
ป�ญหาในการจัดบร�การสาธารณะ

เพ�่อรองรับการท�องเที่ยว

ในอำเภอชายแดน

ส��งที่งานศึกษาครั�งนี้พบ

สะท�อนป�ญหาภาพรวมของประเทศ

ที่ยังคงลักษณะของ 

“การรวมศูนย�อำนาจแบบแยกส�วน” อยู�มาก

ผลการศึกษายืนยันเช�นเดิม

“ท�องถิ�นมีอำนาจอันจำกัด”

พ�้นที่
ทับซ�อน
อำนาจ
ซ�อนทับ



จัดพิมพ�และเผยแพร�โดย: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม� (PPSI)  
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) 
เลขที่ 99/8 ศูนย�เร�ยนรู�สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท�: 0 2343 1500 โทรสาร: 0 2343 1551
www.thaihealth.or.th

จัดพิมพ�และเผยแพร�โดย: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม� (PPSI)
เลขที่ 145/5 หมู� 1 ตำบลช�างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเช�ยงใหม� 50300
โทรศัพท�: 0 5332 7590-1 โทรสาร: 0 5332 7590-1 # 16
www.tuhpp.net

ป�ที่พิมพ�: กุมภาพันธ� 2557
จำนวนพิมพ�: 1,000 เล�ม
ออกแบบ/จัดพิมพ�: ล�อคอินดีไซน�เว�ร�ค โทรศัพท�: 0 5321 3558



พื้นที่ทับซ้อน อำ�น�จซ้อนทับ:
ปัญห�ในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะ
เพื่อรองรับก�รท่องเที่ยว
ในอำ�เภอช�ยแดน*
Area and Authority Overlap:
an Obstacle in Providing Public Services for 
Tourists in Border Districts

	 ณัฐกร	วิทิตานนท์

	 สำ�นักวิช�นิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

*  หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของร�ยง�นวิจัย	เรื่อง	”ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 	 ในการจัดบริการสาธารณะ	เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน	กรณีศึกษาอำาเภอเชียงแสน	และ 
	 	 อำาเภอเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย„	 โดยผู้เขียน	 เสนอต่อแผนง�นสร้�งเสริมนโยบ�ยส�ธ�รณะที่ดี	 (นสธ.)	 
	 	 ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของ	 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 (สสส.)	 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน 
	 	 สิงห�คม	 2556	 ต้องขอขอบพระคุณ	 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์	 ข�วสอ�ด	 ผู้อำ�นวยก�ร	 นสธ.	 รวมถึงทุกท่�นซึ่งอยู่ 
	 	 เบื้องหลังม�	ณ	ที่นี้
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	 อำ�เภอเชียงแสนและอำ�เภอเชียงของมีที่ตั้งท�งภูมิศ�สตร์อยู่ในจุดที่ส�ม�รถ
จะเชื่อมต่อเข้�กับจีนได้โดยง่�ย	ทั้งท�งนำ้�	และท�งบก	 (ภ�พที่	 1)	ทำ�ให้มีโอก�สในด้�น
ก�รค้�และก�รลงทุนสูงม�ก	 เห็นได้จ�กมูลค่�ก�รค้�ช�ยแดนที่เพิ่งสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
ตลอดหล�ยปีม�นี้	รัฐบ�ลจึงต้องจัดว�งตำ�แหน่งท�งยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน�
เมืองไว้ให้	โดยกำ�หนดให้	”เชียงแสน„	เป็นเมืองแห่งท่�เรือส่งออก-นำ�เข้�	(Port	City)	และ
เมืองท่องเที่ยวประวัติศ�สตร์	”เชียงของ„	เป็นเมืองศูนย์กล�งก�รเปลี่ยนถ่�ยและกระจ�ย
สินค้�หล�ยรูปแบบ	 (Logistic	City)	 และเมืองแวะหรือผ่�นสำ�หรับนักท่องเที่ยว	ยิ่งไป
กว่�นั้นคือ	ทั้งสองอำ�เภอจัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนจังหวัดเชียงร�ยที่อ�จมีขึ้น 
ในอน�คต
	 โครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐบ�ลที่ทยอยเกิดขึ้นในพื้นที่ล้วนแล้วแต่เป็นไป 
เพื่อตอบโจทย์ข้�งต้น	ไม่ว่�จะท่�เรือพ�ณิชย์เชียงแสน	หรือสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งที่	4	
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งภ�ยหลังสะพ�นเปิดใช้ง�นจริงปล�ยปี	2556	ก็จะมีโครงก�รขน�ดใหญ่
สืบเนื่องต�มม�อีกม�กม�ย	 ไม่ว่�จะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่�ยรูปแบบก�รขนส่งสินค้�	 นิคม
อุตส�หกรรม	 สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รระหว่�งประเทศ	 รวมกระทั่งโครงก�รก่อสร้�งรถไฟ
ท�งคู่	ส�ยเด่นชัย-เชียงร�ย-เชียงของ
	 ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจย่อมส่งผลดีต่อก�รท่องเที่ยวด้วย	โดยเฉพ�ะตล�ด
ประเทศจีน	 ตลอดหล�ยปีม�นี้ช�วจีนจำ�นวนม�กเข้�ม�ยังประเทศไทยโดยเลือกที่จะ 
เดินท�งผ่�นจังหวัดเชียงร�ย	ทั้งท�งรถยนต์	ด้�น	อ.เชียงของ	และท�งเรือ	ด้�น	อ.เชียงแสน	
และมีแนวโน้มโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องอีกด้วย
	 สถิติของปี	2555	มีคนต่�งช�ติที่ใช้หนังสือเดินท�งเข้�ประเทศไทย	(ส่วนใหญ ่
คือ	 ช�วจีน)	ณ	ด่�นตรวจคนเข้�เมืองเชียงแสน	 ม�กถึง	 4,526	 คน	 ขณะที่ปริม�ณเรือ	
(รวมทั้งเรือโดยส�รและเรือสินค้�)	 รวมแล้ว	 7,554	 ลำ�	 ขณะที่ข้อมูล	ณ	ด่�นตรวจคน 
เข้�เมืองเชียงของ	 มีคนต่�งช�ติเข้�ม�ม�กถึง	 74,605	 คน	 และมีปริม�ณรถ	 (นับรวมรถ
ทุกประเภท	ทั้งรถยนต์	รถจักรย�นยนต์	รถตู้	และรถบรรทุก)	ทั้งสิ้น	18,910	คัน	โดยที่
ในเดือนกุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม�	(ปี	2556)	มีคนต่�งช�ติเดินท�งเข้�ไทยที่ด่�นนี้	11,920	คน	
และมีก�รนำ�รถยนต์เข้�ม�ม�กถึง	566	คัน	สูงขึ้นหล�ยเท่�ตัวเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเดือน

บทนำ�
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ภ�พที่ 1  แผนที่แสดงเขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน จังหวัดเชียงร�ย

เดียวกันของ	3	ปีก่อนหน้�นี้	เชื่อว่�เป็นผลจ�กปร�กฏก�รณ์ของภ�พยนตร์จีนเรื่อง	Lost	
in	Thailand	ที่ม�ถ่�ยทำ�ที่จังหวัดเชียงใหม่เกือบตลอดทั้งเรื่อง	และกล�ยเป็นภ�พยนตร์
ที่ทำ�ร�ยได้สูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ในจีนขณะนั้น
	 ข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ�ครั้งนี้	พบว่�	นักท่องเที่ยวจีนส�ม�รถเดินท�งเข้�ม� 
ในประเทศไทยได้โดยง่�ย	เนื่องจ�กท�งก�รไทยไม่ได้มีหลักเกณฑ์เข้มงวด	หรือเงื่อนไข
ยุ่งย�กนัก	 ก�รนำ�รถยนต์ส่วนตัวจ�กจีนเข้�ม�ก็ค่อนข้�งจะสะดวกเช่นกัน	 เพียงผู้ขับขี่ 
ยื่นเอกส�รเกี่ยวกับรถยนต์ครบถ้วน	และจัดทำ�ประกันภัยให้เรียบร้อยเท่�นั้น	โดยที่ผู้ขับขี่
ไม่จำ�เป็นต้องมีใบขับขี่ส�กล	(กฏหม�ยไทยยังมิได้บังคับให้ต้องมี	ตรงกันข้�มกับก�รนำ�
รถไทยเข้�จีน	ซึ่งต้องทำ�เรื่องขออนุญ�ตนำ�รถเข้�ไปก่อนล่วงหน้�	และมีแผนก�รท่องเที่ยว
โดยละเอียดประกอบก�รขออนุญ�ตอีกด้วย)	นักท่องเที่ยวจีนโดยม�กมักรวมกลุ่มขับรถ
ม�กันเองเป็นค�ร�ว�น	คณะละหล�ยสิบคัน	และจะม�ขอรับก�รตรวจลงตร�ที่ด่�น	(visa	
on	arrival)	ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้�งมีฐ�นะดี	ข้อสังเกตที่น่�สนใจคือ	ช�วจีน
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1	 	บ�งเดือนที่ข้อมูลข�ดห�ยไป	 ตัวเลขจำ�นวนของเดือนนั้นจะถูกระบุเป็นศูนย์	 ซึ่งมีทั้งสิ้นห้�เดือน	 ได้แก่	 
	 	 เดือนตุล�คม	มีน�คม	และธันว�คม	พ.ศ.	2553	เดือนมกร�คม	และมีน�คม	พ.ศ.	2554

