึน้ อีกทัง้ ปญหาเรือ่ งขยะและสิง่ ปฏิกลู ตาง ๆ
ที่ถูกทิ้งไปในลําหวยทําใหเกิดมลพิษ ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
และวิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในเกาะสมุย นอกจากนั้น เนื่องจากมีขยะที่สะสมอยูใน
พื้นที่กวา 300,000 ตัน จึงทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศจากบอขยะ สงผลตอการดําเนิน
ชีวติ ของคนทีอ่ ยูบ ริเวณใกลเคียง ทัง้ เรือ่ งของกลิน่ เหม็น สุขภาวะ และอาจเปนแหลงกระจาย
เชื้อโรคตาง ๆ สูชุมชนดวย
นอกจากนัน้ ยังมีพชื และตนไมพนื้ ถิน่ ถูกทําลาย โดยเฉพาะสวนมะพราว
ในอดีตคนเกาะสมุยนิยมปลูกมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจและเปนแหลงรายไดสําคัญ บริเวณ
โดยรอบเกาะสมุยจึงมีทิวทัศนสวยงาม แตปจจุบันพบวามีการขายที่ดินและสวนมะพราว
ใหนายทุนนําไปสรางโรงแรม รีสอรท จึงทําใหสวนมะพราวมีจํานวนลดลง ปจจุบันเหลือ
สวนมะพราวเพียงรอยละ 40 เทานั้น
ปญหาที่สําคัญอีกประการ คือ ปญหาการบุกรุกพื้นที่ อันเนื่อง
มาจากเกาะสมุยถือเปนพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงสงผลใหที่ดินในเกาะสมุย
มีมลู คาสูง และนําไปสูป ญ หาการบุกรุกพืน้ ทีเ่ พือ่ การพาณิชยและอสังหาริมทรัพย มีการลักลอบ
บุกรุกพื้นที่ภูเขาและปาเพื่อทําธุรกิจทองเที่ยว
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3.1.2 ปญหาขยะ
ปญหาขยะในพื้นที่เกาะสมุย จําแนกเปน 3 สถานการณสําคัญ คือ
ขยะลนเกาะ ขยะสายตา ระบบการบริหารจัดการขยะที่ไมมีประสิทธิภาพ
(1) สถานการณ ข ยะล น เกาะ นั บ เป น ป ญ หาต อ เนื่ อ งมาเป น
ระยะเวลานานที่เปนผลมาจากการเติบโตของเมืองอยางไมมีระบบจนเกิดขยะลนบออยาง
ควบคุมไมได แมจะมีเตาเผาขยะ แตการเผาขยะที่ขาดการคัดแยกก็สงผลใหเตาเผาพัง
ผลกระทบที่ตามมาจากการไมสามารถจัดการขยะเดิม และขยะใหมก็มีปริมาณการจัดเก็บ
อยางตอเนื่องและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นถึงวันละประมาณ 150 - 250 ตัน กลาวคือ
การทับถมของขยะเกาไมมีการคัดแยก และขยะใหมที่ทับถมสงผลใหเกิดมลพิษทางนํ้า
เนื่องจากจุดตั้งของบอขยะอยูบริเวณแหลงตนนํ้า นํ้าขยะที่หมักหมมถูกชะลางซึมลงสู
แหลงตนนํา้ และสงผลใหเกิดมลภาวะทางอากาศ อยางกลิน่ ขยะทีม่ คี วามรุนแรงมากเหลานี้
เปนสถานการณที่จะตองมีการแกไขอยางเรงดวน ซึ่งระบบการบริหารจัดการขยะที่จะนํา
เขามาจัดการกับขยะเดิมที่ทับถมควรจะเปนระบบที่ประสิทธิภาพสูงและสามารถจัดการ
ไดอยางเบ็ดเสร็จ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และไมทําใหเกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมา
ในขณะเดียวกันจะตองมีการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะใหม หรือ
การทําใหขยะใหมเกิดนอยลงจนเปน “0” ทั้งนี้ ควรจะสรางมาตรการจัดการเมือง โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมสูงสุดในการดําเนินการ
(2) ขยะสายตา เมื่อไมสามารถควบคุมระบบการจัดการขยะได
ทําใหเกิดมลภาวะทางสายตาและสงผลเสียตอทัศนียภาพของเกาะสมุย ภาพปรากฏการณทพี่ บ
ไดแก เอกชนบุกรุกและถือครองพื้นที่สาธารณะ ทั้งบนภูเขา ดงสวนมะพราว ชายหาด
บดบังความสวยงามทางธรรมชาติ มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดทั้งบริเวณขางทาง ชุมชน และ
แหลงตลาดสาธารณะ เกิดเพิงรานคาและรานอาหารที่กอสรางที่ไมไดรับอนุญาต รุกลํ้า
ทางเทาและพื้นผิวการจราจร ปายโฆษณาที่ติดตั้งอยางไมเปนระเบียบ เปนตน
(3) ระบบการบริหารจัดการขยะที่ไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสมุย
เปนพื้นที่เกาะ การขนสงขยะออกนอกเกาะเปนกิจกรรมที่ยุงยากและสิ้นเปลืองทรัพยากร
ประกอบกับปญหาประชากรและนักทองเที่ยวภายในเกาะสมุยมีจํานวนมาก จึงกอใหเกิด
ปญหาการทิ้งขยะไมเปนไปตามจุดที่กําหนดและปญหาขยะลนเกาะ ซึ่งวิธีการจัดการขยะ
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และสิ่งปฏิกูลยังใชวิธีการดั้งเดิมคือการฝงกลบและการเผา กอใหเกิดปญหามลพิษตามมา
เชน ควันพิษ กลิ่นขยะ นํ้าเนาเสียที่ไหลจากกองขยะซึมลงสูดินและแหลงตนนํ้าซึ่งสงผล
กระทบตอระบบนิเวศนของเกาะสมุย
3.1.3 นํ้าทวม
สภาพพืน้ ทีข่ องเกาะสมุยมีถนนรอบเกาะสายเดียว ปญหาใหญทสี่ ดุ
ของเกาะ คือ นํ้าทวม เนื่องจากถนนอยูตรงกลาง ขณะที่พื้นที่เกาะสมุยมีภูเขารอบเกาะ
เมื่อนํ้าไมมีที่ไปจึงตองไหลผานถนนไปลงทะเล เวลาที่ฝนตกจึงเกิดปญหานํ้าทวม
3.2 ปญหาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2.1 ระบบการบริหารจัดการเมืองยังใหความสําคัญกับการวางแผนมิติ
ทางสังคมนอย
เทศบาลนครเกาะสมุยเปนการทองเที่ยวเชิงพาณิชยจึงสงผล
ใหเกิดภาวการณควบคุมไมได การกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและผังเมืองไมสอดคลอง
กับบริบททัง้ เชิงกายภาพ ภูมศิ าสตร และวิถชี วี ติ ของความเปนเกาะสมุย มุง เนนการทองเทีย่ ว
เชิ ง เศรษฐกิ จ และปล อ ยให เ ติ บ โตอย า งไร ก ารควบคุ ม เช น การไม มี ผั ง เมื อ งกํ า หนด
เขตกอสรางโรงแรม รีสอรท แมตอมาจะมีการกําหนดเพื่อควบคุมการเติบโตของธุรกิจ
โรงแรม รีสอรท แตการดําเนินการขณะนี้ไมสามารถควบคุมได สงผลตอการเกิดขยะ
ทางสายตา บดบั ง ภู มิ ทั ศ น การทิ้ ง ร า งของรี ส อร ท ป า ยโฆษณา ซึ่ ง สภาพดั ง กล า ว
ลวนสะทอนถึง “การแกไขปญหาที่ปลายเหตุ” ทั้งยังสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต
การกินดีอยูดีของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เกาะสมุย
3.2.2 ความเปนคนเกาะสมุยถูกทําลาย
เมื่อนักทองเที่ยวไดไปเยือนเกาะสมุยมักจะคุนชินกับภาพของ
โรงแรม รีสอรท รานอาหาร รานสะดวกซื้อ และสิ่งบริการนักทองเที่ยว ที่สําคัญผูคน
จํานวนมากทีม่ าเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ จากการเก็บขอมูลพบวา มีการตัง้ คําถาม
ของคนในพื้นที่เกาะสมุยโดยเฉพาะบริเวณแหลงทองเที่ยว เชน หาดเฉวง หาดละไมวา
“คนสมุยอยูที่ไหน?” เพราะในการทองเที่ยวที่พัฒนาไปไกลแลวนั้น ไมมีความเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตหรือการทองเที่ยวที่ทําใหเขาใจถึงวิถีคนสมุยแตอยางใด ทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เชิ ง อนุ รั ก ษ หรื อ เชิ ง วิ ถี วั ฒ นธรรม ไม ไ ด มี ก ารกล า วถึ ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ ทํ า ให ค วามเป น
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อัตลักษณของทองถิน่ และประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ทีม่ คี ณ
ุ คาเลือนหายไปและถูกกลืนกลาย
เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ (การทองเที่ยวเชิงพาณิชย) ซึ่งการพัฒนาดังกลาวได
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและการทํามาหากินของคนในพื้นที่
ฉะนั้น วิถีการทองเที่ยวของเกาะสมุยที่มุงเนนทองเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
(การทองเที่ยวเชิงพาณิชย) จึงทําลายวิถีชีวิต การทํามาหากิน แมจะสามารถกระตุน
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ แตรายไดเปนของนักลงทุนขามถิ่นมากกวาที่จะกระจายรายไดสู
ประชาชนในพื้นที่ กลาวคือ “เกิดการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียม” จึงอาจกลาวไดวา
“เกาะสมุยกําลังตกอยูในภาวะที่ถูกแสวงหาผลประโยชนนักลงทุนตางถิ่น”
3.2.3 ประชากรมีความหนาแนน
เกิดการหลั่งไหลของประชากรเขามาในพื้นที่เกาะสมุยจนกลายเปน
“กลุ  ม ประชากรแฝง” คื อ การเข า มาอยู  อ าศั ย อย า งควบคุ ม ไม ไ ด ส ง ผลกระทบต อ
ความหนาแน น ของประชากรในพื้ น ที่ ระบบสาธารณู ป โภค วิ ถี ชี วิ ต สั ด ส ว นของ
