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บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความปลอดภัย
การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการความ
ปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนวิธีการวิจัย
เชิงเอกสารนำมาวิเ คราะห์ ข ้ อมูล ผลการวิจ ัยพบว่า จังหวัดภูเก็ต มี ส ภาพปั ญหาที่ ท ำให้
นักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดจากการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล ภัยจากการจมน้ำเสียชีวิต ร่องกระแสน้ ำที่พัดไหลออกจากฝั่ง (Rip Current) ที่เกิดจาก
ปัญหาของการเพิกเฉยและละเมิดสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการให้ข้อมูลหรือเตือนภัย
สภาพปัญหาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ พบปัญหาการหลอกลวงเอา
รัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สภาพปัญหาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ
ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแอบอ้างใช้ตรา
เครื่องหมายหรือชื่อย่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อหลอกลวงนักท่องเที่ยว
สภาพปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพปัญหาการช่วยเหลือนักท่ องเที่ยวที่
เกิดจากการขาดการรับ ข้อ มูล การช่ว ยเหลื อด้านอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ด้านการศึ ก ษา
องค์ประกอบการจัดการความปลอดภัย ต้องมีการจัดทำนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัย
ที่เป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับการบริหารทุกระดับ ด้านแนวทางใน
การจั ด การความปลอดภั ย ประกอบด้ ว ย 1) มาตรการเกี ่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางน้ ำ
2) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 3) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภั ยจากการถูก
หลอกลวงเอารั ด เอาเปรี ย บ 4) มาตรการเกี ่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในชี ว ิ ต และทรั พ ย์ สิ น
5) มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
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Abstract
The objective of this research is 1) to study the problems of tourism safety
management in Phuket, 2) to study the components of tourism safety
management in Phuket, And 3) to study guidelines and recommendations for
tourism safety management in Phuket, as a qualitative research by using the
document research methodology to analysis the data. The result of the research
shows that, Phuket has a problem that puts tourists at risk from the dangers that
may arise from various activities on the coast. Danger from drowning and death
Rip currents flowing off the coast (Rip Current), caused by the problem of ignoring
and violating the symbols used by staff in providing information or warning.
Tourist tour operators pretend to use the logo or initials of the Tourism Authority
of Thailand (TAT) to deceive tourists. The state of safety problems from being
exploited Encountering fraud and exploitation of tourists Conditions for safety in
life and property and the condition for helping tourists due to lack of information
to help another Phuket province. In the study of safety management
components, safety management policies must be formulated in the same
direction and action plans for all levels of management. As for the guidelines for
safety management, consisting of 1) Measures relating to water safety 2) Measures
relating to road safety 3) Measures relating to safety from being exploited
4) Measures relating to safety in life and property 5) Measures regarding tourism
assistance.
Keywords: Management, Tourism, Safety, Phuket

บทนำ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในด้านจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้ หรือคิดเป็น 22% ของ GDP ประเทศ ความท้าทายที่เผชิญคือปัญหา
Over – Tourism หรือการมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ แต่ปัจจุบันวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
ส่ ง ผลไปในทางตรงกั น ข้ า มจนอาจเรี ย กว่ า ปั ญ หา Under – Tourism แทน ในภาพรวม
โดยองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ประเมินผลกระทบหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. พ.ศ. 2563 ว่า จำนวนนักท่องเที่ยว
ทั่วโลกในปีนี้ คาดว่าจะลดลงประมาณ 20 – 30% และสูญเสียรายได้ประมาณ 300 – 450
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พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งการท่องเที่ยวไทย
จะซบเซาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีเพียงการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
บางอย่างที่จำเป็นเท่านั้นที่ยังเกิดขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและเชิงสุขภาพโดยในอนาคต