นิยมเข้�ม�เที่ยวไทยในช่วงที่มีเทศก�ลที่เป็นวันหยุดย�วของจีน	คือ	ช่วงวันช�ติ	(ต้นเดือน
ตุล�คม)	 และในเทศก�ลตรุษจีน	 (ร�วปล�ยเดือนมกร�คมถึงต้นเดือนกุมภ�พันธ์)	มิใช่
ขึ้นอยู่กับเทศก�ลประเพณีสำ�คัญของท�งฝั่งไทย	ไม่ว่�จะเป็นสงกร�นต์หรือลอยกระทง
	 จ�กที่ได้กล่�วม�	 ส่งผลให้สองอำ�เภอช�ยแดนนี้กล�ยเป็นพื้นที่ที่มีบริบท
คว�มเคลื่อนไหว	 ทั้งในด้�นก�รค้�	 ก�รลงทุน	 ก�รบริก�ร	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต่อก�ร
ขย�ยตัวด้�นก�รท่องเที่ยว	 อันเป็นผลโดยตรงจ�กก�รเดินท�ง-ขนส่งที่รวดเร็ว	 และ
สะดวกม�กขึ้น	 และในฐ�นะช่องท�งที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภ�ค	 เช่น	 
จีน	 เวียดน�ม	 คำ�ถ�มคือ	 หน่วยง�นภ�ครัฐระดับต่�งๆ	 ที่มีภ�รกิจรับผิดชอบอยู่ใน
พื้นที่	 รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	ขณะนี้มีคว�มพร้อมในก�รจัดบริก�ร
ส�ธ�รณะเพื่อรองรับก�รท่องเที่ยวหรือไม่	 ม�กน้อยเพียงใด	 และอะไรบ้�งที่เป็นปัญห�
อุปสรรคสำ�คัญ

ภ�พที่ 2  จำ�นวนรถยนต์ที่เข้�ม�ท�งจุดตรวจเชียงของ ช่วงปี 2553-25551
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 วัตถุประสงค์

 1.	 เพื่อสำ�รวจสภ�พพื้นฐ�น	และข้อมูลทั่วไปของอำ�เภอเชียงแสน	และอำ�เภอ 
	 	 เชียงของ	
 2.	 เพื่อศึกษ�คว�มพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษ� 
	 	 ในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	 และด้�นก�รส่งเสริม 
	 	 ก�รท่องเที่ยว	รวมถึงประเด็นปัญห�ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 วิธีก�รศึกษ�

	 ก�รศึกษ�นี้อ�ศัยข้อมูลเชิงคุณภ�พเป็นหลัก	 โดยใช้วิธีก�รหล�ยรูปแบบ	 
ไม่ว่�จะศึกษ�จ�กเอกส�รร�ชก�ร	เช่น	แผนพัฒน�ส�มปีของ	อปท.	ระหว่�งปี	2556-2558	
เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ	 เรื่อง	 งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2555	
กฏหม�ย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ตลอดจนเทศบัญญัติอื่นๆ	ทบทวนวรรณกรรม	สำ�รวจโดย
ใช้แบบรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยออกแบบเอง	 ซึ่งให้	 อปท.แต่ละแห่งทำ�ก�รรวบรวมส่งให้	
สัมภ�ษณ์เชิงลึกจ�กผู้บริห�ร	และเจ้�หน้�ที่ของ	อปท.	รวมถึงส่วนร�ชก�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	
ไม่ว่�จะท�งอำ�เภอ	 ด่�นตรวจคนเข้�เมือง	 ฯลฯ	 รวมถึงอ�ศัยก�รสังเกตก�รณ์แบบมี 
ส่วนร่วมจ�กก�รลงพื้นที่จริง
	 โดยกำ�หนดขอบเขตเชิงพื้นที่ในก�รศึกษ�อิงต�ม	อปท.เป้�หม�ย	จำ�นวน	5	แห่ง	
ได้แก่	(1)	เทศบ�ลตำ�บลเวียง	อ.เชียงแสน	(2)	เทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงแสน	อ.เชียงแสน	
(3)	 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นแซว	 อ.เชียงแสน	 (4)	 เทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงของ	
อ.เชียงของ	และ	(5)	เทศบ�ลตำ�บลเวียง	อ.เชียงของ
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	 ด้วยคว�มเป็นอำ�เภอช�ยแดนที่มีแม่นำ้�เป็นพรมแดนระหว่�งประเทศนี่เอง 
ที่ทำ�ให้มีหน่วยง�นของรัฐส่วนกล�งเข้�ม�อยู่ในพื้นที่เป็นจำ�นวนม�ก	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
หน่วยร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจด้�นคว�มมั่นคง	ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�นที่ดูแลปัญห� 
เส้นเขตแดน	ลักลอบเข้�เมือง	และสินค้�ผิดกฏหม�ย	
	 ภ�ยในพื้นที่	อ.เชียงแสน	มีหน่วยง�นบริห�รรวมทั้งสิ้น	45	หน่วย	(ไม่นับรวม 
โรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นลงไป)	 เป็นหน่วยง�นส่วนกล�ง	 
24	หน่วย	เช่น	สถ�นีตำ�รวจนำ้�	1	อำ�เภอเชียงแสน	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เชียงร�ย	
เขต	 3	 หน่วยเรือรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยต�มลำ�แม่นำ้�โขง	 เขตเชียงร�ย	 สถ�นีเรือ
เชียงแสน	 โรงพย�บ�ลเชียงแสน	 ฯลฯ	หน่วยง�นส่วนภูมิภ�ค	 8	 หน่วย	 เช่น	 สำ�นักง�น
ที่ดินจังหวัดเชียงร�ย	 ส�ข�เชียงแสน	 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอเชียงแสน	 เป็นต้น	 
หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ	 6	 หน่วย	 เช่น	 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	 อำ�เภอเชียงแสน	 ธน�ค�ร 
เพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	 ส�ข�เชียงแสน	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
7	แห่ง	ส่วนหน่วยก�รปกครองท้องที่แยกย่อยออกเป็น	6	ตำ�บล	70	หมู่บ้�น
	 ส่วนใน	อ.เชียงของ	มีหน่วยง�นบริห�รรวมทั้งสิ้น	 36	หน่วย	 เป็นหน่วยง�น 
ส่วนกล�ง	15	หน่วย	(ไม่นับรวมโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
ลงไป)	เช่น	ด่�นศุลก�กรเชียงของ	สำ�นักง�นสรรพ�กรพื้นที่	ส�ข�เชียงของ	หน่วยป้องกัน
รักษ�ป่�ที่	 ชร.8	 (ห�ดไคร้)	 โรงเรียนเชียงของวิทย�คม	ฯลฯ	 เป็นหน่วยง�นส่วนภูมิภ�ค	
8	 หน่วย	 เช่น	 สำ�นักง�นประมงอำ�เภอเชียงของ	 สำ�นักง�นพัฒน�ชุมชนอำ�เภอเชียงของ	
เป็นต้น	เป็นหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ	8	หน่วย	เช่น	ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค	ส�ข�เวียงเชียงของ	
ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์เชียงของ	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 8	 แห่ง	 และแบ่งเป็นเขตก�ร
ปกครองท้องที่ได้อีก	7	ตำ�บล	103	หมู่บ้�น
	 ข้อสังเกตคือ	 ไม่มีหน่วยง�นภ�ครัฐทั้งในระดับส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค 
ที่รับผิดชอบง�นด้�นก�รท่องเที่ยวเข้�ม�จัดตั้งสำ�นักง�นอยู่ในพื้นที่สองอำ�เภอนี้แต่ 
อย่�งใด	ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�นสังกัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	หรือก�รท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	(หรือ	ททท.ที่ถือเป็นรัฐวิส�หกิจ)	ทว่�หน่วยง�นหลักเหล่�นี้เองที่ถือได้ว่�
มีบทบ�ทอย่�งสูงในก�รนำ�เอ�งบประม�ณม�ลงในพื้นที่	เช่น	ผ่�นโครงก�รของสำ�นักง�น
ก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดเชียงร�ย	เป็นต้น

ผลก�รศึกษ�
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	 นอกเหนอืจ�กนีก้ม็หีนว่ยง�นทีอ่�จมสีว่นเกีย่วขอ้งอยูบ่�้ง	เชน่	พพิธิภัณฑสถ�น 
แห่งช�ติเชียงแสน	 สังกัดกรมศิลป�กร	 กระทรวงวัฒนธรรม,	 เขตห้�มล่�พันธ์สัตว์ป่�
หนองบงค�ย	(หรือทะเลส�บเชียงแสน)	สำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์ที่	15	(เชียงร�ย)	สังกัด
กรมอุทย�นแห่งช�ติ	สัตว์ป่�	และพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	
เป็นต้น
	 ขณะที่หน่วยง�นที่รับผิดชอบภ�รกิจด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นหลักที่จะเอื้อต่อ
ก�รท่องเที่ยวในพื้นที่	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รคมน�คมขนส่งนั้น	
พบว่�มีหน่วยง�นจำ�นวนม�ก	 และแทบทั้งหมดเป็นร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง	 ซึ่งไม่ได้มี
ที่ทำ�ก�รส�ข�ตั้งอยู่ในพื้นที่	จึงเต็มไปด้วยข้อจำ�กัดในเชิงบริห�รจัดก�ร	เช่น	ตอบสนอง
ต่อปัญห�ในพื้นที่หรือคว�มต้องก�รของประช�ชนล่�ช้�	 คว�มซำ้�ซ้อนและซ้อนทับในเชิง
พื้นที่และอำ�น�จหน้�ที่	ทำ�ให้ข�ดเอกภ�พ	ไม่มีก�รบูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�น	ฯลฯ