งบประมาณที่ไดรับในการพัฒนารายหัว (ประชากรที่มีทะเบียนอยูในพื้นที่) เมื่อเทียบกับ
ประชากรที่มีอยูจริง จึงสงผลตองบประมาณที่ใชในการพัฒนา และสงผลสืบเนื่องใหเกิด
ผลกระทบอื่นตามมา เชน อาชญากรรม ขยะ สิ่งแวดลอม ฯลฯ สภาพการณดังกลาว
ยอมสงผลตอการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่จัดสรรตามรายหัว
ประชากรที่มีที่อยูตามทะเบียนบาน ซึ่งประชากรจริงกับประชากรตามทะเบียนมีสัดสวน
ทวีคูณ โดยเฉพาะงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคและบริหารดานสวัสดิการสังคม
เปนปญหาดานสังคมที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง ตั้งแตการพัฒนาสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณสุขการแพทย การศึกษา ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมตาง ๆ
3.2.4 สภาวะเมืองทองเที่ยวที่ไมยั่งยืน
หลายพื้นที่ในประเทศไทยที่เปนเมืองทองเที่ยว สุดทายจะมีคําตอบ
เดียวกัน คือ สถานทีท่ อ งเทีย่ วและแหลงทองเทีย่ วถูกทําลาย เพราะฉะนัน้ ก็สะทอนใหเห็นวา
ภาครัฐยังไมมเี ครือ่ งมือทีจ่ ะใชในการพัฒนาประเทศไปสูส ภาวะของเมืองทองเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนได
ประเทศไทยมีความพยายามสงเสริมแหลงทองเที่ยวขึ้นมา แตไมมีแผนในการพัฒนา
เมืองทองเทีย่ ว ไมมกี รอบการพัฒนาเพือ่ คนหาหรือสนับสนุนอัตลักษณของทองถิน่ ตลอดจน
การรักษาแหลงทองเทีย่ วใหคงความงดงามตามธรรมชาติ กลับเนนใหเกิดการลงทุนอยางเสรี
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ไมมีเครื่องมือที่จะสามารถกํากับการลงทุน ซึ่งจะสามารถชวยปองกันปญหาได แตปจจุบัน
ภาครัฐยังทํางานตามหลังไมมีแผนมารองรับการขยายตัวของการทองเที่ยว ภาคเอกชนมี
ความพรอมในเรื่องเงินทุน มีกฎหมายรองรับ มีสิทธิและเสรีภาพในการลงทุน ตรงขามกับ
ภาครัฐมักจะทํางานในเชิงของการแกปญหา พอทํางานในเชิงแกปญหางบประมาณที่ใชใน
การแกปญหาจึงไมสามารถแกไดหมด ปญหานั้นจึงถูกสะสมและมีความซับซอนเพิ่มขึ้น
3.3 ปญหาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภคที่ยังประสบปญหาในการบริหารจัดการเพื่อใหบริการ
แกประชาชนในพืน้ ทีเ่ กาะสมุย คือ ไฟฟา นํา้ การคมนาคม และบริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน
3.3.1 ปญหาดานไฟฟา
แมเกาะสมุยจะไมคอ ยมีปญ
 หาเรือ่ งระบบไฟฟาแตกม็ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับ
การบริ ห ารจั ด การ เนื่ อ งจากระบบไฟฟ า ใช ง บประมาณในการลงทุ น สู ง ทํ า ให เ สี ย
งบประมาณเพื่ อ การดู แ ลสู ง อี ก ทั้ ง บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลยั ง มี จํ า นวนน อ ย
เมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดและความหนาแน น ของประชากรที่ ใช ชี วิ ต อยู  บ นเกาะ เนื่ อ งจาก
บนเกาะสมุยมีคาครองชีพสูง ทําใหขาดบุคลากรประจําการเพื่อดูแลระบบไฟฟาของ
เกาะสมุ ย ประกอบกั บ การขยายตั ว ของเมื อ งที่ ข าดการควบคุ ม การก อ สร า ง และ
ไมสามารถบังคับใชระเบียบผังเมืองในการควบคุมการกอสรางได สงผลใหการจัดเก็บ
คาไฟฟาตกหลนและใหบริการไมทั่วถึง ทั้งนี้ หากไมมีการควบคุมปริมาณการใชไฟฟา หรือ
สัดสวนการเติบโตของความเปนเมืองอยางไรขีดจํากัด จะทําใหผลกระทบตามมาคือ
ภาวะระบบไฟฟาไมเสถียรและไมเพียงตอความตองการ หรือ อาจจะการลงทุนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาเพิ่มซึ่งถือเปนตนทุนการพัฒนาที่สูง
3.3.2 การขาดแคลนนํ้า
การเติบโตของเมืองทองเที่ยวทําใหอัตราการใชนํ้าทั้งประชาชนใน
พื้นที่ ประชากรแฝง และจํานวนนักทองเที่ยวมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แมเกาะสมุยจะเปนเกาะ
ที่ถือวามีแหลงนํ้าจืดลําดับตน ๆ ของประเทศ แตดวยสัดสวนของจํานวนประชากรและ
นักทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน สงผลตอปริมาณการใชนํ้าจืด
เกิดสภาวะขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค ดวยตนทุนการผลิตสูง แตเก็บคาบริการตํ่า
มี กํ า หนดราคามาตรฐานเดี ย วกั น มี ก ารค า งชํ า ระค า นํ้ า ซึ่ ง จากข อ มู ล คณะทํ า งาน
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ดานปญหาการขาดแคลนนํ้า เครือขายพลเมืองสมุย พบอัตราการใชนํ้าจืด 8 ลานลูกบาศก
เมตรตอป มีการขุดเจาะนํ้าใตดินและนํ้าบาดาลมาใชมากขึ้น ในขณะที่การขยายระบบทอ
สงนํา้ ขาดความคลองตัวในการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เนือ่ งดวยแตละพืน้ ทีม่ หี นวยงานรับผิดชอบ
คนละหนวยงาน การขุดเจาะที่ลึกลงไปยังชั้นใตดินลึกขึ้น ตลอดจนแหลงนํ้าดิบมีจํากัดและ
เกิดภาวะเนาเสียมากขึ้น จึงสงผลตอทรัพยากรนํ้าใตดินดวยเชนกัน
3.3.3 ปญหาเกี่ยวกับการคมนาคม
จากขอมูลของคณะทํางานศึกษาและเสนอวิธีแกไขปญหาเกาะสมุย
กลุมเครือขายพลเมืองสมุย พบวา เกาะสมุยมีถนนสายหลัก 1 สาย ที่มักเกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากการออกแบบทางวิศวกรรมจราจรที่ไมไดมาตรฐานและมีจุดอับที่เสี่ยงตอ
การเกิดอันตรายทางทองถนนไดงาย พฤติกรรมการใชรถใชถนนมีความเสี่ยง ตลอดจนยัง
ขาดการบังคับใชกฎหมายที่จริงจัง จึงเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เกาะสมุย
อีกทั้งเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ระบบแพทยฉุกเฉินก็มีขอจํากัดในเรื่องบุคลากรและระบบการ
บริหารจัดการ
3.3.4 ระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากประชากรในพื้นที่เกาะสมุยมีประชากรมากกวาตามที่แจงไว
ในทะเบียนราษฎร งานบริการดานสาธารณสุขที่เปนบริการพื้นฐานแหงรัฐจึงไมทั่วถึง
โดยเฉพาะงานบริการที่ใหกับกลุมประชากรแฝง ทั้งยังพบวา โรงพยาบาลเมืองเกาะสมุยได
รับงบประมาณตามจํานวนประชากรที่อยูในทะเบียนราษฎร แตไมเพียงพอกับจํานวน
ประชากรแฝง ประกอบกับจํานวนกับนักทองเที่ยวที่มหาศาล จึงทําใหมีจํานวนคนไข
มากกวาจํานวนเตียงที่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลได
ขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาสภาพปญหาของเกาะสมุยไดนํามาสูการพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารเทศบาลนครเกาะสมุย และการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และสาธารณูปโภค ดังนี้
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เกาะสมุย

1. การปรับปรุงรูปแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่

จากการทบทวนสภาพปญหาเชิงโครงสรางองคกรของเทศบาลนครเกาะสมุย
ในป จ จุ บั น มี ผ ลการศึ ก ษาที่ เ สนอให มี ก ารปฏิ รู ป โครงสร า งการบริ ห ารเทศบาลนคร
เกาะสมุยเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ใหสอดคลองกับภารกิจ
ดานการพัฒนาและจัดทําบริการสาธารณะ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรองรับและ
บริหารจัดการเมืองในฐานะที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของประเทศ โดยรูปแบบการ
บริหารทองถิ่นที่จะนํามาประยุกตใชนั้นจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการดวยกัน
คือ
ประการที่ 1 เป น รู ป แบบที่ มี เ อกภาพในการบริ ห ารจั ด การ กล า วคื อ
ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะสมุยนัน้ ตองมีการบริหารจัดการทีเ่ ปนเอกภาพ มีองคกรทีร่ บั ผิดชอบ
ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ โดยตรงทั้งเปนผูคิดคนนโยบายและผูปฏิบัติบนพื้นฐานของ
ความพรอมดานทรัพยากรทางการบริหารของตน และในขณะเดียวกันก็สามารถบูรณาการ
และประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถแกไขปญหาไดอยางมีระบบและทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลง
ประการที่ 2 เปนรูปแบบที่ตอบสนองตอปญหาอยางครอบคลุมและยั่งยืน
กลาวคือ ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยนั้นตองมีการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองตอ
ปญหาอยางครอบคลุมและยั่งยืน โดยจะตองไมละเลยมิติใดมิติหนึ่งไป และจะตองตั้งอยู
บนพื้นฐานของความสมดุลระหวางสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ภายในของพืน้ ทีเ่ ปนสําคัญ เพือ่ สามารถทําใหการขับเคลือ่ นภารกิจตาง ๆ อยางเปนองครวม
และมีความยั่งยืน
ประการที่ 3 เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ
กลาวคือ ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยนั้นตองการระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถเปน
กลไกสําคัญในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะ
เดียวกันกลไกการบริหารจัดการก็สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุนตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และ
ปองกันไมใหเกิดการลุกลามของปญหาอื่น ๆ ที่จะตามมา
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ประการที่ 4 เปนรูปแบบที่กระจายโอกาสและความเสมอภาคระหวางกลุม
ประชาชน กลาวคือ ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยนั้นจะตองเปนรูปแบบที่การพัฒนาใด ๆ
จะตองเปนการกระจายโอกาสและความเสมอภาคในมิติตาง ๆ ใหกับประชาชนทุกกลุมใน
พื้นที่อยางทั่วถึง โดยไมกระจุกตัวอยูกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ สําหรับกลุมทุนและธุรกิจ
จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ พืน้ ใหมากยิง่ ขึน้ อยางไรก็ตาม สําหรับการพัฒนานัน้
จะตองมุงเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งเปนสําคัญดวย
ประการที่ 5 เปนรูปแบบที่สอดคลองกับบริบททางภูมิศาสตร กลาวคือ
ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย ให ป ระชากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี การมี สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรั พ ยากรที่ มี ค วามยั่ ง ยื น มี ก ารจั ด วางผั ง เมื อ งที่ ดี ตลอดจนมี ค วามสะดวกใน
การดานสาธารณูปโภค การคมนาคม การติดตอสื่อสาร และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินนั้น สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงคือ รูปแบบการบริหารจัดการตองมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเฉพาะของพื้นที่และบริบททางภูมิศาสตร
ประการที่ 6 เปนรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวม
กลาวคือ เนื่องจากปญหาของเกาะสมุยมีผลกระทบเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยจึงตองมีการบริหารจัดการที่
สอดคล อ งและเหมาะสมกั บ แนวทางการพั ฒ นาประเทศในภาพรวม มี ก ารประสาน
นโยบายและแนวทางการทํ า งานร ว มกั น กั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพือ่ ผลักดันใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม สําหรับในประเด็นเปาหมาย
ภาพรวมของการพัฒนาในระดับประเทศนั้น เราอาจจะพิจารณาไดจากนโยบายการพัฒนา
ของรัฐบาลปจจุบัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนตน
ประการที่ 7 เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับความโปรงใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหาร ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ในอนาคตปญหาตาง ๆ ของเกาะสมุยนับวันจะยิ่งมี
ความยุงยากสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมารับผิดชอบดูแล
ปญหาตาง ๆ เหลานั้น ก็ตองมีบทบาทและอํานาจหนาที่ รวมทั้งทรัพยากรทางดาน
การบริหารที่เพียบพรอม ไมวาจะเปนดานงบประมาณ หรือบุคลากรก็ตาม เพราะฉะนั้น
ในการปรับปรุงระบบการบริหารพึงตองใหความสําคัญกับเรื่องของความโปรงใสและ
ธรรมาภิบาลในทางการบริหารใหมากยิ่งขึ้นดวย โดยประชาชนหรือภาคประชาสังคมตอง
สามารถที่จะตรวจสอบการบริหารงาน หรือมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเหมาะสม อันจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้นดวย
คุณลักษณะขางตนเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการแกไขปญหาของ
การบริหารงานของเทศบาลนครเกาะสมุยในปจจุบัน อยางไรก็ตาม จากคุณลักษณะ
ดั ง กล า วได เ คยมี ก ารนํ า เสนอทางเลื อ กรู ป แบบ (Model) สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การ
เกาะสมุยที่สําคัญ 3 รูปแบบ คือ
(1) รูปแบบ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ”
(2) รูปแบบ “องคกรมหาชนที่ทําหนาที่เฉพาะดานการทองเที่ยว”
และ
(3) รูปแบบ “ผสมผสานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ
กับองคการมหาชนทําหนาที่เฉพาะดานการทองเที่ยว”
โดยที่แตละรูปแบบตามขอเสนอทั้งสามขางตนนั้นจะมีโครงสราง
เชิงองคกรและแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานที่แตกตางกัน
ออกไปในรายละเอียดปลีกยอย แตลักษณะรวมกันของรูปแบบทั้งสามดังกลาว คือ การให
ความสําคัญกับการออกแบบโครงสรางเชิงองคกรและกระบวนการดําเนินงานที่มีเนน
ความเปนเอกภาพ มีความคลองตัวและความยืดหยุนเปนประการสําคัญเพื่อสามารถเปน
ขับเคลือ่ นภารกิจดานการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะผูว จิ ยั
จึงไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเกาะสมุย
โดยการยกสถานะของเทศบาลนครเกาะสมุยไปเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิเศษที่
เรียกวา “นครสมุย” และไดจัดทํารางพระราชบัญญัตินครสมุย พ.ศ. .... พรอมทั้งไดมี
การจัดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ โดยมีสาระสําคัญ
ของขอเสนอ ดังนี้
1.1 การยกสถานะใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ที่เรียกวา “นครสมุย”
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสภาพปญหาและความตองการในปจจุบันของเกาะสมุย คือ การยกสถานะให
เทศบาลนครเกาะสมุยเปน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ” มีชื่อเรียกวา
“นครสมุย” โดยกําหนดใหมกี ฎหมายจัดตัง้ เปนการเฉพาะ คือ รางพระราชบัญญัตนิ ครสมุย
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พ.ศ. .... ซึ่ ง เน น โครงสร า งองค ก รและกระบวนการดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เอกภาพและมี
ความคลองตัว เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ที่จําเปนสําหรับการกํากับดูแลพื้นที่เกาะสมุย
อยางยั่งยืน โดยกําหนดโครงสรางของ “นครสมุย” ที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ ใหประกอบดวย สภานครสมุย นายกนครสมุย และคณะกรรมการที่ปรึกษา
และพัฒนานโยบายนครสมุย ดังนี้
1.1.1 สภานครสมุย
สภานครสมุ ย ประกอบด ว ย สมาชิ ก จํ า นวน 24 คน
ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตนครสมุย มีประธานสภา
นครสมุยคนหนึ่ง และรองประธานสภานคร 2 คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของสมาชิก
โดยสภานครสมุยมีอํานาจหนาที่หลักในการตราขอบัญญัตินครสมุยขึ้นบังคับใช รวมทั้ง
ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของนายกนครสมุย
และมีอํานาจหนาที่สําคัญคือการอนุมัติงบประมาณ
1.1.2 นายกนครสมุย
นายกนครสมุย มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตนครสมุยเชนเดียวกับสภานครสมุย มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