นักท่องเที่ยวคาดว่าจะมีความต้องการด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาด และการจัดการ
ด้ า น Social Distancing ที ่ ด ี ม ี ม าตรฐานมากขึ ้ น สำหรั บ ธุ ร กิ จ Homestay และ Sharing
Economy เช่น Airbnb จะได้รับความนิยมน้อยลง จนกว่าจะปรับตัวให้เกิดความมั่นใจใน
มาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยได้ ส่วนในระยะกลางและระยะยาว (เทศบาลนครภูเก็ต ,
2561)
ประเทศไทยควรใช้ โ อกาสจากวิ ก ฤติ ค รั ้ ง นี ้ ค ิ ด ทบทวนและจั ด วางยุ ท ธศาสตร์
เพื่อปรับตัวสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดประเภทการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและนวัตกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวทางกีฬา
การท่องเที่ยวเพื่อสังคม การท่องเที่ยวสีเขียว การใช้เทคโนโลยี VR และ AR สร้างนวัตกรรม
ท่องเที่ยว การใช้ Blockchain เพื่อรับรองความเชื่อถือตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งในด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การกระจายแหล่งที่มาและที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและ
สร้างโครงสร้างพื้น ฐานรองรับ อย่า งเพีย งพอ ซึ่ง ประเทศไทยถือว่ ามี ขีด ความสามารถใน
การแข่งขันของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลางและมี 2 ด้านที่เป็นจุดอ่อนเป็นอย่างมาก
โดยตามการจั ด อั น ดั บ ของ World Economic Forum ในปี 2019 ประเทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวอยู่ที่อันดับ 31 (จาก 140 ประเทศ) เป็นอันดับ 3
ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมี 2 มิติย่อยที่ไทยอยู่ในอันดับที่ต่ำมาก คือ
ความยั ่ ง ยื น ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Sustainability) อั น ดั บ ที ่ 130 และความ
ปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security) อันดับที่ 111 (กรุงเทพธุรกิจ, 2563)
จากที่กล่าวมา แน่นอนว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
แต่อยู่ในช่วงการท่องเที่ยวขาลงเพราะพิษจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 รวมทั้งสาเหตุ
ที่ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซบเซานั้นมีมาจากหลายปัจจัยรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนมาก ทำให้ทุก ๆ ตลาดที่เป็นตลาดทดแทนและตลาดหลักต่างก็
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลดน้อยลง
อย่ า งเห็ น ได้ ช ัด และปั ญ หาภายในประเทศ นั ้ น คื อ การที ่ น ัก ท่ อ งเที ่ย วไม่ ม ี ค วามเชื่อมั่น
ด้านการจัดการความปลอดภัย จากสภาพปัญหาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
ภูเก็ตข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต โดยศึกษาสภาพปัญหาการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยว องค์ประกอบใน
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การจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยว แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัย
การท่องเที่ย ว เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยให้กับจังหวัด หน่วยงาน หรือ
องค์กรอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสารนั้น โดยเบื้องต้นทางคณะผู้วิจัยได้
ดำเนินกระบวนการวิจัย ตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิง
เอกสาร โดยการทบทวนแนวความคิด แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ขอบเขตของการวิจัย ในรอบปี 2561 (Bailey, A. C, 2007)

ผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการจัด การความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเ ก็ต พบว่า
มีสภาพปัญหาด้านการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวแบ่งออกได้ ดังนี้
1.1. สภาพปัญหาความปลอดภัยทางน้ำ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมี พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดถือเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กับเกาะภูเก็ตเป็นอย่างมากในแต่ละปีด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีชายหาดเป็น
จำนวนมาก จึงทำให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นบนพื้นที่
ชายหาดบนเกาะภูเก็ต ด้วยเหตุนี้เองทำให้นักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดจากการ
ทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ภัยอันตรายจากสัตว์
ทะเล ภัยจากการจมน้ำเสียชีวิต ร่องกระแสน้ำที่พัดไหลออกจากฝั่ง (Rip Current) เป็นต้น
บนเกาะภูเก็ตนั้นเรามักจะพบกับข่าวที่ว่ามีนักเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เสียชีวิต
จมน้ำจากการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาดอยู่เป็นประจำทุกปีซึ่งเกิดขึ้นจากหลากหลาย
สาเหตุปัจจัยด้วยกัน แต่สาเหตุห นึ่งที่มักได้ยิน อยู่บ่อยครั้งจากการรายงานของสื่อต่าง ๆ

178 | Vol.7 No.8 (August 2020)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

คือปัญหาของการเพิกเฉยและละเมิดสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการให้ข้อมูลหรือเตือนภัย
เป็นต้น
1.2 สภาพปัญหาความปลอดภัยทางถนน จังหวัดภูเก็ตมี ภูมิประเทศในเขต
เทศบาลนครภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ทิศตะวันออกติดชายทะเล ด้านทิศเหนือมีเนินเขาสองลูก
คือ เขารังและเขาโต๊ะแซะ มีคลองบางใหญ่จากอำเภอกะทู้ไหลผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเลในเขต
เทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองเก่า พื้นที่ส่วนในจะเป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่ น เป็นย่าน
ธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 90 ของถนนบริเวณศูนย์กลาง
เมืองจะมีร้านค้าตั้งอยู่สองข้างทางและถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ค่อนข้างเล็กและแคบ
ไม่สามารถขยายออกไปได้ โดยจังหวัดภูเก็ตมีประชากรจำนวน 410,211 คน มีรถจักรยานยนต์
300,792 คัน รถยนต์ 173,798 คัน และมีพื้นที่การสัญจร 543 ตร.กม พบว่ามีสถิติการเกิด
อุบัติทางถนนในช่วงปี 2562 จัดอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยอัตราการเสียชีวิตคนไทย
ร้อยละ 86 คนต่างชาติร้อยละ 14 อัตราการบาดเจ็บ คนไทยร้อยละ 83 และคนต่างชาติ
ร้อยละ 17
1.3 สภาพปั ญ หาความปลอดภัย จากการถู ก หลอกลวงเอารั ด เอาเปรียบ
ในจังหวัดภูเก็ต พบปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่ ได้แก่
– การหลอกลวงให้นักท่องเที่ยวซื้อรายการนำเที่ยวในราคาที่แพง
เกินจริง
– การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากที่โฆษณาไว้
– การให้บ ริการนั ก ท่ อ งเที่ยวโดยขาดมาตรฐานไม่ เป็ น ไปตามที่
โฆษณาไว้
– ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแอบอ้างใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อหลอกลวงนักท่องเที่ยวว่าสถานประกอบการนั้นเป็น
หน่วยงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1.4 สภาพปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าจังหวัดภูเก็ต
มีคดีอาญาที่ได้รับแจ้งและจับกุมมากที่สุดคือ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รองลงมาเป็น คดีฐาน
ความผิดพิเศษ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ซึ่งทั้ง 3 คดี ได้รับแจ้งเพิ่มขึ้นจากทุกปีที่ผ่านมา 2,493
ราย ในขณะที่ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญได้รับแจ้ง
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 30 ราย
1.5 สภาพปัญหาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตมี ศูนย์ช่วยเหลือ
นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว (Tourist Assistance Center: TAC) อยู ่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของกอง
มาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” จัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความ
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สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัยจากการ
ท่องเที่ยวรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากนักท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว สามารถแบ่งเป็น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การประสบเหตุจากการจลาจล
การก่อการร้าย ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ประสบอุบัติเหตุ
การหยุดชะงักของการเดิน ทาง การตกทุกข์ได้ย ากเนื่ องจากถู กประทุ ษร้ายต่ อทรั พ ย์ สิ น
อาชญากรรมหรือภัยด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
2. องค์ประกอบในการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า
การจัดการความปลอดภัยแบ่งได้ตามลักษณะ ดังนี้
2.1 นโยบายด้านการจัดการความปลอดภัย เริ่มต้นที่นโยบายของจังหวัดและ
แผนงานด้านความปลอดภัย ซึ่งถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
สำหรับ การบริหารทุกระดับ แต่รายละเอียดของการปฏิบัติอาจมีความเฉพาะเจาะจงตาม
ลักษณะงานของแต่ละแห่งได้ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน และสามารถ
สื่อสารความสำคัญของการมีระบบการจัดการ ในรูปของเอกสาร แผน รายงาน โครงสร้างการ
บริห ารระบบ ตลอดจนกิจ กรรม เพื่อนำไปจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร กำลังคน และ
งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
2.2 ระบบการจัดการความปลอดภัย มีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ การจัดการความรู้ความสามารถและการฝึกอบรม
ปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการด้านการทำเอกสารความปลอดภัยตลอดจน
เอกสารด้านอาชีวอนามัย และการจัดการการสื่อสารที่ชัดเจน เชื่อถือได้
2.3 การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ ควรมีการทบทวนระบบการจัดการแล้ว
นำไปสู่การวางแผน โดยตั้งวัตถุประสงค์ด้านการจัดการความปลอดภัยให้ครอบคลุม จากนั้น
นำไปสู่การปฏิบัติที่มีความถูกต้องตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้
2.4 การประเมินผล มีการตรวจติดตามและการวัดผลการปฏิบัติงาน มีการ
สอบสวนอุบัติการณ์และผลกระทบต่อความปลอดภัย การตรวจสอบ และการทบทวนการ
จัดการ
2.5 การดำเนินการปรับปรุง เมื่อมีการปฏิบัติและประเมินผลแล้วย่อมต้องพบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นอีก
3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า มาตรการการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามกอง
มาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกำหนด แบ่งตามสภาพปัญหาได้ดังนี้