ภ�พที่ 3  จุดจอดรถประจำ�ท�งบริเวณตัวอำ�เภอเชียงแสน และอำ�เภอเชียงของ
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ตารางที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่

หน่วยงาน สังกัด กฏหมายที่ให้อำานาจ

ส่วนกลาง

1) หมวดก�รท�งเชียงแสน

และสะพ�น พ.ศ. 2497

2) หมวดก�รท�งเชียงของ (ขึ้นตรงต่อ

แขวงก�รท�งเชียงร�ยที่ 2 (เชียงคำ�) 

สำ�นักง�นท�งหลวงที่ 2 แพร่)

กรมท�งหลวง 

กระทรวงคมน�คม

1) พ.ร.บ.กำ�หนดค่�ธรรมเนียม

ก�รใช้ย�นยนตร์

บนท�งหลวง

2) พ.ร.บ.ท�งหลวง พ.ศ. 2535

1) สำ�นักง�นท�งหลวงชนบท

จังหวัดเชียงร�ย (สำ�นักง�น

ท�งหลวงชนบทที่ 17 (เชียงร�ย))

กรมท�งหลวงชนบท 

กระทรวงคมน�คม

1) พ.ร.บ.ท�งหลวง พ.ศ. 2535

1) สำ�นักง�นเจ้�ท่�ภูมิภ�คที่ 1 

ส�ข�เชียงร�ย

กรมเจ้�ท่� 

กระทรวงคมน�คม

1) พ.ร.บ.ก�รเดินเรือ

ในน่�นนำ้�ไทย พ.ศ. 2456

2) พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481

3) พ.ร.บ.ก�รขนส่งต่อเนื่อง

หล�ยรูปแบบ พ.ศ. 2548

1) สถ�นีตำ�รวจภูธรอำ�เภอเชียงแสน  

2) สถ�นีตำ�รวจภูธรบ้�นแซว 

3) สถ�นีตำ�รวจภูธรอำ�เภอเชียงของ 

4) สถ�นีตำ�รวจภูธรบุญเรือง 

5) สถ�นีตำ�รวจนำ้� 1 อำ�เภอเชียงแสน 

6) สถ�นีตำ�รวจนำ้� 2 อำ�เภอเชียงของ 

7) สถ�นีตำ�รวจท�งหลวง 5 (พะเย�)

สำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ

1) พ.ร.บ.เพิ่มอำ�น�จตำ�รวจ

ในก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รกระทำ�ผิดท�งนำ้� 

พ.ศ. 2496

2) พ.ร.บ.จร�จรท�งบก 

พ.ศ. 2522

3) รวมถึง พ.ร.บ.ที่มีโทษ

ท�งอ�ญ�ทุกฉบับ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ส่วนภูมิภาค

1) สำ�นักง�นขนส่งจังหวัดเชียงร�ย 

(รับผิดชอบพื้นที่อำ�เภอเชียงแสน) 

2) สำ�นักง�นขนส่งจังหวัดเชียงร�ย 

ส�ข�อำ�เภอเทิง 

(รับผิดชอบพื้นที่อำ�เภอเชียงของ)

กรมก�รขนส่งท�งบก 

กระทรวงคมน�คม

1) พ.ร.บ.ก�รขนส่งท�งบก 

พ.ศ. 2522

2) พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

รัฐวิสาหกิจ

1) ท่�เรือพ�ณิชย์เชียงแสน 

2) ท่�เรือเชียงของ

ก�รท่�เรือ

แห่งประเทศไทย

1) พ.ร.บ.ก�รท่�เรือ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

1) สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รอำ�เภอเชียงของ 

(อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง)

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด 1) จัดตั้งขึ้นต�มประมวล

กฏหม�ยแพ่ง และพ�ณิชย์



9ปัญห�ในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะเพื่อรองรับก�รท่องเที่ยวในอำ�เภอช�ยแดน

ตารางที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ (ต่อ)

หน่วยงาน สังกัด กฏหมายที่ให้อำานาจ

ส่วนท้องถิ่น

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงร�ย 1) พ.ร.บ.องค์ก�รบริห�ร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

2) พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและ

ขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จ

ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3) พ.ร.บ.ท�งหลวง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2549

เทศบ�ล 

อำ�เภอเชียงแสน:

1) เทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงแสน 

2) เทศบ�ลตำ�บลโยนก

3) เทศบ�ลตำ�บลเวียง

อำ�เภอเชียงของ:

1) เทศบ�ลตำ�บลครึ่ง

2) เทศบ�ลตำ�บลบุญเรือง 

3) เทศบ�ลตำ�บลเวียง 

4) เทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงของ 

5) เทศบ�ลตำ�บลศรีดอนชัย

6) เทศบ�ลตำ�บลสถ�น 

7) เทศบ�ลตำ�บลห้วยซ้อ

1) พ.ร.บ.เทศบ�ล พ.ศ. 2496

2) พ.ร.บ.จัดระเบียบก�รจอด

ย�นยนตร์ในเขตเทศบ�ล

และสุข�ภิบ�ล พ.ศ. 2503

3) พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและ

ขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จ

ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4) พ.ร.บ.ท�งหลวง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2549

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

อำ�เภอเชียงแสน:

1) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นแซว 

2) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลป่�สัก

3) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่เงิน 

4) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลศรีดอนมูล

อำ�เภอเชียงของ: 

1) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลริมโขง

1) พ.ร.บ.สภ�ตำ�บลและ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

พ.ศ. 2537

2) พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและ

ขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จ

ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3) พ.ร.บ.ท�งหลวง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2549



10 พื้นที่ทับซ้อน อำ�น�จซ้อนทับ

	 จ�กก�รสำ�รวจพบว่�โครงสร้�งพืน้ฐ�นทีเ่อือ้ตอ่ก�รทอ่งเทีย่วต�มแนวช�ยแดน
หล�ยเรื่อง	ไม่ว่�จะเรื่องถนน	ระบบขนส่งส�ธ�รณะ	สถ�นีขนส่งท�งบกและท�งนำ้�	ยังไม่มี
คว�มพร้อมเท่�ที่ควร	 เช่น	ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	1129	 (อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ)	
ชำ�รุดเสียห�ยอย่�งหนัก	ถนนเข้�สู่แหล่งท่องเที่ยวในบ�งพื้นที่ยังเป็นถนนดิน	(เช่น	บ้�น
ห้วยนำ้�เย็น	(อบต.บ้�นแซว	อ.เชียงแสน),	นำ้�ตกห้วยเม็ง	(เทศบ�ลตำ�บลเวียง	อ.เชียงของ))	
ระบบขนส่งส�ธ�รณะเท่�ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อก�รเชื่อมโยงกันระหว่�งทั้งสองอำ�เภอ	 
(บนเส้นท�งนี้ไม่มีรถโดยส�รประจำ�ท�งขน�ดใหญ่วิ่งผ่�น	 คงมีแต่รถสองแถวขน�ดเล็ก
ส�ยเชียงแสน-เชียงของให้บริก�ร	ซึ่งมีอย่�งจำ�กัด	ไม่เกินวันละ	3	เที่ยว	อีกทั้งต�ร�งเดินรถ 
ก็ไม่ค่อยแน่นอนขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้โดยส�รในแต่ละเที่ยว)	 ไม่มีสถ�นีขนส่งท�งบก	 
(จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยส�รมักจอดหน้�สถ�นที่อันเป็นที่ตั้งของสำ�นักง�นส�ข�ของผู้ให้
บริก�รร�ยนั้น	 โดยเฉพ�ะบริเวณถนนแถวตล�ด)	 และสถ�นีขนส่งท�งนำ้�บ�งแห่งข�ด
ม�ตรฐ�น	(หล�ยแห่งมีสภ�พเป็นที่ทร�ยช�ยตลิ่ง)	เป็นต้น
	 หน่วยง�นที่ปร�กฏชื่อในต�ร�งข้�งต้นหม�ยถึงหน่วยง�นทั้งหมดที่มีอำ�น�จ
ในพื้นที่	 อ.เชียงแสน	 และ	 อ.เชียงของ	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจด้�นก�รคมน�คม
ขนส่ง	เห็นได้ชัดเจนว่�กฏหม�ยที่เกี่ยวข้องมีหล�ยฉบับ	และแบ่งสรรอำ�น�จที่สลับซับซ้อน	 
กล่�วคือ	 กฏหม�ยแต่ละฉบับจะมีเจ้�หน้�ที่บังคับใช้กฏหม�ยต่�งกันหล�ยหน่วยง�น	 
ไม่ว่�จะเป็นกระทรวงคมน�คม	ตำ�รวจ	 อปท.	 เป็นต้น	 ซึ่งเจ้�หน้�ที่ต�มหน่วยง�นต่�งๆ	
เหล่�นี้	 บ�งหน่วยง�นก็แต่งตั้งเจ้�พนักง�นขึ้นม�เพื่อบังคับใช้กฏหม�ยเฉพ�ะของตน	 
เช่น	 เจ้�พนักง�นท�งหลวง	 ผู้ตรวจก�ร	 เจ้�พนักง�นจร�จร	 เจ้�หน้�ที่เทศกิจ	 เป็นต้น	 
ทว่�มีบ�งหน่วยง�นส�ม�รถจะบังคับใช้กฏหม�ยได้หล�ยฉบับ	 อ�ทิ	 เจ้�พนักง�นตำ�รวจ	 
ซึ่งมีอำ�น�จจับกุมผู้กระทำ�ผิดกฏหม�ยที่มีโทษท�งอ�ญ�ทุกฉบับ	ยังมิพักเอ่ยถึงกฏหม�ย
ที่เกี่ยวเนื่องโดยอ้อมอีกหล�ยฉบับ	ได้แก่	พ.ร.บ.รักษ�คว�มสะอ�ดและคว�มเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้�นเมือง	พ.ศ.	2535	กับ	พ.ร.บ.ก�รส�ธ�รณสุข	พ.ศ.	2535
	 และถงึแมน้จะมกี�รกระจ�ยอำ�น�จโดยถ�่ยโอนภ�รกจิใหแ้กท่อ้งถิน่หล�ยด�้น 
แล้วก็ต�ม	 ทว่�โดยภ�พรวม	 อปท.	 ยังข�ดคว�มพร้อมอยู่ม�ก	 โดยเฉพ�ะข�ดแคลน 
งบประม�ณ	และบุคล�กรที่เชี่ยวช�ญ	ประกอบกับท้องถิ่นมีอำ�น�จอันจำ�กัด	เช่น	อำ�น�จ 
ในก�รตัดสินใจแท้จริงแล้วอยู่ที่ส่วนกล�ง	 ตลอดทั้งยังคงติดขัดที่กฏหม�ยส่วนใหญ่ 
ไม่ได้รับก�รปรับปรุง2