4 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ ไมได ทั้งนี้ นายกนครสมุยมีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดนโยบายการบริหาร เปนผูรับผิดชอบการบริหารงานใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบัญญัติ และนโยบาย มีอํานาจในการอนุมัติกิจกรรม แผนงานและโครงการตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับราชการเมืองสมุย รวมทั้งมีอํานาจในการแตงตั้งผูซึ่งไมไดดํารงสมาชิกสภานคร
สมุย เปนรองนายกเมืองสมุย จํานวนไมเกิน 4 คน เพื่อชวยเหลือนายกนครสมุยบริหารงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนานโยบายนครสมุย
คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครสมุยเปน
องคกรหนึ่งที่เปนกลไกสําคัญในการบริหารนครสมุย รวมทั้งการกํากับและตรวจสอบ
กระบวนการทํางานของฝายบริหารนครสมุยตามหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ
โดยองคประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครสมุย มีจํานวน
21 คน ประกอบดวย ผูแทนภาคราชการ และผูแทนภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่เกาะสมุย และ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
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- กรรมการที่ผูว าราชการจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง จากหั ว หน า
ส ว นราชการจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี และผู  แ ทนรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ดํ า เนิ น กิ จ การในจั ง หวั ด
สุ ร าษฎร ธ านี ที่ จํ า เป น และเกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ น ครสมุ ย ด า นการผั ง เมื อ ง
ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด า นการท อ งเที่ ย ว ด า นการสาธารณสุ ข
ดานการศึกษา ดานการขนสงคมนาคม และดานสาธารณูปโภค จํานวน 7 คน
- กรรมการที่ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง จากผู  แ ทน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูแ ทนชุมชน ทีเ่ กีย่ วของกับดานการทองเทีย่ ว ดานการคา
และการลงทุน ดานธุรกิจโรงแรมและการบริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการเกษตร และดานแรงงาน จํานวน 7 คน
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จากผูมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการผังเมือง ดานการทองเที่ยว
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการคมนาคมและขนสง หรือดานอื่น ๆ
ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่นครสมุย จํานวน 7 คน
สําหรับวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ นั้น
ไดกําหนดให “คณะกรรมการสรรหากรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครสมุย”
มีจํานวน 9 คน ประกอบดวย นายกนครสมุย นายอําเภอเกาะสมุย ผูอํานวยการโรงเรียน
ประจําอําเภอเกาะสมุย ผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอเกาะสมุย แมทัพภาคที่ 4 เกษตร
อําเภอเกาะสมุยประธานหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี นายกสมาคมสงเสริมการทองเทีย่ ว
เกาะสมุย และผูแ ทนองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีหนาที่
และอํ า นาจในการสรรหาและเสนอชื่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษาฯ ต อ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด
ตามหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
สวนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
มีบทบาทสําคัญ 2 ประการ คือ ประการทีห่ นึง่ การใหความเห็นชอบตอแผนพัฒนานครสมุย
โดยกําหนดใหคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ มีหนาที่และอํานาจในการใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนานครสมุย โดยตองใหความเห็นชอบเปน “ลายลักษณอกั ษร” แกฝา ยบริหารนครสมุย
และจะตองเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากนี้ เมื่อฝายบริหารนครสมุยไดมีการปรับปรุง
แกไขแผนพัฒนานครสมุยเปนทีเ่ รียบรอยแลวจะตองมีการชีแ้ จงและเปดเผยตอสาธารณชน
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ใหทราบโดยทั่วกันวาไดมีการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนานครสมุยอยางไร นอกจากนั้น
คณะกรรมการทีป่ รึกษาฯ ยังมีหนาทีแ่ ละอํานาจในการใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ของนายกนครสมุย และสภานครสมุย เชน การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอบัญญัติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม เปนตน
ประการที่สอง คือ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนานครสมุย เพื่อใหแผนพัฒนานครสมุยบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย
นอกเหนื อ จากการกํ า หนดให แ ผนพั ฒ นานครสมุ ย จั ก ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ซึ่งประกอบดวย กรรมการที่มาจากการสรรหาจากตัวแทน
ภาคสวนตาง ๆ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว เห็นควรกําหนดใหคณะกรรมการที่
ปรึกษาฯ มีหนาที่และอํานาจในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของนครสมุยให
เปนไปตามแผนพัฒนานครสมุยดวย โดยใหคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จัดทํารายงานพรอม
ความเห็นหรือขอเสนอแนะตอผูวาราชการจังหวัดฯ
1.2 การแบงเขตพื้นที่ในการบริหารนครสมุย
เนือ่ งจากนครสมุยจะรับผิดชอบพืน้ ทีท่ งั้ หมดในเขตอําเภอเกาะสมุย
ซึง่ ประกอบไปดวย 7 ตําบลเพือ่ ใหการบริหารงานของนครสมุยซึง่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่
รูปแบบพิเศษใหมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลพื้นที่ตาง ๆ บนเกาะไดอยางครอบคลุม
จึงอาจจัดแบงพื้นที่ในความรับผิดชอบนครสมุยออกเปนเขต ๆ เพื่อใหแตละเขตสามารถ
ทํ า หน า ที่ ร วบรวมถึ ง สภาพป ญ หาและความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด อ ย า ง
มีประสิทธิภาพและคลองตัว โดยในการจัดแบงพืน้ ทีอ่ อกเปนเขตนัน้ ตองคํานึงถึงการตัง้ ถิน่ ฐาน
สภาพชุมชนของประชาชน และมีความสอดคลองกับการแบงเขตเลือกตั้งของสมาชิก
สภานครสมุยดวย ทั้งนี้ ในแตละเขตอาจมอบหมายใหรองนายกนครสมุยคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ และอาจมีพนักงานประจําเปนหัวหนารับผิดชอบการบริหารงานภายใน
เขตนั้น ๆ ดวยตามความเหมาะสม
1.3 การปรับปรุงหนาที่และอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะให
กวางขวางยิ่งขึ้น
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เมื่อมีความจําเปนตองกําหนดใหนครสมุยมีหนาที่และอํานาจใน
การจัดทําบริการสาธารณะใหเพิ่มขึ้นและกวางขวางยิ่งขึ้น ภายใตรูปแบบผสมผสาน
ระหวางรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษกับรูปแบบองคการมหาชน
ทําหนาที่เฉพาะดานการทองเที่ยว เพื่อใหนครสมุยตามรูปแบบโครงสรางใหมสามารถ
จัดทําบริการสาธารณะในทุกมิติ เมื่อมีศักยภาพ ความสามารถ และมีรายไดเพียงพอที่จะ
จัดทําบริการสาธารณะนั้น ๆ โดยไดกําหนดหนาที่และอํานาจที่นครสมุยตองจัดทําบริการ
สาธารณะ จํ า นวน 46 รายการ และหน า ที่ แ ละอํ า นาจที่ น ครสมุ ย อาจจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะเมื่อมีความพรอม จํานวน 6 รายการ
1.4 การตราพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให น ครสมุ ย มี ห น า ที่ แ ละ