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3.1 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นกับ นักท่องเที่ยว และ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีมาตรการความปลอดภัย ดังนี้
3.1.1 การจัดทำคู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ทางทะเล คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลื อนักท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อให้ จังหวัดภูเก็ตมี
แนวทางในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางน้ำที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ด้านความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการ
ท่องเที่ยวทางทะเล โดยคู่มือจะประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม ตารางการฝึกอบรม วิธีการ
ทดสอบทักษะอาสาสมัครช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทางทะเล งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม
และตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.1.2 การจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวทางทะเล เช่น การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทาง
ทะเลขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทาง
น้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยกิจกรรม
ทางน้ำตามมาตรฐานสากล
3.1.3 การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่า ยอาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวทางทะเลแห่ง ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลื อ
นักท่องเที่ยวทางทะเลแห่งประเทศไทย เพื่อให้อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลจาก
จังหวัดต่าง ๆ ได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและวิธีการแก้ไข
ปัญหาระหว่างกัน เป็ นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3.1.4 การจัดกิจ กรรมโครงการ Australian Surf Life Savers to
train in Phuket ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลและบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลได้รับ การฝึกทักษะการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ย วทางทะเลจาก Surf Life Saving ประเทศออสเตรเลีย ความปลอดภัยทางน้ำ
เบื้องต้น ธงและสัญญาณธงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม ได้แก่
ความปลอดภัยทางน้ำทั่วไป 1) ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ควรว่ายน้ำกับ
เพื่อนหรือเป็นกลุ่ม หรือให้ผู้อื่นรู้ว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ที่ใด 2) ไม่ว่ายน้ำออกไปไกลจากฝั่ง ควรว่าย
น้ำขนานกับฝั่ง 3) ไม่ว่ายน้ำในเวลากลางคืน 4) ว่ายน้ำในบริเวณที่จัดไว้ให้ หรือมีเจ้าหน้าที่ชีว
พิทักษ์คอยดูแล 5) ไม่ควรใส่กางเกงขายาวลงเล่นน้ำ 6) ไม่ควรลงเล่นน้ำในขณะฝนตก 7) เตรียม

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 181

อุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตไว้เสมอ เช่น ห่วงชูชีพ เสื้อชูชีพ 8) ให้ขึ้นจากแหล่งน้ำทันทีที่เห็นน้ำขุ่น
แดงไหลผ่าน 9) ให้รีบวิ่งหนีขึ้นที่สูงทันทีเมื่อเห็นน้ำลดลงจากชายหาดอย่างรวดเร็ว
ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ 1) สวมเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกับ
ขนาดน้ำหนักของตัวเองทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ 2) ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนา หนักหรืออุ้มน้ำ เช่น
กางเกงยีน ส์ เสื้อผ้าขนาดหนา 3) มองหาอุปกรณ์ส ำหรับช่วยชีว ิตไว้เสมอเพื่อใช้เมื่อเกิด
เหตุการณ์
ความปลอดภัยในการดำน้ำลึก 1) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดำ
น้ำจากโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 2) มีทักษะการดำน้ำในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีทักษะขั้นตอนฉุกเฉิน
3) มีความรู้หลักการพื้นฐานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ 4) ไม่ดำน้ำคนเดียว และควรอยู่ในระยะ
สายตากับเพื่อนนักดำน้ำตลอดเวลา 5) อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ หรือดื่มน้ำมากเกินไป 6) ใส่ชุด
ดำน้ำที่ปกป้องจากสิ่งแวดล้อมทั้งอุณหภูมิและสัตว์ทะเลบางประเภท 7) ใช้ชุดอุปกรณ์ดำน้ำที่
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 8) อุปกรณ์ดำน้ำต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี 9) ไม่ควรดำน้ำจน
เกินขีดจำกัด และควรเลิกดำน้ำก่อนหมดแรง 10) หลีกเลี่ยงการขึ้นบินโดยสารหรือขึ้นในที่สูง
3.2 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
อุบัติภัยทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ อุบัติเหตุจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่า มี
สาเหตุมาจากนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส่หมวก
ขับขี่สวนทาง ซึ่งกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้มีมาตรการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
3.2.1 การจัดทำคู่มือขับขี่ปลอดภัย มีเนื้อหาประกอบด้วยกฎหมาย
จราจร มารยาทในการขับขี่ วิธีการขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ป้ายจราจร