2	 	 ในส่วนของ	 อปท.	 กฏหม�ยที่อยู่ระหว่�งก�รแก้ไขให้สอดคล้องกับภ�รกิจที่ถ่�ยโอนให้แก่	 อปท.	 ได้แก่	 
	 	 พ.ร.บ.จร�จรท�งบก	พ.ศ.	2522,	พ.ร.บ.ก�รขนส่งท�งบก	พ.ศ.	2522	และ	พ.ร.บ.ก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย	 
	 	 พ.ศ.	2456
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	 อย่�งไรก็ดี	เมื่อแยกพิจ�รณ�คว�มพร้อมด้�นก�รท่องเที่ยวออกเป็นร�ย	อปท.	
เห็นได้ชัดว่�แต่ละแห่งจะมีม�กน้อยแตกต่�งกันไป	ขึ้นอยู่กับพัฒน�ก�ร	และขน�ดพื้นที่
รับผิดชอบของ	อปท.	นั้นๆ	ห�ใช่อยู่ที่จำ�นวนงบประม�ณเสมอไป	นั่นคือ	อปท.	ที่ก่อตั้ง
ม�ย�วน�น	 (ยกฐ�นะขึ้นม�จ�กสุข�ภิบ�ล)	 ดูแลพื้นที่ขน�ดเล็ก	 (ไม่กี่ต�ร�งกิโลเมตร)	
ตลอดจนคว�มหน�แน่นของประช�กรสูง	 อย่�งเทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงแสน	 (ร�ยรับ 
ในปีงบประม�ณ	 2554	 จำ�นวน	 34	 ล้�นบ�ท)	 และเทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงของ	 (ร�ยรับ 
ในปีงบประม�ณ	 2554	 จำ�นวน	 28	 ล้�นบ�ท)	 ย่อมมีคว�มพร้อมม�กกว่�	 อปท.	 ที่ต้อง 
รับผิดชอบพื้นที่อ�ณ�บริเวณกว้�งขว�ง	 ทว่�มีงบประม�ณให้ใช้ใกล้เคียงกัน	 ไม่ว่�จะ
เป็นเทศบ�ลตำ�บลเวียง	อ.เชียงแสน	(ร�ยรับในปีงบประม�ณ	2554	จำ�นวน	28	ล้�นบ�ท)	
เทศบ�ลตำ�บลเวียง	อ.เชียงของ	(ร�ยรับในปีงบประม�ณ	2554	จำ�นวน	34	ล้�นบ�ท)	หรือ	
อบต.บ้�นแซว	(ร�ยรับในปีงบประม�ณ	2554	จำ�นวน	31	ล้�นบ�ท)
	 ”ท้องถิ่นคิดได้มาก	แต่ทำาได้น้อย„	ถือเป็นปัญห�ใหญ่ในภ�พรวม	กล่�วคือ	 
ทอ้งถิน่ทกุแหง่ไมส่�ม�รถทีจ่ะนำ�เอ�โครงก�รพฒัน�ด�้นก�รทอ่งเทีย่วทีคิ่ดริเร่ิมไว้ล่วงหน้�	 
และถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒน�ส�มปีไปสู่ก�รดำ�เนินง�นจริงได้อย่�งเต็มที่นัก	 โครงก�ร
ส่วนใหญ่ที่มีคว�มเชื่อมโยงด้�นก�รท่องเที่ยวย่อมไม่พ้นโครงก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถ�นที่ท่องเที่ยว	 จัดทำ�ป้�ยแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว	 ตลอดจนสนับสนุนง�นประเพณีที่
สำ�คัญของท้องถิ่น	 เช่น	 ประเพณีลอยกระทง	 ประเพณีสงกร�นต์	 ซึ่งเป็นโครงก�รเดิม 
ที่ได้ดำ�เนินก�รม�เป็นประจำ�ทุกปี	มิใช่โครงก�รริเริ่มสร้�งสรรค์ใหม่ๆ	แต่อย่�งใด
	 โดยที่ท�งเทศบ�ลเวียงเชียงแสนให้คว�มสำ�คัญต่อเรื่องก�รท่องเที่ยวอย่�งยิ่ง	 
ไมว่�่จะกำ�หนดใหม้ยีทุธศ�สตรด์�้นก�รทอ่งเทีย่วโดยตรง	มีเจ�้หน้�ทีส่่งเสริมก�รทอ่งเทีย่ว 
ถึง	4	คน	มีศูนย์บริก�รข้อมูลก�รท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน	มีรถไฟฟ้�
ให้บริก�รนักท่องเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์นำ�ชมเมือง	 รวมถึงพย�ย�มที่จะริเริ่มโครงก�ร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ	 ทั้งโครงก�รก่อสร้�งหอชมเมือง	 และอนุส�วรีย์
กษัตริย์เชียงแสน	 และมีบทบ�ทในเชิงรุก	 ทั้งเรื่องของก�รขอรับถ่�ยโอนท่�เทียบเรือ
เชียงแสนให้ม�อยู่ในคว�มดูแลของเทศบ�ล	 ภ�ยใต้แนวคิดที่จะพัฒน�ให้เป็นท่�เรือ
ท่องเที่ยวระหว่�งประเทศ	 และมีร้�นค้�ปลอดภ�ษีให้บริก�รแก่นักท่องเที่ยว	 รวมถึง 
มีศักยภ�พที่ไปดึงเอ�งบประม�ณขน�ดใหญ่ของหน่วยง�นส่วนกล�งม�ลงในพื้นที่	 
โดยเฉพ�ะจ�กกรมศิลป�กร	เช่น	โครงก�รฟื้นฟูและพัฒน�คูเมืองเชียงแสนที่ได้ดำ�เนินก�ร
แล้วในปี	2556	เป็นวงเงินทั้งสิ้น	45	ล้�นบ�ท,	โครงก�รบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วิห�ร
วัดเจดีย์หลวงระยะที่หนึ่งในปีงบประม�ณ	2557	จำ�นวน	15	ล้�นบ�ท	ฯลฯ
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	 ขณะที่ผลง�นด้�นก�รท่องเที่ยวที่น่�สนใจของเทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงของ	
อย่�งเช่น	จัดทำ�เว็บไซต์แบบสองภ�ษ�	(ไทย-อังกฤษ)	ให้ข้อมูลหัวข้อต่�งๆ	เกี่ยวกับก�ร
ท่องเที่ยวค่อนข้�งละเอียด	ในจุดสำ�คัญจะมีสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตของเทศบ�ลให้บริก�ร
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	มีโครงก�รที่จะปรับปรุงต่อเติมพิพิธภัณฑ์ปล�บึก	เป็นต้น
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	 เส้นท�งเชียงแสน-เชียงของ	หรือท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	1129	เป็นถนน
ส�ยหลักที่พ�เข้�สู่สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญหล�ยแห่ง	 เช่น	 วัดพระธ�ตุผ�เง�	 (เทศบ�ล
ตำ�บลเวียง	 อ.เชียงแสน)	 หมู่บ้�นโฮมสเตย์บ้�นท่�ขันทอง	 (อบต.บ้�นแซว	 อ.เชียงแสน)	 
ซึ่งตลอดระยะท�ง	50	กว่�กิโลเมตร	สภ�พผิวถนนไม่ดีม�น�นหล�ยปี	แต่กลับไม่ได้รับ
ก�รซ่อมแซม	ยิ่งเสียกว่�นั้น	 ถนนค่อนข้�งแคบ	 เนื่องด้วยเป็นแบบสองช่องจร�จร	 และ
บ�งจุดมีก�รพังทล�ยของไหล่ท�ง	 กอปรกับมีบ�งช่วง	 รวมแล้วหล�ยสิบกิโลเมตรที่เป็น
ท�งขึ้นเข�	คดเคี้ยว	และล�ดชัน	ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยโดยรวมค่อนข้�งตำ่�	ไม่มีไฟฟ้�
ส่องสว่�ง	 เส้นจร�จร	 เครื่องมือก�รยับยั้งจร�จร	ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	 เฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในช่วงเวล�กล�งคืน	และมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คุ้นชินเส้นท�ง
	 สภ�พผิวถนนชำ�รุดนอกจ�กจะกระทบต่อคว�มปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และผู้ใช้เส้นท�งสัญจรไปม�แล้ว	 ยังกระทบโดยตรงต่อประช�ชนในพื้นที่	 เนื่องจ�กรถ
บรรทุกขน�ดใหญ่จำ�นวนม�กเลือกใช้เส้นท�งนี้ในก�รรับ-ส่งสินค้�จ�กท่�เรือเชียงแสน 
แห่งใหม่	ทำ�ให้ถนนเส้นนี้ช่วงใกล้จะถึงเขตตัว	อ.เชียงแสนเกิดคว�มเสียห�ยอย่�งม�ก