อํานาจตามกฎหมายฉบับตาง ๆ ตามที่กําหนด
เพื่อใหนครสมุยเปนองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่
มีหนาที่และอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ของตนไดอยางคลองตัว และ
มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย จึ ง ควรพิ จ ารณาถ า ยโอนบรรดาหน า ที่ แ ละอํ า นาจ
ตามกฎหมายตาง ๆ ของหนวยงานอืน่ ใหนครสมุยสามารถดําเนินการเองได เมือ่ มีความพรอม
หรือมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยกําหนดใหนายกนครสมุยโดยความเห็นชอบของสภานคร
สมุยอาจจะเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหนครสมุยมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายฉบับตาง ๆ ที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจของนครสมุย โดยไมตอง
รอการถ า ยโอนหน า ที่ แ ละอํ า นาจตามแผนและขั้ น ตอนกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหมายความรวมถึงอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ อนุญาต พิจารณา
หรือปฏิบตั กิ ารเรือ่ งใด ๆ เฉพาะตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และใหคา ธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บไดจากการอนุมัติ อนุญาต หรือพิจารณาฯ ตกเปนของนครสมุยดวย เชน อํานาจ
ในการวางผังเมือง อํานาจในการขึ้นทะเบียนการทํางานของคนตางดาวในพื้นที่นครสมุย
อํานาจในการจัดการจราจรในพื้นที่นครสมุย อํานาจในการออกใบอนุญาตโรงแรมและ
ที่พัก เปนตน
ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ซึ่งนายกนครสมุยโดยความเห็นชอบของ
สภานครสมุยจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาขางตน คือ
หนาทีแ่ ละอํานาจตามกฎหมายตาง ๆ จํานวน 20 เรือ่ ง เชน กฎหมายวาดวยการลงทุน กฎหมาย
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วาดวยการทํางานของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก เปนตน
1.5 การใหอํานาจแกนครสมุยในการรวมกับผูอื่นจัดตั้งหรือถือหุน
ในบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือจัดตั้งองคการมหาชนทองถิ่น สหการ หรือองคการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
เพื่อใหนครสมุยสามารถสามารถหารายไดเพียงพอตอการจัดทํา
บริการสาธารณะในเขตนครสมุย จึงสมควรกําหนดใหนครสมุยอาจรวมกับผูอื่นจัดตั้งหรือ
ถือหุนในบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดก็ได โดยบริษัทนั้นตองมีวัตถุประสงคเฉพาะ
กิจการเปนสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยประโยชนแกประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จําเปนตอ
การดําเนินชีวติ เชน การไฟฟา การประปา การเดินรถประจําทาง โทรศัพท เปนตน และนครสมุย
ตองมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภานครสมุย
ทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู รวมถึงตองไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยดวย
อยางไรก็ตาม แมวานครสมุยจะสามารถจัดตั้งหรือถือหุนในบริษัท หรือบริษัทมหาชน
จํากัดก็ตาม แตนครสมุยจะคํ้าประกันหนี้สินของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือให
บริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดดังกลาวกูยืมเงิน หรือจะตั้งงบประมาณอุดหนุนกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดดังกลาวไมได หากผูดํารงตําแหนงในนครสมุยลงนาม
คํ้าประกันใด ๆ เกี่ยวกับหนี้สินหรือภาระผูกพันของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัด ก็ไมให
ถือวาบุคคลกระทําในนามและแทนนครสมุย และใหมีผลผูกพันบุคคลผูนั้นเปนการสวนตัว
นอกจากนี้ นครสมุยโดยความเห็นชอบของสภานครสมุยอาจ
จัดตั้งองคการมหาชนทองถิ่น หรือรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นจัดตั้งสหการหรือองคการที่เรียกชื่ออยางอื่น เพื่อทํา
กิจการใดอันอยูภายใตหนาที่และอํานาจของนครสมุยไดโดยใหองคการที่จัดตั้งขึ้นมีฐานะ
เปนนิติบุคคล
1.6 การตัดหนาทีแ่ ละอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
ในเขตนครสมุยใหเปนหนาที่และอํานาจของนครสมุย
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เนื่องจากองคการสวนจังหวัดสุราษฎรธานีมีหนาที่และอํานาจ
ครอบคลุมในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีทั้งจังหวัด ซึ่งยอมรวมถึงพื้นที่ของเกาะสมุยอันเปน
เขตของนครสมุยดวย ดังนัน้ จึงอาจเกิดความซํา้ ซอนกันของหนาทีแ่ ละอํานาจขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานีกับนครสมุยได จึงเห็นควรตองมีการจัดการเกี่ยวกับหนาที่และ
อํานาจระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีและนครเกาะสมุยในเขตนครสมุย
โดยกําหนดใหเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีมใิ หรวมถึงเขตพืน้ ทีข่ องนครสมุย
เพื่อตัดหนาที่และอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีในเขตนครเกาะสมุย
และใหนายกนครสมุยมีหนาที่และอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจ
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหนายกนครสมุยมีหนาที่และอํานาจอยางนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีในเขตนครสมุยได
นอกจากนัน้ นครสมุยยังมีอาํ นาจจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
บํารุงทองถิ่นบรรดาที่เปนอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตนครสมุย
โดยใหถือวานครสมุยมีฐานะเปนองคการบริหารสวนจังหวัดในเขตพื้นที่นครสมุยดวย และ
ในกรณีทไี่ มอาจแยกการจัดเก็บตามพืน้ ทีข่ ององคการบริหารสวนจังหวัดกับพืน้ ทีข่ องนครสมุยได
ก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการจัดเก็บ
และแบงรายไดที่จัดเก็บได ไปใหองคการบริหารสวนจังหวัดและนครสมุย ตามสัดสวนที่
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
1.7 การปรับปรุงเกีย่ วกับการจัดเก็บรายไดของนครสมุยใหเพิม่ มากขึน้
ปจจุบันรายไดของเทศบาลนครเกาะสมุยเปนไปตามมาตรา
66 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กลาวคือ (1) ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมาย
กําหนดไว (2) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
(3) รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล (4) รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
(5) พันธบัตรหรือเงินกูตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว (6) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม
องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
(8) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให (9) รายไดอื่นใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
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ทัง้ นี้ หากมีการปรับเปลีย่ นโครงสรางของเทศบาลนครเกาะสมุย
ไปเปนนครสมุยซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะตองมีภารกิจและ
หน า ที่ แ ละอํ า นาจมากขึ้ น ก็ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช เ งิ น งบประมาณในการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะในพื้นที่มากขึ้นตามไปดวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดที่มาของ
รายไดของนครสมุยใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน ควรกําหนดใหนครสมุยมีอํานาจในการเก็บ
คาธรรมเนียมจากการทองเที่ยว หรือคาธรรมเนียมสนามบินได และกําหนดรายไดจาก