แผนที่เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการแจ้งเหตุ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้และ
เข้าใจในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3.2.2 การจัดกิจ กรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วง
เทศกาลจัดกิจ กรรมรณรงค์น ักท่องเที่ย วขับขี่ปลอดภัยในช่ว งเทศกาล เพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎหมายจราจร แผนที่เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการแจ้ง
เหตุโดยจัดตั้งศูนย์บริการ แบบเบ็ ด เสร็ จ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยอื ่ น ๆ มี เ จ้ า หน้ า ที ่ ศ ู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3.2.3 การจัดกิจกรรมการอบรมข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์และ
รถจั ก รยานยนต์ ในประเทศไทย จั ด กิ จ กรรมการอบรมข้อ ปฏิ บั ติ ใ นการขั บขี่ ร ถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ ท ี ่ ข ั บ ขี ่ ผ ่ า นแดนเข้ า มาท่ อ งเที ่ ย วในประเทศไทย อำนวยความสะดวกแก่
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นักท่องเที่ยวในด้านพิธีการผ่านแดน มีสื่อสิ่งพิมพ์ แนะนำการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และจัดอบรมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
3.3 มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอา
เปรียบ
เมื่ออุต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ยวเกิ ด การขยายตัว นักท่องเที่ย วมีจ ำนวน
เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ ยว
การหลอกลวงนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว ซึ ่ ง กองมาตรฐานและกำกั บ ความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ได้มีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ ดังนี้
3.3.1 การแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอา
เปรียบนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่ เช่น ไม่กดมิเตอร์ ค่าโดยสารหรือเรียกเก็บค่า
โดยสารราคาสูงเกินจริง บริการไม่สุภาพ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับการร้องเรียนจาก
นักท่องเที่ยว และลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
3.3.2 การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปัญหา
การหลอกลวงเอารัดเอาเปรีย บนักท่องเที่ย วที่เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เช่น
การหลอกลวงให้นักท่องเที่ยวซื้อรายการนำเที่ยวในราคาที่สูงเกินจริง การเปลี่ยนแปลงรายการนำ
เที่ยว ซึ่งไม่ตรงกับที่ประกาศไว้บริการนักท่องเที่ยวต่ ำกว่ามาตรฐาน กองมาตรฐานและกำกับ
ความปลอดภัย นักท่องเที่ย ว ร่ว มกับ กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
การท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และสภาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตื อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ซื้อรายการนำเที่ยวจาก
บริษัทนำเที่ยวที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จับกุมผู้ประกอบการธุรกิจ
บริษัทนำเที่ยวที่ขายรายการนำเที่ยวในราคาที่สูงเกินจริง
3.3.3 การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอัญ มณีและเครื่องประดับ ปัญหา
การหลอกลวงเอารั ด เอาเปรี ย บนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ กี ่ ย วกั บ อั ญ มณี แ ละเครื ่ อ งประดั บ เช่ น
การหลอกลวงให้นักท่องเที่ยวซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในราคาที่สูงเกินจริงหรือไม่ ได้
คุณภาพ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ และชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
มาตรฐาน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ซื้ออัญมณีและ
เครื่องประดับจากร้านค้าที่ได้มาตรฐานจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่ องประดับ เจรจา
ไกล่เกลี่ยระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเมื่อได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว
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4. มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้มีมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้
4.1 การจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว
จั ด ทำโครงการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเตื อ นภั ย ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย ว เพื ่ อ ให้ ข ้ อ มู ล เตื อ นภั ย
ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วและคำแนะนำในการป้ อ งกั น ภั ย จากการท่ อ งเที ่ ย วแก่ น ั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ประชาสัมพัน ธ์ช่องทาง การร้องเรีย น ร้องทุกข์และข้อมูล เกี่ยวกับการช่ว ยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรการความ
ปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยว เช่น
ผู้ประกอบการโรงแรม พนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการสังเกตและจดจำบุคคลต้องสงสัย การประเมิน
สถานการณ์ภัยคุกคาม การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายใน
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
4.3 การจั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเรื ่ อ งความปลอดภั ย ในการ
ท่องเที่ยว จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นที่มี
ประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผ ล แก่ผ ู้ป ระกอบการธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพด้านการ
ท่องเทีย่ ว เป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
5. มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ดังนี้
5.1 การจัดตั้งศูนย์ช ่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center:
TAC) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความ
สะดวก แก่นักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัยจากการ
ท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยว
5.2 การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองทุน
ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการค่าใช้จ่าย ในการ
ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสียหรือ
เสี ย หาย โดยไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากความประมาท เจตนา หรื อ การกระทำที ่ ผ ิ ด กฎหมายของ
นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ย วในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่ อ การสร้ างรายได้ ในอุตสาหกรรมการท่ องเที ่ ย ว
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยา ประกอบด้วย 1) ประสบเหตุจากการจลาจล
การก่อการร้าย 2) ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ 3) ถูกทำร้ายร่างกาย 4) ถูกข่มขืน 5) ประสบ
อุบัติเหตุ 6) การหยุดชะงักของการเดินทาง 7) การตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากถูกประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ส ิน ) 8) อาชญากรรมหรือภัย ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด รายละเอียด
การช่วยเหลือเยียวยา โดยแบ่งการเยียวยา ดังนี้
5.2.1 การเสีย ชีว ิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง หรืออันตรายสาหัส ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลำเนา หรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของ นักท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนา ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ
คน
5.2.2 ค่ า รั ก ษาพยาบาลทางการแพทย์ รวมถึ ง ค่ า เคลื ่ อ นย้ า ย
ภายในประเทศ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
5.2.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง
ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน
5.2.4 การฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการประสบเหตุจลาจล การก่อการ
ร้าย การประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ และการถูกข่มขืน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน
5.2.5 ความสูญเสียหรือเสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ทำให้ขาดปัจจัย ในการดำรงชีวิต ให้เหมาจ่าย 6,000 บาทต่อคน

อภิปรายผล
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผล การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการความปลอดภัย
การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีสภาพปัญหาทางน้ำอันทำให้นักท่ องเที่ยวมี
ความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดจากการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่ชายฝั่งทะเล อาทิเช่น
ภัยอันตรายจากสัตว์ทะเล ภัยจากการจมน้ำเสียชีวิต ร่องกระแสน้ำที่พัดไหลออกจากฝั่ง (Rip
Current) เป็ น ต้ น แต่ ส าเหตุ ห นึ ่ ง ที ่ ม ั ก ได้ ย ิ น อยู ่ บ ่ อ ยครั ้ ง จากการรายงานของสื ่ อ ต่ า ง ๆ
คือ ปัญหาของการเพิกเฉยและละเมิดสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการให้ข้อมูลหรือเตือนภัย
สภาพปัญหาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ พบปัญหาการหลอกลวงเอา
รัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ได้แก่ การหลอกลวงให้นักท่องเที่ยวซื้อรายการนำเที่ยวในราคาที่
แพงเกิ น จริ ง การเปลี ่ ย นแปลงรายการนำเที ่ ย วให้ ผ ิ ด ไปจากที ่ โ ฆษณาไว้ การให้ บ ริ ก าร
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นักท่องเที่ยวโดยขาดมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแอบอ้างใช้
ตราเครื ่ อ งหมายหรื อ ชื ่ อ ย่ อ ของการท่ อ งเที ่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) เพื ่ อ หลอกลวง
นักท่องเที่ยวว่าสถานประกอบการนั้นเป็นหน่วยงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาพ
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพปัญหาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิด
จากการขาดการรับข้อมูล การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต (สำนักงานสถิติจังหวัด
ภูเก็ต, 2559)
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของร้ อ ยตำรวจเอก ปุ ร ิ ม พั ฒ น์ ธนาพั น ธ์ ส ิ ริ ศึ ก ษาเรื ่ อ ง
การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต (พ.ศ. 2559) พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านความมั่งคง และด้านสิ่งแวดล้อม จากความเจริญที่คืบคลานเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต
อย่างต่อเนื่องทำให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจ
มาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางเข้ามายัง
จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ต ส่ งผล
ให้มีสิ่งปลูกสร้างใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ในเมืองภูเก็ต และชายหาดมีชื่อของ
จังหวัดภูเก็ต เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแรงงานย้ ายถิ่นจากทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้ว ย
ผลสะท้อนต่อปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ตต่อภาคการท่องเที่ยวสามารถวัดได้
จากภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว รวมถึงสถิติ
เหตุการณ์/การจับกุมผู้กระทำผิดของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากแนวโน้มจำนวนเหตุการณ์/การจับกุมผู้กระทำผิดที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ้น ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตจึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนิ นงานการจัดการ
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แหล่งข้อมูลที่ระบุไม่ถูกต้อง
ผู้วิจัยได้อภิปรายผล การศึกษาองค์ประกอบในการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า การจัดการความปลอดภัยต้องมีการจัดทำนโยบายด้านการจัดการความ
ปลอดภัยที่เป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับการบริหารทุกระดับ มีการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และสามารถสื่อสารความสำคัญของการมี
ระบบการจัดการ ในรูป แบบของเอกสาร แผนรายงาน โครงสร้างการบริหารระบบ ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อนำไปจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร และงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มีระบบการจัดการความปลอดภัย มีการจัดการความรู้ความสามารถและการฝึกอบรมปฏิบั ติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดการด้านการทำเอกสารความปลอดภัยตลอดจนเอกสาร
ด้านอาชีวอนามัย การจัดการด้านการสื่อสารที่ชัดเจน เชื่อถือได้ การวางแผนและการนำไป
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ปฏิบัติโดยตั้งวัตถุประสงค์ด้านการจัดการความปลอดภัยให้ครอบคลุม จากนั้นนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีความถูกต้องตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ มีการประเมินผลการตรวจติดตามและ
การวัดผลการปฏิบัติงาน มีการสอบสวนอุบัติการณ์ ให้ทราบถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย
การตรวจสอบ การทบทวนการจัดการ และการดำเนินการปรับปรุงเพื่อหาทางป้องกันและ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นอีก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิง คั้น ยุย / Ninh Khanh Duy ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
จัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจ
นครบาลฮานอย ประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ต ำรวจในพื้นที่ท่องเที่ยวกรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม แบ่งได้เป็น 1) ด้านบุคคล (ด้านเหยื่อ) 2) ด้านบุคคล (ผู้กระทำ
ความผิด) 3) ด้านสถานที่ (ที่พัก) 4) ด้านสถานที่ (แหล่งท่องเที่ยว) 5) ด้านเอกสาร (การบันทึก
ประวัติอาชญากร) 6) ด้านเอกสาร (การบันทึกประวัติคนเข้าพื้นที่) 7) การเข้าที่เกิดเหตุ
8) การปิดล้อมที่เกิดเหตุ และการจับกุมคนร้าย 9) การสืบสวนสอบสวนคดี 10) การติดตาม
คนร้าย 11) สภาพปัญหาการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยวของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน
เรื่องของการติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน อาชญากรรมได้ทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิด
การขาดประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นในการพัฒนาหน่วยงานตำรวจยังขาดการบันทึกบุคคล
ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรมในพื้นที่โดยแยกเป็นคนเวียดนาม และสัญชาติอื่น ๆ เพื่อรับไว้
เป็นหลักฐานในการวิเคราะห์สถิติอย่างชัดเจน (นิง คั้น ยุย / Ninh Khanh Duy, 2561)
ผู้วิจัยได้อภิปรายผล การศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการความปลอดภัย
การท่องเที่ย วในจังหวัดภูเก็ต พบว่า แนวทางในการจัดการความปลอดภัยประกอบด้วย
1) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ โดยการจัดทำคู่มือ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ ยวทางทะเล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวใน
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วทางทะเลแห่ ง ประเทศไทยได้ ท ำความรู ้ จั ก
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์ในการทำงานและวิธ ีการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน การจัด
