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 เม่ือวันที่  3 พฤศจิกายน 
2556 เวลาประมาณ 17.00 น.  
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมา
ก่อน คือเรือโดยสาร ช่ือ เกาะล้าน 

ทราเวล 1 รับนักท่องเที่ยว จ�านวน 
209 คน จากเกาะล้าน เพื่อส่ง 

กลับพัทยา โดยขณะผ่านหน้าหาด
นางนวล ห่างจากชายฝ่ังเมืองพทัยา
ประมาณ 7 กิโลเมตร เรือเกิดชนเข้ากับหิน
โสโครก ในขณะที่ระดับน�้า ณ จุดเกิดเหตุ 

ค่อนข้างลึก ท�าให้เรือแตก และปั๊มน�้าในเรือ
ช�ารุด น�้าจึงรัว่เข้าเรอื ท�าให้เรอืเอียงและค่อย ๆ 
จม จนในทีส่ดุได้อัปปางลง ส่งผลให้มีนกัท่องเทีย่ว
เสยีชีวติรวม 7 ราย
 เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาพ
ลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ 
เกิดค�าถามตามมามากมายถึงสาเหตุ และ

 นายคมสัน เอกชัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

บทเรียนเรือข้ามฟาก เกาะล้าน – พัทยา

มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก  
ในขณะเดียวกัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
นายคมสัน เอกชัย ได ้ระดมสรรพก�าลัง 

จากทกุภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
รวมทัง้ได้วางแผนรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางทะเล เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต

รูปเรือโดยสารข้ามฟากเกาะล้าน - พัทยา

ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ* สัมภาษณ์และเรียบเรียง

*นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ สถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การป้องกนัภัยทางทะเลของจงัหวัดชลบุรี
 มุมมองของ  นายคมสัน  เอก ชัย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ก่อนพูดถึง
ปัจจัย สู่ความส�าเร็จต้องพูดถึงเป้าหมายของ
ความส�าเรจ็ก่อนว่า ต้องไม่เกดิภยั ฯ และถ้าเกดิ
ภัย จะต้องลดความรุนแรงให้เร็วที่สุด และมาก
ที่สุด เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของ พี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด  
ขณะที่ จังหวัดชลบุรี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ มี 

ช่ือเสียงระดับต่างประเทศ และเป็นสถานที ่
พกัผ่อนทีน่ยิมอีกแห่งหนึง่ของชาวต่างชาติ และ
ชาวไทยที่ต่างก็มุ่งสู่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ไม่พ้นที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ โดย
เฉพาะเกาะล้าน เนื่องจากเป็นจุดพักผ่อน 

ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทาง
สะดวกใช้เวลาไม่นานประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง 
และเดินทางโดยสารทางเรือต่อประมาณ 45 
นาท ีจึงเป็นสถานทีท่ีมี่นกัท่องเทีย่วไปแวะเวยีน
จ�านวนมากแห่งหนึ่ง ซ่ึงท่านผู้ว่าฯ ได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ การท�างานร่วมกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน เช่น  
บรษัิทเดินเรอื โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น และ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกนั้น รวมถึง
ฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้แทนของ
รัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลงานส่วน
ภูมิภาคในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ด�าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  การท�างานให้ทกุส่วนทัง้ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการดูแลความปลอดภัยทั่วไป ตามหน้าที่ 
ให้สอดคล้องกนัเพือ่เป็นการป้องกนัอุบัติเหตุภยั
ทางทะเล ได้แก่

  	ภาคราชการ เช่น ต�ารวจทางหลวง 

ต�ารวจท่องเที่ยว ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 
ต�ารวจน�้า ฝ่ายปกครอง นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
   ภาคเอกชน เช ่น  โรงแรม  
ที่พักทุกประเภท ร้านอาหาร ร้านค้า สถาน
บันเทิง โรงพยาบาล มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  
ในจังหวัดชลบุรี ฯลฯ
    ภาคประชาชน เช่น พีน้่องชาวบ้าน 
 2.  การปลูกสร้างจิตส�านึกในความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้กับประชาชน 

ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นผูป้ระกอบการ รวมถงึการเฝ้าระวงั
สังเกตการณ์ในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
 3. การขอความร่วมมือและการใช้ 
ข้อบังคับทางกฎหมายในการติดต้ังโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นถนนสายหลัก จุดอับ  
จุดเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริเวณข้างหน้าและภายในของสถานบริการ 
 4. การเสริมจุดไฟท้องถนนสาธารณะ
ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง
 5. การสร้างอาสาสมัคร อปพร. เพือ่เป็น
เครอืข่ายในการให้ความร่วมมือเข้มแขง็มากขึน้

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุเรือล่ม
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การแก้ไขปัญหาภัยทางทะเล
 ตามกฎหมายก�าหนดให้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู ้อ�านวยการจังหวัด รับผิดชอบ 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
จังหวัด ซ่ึงท่านมีภาวะผู้น�าในการตัดสินใจและ
การสั่งการที่เด็ดขาด ด้วยการใช้อ�านาจหน้าที ่
ที่มีอยู่ด�าเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
 1. จัดต้ังศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือพัทยาใต้ (บาลีฮาย) 
เพื่อเป็นศูนย์การสั่งการ อ�านวยการ ประสาน
การปฏิบัติการ และรับแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อ
ติดตามผู้ที่สูญหาย 
 2.  มีการบูรณาการทกุภาคส่วน ทัง้ภาค
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และมูลนธิหิรอืสมาคม
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย การเยียวยาเบ้ืองต้น การพักรักษา
ดูแล และส่งกลับที่พัก
 3. อุบั ติ เหตุที่ เกิดขึ้นครั้ งนี้ท ่านได ้
วเิคราะห์ว่า เกดิจากการไม่จดัระเบียบของทะเล 

ความไม่รับผดิชอบของผูป้ระกอบการ อตัรา
ก�าลังของผู้รับผิดชอบ (เจ้าท่า) มีปริมาณ 

ไม่เพียงพอ นกัท่องเทีย่วไม่ได้ปฏบัิติตามมาตรการ 
ระเบียบข้อกฎหมายของกรมเจ้าท่า เพราะ 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย  
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2535 ที่ไม่เอ้ือต่อการท�างานในพื้นที่
ภูมิภาค จึงมีวิธีคิดว่าจะท�าอย่างไรให้เกิด 

ความร่วมมือร ่วมใจ สมัครใจอย่างยั่งยืน
มากกว่าบังคับ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายของ 

ผู้ว่าราชการจังหวดัในการยกระดบัความปลอดภยั
ทางทะเล เช่น 

รูปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
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  	การจัดระเบียบพื้นที่ทางทะเล 
ด้วยการจัด Zoning แบ่งประเภทกิจกรรม 

ทางทะเล ได้แก่ พื้นที่ห ่างจากริมฝั ่งทะเล  
จะมีทุน่ล้อมรอบส�าหรบัว่ายน�า้ แล้วพืน้ทีต่่อไป
จะเป็น Banana Boat , Jet Ski แล้วถัดไป 

จึงเป็นเส้นทางเดินเรือ
  	การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการ
ให้มีการติดตามและประเมินผลการท�างาน 

ของเจ้าท่า ด้วยการมีค�าสั่งมอบอ�านาจให้ 
เจ้าพนกังานปกครอง (นายอ�าเภอ) เป็นผูต้รวจตรา
ใบอนุญาตเดินเรือ และใบอนุญาตขับเรือ 
  	ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ส ร ้ า ง
จิตส�านกึกบัผูป้ระกอบการในการเดินเรอื ในการ
รักษาความปลอดภยัให้นกัท่องเทีย่วเป็นอันดับ
หนึ่ง ด้วยการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ 
   •  การจัดท�าประกันภัยกับเรือ
ทุกล�า และการเพิ่มค่าช่วยเหลือของประกันภัย
ให้กับผู้โดยสาร

   การเสนอแก้ไข พระราชบัญญัติ
การเดินเรอืในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.2535 ในเร่ืองของการ
มอบอ�านาจ “เจ้าท่า” เพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยว
กับการสั่งห้ามการใช้เรือ การยึดใบอนุญาต 