ภาษี อากร และคาธรรมเนียมในประเภทตาง ๆ ใหชดั เจนและกวางขวางยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหนครสมุย
มีงบประมาณมากพอที่จะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ในพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหสอดคลองกับขอบเขตหนาที่และอํานาจและภารกิจในการพัฒนาพื้นที่
เกาะสมุ ย ตามรู ป แบบขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ เห็ น ควรต อ งมี
การปรับปรุงหนาทีแ่ ละอํานาจในการจัดเก็บรายไดของนครสมุยใหครอบคลุมถึงรายไดตา ง ๆ
ที่กวางขวางเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของรายไดจากภาษี อากร คาธรรมเนียม และคาปรับ
รวมทั้งสิ้น 19 รายการ และรายไดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 24 รายการ
1.8 การกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลนครสมุย
เมื่อ“นครสมุย” เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ซึง่ มีหนาทีแ่ ละอํานาจในการจัดบริการสาธารณะในเขตพืน้ ทีเ่ กาะสมุยกวางขวางมากยิง่ ขึน้
พร อมทั้ ง มี ง บประมาณรายไดจากแหลงที่ม าตาง ๆ เพิ่ มมากขึ้ น จึ ง สมควรที่ จ ะต อ ง
พิจารณากําหนดมาตรการในการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงานของนครสมุยให
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมุง เนนการมีสว นรวมของประชาชนใหมากยิง่ กวา
ในอดีตที่ผานมาที่การตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกระทํา
โดยองคกรและหนวยงานของรัฐสวนกลาง ที่มีภารกิจรับผิดชอบครอบคลุมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน จึงอาจทําใหกลไกการตรวจสอบดังกลาวเปนไปอยางลาชา
ไมสามารถแกไขหรือปองกันปญหาไดอยางตรงจุดและทันทวงที รวมทัง้ ยังขาดการมีสว นรวม
ของประชาชนในทองถิ่นนั้นดวย จึงเห็นควรกําหนดใหมี “คณะกรรมการตรวจสอบ
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ” และกําหนดหนาที่และอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานีในการกํากับดูแลใหมีความเหมาะสมสอดคลองกัน ดังนี้

48

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

1.8.1 คณะกรรมการตรวจสอบความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ
“คณะกรรมการตรวจสอบความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ”
มีหนาทีแ่ ละอํานาจในการตรวจสอบความสุจริตและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ นาที่
ของสมาชิกสภานครสมุย และผูบ ริหารนครสมุย รวมทัง้ ผูไ ดรบั มอบอํานาจใหปฏิบตั ริ าชการ
แทนบุคคลดังกลาว รวมถึงการทดสอบความสุจริตโดยการวางแผนลอใหกระทําความผิด
หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ พบว า ผู  มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยไม สุ จ ริ ต หรื อ
ขาดประสิทธิภาพ หรือความประพฤติในทางทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียหรือกอความไมสงบ
เรียบรอยตองรายงานพรอมจัดทําความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัดฯ
สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบความสุจริตฯ
ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบฯ ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จํานวนไมนอยกวา 9 คน
แตไมเกิน 15 คน คือ ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน
1 คน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 1 คน ผูแทนกระทรวงยุติธรรม จํานวน 1 คน
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1 คน ตัวแทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 คน ตัวแทนภาคสื่อมวลชน จํานวน 1 คน ตัวแทน
ประชาชนภาคสังคม อยางนอยจํานวน 3 คน โดยการสรรหาตัวแทนสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนภาคสื่อมวลชน และตัวแทน
ประชาชนภาคสังคม ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
1.8.2 หนาทีแ่ ละอํานาจของผูว า ราชการจังหวัดในการกํากับดูแล
เพือ่ วางกลไกในการกํากับดูแลนครสมุยตามหลักการกระจาย
อํานาจ ควรพิจารณากําหนดใหผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีมีหนาที่และอํานาจกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ริ าชการของนครสมุยเปนการเฉพาะแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
โดยใหมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหนายกนครสมุยชี้แจงแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของนครสมุย การทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ในเรื่ อ งที่ น ครสมุ ย ต อ งเสนอไปยั ง รั ฐ มนตรี ห รื อ กระทรวง ทบวง กรม และในกรณี ที่
ผูวาราชการจังหวัดฯ เห็นวา ประธานสภานครสมุย รองประธานสภานครสมุย กรรมการ
ที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครสมุย นายกนครสมุย หรือรองนายกนครสมุย ปฏิบัติการ
ในทางที่ อ าจนํ า มาซึ่ ง ความเสี ย หายแก น ครสมุ ย หรื อ กระทํ า การฝ า ฝ น กฎหมาย
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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ หรือกระทําการอันฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมกระทําการตามหนาที่ หรือกระทําการไมชอบดวย
หนาทีแ่ ละอํานาจ และผูว า ราชการจังหวัดฯ ไดชแี้ จง แนะนํา หรือตักเตือนแลว แตบคุ คลดังกลาว
ไมปฏิบัติตาม ใหผูวาราชการจังหวัดฯ รายงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรได
2. แนวทางในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม สังคม และสาธารณูปโภค
ขอเสนอแนวทางดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
สาธารณูปโภคของพื้นที่เกาะสมุยไดคํานึงถึงปจจัยหลักในการพัฒนาเกาะสมุยอันไดแก
ประการแรก การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถิ่น ในที่นี้คือ
การพัฒนาและขยายเครือขายขบวนชุมชน หรือ เครือขายภาคีภาคประชาสังคม ซึง่ ในพืน้ ที่
เกาะสมุยมีกลุมเครือขายพลเมืองสมุยเปนกลไกสําคัญ ทั้งนี้จะตองขยายและยกระดับ
ใหเปนกลไกหลักสําคัญในการแกไขปญหาและพัฒนางานดานสังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค เพื่อการเสริมสรางการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต
ที่มั่นคง ยั่งยืน
ประการทีส่ อง การพัฒนากลไกการปฏิบตั เิ ชิงภาคีเครือขาย ระดมและบูรณาการ
ระหวางองคกร/หนวยงาน เขามามีสว นรวมในการกําหนดและวางนโยบาย/มาตรการทองถิน่ อยางมี
สวนรวม ซึง่ พบวา งานแกไขปญหาและพัฒนาการบริหารจัดการขยะ และระบบสาธารณูปโภค
ที่ผานมาเชื่อมประสานและปฏิบัติการรวมกัน แตทั้งนี้จะตองผลักดันและยกระดับให
การปฏิบัติงานรวมเปนภารกิจรวมที่ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อสรางกลไกการบริหารจัดการ
เกาะรวมกัน
ประการที่สาม การสรางพื้นที่การปฏิบัติการรวมกันและพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ การแกไขปญหาดานสังคมทรัพยากรและสิง่ แวดลอม ระบบสาธารณูปโภค จากการศึกษา
พบวา มีภาคีเครือขายดานการบริหารจัดการขยะที่เกิดนวัตกรรมในการจัดการขยะ และ
การฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสว นรวม โดยมีแนวโนมทีจ่ ะขยายเครือขายจัดการขยะ
ซึง่ มีองคกรภาครัฐ เชน เทศบาลเมืองเกาะสมุยทีส่ นับสนุนเชิงนโยบาย กําหนดมาตรการรวมอยู
หรือเครือขายโรงแรมที่เปนสวนผลักดันสําคัญดานการจัดการขยะ หมายรวมถึงมีตนแบบ
การจัดการขยะที่เปนภาคเอกชน เชน โรงพิมพ ขยายพื้นที่ไปยังชุมชนรอบโรงพิมพ เหลานี้
