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บทคัดย่อ
การวิิจััยในครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาสถานการณ์์อุุบััติิภััยที่่�เกิิดกัับ
นัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ เพื่่�อสร้้างและประเมิินรููปแบบการจััดการ
อุุบััติิภััยโดยการมีีส่่วนร่่วมของคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย แบ่่งเป็็น  3
ขั้้�นตอน ขั้้�นตอนที่่� 1 เป็็นการเก็็บข้้อมููลภาครััฐ/เอกชน/ประชาชน  และนััก
ท่่องเที่่�ยวด้้วยแบบสอบถามและแบบสััมภาษณ์์ ขั้้�นตอนที่่� 2 เก็็บข้้อมููลโดยการ
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จััดประชุุมสนทนากลุ่่�ม และ ขั้้�นตอนที่่� 3 เก็็บข้้อมููลโดยการจััดเสวนาเพื่่�อประเมิิน
รููปแบบการจััดการอุุบััติิภััย
ผลการศึึกษา 1) สถานการณ์์การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ในพื้้�นที่่เ� กาะยอ พบว่่า กลุ่่�ม
ภาคีีภาครััฐ/เอกชน/ประชาชนและนัักท่่องเที่่�ยวเห็็นด้้วยกัับมาตรการในการ
ป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบััติิภััยทั้้�งทางบก ทางน้ำำ��  และการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ในด้้านการดำำ�เนิินการตามมาตรการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย โดยมีีข้้อ
ปฏิิบัติั /ิ คำำ�แนะนำำ�ในการดำำ�เนิินการเมื่่อ� เกิิดอุุบัติั เิ หตุุมีกี ารติิดตั้้ง� ป้้ายแสดงข้้อห้้าม
และข้้อปฏิิบััติิสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวและมีีการใช้้มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ขณะเดีียวกัันไม่่แน่่ใจกัับการบัังคัับใช้้มาตรการด้้านความ
ปลอดภััย ที่่�ว่า่ มีีศููนย์ป์ ระสานงานช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยทางน้ำำ��มีีเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความ
ช่่วยเหลืือ 24 ชั่่�วโมง มีีเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�จุุดเสี่่�ยง และไม่่แน่่ใจระบบเตืือนภััยที่่�มีี
มาตรฐานและมีีความพร้้อมในการใช้้งาน โดยให้้ข้อ้ เสนอว่่าควรจััดทำำ�แผนป้้องกััน
และแนวปฏิิบัติั ใิ นการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ที่่�มีคี วามชััดเจนเพื่่อ� สามารถนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
ได้้จริิง 2) การสร้้างรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยโดยได้้จััดทำำ�เป็็น “ร่่างรููปแบบการ
จััดการอุุบััติิภััยทางบก ทางน้ำำ��  และการแพร่่ระบาดของโควิิด-19” ซึ่่�งได้้แบ่่งการ
จััดการอุุบััติิภััยเป็็น 2 ส่่วน ส่่วนที่่� 1 เป็็นการจััดการอุุบััติิภััยทางบก ทางน้ำำ�� ส่่วน
ที่่� 2 เป็็นการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทั้้�งสองส่่วน
ได้้ดำำ�เนิินการใน 3 ขั้้�นตอน ประกอบด้้วยขั้้�นตอน ก่่อนเกิิดเหตุุ ระหว่่างเกิิดเหตุุ
และหลัังเกิิดเหตุุ และ 3) การประเมิินรูปู แบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ในประเด็็นต่า่ งๆ
ที่่�สร้้างขึ้้น 
� โดยเพิ่่�มเติิมในเรื่่อ� งการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของภาคีีภาครััฐ/เอกชน/
ประชาชนในการขัับเคลื่่�อนการจััดการอุุบติิภััยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
คำำ�สำำ�คััญ : รููปแบบการจััดการ; อุุบััติิภััย; การมีีส่่วนร่่วม
Abstract
This research has the objectives to study accident situation
occurred to tourist and residents in  KohYor and to establish and
evaluate the model for participating management of the accidents.
The research has been divided into three steps namely; step 1,
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collecting data form   government agencies, private agencies,
community residents and tourists by questionnaires and interview
forms , step 2, collecting the data by focus group discussions and
step 3, collecting data from the meeting to evaluatethe model for  
accidents management.
The research result revealed that; 1) the accident management
situation in   KohYor area indicated that the government, private,
community membersand tourists agreed with the measures to protect
and reduce the accidents and the spread of COVID-19. As regard to
the measure for assisting accident victims, the direction signs has
been installed, measures, instructions for accident solving and do
and don’t measures have been displayed to tourists and the measures
for protection of COVID-19 has been taken. At the sametime the
result is unclear aboutthe safety measures whether there is a
coordinating center for assisting the water way accident victims, 24
hours assisting personnel, an officer positioning at risky points and
uncertainty about the standard and readiness of the warning systems.
For these reasons, the precise protection plan and procedures for
accident management should deployed for the effective
implementation. 2) The Establishment of the Model for the
Management of Accidents by designing the “Draft Accident
Managementfor Land and Waterway and Spread of COVID-19” which
is divided   into 2 parts. The first part deals with the accident
management for land and waterway. The second part deals with the
accident management for COVID-19.  Both parts are divided into three
steps,pre, during and post-accidents. 3) Evaluating the Model for the
Management of Accidents in each issue by adding the role and
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responsibility assignment to the government, private and community
members to drive the accident management effectively.
Keywords : Management Model; Accidents; Participation
บทนำ�
ความสำำ�คััญในความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่�ยว (Safety and Security) ซึ่่�ง
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา นายพิิพััฒน์์ รััชกิิจประการ ได้้ให้้
ความสำำ�คัญ
ั และจััดเป็็นนโยบายหลัักในการยกระดัับมาตรฐานความปลอดภััย เพื่่อ�
สร้้างความมั่่� นใจแก่่ นัักท่่องเที่่�ยว  และในความเห็็ นที่่� สอดคล้้ องกัั นของปลัั ด
กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา นายโชติิ ตราชูู ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งนี้้เ� ช่่นกัน 
ั
โดยได้้โค๊๊ดคำำ�พูดู ไว้้ “ถึึงเวลาแล้้วที่่เ� มืืองไทยต้้องปลอดภััยสำำ�หรับั นัักท่่องเที่่�ยวอย่่าง
แท้้จริิง (สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2562)
องค์์การการท่่องเที่่�ยวแห่่งสหประชาชาติิ (UN WTO) พ.ศ. 2562 ได้้แบ่่ง
วิิกฤตการณ์์ด้้านการท่่องเที่่�ยวออกเป็็น  5 ประเภท (1) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
เหตุุการณ์์ทางธรณีีวิิทยา และสภาพจากอากาศที่่�รุุนแรง และสถานการณ์์ที่่�เกิิด
จากมนุุษย์์ (2) ด้้านสัังคมและการเมืือง รวมถึึงการจลาจล อาชญากรรม การก่่อการ
ร้้าย การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน การรััฐประหารภายในประเทศ การประท้้วงเลืือก
ตั้้�งที่่�รุุนแรง (3) ด้้านสุุขภาพ เช่่น โรคระบาดที่่�ส่่งผลกระทบต่่อมนุุษย์์หรืือสััตว์์  (4)
ด้้านเทคโนโลยีีรวมถึึงอุุบััติิเหตุุจากการเดิินทาง และความล้้มเหลวของระบบไอทีี  
(5) ด้้านเศรษฐกิิจ เช่่น ความผัันผวนของค่่าเงิินหลัักและวิิกฤตการณ์์ทางการเงิิน
	วิิกฤตการณ์์อุุบััติิภััยที่่�เกิิดขึ้้�นที่่� จัังหวััดสงขลา
1) อุุบััติิภััยจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จัังหวััดสงขลา วัันที่่� 27
พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. มีีผู้้�ป่่วย (ยืืนยััน) สะสมกลุ่่�มทั่่�วไป 44 ราย กลุ่่�ม
ดาวะห์์จากอิินโดนีีเซีีย 19 ราย กลุ่่�มคนไทยจากมาเลเซีีย/ซาอุุฯ 2 ราย กลุ่่�มต่่าง
ชาติิอยู่่�ในศููนย์์กัักตััว  65 ราย รวม  130 ราย เสีียชีีวิิต 0 ราย ยัังรัักษาตััวใน
โรงพยาบาล 3 ราย และรัักษาหายกลัับบ้้านแล้้ว  127 ราย ศููนย์์ปฏิิบััติิการ
ภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุข สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดสงขลา (2563)
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2) สถานการณ์์อุุบััติิภััยทางถนนในพื้้�นที่่�จัังหวััดสงขลาข้้อมููลสถิิติิ 7 วััน 
อัันตรายในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ 2563 (27 ธัันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563) เกิิด
อุุบััติิเหตุุทั่่�วประเทศรวม 3,421 ครั้้�ง (ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 9.76) มีีผู้้�เสีีย
ชีีวิิตรวม 373 ราย ผู้้�บาดเจ็็บรวม 3,499 คน จัังหวััดที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุมากที่่�สุุดโดย
ลำำ�ดัับ คืือ 1) สงขลา 116 ครั้้�ง 2) เชีียงใหม่่ 104 ครั้้�ง  และ 3) ลำำ�ปาง 98 ครั้้�ง  
กระทรวงคมนาคม (2563 ข)
3) สถานการณ์์อุบัุ ติั ภัิ ยั ของพื้้�นที่่เ� กาะยอ จากการสืืบค้้นข้อ้ มููลเบื้้�องต้้นทราบ
ว่่าการจััดเก็็บสถิิติิข้้อมููลอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้มีีการรวบรวมไว้้ในภาพรวม ซึ่่�งจะ
ต้้องสอบถามจากหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งในส่่วนงานภาครััฐและภาคเอกชน ทั้้�งนี้้�
จึึงได้้สััมภาษณ์์เพิ่่�มเติิมจากผู้้�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่� พบว่่า จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุทางบกจะ
มีีบ้้างแต่่ไม่่มากนััก ซึ่่�งจุุดเกิิดเหตุุ คืือ ถนนสงขลา ระโนด บริิเวณทางโค้้ง ของหมู่่� 
3 หมู่่�  4 ที่่�เป็็นจุุดกลัับรถ จะเกิิดอุุบััติิเหตุุบ่่อยครั้้�ง ในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ก็็จะไม่่ค่่อยมีี
อุุบัติั เิ หตุุ สำำ�หรับั อุุบัติั เิ หตุุทางน้ำำ��มีีน้้อยมากเนื่่อ� งจากไม่่ค่อ่ ยมีกี ารจััดการท่่องเที่่�ยว
ทางเรืือ ในส่่วนการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 พบว่่า มีีการเตรีียมการป้้องกััน
และปฏิิบััติิตามนโยบายภาครััฐและประชาชนในพื้้�นที่่�ให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี 
จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ในภาพรวมนัับว่่าน้ำำ��หนัักของสภาพปััญหาไม่่มาก
นััก ในงานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้ค� ณะผู้้�วิจัิ ยั จึึงมุ่่�งเน้้นในด้้านการพััฒนาเพื่่อ� ให้้เกิิดกระบวนการ
มีีส่่วนร่วม
่ ของผู้้�เกี่่ย� วข้้องในพื้้�นที่่ใ� นการร่่วมมืือกัันจััดทำำ�รูปู แบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั
ทั้้�งทางบก/ทางน้ำำ��/การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทั้้�งในช่่วงก่่อนการเกิิดอุุบััติิภััย
ช่่วงระหว่่างเกิิดอุุบััติิภััยและช่่วงภายหลัังการเกิิดอุุบััติิภััย ด้้วยมาตรการต่่างๆ ที่่�
จะสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่เ� กาะยอว่่ามีีมาตรการและ
แนวทางการป้้องกัันอุุบััติิภััยในรููปแบบต่่างๆ ไว้้อย่่างชััดเจนเพื่่�อการสร้้างความ
มั่่�นใจให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว
นอกจากนี้้� คณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ในด้้านความปลอดภััยที่่�ควรจะ
ต้้องมีีความชััดเจนที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดจากการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนอัันเกี่่�ยวข้้อง
กัับการบริิหารจััดการอุุบััติิภััย โดยการสำำ�รวจสถานการณ์์การจััดการอุุบััติิภััย เพื่่�อ
การกำำ�หนดรููปแบบรวมทั้้�งการประเมิินเพื่่อ� ให้้ได้้รูปู แบบที่่�เหมาะสมในการจััดการ
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อุุบััติิภััยที่่�เกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา
โดยให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียในชุุมชนมีีส่่วนร่วมช่
่ ว่ ยสร้้างมาตรฐานความปลอดภััยให้้
กัับการท่่องเที่่�ยวภายใต้้บริิบทชุุมชนตำำ�บลเกาะยอ
จากข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงเป็็นที่่�มาของความสนใจในการศึึกษารููปแบบ
การจััดการอุุบััติิภััยที่่�จะเกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและคนในชุุมชน  โดยกระบวนการมีี
ส่่วนร่่วมของผู้้�เกี่่�ยวข้้องด้้วยวิิธีีการและขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการวิิจััย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้
ได้้รูปู แบบที่่�เหมาะสมทั้้�งในด้้านการจััดการอุุบติิภัยั ทางบก การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ทาง
น้ำำ��  และการจััดการอุุบััติิภััยที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ตลอดจน
สามารถนำำ�รููปแบบที่่�ได้้ไปใช้้เป็็ นแนวทางในการดำำ�เนิินงานของหน่่ วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม 
วัตถุประสงค์
1) เพื่่อ� ศึึกษาสถานการณ์์การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ที่่�เกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยว และคนใน
พื้้�นที่่�เกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา
2)  เพื่่อ� สร้้างรููปแบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั อย่่างมีีส่่วนร่วมที่่
่ เ� กิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยว
และคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา
3)  เพื่่อ� ประเมิินรูปู แบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั โดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของคนในพื้้�นที่่�
เกาะยอ อำำ�เภอเมืืองจัังหวััดสงขลา
	นิิยามศััพท์์เฉพาะ
	อุุบััติิภััย หมายถึึง ภััย หรืืออัันตรายจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างกะทัันหััน
ไม่่สามารถคาดการณ์์ล่่วงหน้้าได้้ไม่่มีีผู้้�ใดจงใจหรืือทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�น  ซึ่่�งงานวิิจััยนี้้�
หมายถึึง อุุบััติิภััยทางบก อุุบััติิภััยทางน้ำำ��  และอุุบััติิภััยที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19
สถานการณ์์เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิภััย หมายถึึง สถานการณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�เกิิด
จากตััวบุคุ คลหรืือจากสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นปัจั จััยส่่งผลให้้เกิิดอุุบัติั ภัิ ยั ขึ้้น 
� เช่่น ความ
ประมาทของบุุคคล การชำำ�รุุดของอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า การเกิิดสภาพของ
ทััศนวิิสััยที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อการจราจร เป็็นต้้น
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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การจััดการอุุบััติิภััย หมายถึึง แผนในการป้้องกัันและจััดการอุุบััติิภััย การ
ดำำ�เนิินการจััดการอุุบััติิภััยที่่�เกิิดขึ้้�น มาตรการในการจััดการอุุบััติิภััย มาตรการใน
การช่่วยเหลืือและบรรเทาความเสีียหายภายหลัังการเกิิดอุุบััติิภััย
กรอบการดำ
นงานวิ
กรอบการดํ
าเนิน�เนิ
งานวิ
จัย จัย
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี�ยวกับอุบตั ิภยั
2. แนวคิดเกี�ยวกับการจัดการ
3. แนวคิดเกี�ยวกับการจัดการอุบตั ิภยั