ใช้เรือ การยึดใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ 
ให้กบัผูว่้าราชการจังหวดัชลบุร ีและนายอ�าเภอ
บางละมุง 
 4.  ยื่นค�าขาดว่า ถ้าไม่สามารถจับกุม
นายคัดท้ายเรอื หรอืผูค้วบคุมเรอืได้ ห้ามเรอืทกุ
ล�าข้ามฝากระหว่างเกาะล้าน – แหลมบาลีฮาย 
เด็ดขาด ผลปรากฎว่า เช้าในวันรุ่งขึ้นนายคัด
ท้ายเรือก็เดินทางเข้ามอบตัว
 5.  การเตรียมความพร้อมของท่าเทียบ
เรือโดยสารในเขตเมืองพัทยา เพื่อความ
ปลอดภัยทางน�้า

รูปการจัดระเบียบพื้นที่ทางน�้า (Zoning) บริเวณหาดพัทยา



   วารสารดำารงราชานุภาพ > 63

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จ 

ในการป้องกนัภัยทางทะเล
 1. ผู ้ประกอบการเรือขาดจิตส�านึก  
และไม่เอาใจใส่จริงจังในความปลอดภัยของ 

นักท่องเที่ยว เช่น น�้าหนักบรรทุกผู้โดยสารเกิน
ก�าหนด มาตรการป้องกันด้วยการใส่เสื้อชูชีพ 

ไม่เข้มงวด การไม่มีวนิยัของผู้คัดท้ายเรอื เป็นต้น
 2. หน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง 

ในการโดยสารเรือทางทะเล คือ กรมเจ้าท่า  
มีอัตราก�าลังที่ขาดแคลน 
 3. การขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การตรวจตรา รวมทั้งกฎระเบียบที่ใช้ไม่ได้มี
ก�าหนดการก�ากับและควบคุมการท�างานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 4. นักท ่องเที่ยวไม ่ถือปฏิ บั ติตาม
มาตรการป้องกันภัยทางทะเลที่ก�าหนดไว้
 5. ความไม่เข้มงวดในการจัดระเบียบ 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุด

นโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันภัย
ทางทะเลของจังหวัดชลบุรี
 1. ยุทธศาสตร ์และมาตรการเพื่อ 

ยกระดับความปลอดภัยทางน�้า 
  1) มาตรการจัดระเบียบพืน้ทีท่างน�า้ 
การจัด Zoning ส�าหรับเรือประเภทต่าง ๆ 
  2) มาตรการบูรณาการความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน การบรูณาการร่วมของหน่วยงาน
เมืองพทัยา ส�านกังานเจ้าท่าภมิูภาคสาขาพทัยา 

และต�ารวจน�้าในการตรวจสอบเรือ และบังคับ
ใช้กฎหมาย
  3) มาตรการสร้างจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภัย ด�าเนินการจัดอบรมผู้ประกอบ
การและผู ้ ขับขี่  เพื่ อร ่ วมสร ้ าง จิตส�านึก  
และค�านึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้บริการ
  4) ม า ต ร ก า ร ป ฏิ รู ป ก ฎ ห ม า ย  
โดยกรมเจ้าท่าน�าเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไข 

เป็นกฎกระทรวง ดังนี้
    การเปลี่ยนแปลงประเภท 

เรือเจ็ตสกี จากส�าราญกีฬา เป็นเพื่อการเช่า
   	การจัดท�าประกันภัยกับ 

เรือทุกล�าที่ประกอบการให้เช่า
   	การมอบอ�านาจของเจ้าท่า 

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ก า ร พิ จ า ร ณ า อ า ยุ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาตเป็นนายท้ายเรือ

รูปเรือข้ามฟาก
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  5) มาตรการก�ากับดูแล
ควบคุมจราจรทางน�้า  ตรวจสอบ 

ใบประกาศนียบัตรผู ้ ควบคุมเรือ  
ตรวจสภาพเรือและใบอนุญาตเดินเรือ
  6) มาตรการดูแลเตรียม
ความพร้อมท่าเทยีบเรอืโดยสารในเขต
เมืองพทัยา เพือ่ความปลอดภยัทางน�า้ 
เช่น การตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือ
ให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน การแยก  
ประเภทการใช้ท่าเทยีบเรอื การเพิม่เตมิ
โป๊ะเทียบเรือ เป็นต้น
 2.  ห้ามเรอืโดยสารออกเดินทาง
ตั้งแต่ 19.00 น. – 04.30 น. 
 3.  ประชาสัมพันธ์เพื่อช้ีแจงและความ
เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