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มีบทเรียนเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้น มีแนวโนมที่จะขยายเครือขายอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปน
ปจจัยสําคัญที่จะเปนฐานของขบวนชุมชน สูการเปนพื้นที่จัดการตนเองโดยชุมชนทองถิ่น
ในอนาคตตอไป
ประการที่สี่ การสงเสริมและพัฒนาสรางทุนทางสังคม ซึ่งจากศึกษาพบวา
พื้นที่เกาะสมุยเปนเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพและปจจุบัน
ก็ยังคงความอุดมสมบูรณ แมบางสวนจะถูกรุกลํ้าและถูกทําลายแตยังสามารถฟนฟูได
ในขณะเดียวพบวา “วิถีคนสมุย” เปนวิถีชีวิตที่มีความนาสนใจ และสามารถที่จะเปนจุดใน
การขับเคลือ่ นเพือ่ ฟน ฟูการดํารงชีวติ ใหมคี วามยัง่ ยืน ตลอดจนมีฐานเครือขายภาคประชาสังคม
ซึ่งเปนกลุมคลังปญญาที่เปนคนสมุยและมีความพรอมที่พัฒนาชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้เปนทุน
ทางสังคมทีม่ กี ารดําเนินการขับเคลือ่ นทางสังคมอยูอ ยางตอเนือ่ ง เพียงแตยงั ตองการสนับสนุน
สงเสริม และโอกาสที่จะพัฒนาเมืองเกาะสมุยโดยชุมชนเอง
ประการที่หา การพัฒนาและยกระดับใหกลไกของภาคสวนตาง ๆ ใหใช
ความเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดพื้นที่ปฏิบัติการรวมกัน ทั้งในระดับ
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เชน มีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะอยางตอเนื่อง เปนตน
แตทั้งนี้จะตองตระหนักรูรวมและสรางนโยบายสนับสนุนการแกไขและพัฒนาดานสังคม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น การขับเคลื่อน
การจัดการตนเองโดยชุมชนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาดานสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ระบบสาธารณูปโภค นั้น จําเปนตองยกระดับศักยภาพของชุมชนใหเปน “ขบวนชุมชน :
Community Movement” ใหเปนสวนหลักสําคัญในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เกาะสมุย โดยจะตองคํานึงถึง (1) การจัดการธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2) การกระจายอํานาจ
อยางแทจริง และ (3) การกระจายรายไดบนฐานความเปนธรรม ซึ่งกลไกสําคัญคือ
การสราง “ขบวนการชุมชนที่มีความเขมแข็ง” ทั้งนี้ตองยอมรับรวมกันวา ชุมชนทองถิ่น
สวนมากมีพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ พลเมืองเหลานี้เปนศักยภาพชุมชนหรือทุนทางสังคม
ที่ ต  อ งค น หาและปลุ ก พลั ง เข า สู  ข บวนการชุ ม ชนร ว มกั น ซึ่ ง พบว า ชุ ม ชนเกาะสมุ ย
มีขบวนการชุมชนทีม่ คี วามเขมแข็งและขยายวงกวางของขบวนการชุมชน ทัง้ นี้ หากตองพัฒนา
เมืองเกาะสมุย เพือ่ ขับเคลือ่ นเปนพืน้ ทีป่ กครองพิเศษ สําคัญทีส่ ดุ คือ “การสรางขบวนชุมชน
ใหเปนองคประกอบสําคัญของการบริหารจัดการเกาะสมุยตอไป”
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ทั้งนี้ ขอเสนอการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
สาธารณูปโภคของพื้นที่เกาะสมุยประกอบดวย 4 แนวทาง ดังนี้
2.1 การยกระดับใหนครสมุยเปนเมืองกินดีอยูดี “Well Being City”
แนวทางการพัฒนาและการยกระดับนครสมุยใหเปนเมือง “Well Being
City” คือ การยกระดับการกินดี - อยูดีของประชาชนในพื้นที่ 7 ดาน ไดแก ดานระบบ
การศึกษา ดานระบบสาธารณสุขและการแพทย ดานความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ ดานทีอ่ ยูอ าศัย
ดานการทํามาหากิน (การมีรายไดและการมีงานทํา) ดานบริการทางสังคม และดานนันทนาการ
โดยมีกลไกการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 การผลักดันเครือขายภาคประชาสังคมของนครสมุยใหเขาไปมี
สวนรวมในระบบโครงสรางการพัฒนาของนครสมุย
ทั้งในระบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ เพื่อกําหนดทิศทาง
การพัฒนาเมืองโดยชุมชนที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
ทั้งในระดับการกําหนดนโยบาย การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
2.1.2 การกําหนดใหมีนโยบายทางสังคมที่มุงการปรับฟนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เสริมสราง “Well Being”
โดยใชฐานความเปนสมุย เชน “การปรับฟน วิถคี นสมุย” “การทองเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ /เชิงนิเวศชีวิต นิเวศธรรมชาติ” “การบริการจัดการขยะอยางมีสวนรวม”
“การพัฒนากลุม ทางสังคม” (3) การสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลทางสังคมอยางรอบดาน
เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางจํานวนประชากรที่อาศัยจริง
ในพื้นที่เกาะสมุยกับการจัดระบบสวัสดิการสังคม เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาระบบการ
ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ โดยฐานขอมูลที่สําคัญ คือ ฐานขอมูล
เกี่ยวกับประชากรตามทะเบียนบาน ประชากรแฝงในรูปแบบการเปนแรงงาน หรือแฝงใน
รูปแบบนักทองเที่ยวที่เขามาอยูระยะเวลานาน ฐานขอมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคม ฐานขอมูล
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม เชน ระบบการศึกษา
ระบบสาธารณสุข ระบบสาธารณูป โภค ฯลฯ ทั้ ง ที่ เ ป น ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมโดยรั ฐ
สวัสดิการชุมชน
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2.2 การพัฒนาและยกระดับใหนครสมุยเปน “มิตรกับสิ่งแวดลอม”
ภายใตสถานการณขยะลนเมืองที่เกิดขึ้น มีขอคนพบเชิงศักยภาพที่สําคัญ
คือ การจัดการขยะเชิงพื้นที่ทั้งภาคประชาสังคม เอกชน (ธุรกิจ การโรงแรม) ที่สะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง การจั ด การขยะอย า งมี ส  ว นร ว มที่ ถื อ เป น กลไกที่ จ ะสามารถขั บ เคลื่ อ นให
เกิดระบบการบริหารจัดการขยะทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืนไดในอนาคต ซึง่ การยกระดับ
นครสมุยใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มิใชเพียงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
ทีย่ งั่ ยืนเทานัน้ ยังจะตองมีการปรับฟน สภาพของทรัพยากรสิง่ แวดลอมรวมดวย ไมวา จะเปน
การพัฒนาระบบการดูแลและฟนฟูปาตนนํ้า คูคลอง ซึ่งจะตองดําเนินการอยางรอบดาน
รวมถึ ง พั ฒ นาและยกระดั บ ของการนํ า เทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ พลั ง งานทดแทนมาใช
การประหยัดพลังงานรวมดวย ซึ่งมีขอเสนอตอการพัฒนา ดังตอไปนี้
2.2.1 กําหนดใหมีนโยบายจัดการขยะเกาอยางเรงดวน และวางระบบ
การบริหารจัดการขยะใหม
ตั้งแตระดับครัวเรือนจนถึงระดับองคกรขนาดใหญ โดยมุงเนน
การจัดการระบบอยางครบวงจรดวยตนเอง ควบคูกับการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหาร
จัดการขยะอยางมีสว นรวมและโปรงใส กลาวคือ จะตองวางแนวทางการบริหารจัดการขยะ
ที่เนน “กําจัดขยะลนเมือง ควบคุมและจัดการกับขยะสายตา วางระบบการบริหารจัดการ
ขยะอยางมีสวนรวม กําหนดและบังคับใชกฎระเบียบที่วาดวยเรื่องการบริหารจัดการขยะ
อยางเขมขน” โดยเนนการมีสวนรวมควบคูไปกับกําหนดและบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง ดั้งนั้นนโยบายและแผนงานหนึ่งของการจัดการนครสมุยจําเปนตองมีวาระเรื่อง
“การบริหารจัดการขยะ” เปนวาระเรงดวน ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมและโปรงใส
2.2.2 การวางนโยบายพั ฒ นาและฟ  น ฟู ป  า ต น นํ้ า ควบคู  กั บ นโยบาย
การบริหารจัดการขยะ
โดยที่พื้นที่เกาะสมุยมีแหลงนํ้าจืดเปนจํานวนมากและมีปาตน