กรณีปัญห�สำ�คัญ (1)
: ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข 1129 และ 1020 

ภ�พที่ 4  สภ�พถนนบ�งช่วงที่ชำ�รุดเสียห�ยบนท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข 1129
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	 สำ�หรับ	 อ.เชียงของ	 ก�รที่รถบรรทุกขน�ดใหญ่ที่จะขึ้น-ลงแพขน�นยนต์ 
ข้�มเข้�ไปรับ-ส่งสินค้�ในประเทศล�วมักนิยมวิ่งผ่�นย่�นชุมชน	 โดยใช้ถนนส�ยกล�ง	 
(อยู่ในเขตเทศบ�ลตำ�บลเวียงเชียงของเป็นหลัก)	ซึ่งก็คือ	ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	1020	
เพื่อเข้�-ออกท่�เรือ	ก่อให้เกิดปัญห�จร�จรและคว�มปลอดภัยขึ้น
	 ถึงแม้ว่�ท้องถิ่นพย�ย�มจะแก้ไขปัญห�ด้วยตนเอง	โดยตั้งใจจะกำ�หนดห้�ม 
มใิหร้ถบรรทกุวิง่บนถนนเสน้นีเ้ปน็อนัข�ด	แตก่ไ็มม่อีำ�น�จ	เนือ่งจ�กเปน็ท�งหลวงแผน่ดนิ 
ซึ่งอยู่ในอำ�น�จของอธิบดีกรมท�งหลวง	 ข้อสังเกตคือ	 ผู้บริห�รท้องถิ่นจะมีอำ�น�จ 
ทำ�นองนี้ได้ก็ต่อเมื่อถนนเส้นนั้นเป็นท�งหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในคว�มดูแลของตนเอง	 
(ซึ่งกฏหม�ยกำ�หนดให้น�ยกฯ	เป็นผู้อำ�นวยก�รท�งหลวงท้องถิ่นโดยตำ�แหน่ง)3	และได้
รับอนุมัติจ�กผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดแล้วเท่�นั้น4	ไม่รวมถึงท�งหลวงแผ่นดิน	ท�งหลวงชนบท	
และท�งหลวงท้องถิ่นที่เป็นของ	อบจ.	และ	อปท.	อื่นข้�งเคียง	

ภ�พที่ 5  รถบรรทุกขน�ดใหญ่วิ่งผ่�นเข้�-ออกถนนถนนส�ยกล�งของเมืองเชียงของ
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3	 	พ.ร.บ.ท�งหลวง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2549	ม�ตร�	15	ระบุว่�	”ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อํานวยการ 
	 	 ทางหลวงตามมาตรา	 14	 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อํานวยการทางหลวง…	 (3)	 นายกองค์การบริหาร 
	 	 ส่วนจังหวัด	นายกเทศมนตรี	นายกองค์การบริหารส่วนตําบล	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	นายกเมืองพัทยา	 
	 	 หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฏหมายจัดตั้ง	 แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้อํานวยการ 
	 	 ทางหลวงท้องถิ่น„
4	 	พ.ร.บ.ท�งหลวง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2549	ม�ตร�	61	บัญญัติว่�	”เพื่อรักษาทางหลวง	ผู้อํานวยการทางหลวง 
	 	 มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีนํ้าหนัก	 
	 	 นํ้าหนักบรรทุกหรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนด	หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย…	 
	 	 ประกาศของผู้อํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวงสําหรับทางหลวง 
	 	 พิเศษ	ทางหลวงแผ่นดิน	 และทางหลวงสัมปทาน	หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท	สําหรับ 
	 	 ทางหลวงชนบท	หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงท้องถิ่น…„	อย่�งไรก็ดี	เมื่อปี	2554	 
	 	 ท�งเทศบ�ลตำ�บลเวียง	 อำ�เภอเชียงของดำ�เนินก�รจนมี	 ”ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาล 
	 	 ตําบลเวียง	เรื่อง	ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนํ้าหนัก	นํ้าหนักบรรทุก	หรือนํ้าหนักเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด	หรือ 
	 	 โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น	ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล 
	 	 ตําบลเวียง„	 ออกม�	ม�ตรก�รนี้น่�จะเป็นไปเพื่อป้องกันมิให้ถนนส�ยบ้�นโจ้โก้-บ้�นดอนมห�วัน	 ซึ่งอยู่ใน 
	 	 คว�มรับผิดชอบของเทศบ�ลตำ�บลเวียง	ต้องพังเสียห�ย	เนื่องจ�กรถบรรทุกใช้เป็นเส้นท�งหลักในก�รขนส่ง 
	 	 วัสดุก่อสร้�งเข้�สู่โครงก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งที่	4	นั่นเอง
5	 	นอกจ�กจะอ�ศัยอำ�น�จต�มกฏหม�ยท�งหลวงแล้ว	 ผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธรจังหวัดในฐ�นะเจ้�พนักง�น 
	 	 จร�จรท�งบกจังหวัดต�มคำ�สั่งของกระทรวงมห�ดไทย	 ถือเป็นผู้ที่มีอำ�น�จในก�รจัดระเบียบก�รจร�จร 
	 	 เพื่อคว�มปลอดภัยต�มกฏหม�ยจร�จรท�งบกอีกด้วย	 โดยส�ม�รถที่จะออกประก�ศห้�มมิให้รถบรรทุก 
	 	 วิ่งในบ�งส�ยท�งภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดได้	ต�มม�ตร�	139	แห่ง	พ.ร.บ.จร�จรท�งบก	พ.ศ.	2522

	 นอกจ�กนี้	ฝ่�ยตำ�รวจ	โดยผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธรจังหวัดก็มีอำ�น�จที่จะออก
ประก�ศห้�มรถบรรทุกวิ่งในถนนบนเส้นต่�งๆ	 ได้อีกด้วย5	 ในฐ�นะเจ้�พนักง�นจร�จร 
ท�งบกจังหวัด	 อำ�น�จในเรื่องนี้จึงมีคว�ม	 ”ซ้อนทับ„	 กันอยู่	 โดยที่ต่อม�หมวดก�รท�ง
เชียงของ	 พย�ย�มที่จะบรรเท�ปัญห�นี้	 โดยออกม�ตรก�รห้�มรถบรรทุกหกล้อขึ้นไป 
เข�้ม�วิง่บนถนนเสน้นีใ้น	2	ชว่งดว้ยกนั	ตัง้แตเ่วล�	06.30-08.00	น.	กบัเวล�	15.00-17.00	น. 
ของทุกวัน	ทว่�อำ�น�จในก�รบังคับใช้กฏหม�ยให้จริงจังก็ไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่น	กลับเป็นของ
หล�ยหน่วยง�นระดับส่วนกล�ง	อย่�งตำ�รวจท้องที่	 ตำ�รวจท�งหลวง	หรือแขวงก�รท�ง	 
ซึ่งท�ง	อปท.	จะต้องประส�นเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นเหล่�นี้ในอันที่จะดำ�เนินก�รตรวจจับ
	 แน่นอนว่�เงื่อนไขดังกล่�วข้�งต้นได้สร้�งขั้นตอน	และคว�มยุ่งย�กให้กับฝ่�ย
ท้องถิ่น	 ส่งผลให้ก�รแก้ปัญห�เป็นไปด้วยคว�มล่�ช้�	 และข�ดไร้ซึ่งสภ�พบังคับอย่�ง
จริงจัง
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6	 	 เจตน�รมณ์ของกฏหม�ยฉบับนี้บัญญัติขึ้นม�เพื่อให้เป็นเครื่องมือของท้องถิ่นโดยแท้	 เป็นต้นว่�กฏหม�ย 
	 	 ระบุให้มีผลใช้บังคับในเขตเทศบ�ลในทันที	(แต่	อบต.	กฏหม�ยระบุให้เป็นไปต�มที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 
	 	 มห�ดไทยออกประก�ศใช้บังคับเป็นร�ย	 อบต.ไป)	 ให้ค่�ธรรมเนียมและค่�ปรับที่เปรียบเทียบได้จำ�นวน 
	 	 กึ่งหนึ่งให้เป็นร�ยได้ของร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	 (ในกรณีที่ไม่มีผู้แจ้งให้จับกุม)	 ให้น�ยกเทศมนตรีเป็น 
	 	 เจ้�พนักง�นท้องถิ่น	ปลัดเทศบ�ลและรองปลัดเทศบ�ลเป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่
7	 	 กล่�วคือ	 ม�ตร�	 55	 ของ	 พ.ร.บ.รักษ�คว�มสะอ�ดและคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้�นเมือง	 
	 	 พ.ศ.	2535	ปรับไม่เกิน	3,000	บ�ท	ม�ตร�	20	ของ	พ.ร.บ.จร�จรท�งบก	พ.ศ.	2522	ปรับไม่เกิน	500	บ�ท	 
	 	 และ	ม�ตร�	45	ของ	พ.ร.บ.ท�งหลวง	พ.ศ.	2522	มีอัตร�โทษสูงสุด	คือ	จำ�คุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	 
	 	 60,000	บ�ท	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ,	ดู	กุลช�ติ	ศักดิโยธินธ�ด�,	ปัญห�ก�รบังคับใช้กฏหม�ยเกี่ยวกับก�รจร�จร 
	 	 ในคว�มผิดลักษณะเดียวกัน,	 ก�รศึกษ�อิสระ	 นิติศ�สตรมห�บัณฑิต,	 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง,	 2554,	 
	 	 หน้�	114-117.