4.แนวคิดเกี�ยวกับการท่องเที�ยวชุมชน
5. แนวคิดเกี�ยวกับการมีส่วนร่วม
6.สถานการณ์การเกิดอุบัติภยั

การดําเนินการวิจัย (1)
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์:
-สํารวจสถานการณ์การจัดการอุบตั ิภยั
-สํารวจการมีสว่ นร่วมในการจัดการอุบตั ิภยั
-สํารวจมาตรการในการจัดการอุบตั ิภยั

6

ผลการวิจัย (1)

กลุ่มตัวอย่าง
(1) ภาครัฐ
(2) ภาคเอกชน
(3) ภาคประชาชน
(4) นักท่องเที�ยว

7.บริบทพืน� ที�ตาํ บลเกาะยอ
8. งานวิจยั ที�เกี�ยวกับการจัดการอุบตั ิภยั

การดําเนินการวิจัย (2)
สนทนากลุ่ม: (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน และ (3)
ภาคประชาชนเพื�อใช้ประกอบการสร้างรูปแบบการ
จัดการอุบัติภยั ทางบก ทางนํา� และการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด–19

ผลการวิจัย (2)

- ข้อมูลสถานการณ์การจัดการอุบตั ิภัย
- ข้อมูลการมีส่วนรวมในการจัดการอุบตั ภิ ยั
- ข้อมูลมาตรการในการจัดการ (1) ก่อนเกิดอุบตั ิภยั
(2) ระหว่างเกิดอุบตั ิภยั และ (3) หลังเกิดอุบตั ิภยั