กิ จ กรรมโครงการ Australian Surf Life Savers to train in Phuket เพื ่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวทางทะเลได้รับการฝึกทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล 2) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ด้วยการจัดทำคู่มือขับขี่ปลอดภัย
มี เ นื ้ อ หาประกอบด้ ว ยกฎหมายจราจร มารยาทในการขั บ ขี ่ วิ ธ ี ก ารขั บ ขี ่ รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย การจัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่ว ง
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เทศกาล จัดกิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล การจัดกิจกรรมการ
อบรมข้อปฏิบ ัติในการขับ ขี่ร ถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามสภาพพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต
3) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ การแก้ไขปัญหารถ
การเอารัดเอาเปรียบของรถแท็กซี่ภายในจังหวัดภูเก็ต การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีมาตรฐาน
4) มาตรการเกี่ย วกั บ ความปลอดภัย ในชีว ิ ตและทรั พย์ส ิน ด้ว ยการจัดกิจกรรมโครงการ
ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว การจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
การจัดกิจ กรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบ ัติการเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว จั ดกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และ 5) มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center: TAC) เพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความ
สะดวก แก่นักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว
และการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ ่ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จ ั ย ของ ภู ม ิ พ ั ฒน์ อั ศวภู ภ ิ นทร์ และรศ.ดร.หควณ ชู เพ็ ญ
เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: วิเคราะห์กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พบว่า การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนงบประมาณกับภาคธุรกิจเอกชน พัฒนาอบรมบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ในด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาการจัดโรดโชว์ในต่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมตาม
ประเพณีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ เสื่อมโทรม ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดภูเก็ตในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอยู่และการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ปัญหาบุคลากร ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่เพีย งพอ ปัญหาเรื่องถนนหนทาง คูระบายน้ำ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะ
กลาง และระยะยาว ในการแก้ป ัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำดิบ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
การให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนา
พื้นทีท่ ่องเที่ยว (ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ และหควณ ชูเพ็ญ, 2558)
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สรุป/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต
ทำให้พบถึงสภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่อาจเกิดจากการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
โดยด้ า นการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการจั ด การความปลอดภั ย ต้ อ งมี ก ารจั ด ทำนโยบาย
ด้านการจัดการความปลอดภัยที่เป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับการ
บริหารทุกระดับ ด้านแนวทางในการจัดการความปลอดภัยประกอบด้วย 1) มาตรการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางน้ำ 2) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 3) มาตรการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ 4) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 5) มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ศึกษา
ค้นคว้ายังมีข้อเสนอแนะด้านเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความปลอดภัยการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1.1) ภาครัฐควรจะบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายการท่องเที่ยว เช่น การรุกรานสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วม
จัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
เอกชน 1.2) ควรกำหนดนโยบายด้ า นการจั ด การข้ อ มู ล การท่ อ งเที ่ ย วแก่ น ั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ชาวต่างชาติให้ทราบถึงกฎหมาย ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และบทลงโทษ เมื่อเข้า มา
ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หรือสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 2.1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ
การรุกรานสิ่งแวดล้อมเมื่อภาครัฐเปิดการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.2) ควร
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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