	 อย่�งไรก็ดี	ก�รศึกษ�พบว่�มีกฏหม�ยให้อำ�น�จท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
นี้อยู่บ้�ง	นั่นคือ	พ.ร.บ.รักษ�คว�มสะอ�ดและคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้�นเมือง	
พ.ศ.	 25356	 ในฐ�นคว�มผิดเกี่ยวกับรถบรรทุกทำ�สิ่งของตกหล่นลงบนถนน	 ซึ่งเป็น 
คว�มผิดลักษณะเดียวกันกับที่มีอยู่ในกฏหม�ยเกี่ยวกับก�รจร�จรฉบับอื่นที่ให้อำ�น�จ
หนว่ยง�นสว่นกล�งรบัผดิชอบดแูล	แตบ่ทลงโทษต�่งกนั7	จนกล�ยเปน็ปญัห�คว�มซำ�้ซอ้น 
ของก�รบังคับใช้กฏหม�ยต�มม�ด้วย
	 อนึ่ง	 ในขณะนี้ได้มีก�รปรับปรุงถนนช่วงจ�กตัวอำ�เภอเชียงแสนไปถึง
บ้�นสบก�	 รวมถึงได้มีก�รก่อสร้�งสะพ�นใหม่ข้�มแม่นำ้�สบคำ�ใหม่	 ในส่วนของ	 อปท.	 
แม้มีคว�มต้องก�รที่จะซ่อมแซมท�งในส่วนที่ชำ�รุดอย่�งหนักอยู่ก่อน	 แต่ก็ไม่ส�ม�รถ 
ดำ�เนินก�รได้	 เนื่องด้วยอุปสรรคสำ�คัญ	 คือ	 ถนนส�ยหลักนี้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของ
หมวดก�รท�งเชียงแสน	และหมวดก�รท�งเชียงของ	 กอปรกับงบประม�ณที่ต้องใช้เพื่อ
ก�รซ่อมแซมถนนสูงม�ก	เกินกว่�ศักยภ�พของ	อปท.	เพียงลำ�พัง
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	 ท่�เรือแห่งนี้มีสภ�พเป็นพื้นที่ทร�ยช�ยตลิ่ง	 ใช้เป็นท่�เรือข้�มฟ�กและ
ท่�เทียบเรือแพขน�นยนต์	 อยู่ที่บ้�นหัวเวียง	 ต.เวียง	 อ.เชียงของ	 (เขตรับผิดชอบของ
เทศบ�ลตำ�บลเวียง)	มีประวัติคว�มเป็นม�ย�วน�น	เริ่มตั้งแต่สมัยสงคร�มโลกครั้งที่สอง	 
จนถึงสงคร�มอินโดจีน	 ขณะนั้นเน้นใช้ในก�รลำ�เลียงอ�วุธยุทโธปกรณ์ท�งก�รทห�ร
เป็นหลัก	 โดยมีกลุ่มช�วบ้�นร่วมกันก่อตั้งขึ้นบนที่ดินอันเป็นที่ส�ธ�รณะประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน	 บริห�รง�นในรูปของกรรมก�รเรื่อยม�	 องค์ประกอบสำ�คัญ
ม�จ�กกลุ่มคนในชมรมเรือรับจ้�ง	กระทั่งในยุคสงคร�มเย็นจึงเปลี่ยนม�ใช้เป็นเส้นท�ง 
ในก�รขนส่งวัสดุก่อสร้�ง)	 ต่อม�จัดตั้งเป็นจุดผ่อนปรน	 และกล�ยม�เป็นจุดผ่�นแดน
ถ�วรระหว่�งไทย-ล�วที่สำ�คัญในปัจจุบัน	
	 พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	ระบุให้กรมก�รขนส่งท�งนำ้�และพ�ณิชยน�วี	(ปัจจุบันกลับไปใช้
ชื่อเดิมคือ	”กรมเจ้�ท่�„)	ต้องถ่�ยโอนภ�รกิจเกี่ยวกับสถ�นีขนส่งท�งนำ้�ต�ม	พ.ร.บ.ก�ร
เดินเรือในน่�นนำ้�ไทย	พ.ศ.	2456	ให้แก่ท้องถิ่น	ซึ่งตรวจพบว่�ในเขตเทศบ�ลตำ�บลเวียง
เองมีท่�เรือบั๊คแห่งนี้ที่มีลักษณะเข้�ข่�ยเป็นท่�เทียบเรือส�ธ�รณะ

กรณีปัญห�สำ�คัญ (2)
: ท่�เรือบั๊ค

ภ�พที่ 6  บรรย�ก�ศบริเวณท่�เรือบั๊ค ซึ่งผู้คนใช้สัญจร และรถบรรทุกใช้ในก�รลำ�เลียงสินค้�
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	 หล�ยปีต่อม�	 เมื่อน�ยสมหม�ย	หลวงสอน	 อดีตผู้ใหญ่บ้�น	 ได้รับเลือกตั้ง 
เป็นน�ยกเทศมนตรีตำ�บลเวียง	 จึงพย�ย�มที่เข้�ไปบริห�รและดูแลรักษ�ท่�เรือแห่งนี	้ 
โดยหวังให้เป็นอีกแหล่งร�ยได้สำ�คัญของเทศบ�ล	อีกทั้งเพื่อคว�มปลอดภัย	และเตรียม 
พร้อมรองรับจำ�นวนนักท่องเที่ยว	 และรถบรรทุกขนส่งสินค้�ที่ปริม�ณเพิ่มม�กขึ้น	 
จึงจัดทำ�โครงก�รปรับปรุงท่�เรือส�ธ�รณะ	 (ท่�เรือบั๊ค)	 โดยจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี	 
2553	 ไว้	 เพื่อใช้ในก�รเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ง�นซ่อมแซมผิวท�งล�ดย�ง	 
ง�นกอ่สร�้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็	และง�นปรบัปรงุล�นดนิจอดรถ	จำ�นวน	834,000	บ�ท	 
รวมทั้งได้ออกเทศบัญญัติ	 เรื่อง	 ท่�เทียบเรือและท่�ข้�ม	 พ.ศ.	 2552	 ม�รองรับเป็นที่
เรียบร้อย	 โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสภ�เทศบ�ลตำ�บลเวียง	 และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
เชียงร�ย	และประก�ศใช้เมื่อวันที่	1	ธันว�คม	พ.ศ.	25528

	 ส�ระสำ�คัญของเทศบัญญัติดังกล่�วเกี่ยวกับก�รกำ�หนดม�ตรก�รก�รใช้ 
ท่�เทียบเรือและท่�ข้�ม	เพื่อให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ส�ม�รถดูแลบริห�รจัดก�รท่�เทียบเรือ
และท่�ข้�มให้เป็นไปอย่�งเป็นระเบียบเรียบร้อย	 (ข้อ	 10-ข้อ	 14)	 ข้อกำ�หนดส่วนใหญ่ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่�ธรรมเนียมก�รใช้และก�รบริก�รท่�เทียบเรือและท่�ข้�ม	(ข้อ	5-ข้อ	9)	 
เช่น	 กำ�หนดให้เรือบรรทุกสินค้�และเรือแพขน�นยนต์ทุกลำ�ต้องเสียค่�ธรรมเนียม	 
100-500	 บ�ทต่อเที่ยว	 ขึ้นอยู่กับนำ้�หนักบรรทุก	 เจ้�ของรถยนต์ที่ขึ้น-ลงท่�เทียบเรือ 
ต้องเสียค่�ธรรมเนียม	 เช่น	รถล�ก	รถพ่วง	รถเทรนเลอร์	 100	บ�ทต่อเที่ยว	รถบรรทุก	 
4	ล้อหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	300	บ�ทต่อเที่ยว	ค่�ธรรมเนียมผู้โดยส�รช�วต่�งประเทศ
ในก�รขึ้น-ลงท่�เทียบเรือ	30	บ�ทต่อคน	ยกเว้นพระภิกษุ	ส�มเณร	และเด็กอ�ยุตำ่�กว่�	12	ป	ี 
รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษผู้ซึ่งฝ่�ฝืนเทศบัญญัตินี้ 	 (ข้อ	 15)	 ซึ่งต่อม�มีก�รแก้ไข
ปรับปรุงร�ยละเอียดและอัตร�ค่�ธรรมเนียมให้มีคว�มชัดเจนและเหม�ะสมม�กยิ่งขึ้น	 
โดยน�ยกเทศมนตรีได้ออกประก�ศเทศบ�ลตำ�บลเวียง	 เรื่อง	 ก�รแก้ไขก�รบังคับใช้