หลายสาย ผลกระทบจากพื้ น ที่ ทิ้ ง ขยะขนาดใหญ ที่ มี พื้ น ที่ ใ กล ป  า ต น นํ้ า ได ส  ง ผลให
เกิดภาวะเสี่ยงตอการเกิดมลพิษทางนํ้าจากนํ้าขยะที่ซึมลงใตดิน ควรที่จะมีการดําเนินการ
ปรับปรุงแหลงนํ้าและระบบนํ้าเดิม เชน ขุดลอก ยกระดับขอบสระ ระบบรวบรวมนํ้า
ปรับปรุงซอมแซมฝาย พรอมผลิตระบบนํ้าประปา และถนน โดยปรับเปลี่ยนใหเปนระบบ
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วอเตอรกริด (Water Grid) ที่สอดคลองกับระบบการคมนาคมการและขนสงอื่น ๆ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบนํ้าเสียใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งการจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
2.2.3 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อลดมลภาวะ ประหยัด
พลังงาน และใชเทคโนโลยีทเ่ี ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเพือ่ การจัดการขยะหรือลดปริมาณขยะ
2.3 การพั ฒ นาและยกระดั บ ให น ครสมุ ย เป น “เมื อ งท อ งเที่ ย วครบวิ ถี ”
เกาะสมุยเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีทั้งปาไมที่อุดมสมบูรณ พืชพันธุที่หลากหลาย ทะเลที่สวยงาม ตลอดจนมีวิถีชีวิต
แบบคนสมุยพื้นถิ่น ฉะนั้น ขอเสนอตอการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวแบบสมุย
มีแนวทางดําเนินการ คือ การฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิมใหมีความสมบูรณ โดยการอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การพัฒนา
และยกระดับการทองเที่ยวใหเปน “เมืองทองเที่ยวครบวิถี” โดยใหนักทองเที่ยวสามารถ
เที่ยวปา เที่ยวทะเล และเที่ยวเชิงวิถีชีวิต มุงเนนการแปรผันใหเปน “การทองเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ” “การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ” ซึง่ เปนการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนผานการใหความสําคัญ
กับการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการกําหนดและจัดตั้ง “โซนหรือพื้นที่
อนุรกั ษเปนชุมชนดัง้ เดิมของคนเกาะสมุย” เพือ่ ใหความรูก บั คนรุน หลัง และนักทองเทีย่ วตางชาติ
ตลอดจนการใหสถานประกอบการหรือจังหวัดดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเกาะสมุย โดยทําความเขาใจรวมกันใหตรงกัน
พรอมทั้งการพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะของกลุมการทองเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงระหวาง
แหลงทองเทีย่ วหลักและแหลงทองเทีย่ วรอง ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของการทองเทีย่ ว
ใหไดมาตรฐานสากล
2.4 การยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อใหนครสมุยเปน “เมืองปลอดภัยนาอยู”
การหลั่งไหลเขามาของนักทองเที่ยวและแรงงานตางชาติที่มีแนวโนมสูงขึ้น
และดวยขอจํากัดของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาเมืองซึ่งถูกกําหนดดวยประชากร
ตามทะเบียนราษฎร ซึง่ สงผลตอระบบสาธารณูปโภคทีไ่ มสามารถรองรับประชากรเหลานัน้ ได
ฉะนั้น จึงมีขอเสนอตอแนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้
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2.4.1 การสํารวจพื้นที่ ปรับ และพัฒนาผังเมือง
ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของเกาะสมุ ย โดยที่ “ผั ง เมื อ ง” จะเป น ตั ว กํ า หนดพื้ น ที่ สั ง คม การจั ด การระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการพื้นที่ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หากผังเมืองดีการจัดการ
สาธารณูปโภคจะดีขึ้น บริเวณเขตที่อยูอาศัยตองมีระบบสาธารณูปโภครองรับ ไมวาจะ
เปนในเรื่องของระบบทอรวบรวมนํ้าเสียหรือระบบบําบัดนํ้าเสีย
2.4.2 การวางแผนการใชประโยชนของที่ดิน
โดยการกําหนดสัดสวนความหนาแนนประชากรแตละพื้นที่ ไปจนถึง
ลักษณะของการใชประโยชนโดยคํานึงถึงการพัฒนาและทิศทางของเมือง ทั้งนี้ จะตองมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองใหมคี วามชัดเจน เนือ่ งจากปจจุบนั มีเพียงการกําหนดเขต
การก อ สร า ง แต ไ ม ไ ด มี ก ารออกแบบการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ ใ ห ต อบสนองต อ ทิ ศ ทาง
การพัฒนาของเกาะสมุย ควรมีการออกแบบที่สะทอนภาพของการอยูรวมกันระหวาง
สังคมใหมของนครสมุยและความเปนชุมชนดั้งเดิม โดยคํานึงถึงองคประกอบพื้นฐานที่ตอง
มี เชน ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ประวัติศาสตร พื้นที่ชุมชนดั้งเดิม พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ทํากิน พื้นที่ประมงชายฝง เปนตน
สรุปผลการศึกษา
คณะผู  วิ จั ย ได ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและแนวทางในการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย
โดยมุงเนนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่ และ
ไดเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยใหมกี ารปรับปรุงรูปแบบการบริหารดวยการการยกสถานะ
เทศบาลนครเกาะสมุยเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่เรียกวา “นครสมุย”
พรอมทั้งมีการปรับปรุงโครงสราง หนาที่และอํานาจ การจัดเก็บรายได และกําหนด
มาตรการกํากับดูแลใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและการเปน
เมืองทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ โดยคํานึงถึงความตองการและการมีสว นรวมของประชาชนในทองถิน่
ควบคูไปกับการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานสาธารณูปโภค และ
การพัฒนาเกาะสมุยภายใต 4 มาตรการหลัก คือ (1) การยกระดับนครสมุยเปนเมืองกินดีอยูด ี
“Well Being City” (2) การยกระดับนครสมุยเปน “มิตรกับสิง่ แวดลอม” (3) การยกระดับ
นครสมุยเปน “เมืองทองเทีย่ วครบวิถ”ี และ (4) การยกระดับสาธารณูปโภคเพือ่ ใหนครสมุย
เปน “เมืองปลอดภัยนาอยู”

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย

55

กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอขอบคุณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย
ปงบประมาณ 2561
References
Committee on Local Administration, National Assembly. (2016). The Reform
of the Form of Local Administration of Tourist Cities. Bangkok:
Secretariat of the Senate. (In Thai)
Sub - committee on Public Participation and Transfer of Power to Special
Local Authorities, Committee on Local Administration, National
Assembly. (2016). Summary Report on Problems of Koh Samui.
Bangkok: Secretariat of the Senate. (In Thai)
Praipol Koomsub and others. (2008). Project on Developing Database of the

Ofﬁce of the National Economic and Social Development Council.

Bangkok: Ofﬁce of the National Economic and Social Development
Council. (In Thai)
Thongchai Wongchaisuwan and others. (2005). The Development of the
Structure of Regional Administration. Bangkok: Ofﬁce of the Public
Sector Development Commission. (In Thai)
Somkit Lertpaithoon and others. (2003). A Study in Problems with Improving

the Form of Administration and Development of Koh Samui.

Bangkok: Department of Local Adminstration. (In Thai)

Interview
Ramnert Jaikhang (Interviewee) Pimchat Rossuthum and Punika Apirakkaisorn
(Interviewer). Kohsamuimunicipality kohsamui district, Suratthani
province. On 11th January 2018.