- ประเด็นการจัดการอุบตั ิภยั ที�ได้จากภาครัฐ
- ประเด็นการจัดการอุบตั ิภยั ที�ได้จากภาคเอกชน
- ประเด็นการจัดการอุบตั ิภยั ที�ได้จากภาค
ประชาชน

บูรณาการเพื�อสร้างรูปแบบการจัดการอุบตั ิภัยโดยนักวิจัย
การจัดการก่อนเกิดอุบตั ิภยั ระหว่างเกิดอุบตั ิภยั และหลังเกิดอุบตั ิภยั
รูปแบบการจัดการอุบัติภัยสําหรับตําบลเกาะยอโดยนักวิจัย (ฉบับร่าง)
รูปแบบการจัดการอุบตั ิภยั + ข้อมูลเชิงประจักษ์ + องค์ความรูท้ างวิชาการ
การดําเนินการวิจัย (3)
เสวนากลุ่มผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพือ� ประเมินรูปแบบ
วิเคราะห์ ปรับปรุง รูปแบบการจัดการอุบตั ิภัยประเภทต่าง ๆ
รูปแบบทีเ� หมาะสมกับการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมทีจ� ะเกิดกับนักท่องเทีย� วและคนในพืน� ทีเ� กาะยอ
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการจััดการ การจััดการเป็็นหน้้าที่่� ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประสานงานและดููแลกิิจกรรมต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลตามเป้้าหมายขององค์์การ (Robbins & Coulter, 2015) การจััดการ
ความปลอดภััยทางการท่่องเที่่�ยวที่่�ต้้องอาศััยความร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
จากทุุกภาคส่่วน ได้้แก่่ ภาครััฐ ภาคเอกชน ชุุมชนท้้องถิ่่�น และนัักท่่องเที่่�ยว (Janchai, 2016); (Mansfeld & Pizam, 2006); (Ritchie, 2004); (Wichasin &
Doungphummes, 2012) จึึงต้้องมีีการแบ่่งหน้้าที่่�ตามความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน 
มีีการประสานงานที่่�ต้้องเชื่่�อมโยงงานของทุุกคนให้้เข้้ากัันได้้และกำำ�กัับให้้ไปสู่่�จุุด
มุ่่�งหมายเดีียวกััน
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั  อุุบัติั เิ หตุุที่่เ� กิิดขึ้้น� ในการจราจรทางบก
นั้้�นมัักเกิิดขึ้้�นจากสาเหตุุที่่�สำำ�คััญ 4 ประการ ได้้แก่่ 1) บุุคคล คืือ พฤติิกรรมเสี่่�ยง
ของผู้้�ใช้้รถใช้้ถนน 2) สิ่่�งแวดล้้อม 3) ยานพาหนะ คืือ ยานพาหนะไม่่มีีมาตรฐาน 
อาทิิ ขาดความพร้้อมด้้านอุุปกรณ์์พื้้�นฐานในรถยนต์์อุุปกรณ์์ความปลอดภััยการ
ปรัับแต่่งสภาพยานพาหนะการบรรทุุกที่่�ไม่่ปลอดภััย    4) ถนนโดยการจััดการ
อุุบััติิภััยทางบกจำำ�เป็็นต้้องมีี คืือ 1) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบัังคัับใช้้กฎหมาย
2) การสร้้างจิิตสำำ�นึกึ และวััฒนธรรมความปลอดภััย 3) การเฝ้้าระวัังความปลอดภััย
และลดปััจจััยเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุทางถนน  (กระทรวงมหาดไทย กรมการป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย, 2563) สำำ�หรัับอุุบััติิภััยทางน้ำำ��สาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
อุุบััติิเหตุุทางน้ำำ�� มีี 2 ประการ คืือ บุุคคล และสภาพแวดล้้อม โดยการป้้องกัันและ
ลดอุุบััติิเหตุุทางน้ำำ��ต้้องดำำ�เนิินการโดย  ด้้านความปลอดภััยของตััวเรืือ  ด้้านความ
ปลอดภััยในการใช้้ท่่าเทีียบเรืือโดยสาร ด้้านคุุณสมบััติิของผู้้�ปฏิิบััติิงานในเรืือและ
ผู้้�ประกอบการ  ด้้านความปลอดภััยของผู้้�โดยสาร ด้้านการประชาสััมพันธ์
ั   ์ (บริิษัท 
ั
168  Edycation จำำ�กััด, ม.ป.ป.)
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวชุุมชน การท่่องเที่่�ยวชุุมชน (CommunityBased Tourism) คืือ  การท่่องเที่่�ยวที่่�คำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม 
และวััฒนธรรม กำำ�หนดทิิศทางโดยชุุมชน จััดการโดยชุุมชน เพื่่�อชุุมชน และชุุมชน
มีีบทบาทเป็็นเจ้้าของการท่่องเที่่�ยวตามหลัักการนี้้เ� น้้นไปที่่�การเตรีียมความพร้้อม
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และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนในการจััดการการท่่องเที่่�ยวพร้้อมกัับความ
พยายามในการสร้้างการรัับรู้้�และความเข้้าใจในบทบาทของชุุมชนท้้องถิ่่�นต่่อการ
อนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิ ซึ่ง่� ถืือเป็็นรูปู แบบการจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนแบบ
เครืือข่่ายความร่่วมมืือ (Network) (พจนา สวนศรีี, 2546)
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วม การมีีส่่วนร่่วม หมายถึึง การเปิิดโอกาสให้้
ประชาชนในรููปของบุุคคล ชุุมชน ชมรม สมาคม หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ
เอกชน  องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรมใด
กิิจกรรมหนึ่่�ง เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาตนเอง สัังคมโดยส่่วนรวมด้้วยความสมััครใจ 
โดยไม่่เป็็นผู้้�รัับประโยชน์์เพีียงฝ่่ายเดีียว (เอกชััย กี่่�สุุขพัันธ์์, 2538) การมีีส่่วนร่่วม
แบ่่งได้้เป็็น 4 ขั้้�นตอน  คืือ 1)  การมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ (Decision Making)
ประกอบด้้วย 3 ขั้้�น คืือ ริิเริ่่�ม ตััดสิินใจ และปฏิิบััติิการ 2) การมีีส่่วนร่่วมในการ
ปฏิิบััติิการ (Implementation) ประกอบด้้วย การสนัับสนุุนด้้านทรััพยากร การ
บริิหาร และประสานความร่่วมมืือ 3) การมีีส่่วนร่่วมในผลประโยชน์์ (Benefits)
และ 4) การมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินผล (Evaluation) (Cohen and Uphoff,
1980)
มาตรการด้้านความปลอดภััย
1)  มาตรการเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางน้ำำ��
อุุบัติั ภัิ ยั ทางน้ำำ��ที่่เ� กิิดขึ้้นกั
� บั นัักท่่องเที่่�ยวและส่่งผลให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั บาด
เจ็็บหรืือเสีียชีีวิิตมากเป็็นอันดั
ั บั หนึ่่�ง คืือ การจมน้ำำ�� ส่วน
่ สาเหตุุอื่น 
่� เช่่น เรืือล่่ม เรืือ
นำำ�เที่่�ยวชนกััน  ซึ่่�งกองมาตรฐานและกำำ�กัับความปลอดภััยนัักท่่องเที่่�ยว  ได้้มีี
มาตรการเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางน้ำำ�� ดัังนี้้� (กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา,
2560 : 3-4) (1) การจััดทำำ�คู่่�มืือการฝึึกอบรมอาสาสมััครช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยว
ทางทะเล  (2) การจััดกิิจกรรมการฝึึกอบรมอาสาสมััครช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวทาง
ทะเล (3) การจััดกิิจกรรมเพื่่อ� สร้้างเครืือข่่ายอาสาสมััครช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวทาง
ทะเลแห่่งประเทศไทย ความปลอดภััยในการเดิินทางทางน้ำำ��  (สถาบัันการแพทย์์
ฉุุกเฉิิน, 2557 : 31-32)  (4) การสวมเสื้้�อชููชีีพที่่�เหมาะสมกัับขนาดน้ำำ��หนัักของตััว
เองทุุกครั้้�งที่่�เดิินทางทางน้ำำ��  (5) ไม่่ควรใส่่เสื้้�อผ้้าที่่�หนา หนัักหรืืออุ้้�มน้ำำ�� เช่่น กาง
เกงยีีนส์์ เสื้้�อผ้้าขนาดหนา (6) มองหาอุุปกรณ์์สำำ�หรัับช่่วยชีีวิิตไว้้เสมอเพื่่�อใช้้เมื่่�อ
เกิิดเหตุุการณ์์
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2)  มาตรการเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางถนน
อุุบััติิภััยทางถนนที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักท่่องเที่่�ยวและส่่งผลให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้รัับ
บาดเจ็็ บ หรืือเสีียชีีวิิ ต มากเป็็ นอัั นดัั บ หนึ่่� ง  คืือ อุุ บัั ติิ เ หตุุ จ ากรถยนต์์ แ ละรถ
จัักรยานยนต์์เช่่า มีสี าเหตุุมาจากนัักท่่องเที่่�ยวไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย เช่่น ขับั ขี่่ร� ถ
จัักรยานยนต์์โดยไม่่สวมใส่่หมวกซึ่่ง� กองมาตรฐานและกำำ�กับั ความปลอดภััยนัักท่่อง
เที่่�ยวได้้มีีมาตรการเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางถนน (กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและ
กีีฬา, 2560 : 5) การบริิหารจััดการเมื่่อ� เกิิดภาวะวิิกฤต แสดงถึึงขั้้น� ตอนการบริิหาร
จััดการเมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤตเริ่่�มจากช่่วงก่่อนเกิิดเหตุุ จะดำำ�เนิินการโดยสร้้างเครืือ
ข่่ายทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ ให้้ความช่่วย
เหลืือสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันเมื่่�อถึึงช่่วงขณะเกิิดเหตุุจะมีีการระดมเครืือข่่าย
ประชุุมวางแผนเพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์อำำ�นวยการช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกิิจมีีการ
แบ่่งกลุ่่�มในศููนย์์อำำ�นวยการช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกิิจ 
ปิ่่�นฤทััย คงทอง และ วีีรยา มีีสวััสดิิกุุล (2562) เสนอแนวทางการจััดการ
ความปลอดภััยทางการท่่องเที่่�ยวของอำำ�เภอหััวหินิ จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ในฐานะ
จุุดหมายปลายทางการท่่องเที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิว่่าแนวทางการจััดการ
ความปลอดภััยทางการท่่องเที่่�ยวต้้องเกิิดจากความร่่วมมืือที่่�เข้้มแข็็งของผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียจากทุุกภาคส่่วน ได้้แก่่ ภาครััฐ ภาคเอกชน ชุุมชนท้้องถิ่่�นและนัักท่่อง
เที่่�ยว โดยภาครััฐ มีีหน้้าที่่� ดัังนี้้� (1) บัังคัับใช้้กฎหมายและกำำ�หนดบทลงโทษแก่่ผู้้�
ที่่�กระทำำ�ผิิดอย่่างจริิงจััง (2) พััฒนาระบบความปลอดภััยและสุุขอนามััยในแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยว  (3) ประสานงานและความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน (4) พััฒนาคน  (5)
จััดทำำ�คู่่�มืือสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว (6) พััฒนาคุุณภาพของระบบคมนาคมขนส่่ง (7)
พััฒนากลไกและช่่องทางการรัับแจ้้งเหตุุ (8) พััฒนาระบบการทำำ�งานของภาครััฐ
และ (9) แก้้ปััญหาการหลอกลวงและเอารััดเอาเปรีียบนัักท่่องเที่่�ยว
ภาคเอกชน มีีหน้้าที่่� ดังั นี้้� (1) ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด (2) ประสาน
งานกัับหน่่วยงานภาครััฐ   (3) ปรัับปรุุงคุุณภาพมาตรฐานของสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
และสถานประกอบการ (4) พััฒนาคุุณภาพของบุุคลากร  (5) สอดส่่องดููแลรัักษา