8	 	 กอบกุล	ร�ยะน�คร	เคยวิเคร�ะห์ฐ�นอำ�น�จของท้องถิ่นในก�รออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ว่�	แม้	อปท.	จะม ี
	 	 อำ�น�จหน้�ที่ในก�รตร�ข้อบัญญัติท้องถิ่น	แต่ก็เป็นอำ�น�จหน้�ที่ซึ่งอยู่ภ�ยใต้บังคับของกฏหม�ยจัดตั้ง	และ 
	 	 ต้องไม่ขัดแย้งกับกฏหม�ยอื่น	และในกรณีที่มีกฏหม�ยอื่นกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว	จะใช้อำ�น�จในก�ร 
	 	 ตร�ข้อบัญญัติท้องถิ่นไปในท�งที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฏหม�ยนั้นไม่ได้	ตอกยำ้�ด้วยคว�มคิดเห็นต�ม 
	 	 แนวกระแสหลักในปัจจุบันก็คือ	 ห�กไม่มีกฏหม�ยระดับพระร�ชบัญญัติที่ให้อำ�น�จแก่	 อปท.ในก�รตร� 
	 	 ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นๆ	 ไว้อย่�งชัดแจ้ง	 อปท.	 ก็ไม่มีอำ�น�จในก�รออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	 เพื่อใช้ 
	 	 บังคับกับกิจก�รดังกล่�วได้,	ดู	กอบกุล	ร�ยะน�คร	และคณะ,	ก�รปฏิรูปกฏหม�ยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภ�พ 
	 	 และนวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติของ	อปท.,	(เชียงใหม่:	สถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ	 
	 	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่,	2555),	หน้�	265-274.
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เทศบัญญัติ	เรื่อง	ท่�เทียบเรือและท่�ข้�ม	พ.ศ.	2552	(ประก�ศ	ณ	วันที่	19	กุมภ�พันธ	์
พ.ศ.	2553)	เช่น	ลดอัตร�ค่�ธรรมเนียมสำ�หรับเรือแพขน�นยนต์หรือเรือบรรทุกรถยนต์
ที่จดทะเบียนสัญช�ติต่�งด้�วลงเหลือ	200	บ�ทต่อเที่ยว	ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมสำ�หรับ
ช�วต่�งช�ติที่ใช้หนังสือเดินท�ง	เป็นต้น9

	 อีกทั้งยังมีบ่อยครั้งที่ระดับนำ้�ในแม่นำ้�โขงกล�ยเป็นปัญห�ที่สร้�งคว�ม 
ย�กลำ�บ�กให้แก่ก�รขนส่งสินค้�	 เพร�ะไม่ส�ม�รถนำ�รถบรรทุกลงแพขน�นยนต์ได้	 
เนื่องจ�กนำ้�ลดตำ่�เกินไป	ท�งเทศบ�ลจึงเข้�ม�แก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ด้วยก�รจัดห�หิน
นำ�ม�ถมเสริม	ห�กนำ้�กลับม�ขึ้นสูงอีก	หินเหล่�นี้ก็จะห�ยไป	ทำ�ให้อ�จมองได้ว่�เป็นก�ร
สิ้นเปลืองงบประม�ณของท้องถิ่นโดยใช่เหตุ
	 ถึงกระนั้น	เมื่อจะดำ�เนินก�รโครงก�รจริงกลับมีข้อติดขัดม�กม�ย	และยังไป	
”ทับซ้อน„	 กับอำ�น�จหน้�ที่ของส่วนกล�งหล�ยหน่วยง�น	 ไม่ว่�จะเป็นกรมแผนที่ทห�ร	
(กองบัญช�ก�รทห�รสูงสุด)	 กรมสนธิสัญญ�และกฏหม�ย	 (กระทรวงก�รต่�งประเทศ)	
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรมเจ้�ท่�	 (กระทรวงคมน�คม)	 ไม่ว่�จะด้วยคว�มที่เป็นแม่นำ้� 
ระหว่�งประเทศ	(เกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ของสองหน่วยง�นแรก)	หรือถือเป็นก�รปลูกสร้�ง 
สิ่งล่วงลำ้�ลำ�นำ้�	 (เกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�นหลัง)10	 จึงจำ�เป็นจักต้องได้รับ 
อนุญ�ตก่อน	 โดยที่ท่�เรือแห่งนี้ถือว่�อยู่ในคว�มควบคุมของสำ�นักง�นก�รขนส่งท�งนำ้� 
ที่	 1	 ส�ข�เชียงร�ย	 (ซึ่งมีสำ�นักง�นตั้งอยู่ที่	 อ.เชียงแสน)	 แต่ก็ไม่มีคำ�ตอบที่ชัดเจนจ�ก
หน่วยง�นใดลงม�	ส่งผลให้โครงก�รหยุดชะงัก	และไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้

9	 	 จ�กข้อเท็จจริงพบว่�	 ภ�ยหลังเทศบัญญัติดังกล่�วมีผลบังคับใช้แล้ว	 ท�งเทศบ�ลตำ�บลเวียง	 อ.เชียงของ	 
	 	 ก็เริ่มดำ�เนินก�รจัดเก็บค่�ธรรมเนียมในส่วนนี้	 และถูกจัดเป็นร�ยรับที่เรียกว่�	 ”ค่�ธรรมเนียมอื่นๆ„	 
	 	 อยู่ในหมวดค่�ธรรมเนียม	 ค่�ปรับ	 และใบอนุญ�ต	 ซึ่งยอดรับจริงในปีงบประม�ณ	 2553	 ม�กถึง	 
	 	 1,859,520	บ�ท
10	 	พ.ร.บ.ก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย	พ.ศ.	2456	หมวดที่	6	ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด	(ค)	ว่�ด้วยก�รล่วงลำ้�ลำ�แม่นำ้�	 
	 	 ม�ตร�	 117	 ระบุว่�	 ”ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลํ้าเข้าไปเหนือนํ้า	 ในนํ้า	 และใต้นํ้า	 
	 	 ของแม่นํ้า	 ลําคลอง	บึง	 อ่างเก็บนํ้า	 ทะเลสาบ	อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน ์
	 	 ร่วมกัน	หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า…„
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	 ก�รหลั่ งไหลเข้ �ม�ของนักท่องเที่ยวจีนโดยใช้ด่ �นเชียงของเป็นจุด
ผ่�นเข้�-ออกในรูปของค�ร�ว�นรถยนต์นั้น	 เป็นปร�กฏก�รณ์ที่ทั้งผู้ประกอบก�ร 
ด้�นก�รท่องเที่ยว	คนในท้องถิ่น	ตลอดจนภ�ครัฐเองไม่ส�ม�รถเตรียมก�รรองรับได้ทัน	 
หล�ยฝ่�ยให้คว�มเห็นคล้�ยคลึงกันว่�	นักท่องเที่ยวจีนก่อคว�มรำ�ค�ญให้กับชุมชนและ
คนในพื้นที่อย่�งม�ก	 เช่น	ส่งเสียงดัง	ไม่รักษ�คว�มสะอ�ด	สูบบุหรี่	ถ่มนำ้�ล�ย	ทิ้งขยะ	
และปัสส�วะไม่เป็นที่	ฯลฯ	โดยเฉพ�ะกับผลกระทบด้�นก�รจร�จร	ทำ�ให้ก�รจร�จรภ�ยใน
ตัวอำ�เภอติดขัด	เพร�ะช�วจีนนิยมม�ในรูปแบบของค�ร�ว�น	กลุ่มละ	30	คันจนถึงร่วม	 
100	 คัน	 หรือตั้งแต่ร�ว	 100	 คนไปจนถึง	 400	 คน11	 และชอบจอดรถไม่เป็นที่เป็นท�ง	 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดอันตร�ยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป	 เนื่องจ�กช�วจีนไม่คุ้นเคยกับ 
ก�รขับรถชิดท�งด้�นซ้�ยของถนน	 (ในประเทศจีนขับรถชิดขว�)	 และไม่เข้�ใจป้�ย	
สัญญ�ณไฟ	รวมถึงกฎจร�จรของบ้�นเร�	เนื่องจ�กทั้งหมดใช้ภ�ษ�ไทย	โดยมีจำ�นวนน้อย 
ที่มีภ�ษ�อังกฤษกำ�กับไว้ด้วย	ซึ่งก็เป็นก�รย�กสำ�หรับคนจีนอยู่ดี
	 ตัวอย่�งปัญห�ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้	 เช่น	นักท่องเที่ยวจีนเกิดคว�ม 
สับสนเรื่องสถ�นที่อย่�งม�กในกรณีนำ�รถยนต์เข้�ม�ด้วย	 เนื่องจ�กจุดที่นำ�รถเข้� 
กับจุดที่จะต้องไปขอรับก�รตรวจลงตร�อยู่คนละแห่ง	 ข�เข้�จะต้องไปขึ้นที่ท่�เรือนำ้�ลึก	 
(อีกชื่อคือ	 ท่�เรือเชียงของ	 อยู่ในคว�มดูแลของก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย)	 และนำ�
รถขับย้อนม�ที่ท่�เรือบั๊ค	 เพื่อตรวจประทับลงตร�และแจ้งนำ�พ�หนะเข้�ที่จุดตรวจ	 
ยิ่งเสียกว่�นั้นยังมีบ่อยครั้งที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจำ�นวนม�กเดินท�งม�ถึงที่ด่�น 
ในช่วงเย็น	 ซึ่งใกล้เวล�จะปิดทำ�ก�รของด่�นแล้ว	 ส่งผลให้ต้องติดค้�งอยู่ที่	 อ.เชียงของ	
ขณะที่ปริม�ณของที่พัก	 โรงแรม	 รีสอร์ท	 ร้�นอ�ห�ร	 ฯลฯ	 ไม่เพียงพอที่จะรองรับได้

11	 	 เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติฝ่�ยไทยไม่อ�จทร�บถึงกำ�หนดวันเวล�และจำ�นวนที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวช�วจีนที่จะ 
	 	 เข้�ม�รับก�รตรวจลงตร�ที่ด่�นได้เลย	เช่น	ช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ในปี	2556	เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยไทยทำ�ก�รประเมิน 
	 	 ล่วงหน้�ว่�จะมีรถจ�กจีนเข้�ม�ร�วๆ	200-300	คัน	ระหว่�งวันที่	10-11	เมษ�ยน	และได้จัดเตรียมเจ้�หน้�ที่ 
	 	 เพิ่มเติมไว้ในวันดังกล่�ว	แต่เอ�เข้�จริงนักท่องเที่ยวช�วจีนกลุ่มใหญ่กลับเข้�ม�ถึง	อ.เชียงของ	ในวันที่	12	 
	 	 เมษ�ยน	และตลอดทั้งช่วงสงกร�นต์	มีรถจีนเข้�ม�รวมกันทั้งหมดร�ว	50	คันเท่�นั้น

กรณีปัญห�สำ�คัญ (3)
: ก�รเข้�ม�ของนักท่องเที่ยวจีน
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ทั้งหมด	 ทั้งบริเวณด่�นยังข�ดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกบ�งอย่�ง	 เช่น	 ที่จอดรถ	 ห้องนำ้�	 
จุดแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 ฯลฯ	 จนเกิดปัญห�ยุ่งย�กอื่นต�มม�	 ทว่�บ�งเรื่อง 
ก็ย่อมขึ้นอยู่กับภ�คเอกชนที่คงต้องมองถึงคว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุนเป็นสำ�คัญ
	 ขณะเดียวกัน	 อปท.	 ก็มีบทบ�ทค่อนข้�งน้อยที่จะเข้�ไปแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	 
เหล�่นี	้อ�ทเิชน่	คว�มรบัผดิชอบดแูลเรือ่งป�้ยเตอืน-ป�้ยห�้มต�่งๆ	เสน้จร�จร	สญัญ�ณไฟ	 
ฯลฯ	 บนถนนส�ยหลักต่�งเป็นของส่วนกล�ง	 (กรมท�งหลวงหรือกรมท�งหลวงชนบท	 
แล้วแต่เส้นท�ง)	อำ�น�จ	อปท.	ถูกจำ�กัดให้มีอยู่เพียงบนถนนของท้องถิ่นเท่�นั้น	ทั้งที่ต�ม 
กฏหม�ยกำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ	ได้ให้อำ�น�จในเรื่องก�รขนส่งและ

ภ�พที่ 7  ศูนย์บริก�รนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษ�
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ก�รวิศวกรรมจร�จรแก่	อปท.	เอ�ไว้,	ศูนย์ที่มีหน้�ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับนักท่องเที่ยว
ของ	อปท.โดยภ�พรวมยังข�ดคว�มพร้อม	เช่น	เทศบ�ลตำ�บลเวียง	(อ.เชียงแสน)	ใช้ตู้ย�ม
ภูเข้�ของสถ�นีตำ�รวจภูธรเชียงแสนม�เป็นศูนย์บริก�รนักท่องเที่ยว,	เทศบ�ลตำ�บลเวียง 
เชียงแสนมีศูนย์บริก�รข้อมูลก�รท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พสูง	 (มีส่วนแสดงนิทรรศก�ร	 
ห้องบรรย�ย	 ห้องนำ้�	 ฯลฯ)	 แต่ให้บริก�รวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวล�ร�ชก�รเท่�นั้น,	 
อบต.บ้�นแซว	มีศูนย์บริก�รนักท่องเที่ยว	ณ	ตล�ดพื้นบ้�นประจำ�ตำ�บล	เปิดเฉพ�ะช่วง 
ฤดหูน�ว,	เทศบ�ลตำ�บลเวยีงเชยีงของใชส้ำ�นกัง�นเปน็ศนูยบ์รกิ�รนกัทอ่งเทีย่ว	เปดิบรกิ�ร 
ต�มวันและเวล�ร�ชก�ร,	เทศบ�ลตำ�บลเวียง	(อ.เชียงของ)	ไม่มีศูนย์บริก�รนักท่องเที่ยว
ของตนเอง	 ทว่�ภ�ยในพื้นที่จะมีศูนย์ประช�สัมพันธ์ก�รท่องเที่ยวของอำ�เภอซึ่งดำ�เนิน
ก�รโดยภ�คเอกชนอยู่แล้ว	 ทั้งนี้	 ยังมิพักเอ่ยถึงคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รภ�ษ�จีน 
ของเจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์	 รวมถึงก�รมีแผ่นพับหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ	 เพื่อใช้แนะนำ�สถ�นที่
ท่องเที่ยว	ซึ่งควรมีส่วนที่ให้ข้อมูลเป็นภ�ษ�จีนอยู่ในนั้นด้วย

ตารางที่ 2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

กิจกรรม

ชื่อ อปท.

เทศบาล
ตำาบลเวียง 
อ.เชียงแสน

เทศบาล
ตำาบลเวียง
เชียงแสน

อบต. 
บ้านแซว

เทศบาล
ตำาบลเวียง
เชียงของ

เทศบาล
ตำาบลเวียง 
อ.เชียงของ

1) คณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยว

2) บุคล�กรด้�นก�รส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยว

3) ศูนย์บริก�รนักท่องเที่ยว

4) เว็บไซต์แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว

5) แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ 

ในรูปแบบอื่น

หม�ยเหตุ:  หม�ยถึง มี     หม�ยถึง ไม่มี
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 บทสรุป

	 สิ่งที่ง�นศึกษ�ครั้งนี้พบสะท้อนปัญห�ภ�พรวมของประเทศที่ยังคงลักษณะ
ของ	”การรวมศูนย์อำานาจแบบแยกส่วน„	(Fragmented	Centralism)	อยู่ม�ก	(ดู	เอนก,	
2543;	 ธเนศวร์,	 2551)	 ผลก�รศึกษ�ยืนยันเช่นเดิม	 ”ท้องถิ่นมีอำานาจอันจำากัด„	 ปัญห� 
ท่�เรือบั๊คกับปัญห�ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	 1129	 และ	 1020	 ดังกล่�วข้�งต้น	 
ยกม�ใช้สนับสนุนคำ�กล่�วนี้อย่�งชัดแจ้ง	ทั้ง	ๆ 	ที่สองกรณีนี้เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบดูแล
ของท้องถิ่น	แต่คำ�ตอบกลับห�ใช่อยู่ที่ท้องถิ่นเองไม่

 ข้อเสนอระยะย�ว

	 รัฐต้องเร่งรัดที่จะ	 ”กระจายอำานาจ„	 เพื่อให้ท้องถิ่นมี	 ”ความเป็นอิสระ„  
(autonomy)	ยิ่งขึ้นในทุกมิติ
 
 1.	 ถ่�ยโอนภ�รกิจหน้�ที่ของหน่วยง�นส่วนกล�ง	และภูมิภ�คให้แก่ท้องถิ่น 
	 	 เพิ่มเติมอย่�งรอบด้�น
 2.	 จำ�เป็นต้องกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รคลัง	 โดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นส�ม�รถ 
	 	 จัดเก็บภ�ษีลักษณะใหม่บ�งประเภทได้
 3.	 ปรับปรุงระบบบริห�รง�นบุคคลโดยให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	
 4.	 ควรเปดิกว�้งสำ�หรบัแนวท�งใหม่ๆ 	ทีไ่มเ่คยเปน็ประเดน็ถกเถยีงส�ธ�รณะ 
	 	 อย่�งกว้�งขว�งม�ก่อน	 เช่น	ก�รเลือกตั้งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	ก�รยกเลิก 
	 	 ก�รบริห�รร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค	ก�รจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ	ก�รยุบรวม 
	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�ด้วยกัน	(amalgamation)	ก�รกำ�หนดให้ 
	 	 โครงสร้�งภ�ยในองค์กรเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของประช�ชนในแต่ละ 
	 	 ท้องถิ่น	เป็นอ�ทิ
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