ความปลอดภััย (6) มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีต่่อการท่่องเที่่�ยว
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ชุุมชน มีีหน้้าที่่� ดัังนี้้�  (1) ช่่วยเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงภััยต่่าง ๆ  (2) แจ้้งรายงาน
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐที่่�รัับผิิดชอบ (3) ให้้ความช่่วยเหลืือ
นัักท่่องเที่่�ยวเมื่่�อประสบภััย
นัักท่่องเที่่�ยว มีีหน้้าที่่� ดัังนี้้� (1) ตระหนัักถึึงอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น  (2) ศึึกษา
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับจุุดหมายปลายทางที่่�จะเดิินทางไปเยืือน
มััชฌิิมา อุุดมศิิลปะ และ นริินทร์์ สัังข์์รัักษา (2559) ทำำ�การศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง
การจััดการความปลอดภััยด้้านการเดิินทางท่่องเที่่�ยวทางบกด้้วยรถยนต์์และรถ
สาธารณะในภููมิิภาคตะวัันตก : ข้้อเสนอเชิิงยุุทธศาสตร์์การท่่องเที่่�ยวสู่่�ประชาคม
อาเซีียน ผลการศึึกษาพบว่่า ประเด็็นยุทธศ
ุ าสตร์์การท่่องเที่่�ยวสู่่�ประชาคมอาเซีียน
ควรประกอบไปด้้วย ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 มาตรการการจััดการความปลอดภััยในการ
เดิินทางท่่องเที่่�ยวด้้านคน ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 มาตรการการจััดการความปลอดภััย
ด้้านถนนและโครงสร้้าง ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การจััดการความปลอดภััยในการเดิินทาง
ท่่องเที่่�ยวด้้านยานพาหนะ และยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การจััดการทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เทคโนโลยีีและกฎหมาย โดยยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 มีีกลยุุทธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ การจััดการ
ส่่งเสริิมเกณฑ์์มาตรฐานในหน่่วยงานภาครััฐมีีแนวทางดำำ�เนิินการให้้การสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินการการฝึึกอบรมทัักษะการช่่วยเหลืือและการปฐมพยาบาลแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
กู้้�ภััยเจ้้าหน้้าที่่�อาสาสมััครต่่าง ๆ มีีการปรัับปรุุงระบบการรัับแจ้้งเหตุุและการเรีียก
รถกู้้�ชีีพอุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน  มีีการปรัับปรุุงการประสานงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�
ทำำ�งานด้้านการให้้ความช่่วยเหลืือ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีสาธารณภััยหรืือ
อุุบััติิเหตุุขนาดใหญ่่   มีีการจััดเตรีียมยานพาหนะและอุุปกรณ์์ช่่วยชีีวิิตเบื้้�องต้้นที่่�
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพสููงต่่อการให้้บริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน  มีีการส่่งเสริิม
ความปลอดภััยในการเดิินทางท่่องเที่่�ยวบนท้้องถนนให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องการ
ดููแลและจััดระบบความปลอดภััยทางถนนของนัักท่่องเที่่�ยว  มีกี ารประเมิินติดิ ตาม
ผลและปรัับปรุุงแผนงานต่่าง ๆ ตลอดเวลา
วิธีการดำ�เนินวิจัย
	ขั้้�นตอนที่่� 1 ศึึกษาสถานการณ์์การจััดการอุุบััติิภััยที่่�จะเกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยว
และคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
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1) การจััดประชุุมคณะนัักวิิจัยั และศึึกษาจากเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้นในการกำำ�หนดขอบเขตของอุุบััติิภััยประเภทต่่าง ๆ ที่่�อาจ
จะเกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ
2) ศึึกษาสถานการณ์์การจััดการอุุบััติิภััยที่่�จะเกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและคนใน
พื้้�นที่่�เกาะยอ โดยจััดเก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสอบถามกัับกลุ่่�มผู้้�แทน  ภาครััฐ/ภาค
เอกชน/ภาคประชาชน/นัักท่่องเที่่�ยว วิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้ตารางสำำ�เร็็จรูปู ของ
ทาโร่่ยามาเน่่ (Taroyamane) จำำ�นวน  400 คน  กลุ่่�มละ 100 คน และเก็็บด้้วย
แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับผู้้�แทนทั้้�ง 4 กลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการ
จััดการอุุบััติิภััยในพื้้�นที่่�เกาะยอ โดยใช้้วิิธีีการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection) จากกลุ่่�มผู้้�แทน ภาครััฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/นััก
ท่่องเที่่�ยวชาวไทย และกำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง กลุ่่�มละ 10 คน รวม 40 คน
	ขั้้�นตอนที่่� 2 ศึึกษากระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างและประเมิินรููปแบบ
การจััดการอุุบััติิภััย รวมทั้้�งนำำ�เสนอผลที่่�ได้้จากการวิิจััยโดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1) จััดประชุุมสนทนากลุ่่�ม เพื่่�อนำำ�เสนอผลที่่�ได้้จากการวิิจััยตามขั้้�นตอนที่่� 1
และรวบรวมข้้อมููลจากการสนทนากลุ่่�มเพื่่อ� ใช้้เป็็นข้อ้ มููลประกอบการสร้้างรููปแบบ
การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ที่่�เกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและ คนในพื้้�นที่่เ� กาะยอ ซึ่่ง� ใช้้วิธีีิ การเลืือก
ตััวอย่่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยเชิิญผู้้�แทนภาครััฐ/ภาคเอกชน/
ภาคประชาชน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอุุบัติั ิภััยในพื้้�นที่่�เกาะ
ยอเข้้าร่่วมประชุุมสนทนากลุ่่�มซึ่่�งกำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง กลุ่่�มละ 5 คน 
รวม 15 คน
2) บููรณาการผลการวิิจััยที่่�ได้้จากขั้้�นตอนที่่� 1 และขั้้�นตอนที่่� 2 ข้้อ 1 เพื่่�อ
สร้้างรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยอย่่างมีีส่่วนร่่วมที่่�เกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและคนใน
พื้้�นที่่�เกาะยอ (ฉบัับร่่าง)
3) การจััดเวทีีเสวนาผู้้�เกี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ประเมิินรูปู แบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั เพื่่อ�
ให้้ได้้รููปแบบที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่�ใช้้วิิธีีการเลืือกตััวอย่่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection) โดยเชิิญผู้้�แทนภาครััฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน ที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ในพื้้�นที่่เ� กาะยอ ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติิ
เป็็นผู้้�บริิหารหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน  และผู้้�นำำ�ภาคประชาชนที่่�มีีความ
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เชี่่ย� วชาญในด้้านการประเมิินเข้้าร่่วมเสวนาซึ่่ง� กำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง กลุ่่�ม
ละ 5 คน รวม 15 คน เพื่่�อร่่วมกัันวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงรููปแบบฉบัับร่่าง เพื่่�อให้้
ได้้รููปแบบที่่�เหมาะสมกัับการจััดการอุุบััติิภััยทางบก/ทางน้ำำ��/การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ในพื้้�นที่่�เกาะยอ
4) ลงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� นำำ�เสนอผลที่่�ได้้จากการวิิจัยั เรื่่อ� ง รููปแบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั
แบบมีีส่่วนร่วมที่่
่ เ� กิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและคนในชุุมชนเกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
สงขลา ซึ่ง่� เป็็นโครงการย่่อยของชุุดแผนงานวิิจัยั โดยนำำ�เสนอพร้้อมกัันในภาพรวม
ทั้้�ง 3 โครงการ พร้้อมทั้้�งจััดโครงการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารนวััตกรรมการจััดการการ
ท่่องเที่่�ยวอย่่างปลอดภััยแบบมีีส่่วนร่วมตำ
่ �ำ บลเกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั รวม 4 กลุ่่�ม ซึ่ง่� ใช้้วิธีีิ การเลืือกตััวอย่่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection) ประกอบด้้วย ผู้้�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งเป็็นผู้้�แทน  ภาครััฐ/ภาค
เอกชน/ภาคประชาชน/นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทย และใช้้วิิธีีการการสุ่่�มตััวอย่่างด้้วย
ตารางสำำ�เร็็จรููปของทาโร่่ยามาเน่่ (Taroyamane) จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้
ปรากฎในขั้้�นตอนที่่� 1 และ ขั้้�นตอนที่่� 2 ของวิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััยดัังรายละเอีียด
ข้้างต้้น ซึ่่�งประชากรทั้้�ง 4 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย 1) ภาครััฐ ประกอบด้้วย ผู้้�แทนจาก
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสงขลา องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเกาะยอ สำำ�นัักงาน
ท่่องเที่่�ยวและกีีฬาจัังหวััดสงขลา การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย ศููนย์์ดำำ�รงธรรม 
สถานีีตำำ�รวจ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล แขวงการทางจัังหวััดสงขลา ศููนย์์
นเรนทร สำำ�นัักงานยุุติิธรรมจัังหวััดสงขลา สำำ�นัักงานทรััพยากรทะเลและชายฝั่่�งที่่�
5 กำำ�นัน 
ั และผู้้�ใหญ่่บ้า้ น 2) ภาคเอกชน ประกอบด้้วย ผู้้�แทนจากโรงแรมโฮมสเตย์์
รีีสอร์์ทร้้านอาหารร้้านขายของที่่�ระลึึกร้้านสิินค้้า OTOP บริิษััทขนส่่ง วิิสาหกิิจ
ชุุมชน ร่วม
่ ใจกู้้�ภััย และกลุ่่�มราชวััตถ์์แสงส่่องหล้้า 3) ภาคประชาชน ประกอบด้้วย
ผู้้�แทน พระภิิกษุุ ปราชญ์์ชาวบ้้าน ผู้้�นำำ�กลุ่่�ม/ชมรม อสม. และประชาชนทั่่�วไป 4)
นัักท่่องเที่่�ยวชาวไทย
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการวิิจััย
1) ได้้ทราบถึึงสถานการณ์์ในการจััดการอุุบััติิภััยที่่�เกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและ
คนในพื้้�นที่่�เกาะยอ

รูปแบบการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเกาะยอ อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
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2) ทำำ�ให้้ได้้มาตรการในการป้้องกัันอุุบััติิภััยประเภทต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดกัับ
นัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ
3) ภาคีีที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ซึ่ง่� เป็็นผู้้�แทนจากหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้้มีีส่่วนร่วม
่ ในการกำำ�หนดรููปแบบกัับการจััดการ
อุุบััติิภััยประเภทต่่าง ๆ
4) ได้้รููปแบบที่่�เหมาะสมในการจััดการกัับอุุบััติิภััยประเภทต่่าง ๆ ที่่�เกิิดกัับ
นัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ
5) หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอุุบััติิภััยในพื้้�นที่่�เกาะยอสามารถนำำ�
รููปแบบที่่�ได้้จากการวิิจััยไปใช้้เป็็นแนวทางขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์ของแต่่ละหน่่วยงานและเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อชุุมชน
ผลการวิจัย
1) สถานการณ์์การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ในพื้้�นที่่�เกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา
จากการเก็็บข้้อมููลเชิิงปริิมาณกลุ่่�มผู้้�เกี่่�ยวข้้องจาก ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และนัักท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�เกาะยอ พบว่่า
ข้้อมููลด้้านมาตรการในการป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบัติั ภัิ ยั ทางบก ผู้้�ให้้ข้อ้ มููล
ส่่วนใหญ่่ “เห็็นด้้วย”กัับมาตรการกวดขัันการใช้้ยานพาหนะให้้ปฏิิบััติิตามกฎ
จราจร การมีีป้้าย/สััญลัักษณ์์ตามจุุดเสี่่�ยงอย่่างชััดเจน และ “ไม่่แน่่ใจ” ว่่ามีีการ
แจ้้งเตืือนให้้ตระหนัักถึึงบทลงโทษในการฝ่่าฝืืนข้อ้ กำำ�หนดด้้านการป้้องกัันอุบัุ ติั ภัิ ยั
ที่่�ชััดเจน 
ข้้อมููลด้้านการป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบััติิภััยทางน้ำำ�� พบว่่า ผู้้�ให้้ข้้อมููลส่่วน
ใหญ่่“ไม่่แน่่ใจ” ว่่ามีีหลัักปฏิิบััติิในการให้้บริิการขนส่่งทางน้ำำ��  มีีการกำำ�หนด
มาตรฐานเกี่่ย� วกัับยานพาหนะที่่�ให้้บริิการทางน้ำำ�� และมีกี ารกำำ�หนดมาตรฐานเกี่่ย� ว
กัับอุุปกรณ์์สำำ�หรัับช่่วยชีีวิิตทางน้ำำ��  รวมทั้้�งไม่่แน่่ใจว่่ามีีข้้อปฏิิบััติิสำำ�หรัับนัักท่่อง
เที่่�ยวที่่�ใช้้บริิการทางน้ำำ��อย่่างชััดเจน
ข้้อมููลด้้านความปลอดภััยทางบก ทางน้ำำ�� และการแพร่่ระบาดของโรคระบาด
โควิิด-19 พบว่่า ผู้้�ให้้ข้้อมููลส่่วนใหญ่่ “ไม่่แน่่ใจ” ว่่ามีีศููนย์์ประสานงานช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบภััย มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัับแจ้้งเหตุุตลอด 24 ชั่่�วโมง มีีเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
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ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยอย่่างรวดเร็็ว  และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�จุุดเสี่่�ยงเพีียงพอ และ
“เห็็นด้้วย” ว่่านัักท่่องเที่่�ยวมีีการเตรีียมการป้้องกัันภััย การปฏิิบััติิตน  และการ
ประเมิินเพื่่�อป้้องกัันโรคระบาดโควิิด-19 โดยปฏิิบััติิตนตามมาตรการของภาครััฐ
ผลการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ กลุ่่�มภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่เ� กาะยอ มีคี วามคิิดเห็็นต่อ่ การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ในพื้้�นที่่�
เกาะยอไม่่แตกต่่างกััน ในด้้านแผนป้้องกัันและจััดการอุุบััติิภััยทางบก ทางน้ำำ�ผู้้�
� ให้้
ข้้อมููลเห็็นว่่า ควรมีีคณะทำำ�งานร่่วมวางแผนในการจััดอบรมเพื่่�อสร้้างความ
ปลอดภััย และเห็็นว่่าควรมีีแผนการจััดเตรีียมวััสดุุ อุุปกรณ์์ กำำ�ลัังคนแผนการแจ้้ง
เตืือนความปลอดภััย รวมถึึงแผนและขั้้�นตอนในการเตรีียมความพร้้อมในการ
ป้้องกัันและช่่วยเหลืือชุุมชนเมื่่อ� ประสบภััยด้้านการรัักษาพยาบาล การชดเชย และ
การฟื้้�นฟููสภาพจิิตใจ  ซึ่่�งสามารถเป็็นแนวปฏิิบััติิในการจััดการทั้้�งก่่อนการเกิิด
อุุบัติั ภัิ ยั ระหว่่างการเกิิดอุุบัติั ภัิ ยั และภายหลัังจากเกิิดอุุบัติั ภัิ ยั  ส่่วนแผนป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของโรคระบาดโควิิด-19 ผู้้�ให้้ข้้อมููลเห็็นว่่า นอกจากมีีแผนการป้้องกััน
การแพร่่ของโรคระบาดโควิิด-19 แล้้ว ควรมีกี ารช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือด
ร้้อนแก่่ผู้้�ติิดเชื้้�อโรคระบาดโควิิด-19 ด้้วย
2) การสร้้างรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยอย่่างมีีส่่วนร่่วมที่่�เกิิดกัับนัักท่่อง
เที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา โดยการลงพื้้�นที่่�เก็็บ
ข้้อมููลภาคสนาม  ครั้้�งที่่� 2 ด้้วยการสนทนากลุ่่�มในวัันที่่� 20 สิิงหาคม  2563 ณ
ห้้ อ งประชุุ มจรัั ญ  จารุุ วัั ฒ นา อาคารนวมภูู มิิ นทร์์ สถาบัั น ทัั ก ษิิ ณ คดีีศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ จัังหวััดสงขลา
ผลการวิิจััย ได้้แบ่่งร่่างรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยอย่่างมีีส่่วนร่่วมที่่�เกิิดกัับ
นัักท่่องเที่่�ยวและคนในพื้้�นที่่�เกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา ออกเป็็น 2 ส่่วน 
คืือ ร่่างรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยทางบก ทางน้ำำ��  และร่่างรููปแบบการจััดการ
อุุบััติิภััยจากโรคระบาดโควิิด-19 ดัังนี้้�
- ร่่างรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยทางบก ทางน้ำำ�� แบ่่งกระบวนการจััดการ
อุุบััติิภััยออกเป็็น 3 ขั้้�นตอน คืือ  การจััดการก่่อนเกิิดอุุบััติิภััย  การจััดการระหว่่าง
เกิิดอุุบััติิภััย และการจััดการหลัังเกิิดอุุบััติิภััย ดัังนี้้�
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1) การจััดการก่่อนเกิิดอุุบััติิภััย แบ่่งขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานออกเป็็น  6
ขั้้�นตอน คืือ (1) จััดตั้้�งกลุ่่�มเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลเกาะยอ และหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง (2)
ประเมิินตััวชี้้�วััดด้้วยแบบประเมิินพื้้�นฐานมาตรการในการป้้องกัันและลดการเกิิด
อุุบัติั ภัิ ยั ทางบก ทางน้ำำ�� (3) ประชุุมปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์สร้้างความ
ร่่วมมืือในการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั และจััดทำำ�หรืือจััดหาคู่่�มืือ เอกสาร สื่่อ� ประชาสััมพันธ์
ั ์
แจกจ่่ายตามจุุดต่่างๆ (4) สรุุปผล (5) ปรัับปรุุง/แก้้ไข โดยติิดตั้้�งอุุปกรณ์์อำำ�นวย
ความปลอดภััยทางบก ทางน้ำำ�� จััดให้้มีีอุุปกรณ์์/เครื่่อ� งมืือปฐมพยาบาล และติิดตั้้ง�
ระบบสารสนเทศ เช่่น SMS, QR Code และ (6) ตรวจติิดตามแบบประเมิินตััวชี้้�
วััดขั้้�นพื้้�นฐานโดยการประชุุม สรุุปผล ประเมิิน และติิดตามผล
2) การจััดการระหว่่างเกิิดอุุบัติั ภัิ ยั มีีศููนย์ช่์ ว่ ยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวและแจ้้งเหตุุ
ตลอด 24 ชั่่�วโมง การแจ้้งเหตุุในพื้้�นที่่เ� กาะยอสามารถแจ้้งเหตุุที่่ศู� นย์
ู ช่์ ว่ ยเหลืือนััก
ท่่องเที่่�ยว หมายเลขฉุุกเฉิิน 1669 (ศููนย์์นเรนทร) 191 (สถานีีตำำ�รวจ) นอกจากนี้้�
ยัังมีีกลุ่่�มสื่่�อสารด้้วยวิิทยุุสื่่�อสารและกลุ่่�มช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย ได้้แก่่ การแพทย์์
ฉุุกเฉิิน  และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะสรุุป
สถานการณ์์อุุบััติิภััยให้้แก่่ศููนย์์การเยีียวยา
3) การจััดการหลัังเกิิดอุุบััติิภััย มีีศููนย์์การเยีียวยาผู้้�ประสบภััยทำำ�หน้้าที่่�
ประสานกัับกองทุุนเยีียวยา และหน่่วยงานส่่งเสริิมสุุขภาพจิิต เพื่่�อติิดตามและ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเยีียวยาผู้้�ประสบภััยและจััดทำำ�รายงานสรุุปผลการ
ดำำ�เนิินงาน
- ร่่างรููปแบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั จากโรคระบาดโควิิด-19 แบ่่งกระบวนการ
จััดการอุุบััติิภััยออกเป็็น  3 ขั้้�นตอน คืือ การจััดการก่่อนเกิิดอุุบััติิภััย  การจััดการ
ระหว่่างเกิิดอุุบััติิภััย และการจััดการหลัังเกิิดอุุบััติิภััย ดัังนี้้�
1) การจััดการก่่อนเกิิดอุุบััติิภััย ปฏิิบััติิตามแผนการใช้้มาตรการป้้องกัันตาม
ประกาศของกรมควบคุุมโรคติิดต่่อและจัังหวััดสงขลาอย่่างเคร่่งครััดด้้วยการคััด
กรองตามจุุ ด เสี่่� ย ง มีี ก ารประชาสัั มพัั นธ์์ แจกสื่่� อ เอกสารคู่่�มืือ การรายงาน
สถานการณ์์ด้้วยเสีียงตามสาย การรณรงค์์ในการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
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2) การจััดการระหว่่างเกิิดอุุบััติิภััย เมื่่�อพบผู้้�ติิดเชื้้�อหรืือสงสััยว่่าติิดเชื้้�อให้้
ประสานหน่่วยงานให้้ความช่่วยเหลืือดำำ�เนิินการตรวจรัักษา กัักตััว  รวมถึึงมีีการ
ล้้างทำำ�ความสะอาดบริิเวณที่่�เป็็นจุุดเสี่่�ยงและมีีศููนย์์ประสานงานความช่่วยเหลืือ
กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
3) การจััดการหลัังเกิิดอุุบัติั ภัิ ยั ประสานศููนย์ก์ ารเยีียวยาผู้้�ประสบภััยเพื่่อ� ให้้
ความช่่วยเหลืือ ดัังรููปภาพ
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3)3) การประเมิิ
ปแบบการจัั
ดการอุุ
ัติิภััยโดยการมีี
ส่่วนร่่วมของคนใน
�น ที� เกาะยอ
การประเมิ น รูนปรููแบบการจั
ด การอุ
บั ติ ภั ยบัโดยการมี
ส่ว นร่ว มของคนในพื
พื้้�อํนาเภอเมื
ที่่�เกาะยอ
อำำ�ดเภอเมืื
ง จััดเวที
งหวััเสวนาเพื
ดสงขลา
อง จังหวั
สงขลา อ
การจั
�อประเมิการจัั
นร่างรูดปเวทีีเสวนาเพื่่
แบบการจัดการอุ�อบตัประเมิิ
ิภยั อย่านร่
งมีส่า่วงรูู
นร่วปม
ของภาคีภ าครั
ภาคเอกชน
เป็ นของภาคีีภาครัั
การลงพืน� ที�เก็บข้อมูฐลภาคสนาม
ครัง� ที� 3และภาค
ในวันที� 11
แบบการจัั
ดฐการอุุ
บััติิภััและภาคประชาชน
ยอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ภาคเอกชน 
มกราคม 2564เป็็ณนวัการลงพื้้�
ดแหลมพ้อนที่่
ตําบลเกาะยอ
เภอเมือง จังหวัครั้้
ดสงขลา
แู้ ทนภาครั
ภาคเอกชน และ
ประชาชน 
�เก็็บข้้อมููลอําภาคสนาม 
�งที่่� 3มีผในวัั
นที่่� ฐ11 มกราคม 
ภาคประชาชนเข้าร่วม 17 คน โดยได้ทาํ การวิพากษ์รูปแบบการจัดการอุบัติภัยฯ ฉบับร่าง ซึ�งดําเนินการ
2564
ณ วััดแหลมพ้้อ ตำำ�บลเกาะยอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา มีีผู้้�แทนภาครััฐ
โดยได้จัดส่งรู ปแบบการจัดการอุบตั ิภัยฯฉบับร่างไปให้ผูแ้ ทนทัง� 3 กลุ่ม ได้ดูล่วงหน้าก่อนที�จะมาร่วมเวที
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้้
าร่่วม 17 คน โดยได้้ทำำ�การวิิพากษ์์รููปแบบการ
เสวนา ทัง� นีเ� พื�อเติมเต็มรู ปแบบการจัดการอุบตั ิภัยฯให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพืน� ที� และสามารถ
จัันํดาการอุุ
บัติั ภัิ ยั ฯ ฉบัับาเนิร่่านงงานของหน่
ซึ่่ง� ดำำ�เนิิวนยงานที
การ�เโดยได้้
จัดั สส่่ามารถนํ
งรููปแบบการจัั
การอุุบับติั ตั ิ ภัิ ยั ฯ
ไปเป็ นแนวทางในการดํ
กี�ยวข้องให้
าไปใช้ได้จริงด
ในทางปฏิ
ฉบัับร่่างไปให้้
ผู้้�แทนทั้้�
ง 3 กลุ่่�ม ได้้
ดูกูล่ที่ว�ไงหน้้
าก่่อนที่่�จะมาร่่วมเวทีีเสวนา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อ
สรุปผลโดยนํ
าเสนอเฉพาะประเด็
นหลั
ด้จากการเสวนา
1. ระบุบทบาทของเครือข่ายภาครัฐ เป็ นผู้กาํ หนดนโยบายและถ่ายทอดไปยังผู้เกี�ยวข้อง มี
การกํา หนดหน่ วยงานรับ ผิ ด ชอบ และมี ก ารจัด สรรงบประมาณให้ห น่ ว ยงานที� รับ ผิ ด ชอบ เครือ ข่ า ย
ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีห น้าที� ดาํ เนิ นการตามที�ภาครัฐกํา หนด และร่วมเป็ นส่วนหนึ�งของแผน
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เติิมเต็็มรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยฯให้้มีีความเหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่� และ
สามารถนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สามารถ
นำำ�ไปใช้้ได้้จริิงในทางปฏิิบััติิ
สรุุปผลโดยนำำ�เสนอเฉพาะประเด็็นหลัักที่่�ได้้จากการเสวนา
1. ระบุุบทบาทของเครืือข่่ายภาครััฐ เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายและถ่่ายทอดไป
ยัังผู้้�เกี่่ย� วข้้อง มีกี ารกำำ�หนดหน่่วยงานรัับผิิดชอบ และมีกี ารจััดสรรงบประมาณให้้
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ เครืือข่่ายภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิิน
การตามที่่�ภาครััฐกำำ�หนด และร่่วมเป็็นส่วนหนึ่่
่
ง� ของแผนบููรณาการและปฏิิบัติั กิ าร
2. การจััดการอุุบััติิภััยทางบก ทางน้ำำ�� ก่่อนเกิิดเหตุุ ขั้้�นตอนประชุุมปฏิิบััติิ
การ ปรัับปรุุงประเด็็น  “จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือ” เป็็น 
“จััดทำำ�แผนบููรณาการ-ปฏิิบััติิการ แผนยุุทธศาสตร์์”
3. เพิ่่�มขั้้น� ตอนการสรุุปรายงานผลการรัับแจ้้งเหตุุและการเยีียวยาผู้้�ประสบ
ภััยไปยัังกลุ่่�มเครืือข่่ายเป็็นรูปู แบบการจััดการอุุบัติั ภัิ ยั อย่่างมีีส่่วนร่วม
่ ของภาคีีภาค
รััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดัังรููปภาพ 
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อภิปรายผล
1) จากการศึึกษาสถานการณ์์การจััดการอุุบััติิภััยที่่�เกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวและ
คนในพื้้�นที่่�เกาะยอ พบว่่า ผู้้�ให้้ข้้อมููลส่่วนใหญ่่ “ไม่่แน่่ใจ” ในประเด็็นที่่�ว่่ามีีการ
บัังคัับใช้้มาตรการด้้านความปลอดภััย มีกี ารดำำ�เนิินการตามมาตรการให้้ความช่่วย
เหลืือผู้้�ประสบภััยอย่่างครบถ้้วน มีคี วามพร้้อมด้้านอุุปกรณ์์ช่ว่ ยเหลืือผู้้�ประสบภััย
มีีระบบเตืือนภััยที่่�มีีมาตรฐานและพร้้อมใช้้งาน รวมถึึงมีกี ารจััดทำำ�เอกสาร/สื่่อ� และ
ประชาสััมพัันธ์์แนะนำำ�การใช้้เส้้นทาง มีีการแจ้้งเตืือนให้้ตระหนัักถึึงบทลงโทษใน
การฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดด้้านการป้้องกัันอุุบััติิภััย และไม่่แน่่ใจว่่ามีีศููนย์์ประสานงาน
ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยทางน้ำำ��เพีียงพอ รวมทั้้�งไม่่แน่่ใจว่่ามีเี จ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�จุดุ เสี่่ย� ง
เพีียงพอ ซึ่่�งไม่่เป็็นไปตาม (กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา,  2560) มีีมาตรการ
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางถนน ทางน้ำำ�� ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดทำำ�คู่่�มืือการฝึึกอบรม
อาสาสมััครช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวทางทะเล   การจััดกิิจกรรมการฝึึกอบรมอาสา
สมััครช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวทางทะเล การจััดกิิจกรรมเพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายอาสา
สมััครช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวทางทะเลแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นไปได้้ว่่า มาตรการ
บางอย่่างทางภาครััฐยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจััง เช่่น ระบบเตืือนภััยพายุุ คลื่่น 
�
หรืือมาตรการบางอย่่างภาครััฐอาจดำำ�เนิินการแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้มีีการสื่่�อสารให้้ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียภาคเอกชนและภาคประชาชนได้้รัับทราบ ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้เกิิดการ
กระทำำ�โดยประมาทอัันเป็็นสถานการณ์์เสี่่�ยงที่่�เกิิดจากพฤติิกรรมที่่�ไม่่ปลอดภััย
อย่่างไรก็็ตามอุุบััติิภััยสามารถที่่�จะป้้องกัันได้้โดยเริ่่�มจากการที่่�เราต้้องรู้้�จัักสร้้าง
ความปลอดภััยให้้เกิิดขึ้้นกั
� บั ตััวเองก่่อน แล้้วขยายแนวคิิดเพื่่อ� สร้้างความตระหนััก
ให้้เกิิดขึ้้�นกัับชุุมชน (อุุบััติิภััยในชุุมชน, 2557) และทำำ�ให้้ชุุมชน นัักท่่องเที่่�ยว และ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมั่่�นใจและแน่่ใจว่่าได้้ดำำ�เนิินการตามที่่�กองมาตรฐานและกำำ�กัับความ
ปลอดภััยนัักท่่องเที่่�ยวระบุุไว้้
2) จากรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยที่่�ได้้ในขั้้�นตอนของการจััดการอุุบััติิภััยใน
ระหว่่างการเกิิดเหตุุมีีหลายหน่่วยงานที่่�เข้้ามาเกี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ (1) กลุ่่�มรัับแจ้้งเหตุุ
(2) กลุ่่�มสื่่�อสาร และ (3) กลุ่่�มช่่วยเหลืือ ทั้้�งนี้้�การทำำ�งานร่่วมกัันของเครืือข่่ายภาค
รััฐ เอกชน  และประชาชนในการจััดการอุุบััติิภััยดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับ ปิ่่�นฤทััย
คงทอง และ วีีรยา มีีสวััสดิิกุุล  (2562) ที่่�นำำ�เสนอแนวทางการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

รูปแบบการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเกาะยอ อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา

Model for Participating Management of Accidents to the Tourists and Residents in
KohYor Community, Mueang District Songkhla Province

การจััดการอุุบัติั ภัิ ยั ของชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของภาครััฐ เอกชน และประชาชน 
โดย (1) ภาครััฐ มีีหน้้าที่่�หลักั ในการบัังคัับใช้้กฎหมาย พััฒนาระบบความปลอดภััย
ประสานงานและความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน พััฒนาคน จััดทำำ�คู่่�มืือสำำ�หรับั นััก
ท่่องเที่่�ยว และช่่องทางการรัับแจ้้งเหตุุ (2) ภาคเอกชน มีีหน้้าที่่�ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
อย่่างเคร่่งครััด ประสานงานกัับหน่่วยงานภาครััฐ ปรัับปรุุงคุุณภาพมาตรฐานของ
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวและสถานประกอบการ พััฒนาคุุณภาพของบุุคลากร สอดส่่อง
ดููแลรัักษาความปลอดภััย และมีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีต่่อการท่่องเที่่�ยว  และ (3) ชุุมชน 
มีีหน้้าที่่�ช่ว่ ยเฝ้้าระวัังความเสี่่ย� งภััยต่่าง ๆ แจ้้งรายงานความเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้กับั
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐที่่�รัับผิิดชอบ และให้้ความช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวเมื่่�อประสบภััย และ
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ มััชฌิิมา อุุดมศิิลปะ และ นริินทร์์ สัังข์์รัักษา  (2559)
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับกลยุุทธ์์ การจััดการส่่งเสริิมเกณฑ์์มาตรฐานในหน่่วยงานภาค
รััฐ ซึ่ง่� มีแี นวทางดำำ�เนิินการ 1) ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการการฝึึกอบรมทัักษะ
การช่่วยเหลืือและการปฐมพยาบาลแก่่เจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ภััยเจ้้าหน้้าที่่�อาสาสมััครต่่างๆ  
2) มีีการปรัับปรุุงระบบการรัับแจ้้งเหตุุ และการเรีียกรถกู้้�ชีีพ อุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน  3)
มีกี ารปรัับปรุุงการประสานงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�งานด้้านการให้้ความช่่วย
เหลืือ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกรณีีสาธารณภััยหรืืออุุบัติั เิ หตุุขนาดใหญ่่  4) มีีการจััด
เตรีียมยานพาหนะและอุุปกรณ์์ช่่วยชีีวิิตเบื้้�องต้้นที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
สููงต่่อการให้้บริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน   5) มีีการประเมิินติิดตามผลและปรัับปรุุง
แผนงานต่่าง ๆ  ตลอดเวลา
3) ผลจากการประเมิินรููปแบบการจััดการอุุบััติิภััยโดยการมีีส่่วนร่่วมของ
คนในพื้้�นที่่�เกาะยอ พบว่่าผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอุุบััติิภััยทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับจััดตั้้ง� ศููนย์ช่์ ว่ ยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวและคนใน 
ตำำ�บลเกาะยอ โดยจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์เฉพาะกิิจเพื่่�อให้้การทำำ�งานมีีลัักษณะของการ
บููรณาการงานร่่วมกันั โดยมีภี าคีีที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้การสนัับสนุุนในการปฏิิบัติั งิ านและ
มีีการกำำ�หนดหน้้าที่่�ของแต่่ละภาคส่่วนให้้ชััดเจนจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นรููป
ธรรมและได้้รัับความเชื่่�อถืือจากชุุมชนและนัักท่่องเที่่�ยวมากยิ่่�งขึ้้�นเป้้าหมายที่่�
สำำ�คััญของศููนย์์เฉพาะกิิจนี้้� คืือ การช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวและคนในชุุมชนที่่�เกิิด
อุุบัติั ภัิ ยั ได้้อย่่างรวดเร็็ว ทัันต่อ่ เหตุุการณ์์ ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับมาตรการเกี่่ย� วกัับความ
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ปลอดภััยทางถนน (กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2560 : 5) ในการบริิหาร
จััดการเมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤตแสดงถึึงขั้้�นตอนการบริิหารจััดการเมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤต
ที่่�เริ่่�มจากช่่วงก่่อนเกิิดเหตุุจะดำำ�เนิินการโดยสร้้างเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและภาค
เอกชนเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ ให้้ความช่่วยเหลืือสนัับสนุุนซึ่่ง� กัันและ
กััน เมื่่อ� ถึึงช่่วงขณะเกิิดเหตุุ จะมีกี ารระดมเครืือข่่ายประชุุมวางแผนเพื่่อ� จััดตั้้ง� ศููนย์์
อำำ�นวยการช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกิิจมีกี ารแบ่่งกลุ่่�มในศููนย์อำ์ ำ�นวยการช่่วย
เหลืือนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกิิจ  โดยมีีกลุ่่�มวิิเคราะห์์และจััดทำำ�แผน  กลุ่่�มรัับแจ้้งเหตุุ
ทำำ�หน้า้ ที่่�รับั แจ้้งเหตุุทางโทรศััพท์ รั์ บั แจ้้งเหตุุผ่า่ นทางโซเซีียลมีเี ดีีย กลุ่่�มช่่วยเหลืือ
ทำำ�หน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือและอำำ�นวยความสะดวก กลุ่่�มสื่่�อสารทำำ�หน้้าที่่�จััดทำำ�
ข่่าว ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง และช่่วงหลัังเกิิดเหตุุ กองทุุนช่ว่ ยเหลืือ
เยีียวยานัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิดำำ�เนิินการตามระเบีียบฯ จากนั้้�นติดิ ตามประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงาน และจััดทำำ�รายงานสรุุปผลการดำำ�เนิินงาน

6

ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีีการกำำ�หนดมาตรการต่่าง ๆ ในการป้้องกัันและจััดการอุุบััติิภััยโดย
เฉพาะการวางแผนรัับเหตุุฉุกุ เฉิินใน 3 ระยะ นั่่�นคืือ (1) การวางแผนรัับเหตุุฉุกุ เฉิิน
ก่่อนที่่�เหตุุฉุุกเฉิินจะเกิิดขึ้้�น  ซึ่่�งในแผนควรประกอบด้้วยแผนการอบรม แผนการ
รณรงค์์ป้อ้ งกััน แผนการตรวจตรา  (2) การวางแผนรัับเหตุุฉุกุ เฉิินขณะที่่�เหตุุฉุกุ เฉิิน
เกิิดขึ้้�น ประกอบด้้วยแผนการแจ้้งเหตุุและรัับแจ้้งเหตุุ แผนการช่่วยเหลืือนัักท่่อง
เที่่�ยวที่่�เกิิดอุุบัติั ภัิ ยั   (3) การวางแผนรัับเหตุุฉุกุ เฉิินหลังั เหตุุฉุกุ เฉิินเกิิดขึ้้น� แล้้ว ได้้แก่่
แผนเยีียวยารวมถึึงมีีการประชาสััมพัันธ์์ให้้คนในชุุมชนและนัักท่่องเที่่�ยวมีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับแผนต่่าง ๆ
2) ควรมีีการประสานงานเพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์ช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยว ตำำ�บลเกาะ
ยอ โดยเริ่่มต้
� นจ
้ ากการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการจััดตั้้ง� ศููนย์ช่์ ว่ ยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยวและ
ผู้้�ประสบภััย ตำำ�บลเกาะยอ หรืือแต่่งตั้้�งตััวแทนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ เป็็นคณะ
กรรมการเพื่่�อให้้การทำำ�งานมีีลัักษณะของการบููรณาการร่่วมกััน  
3) หน่่วยงานของรััฐควรมีีการประชาสััมพัันธ์์ให้้กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้
ทราบความเคลื่่อ� นไหวในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มภาคีีเครืือข่่ายจากภาคส่่วนต่า่ ง ๆ

รูปแบบการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเกาะยอ อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
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4) ควรให้้ภาครััฐเข้้าไปตรวจสอบสอดส่่องดููแลบริิเวณพื้้�นที่่�เกาะยอที่่�มีีจุุด
เสี่่�ยงและมัักเกิิดอุุบััติิภััยทั้้�งทางบกและทางน้ำำ��ให้้บ่่อยขึ้้�น
	ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์เพื่่�อพััฒนาการท่่องเที่่�ยวในปีี พ.ศ. 2565-2570
เพื่่�อให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน
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