กับผู้ประกอบการเรือ โรงแรม ร้านค้า สถาน
ประกอบการ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่
 4. การสร้างเครือข่าย / พันธมิตรในการ
บรรเทาเหตุการณ์เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เช่น มูลนิธิ 

และสมาคมต่าง ๆ  ในจังหวดัชลบุร ีโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัคร อปพร. 
เป็นต้น
 5. ช่วงเทศกาลวันหยุดให้มีการออก 

ค�าสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการก�ากับ 
ตรวจตราดูแลป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะ 

เช่นเดียวกับการป้องกันภัยทางถนน

รูปท่าเทียบเรือโดยสารในเขตเมืองพัทยา
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการป้องกันภัย
ทางทะเล
 ตามที่ท่านผู้ว่าฯ คมสัน มีมุมมองว่า 
ปัจจัยทีมี่ผลท�าให้การป้องกนัอุบัติภยัทางทะเล
ประสบความส�าเร็จ คือ จะต้องไม่เกิดภัย หรือ 

ที่เรียกว่าภัยเป็นศูนย์ (Zero Set) และถ้าเกิด
อุบัติภัยทางทะเลก็ต้องลดความรุนแรงให้เร็ว
ทีส่ดุ และบรรเทาความรนุแรงให้เหลอืน้อยทีส่ดุ 
และผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้หมดต้องท�างานและมีความ
รบัผดิชอบต่อนกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะเรือ่งความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก และให้มีมาตรฐาน 

ในความปลอดภัยสูงที่สุด 

 ปัจจัยที่ส่งผลการป้องกันฯ ให้ประสบ
ความส�าเร็จ อนัดับแรกเป็น รัฐต้องมหีน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ คือ เจ้าท่า รวมทั้งการมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการท�างานที่รับผิดชอบครบครัน 
พร้อมใช้งานได้ อนัดับสองเป็น ตวัผูป้ระกอบการ 

จะต้องเพิม่การปลกูจิตส�านกึถงึความปลอดภยั
ของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง อย่านึกเฉพาะ
ถึงก�าไรอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้ว 

จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ และไม่คุ้มกับ 

ช่ือเสียงในการเดินเรืออีก อันดับสาม คือ  
นกัท่องเทีย่วเอง ก็ต้องให้ความร่วมมือในการ

รูปคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

รูปอุปกรณ์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือฯ รูปคณะเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือฯ
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เรียนรู้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
และการใส่ร ่มชูชีพที่ เตรียมไว้เพื่อป้องกัน  
ฝากทิ้งท้ายว่า การท�างานทุกอย่างต้องยึด 

ผลประโยชน์ส่วนรวม อย่าเห็นแก่ผู ้หยิบยื่น  
เป็นหลกัแบบอย่างของบ้านเมือง มีศักด์ิศรแีละ
มีมาตรฐานท�างานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ  
ความประพฤติต้องยิ่งกว่าพระ คือ บริสุทธิ์ใจ  
ไม่รกั ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง แล้วทกุคนจะท�างาน
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หลักการท�างานของผูว่้าราชการจงัหวัด
ชลบุรี

ในการเข้ามาบริหารบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้กับ
ราษฎร การประสบความส�าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาให้กับชาวบ้าน คือความภูมิใจมากที่สุด
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงการแก้ปัญหานั้นจะ
ต้องดูว่าเรื่องใดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือมองว่าเรื่องใดควรแก้ในอนาคตที่เป็น  
ระยะยาวโดยผู้ว่าฯ นั้น จะต้องเป็นผู้น�าที่มี
ศิลปะในการบริหารทั้งศาสตร์และศิลป์  
โดยไม่ยึดติดกับอีโก้ของความเป็นผู ้ว ่า
ราชการจังหวัด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี
 1.  เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ทั้งพนักงานราชการ 
และลกูจ้าง ต่างร่วมมือร่วมใจกนั เสยีสละเวลา
ในการแก ้ป ัญหาความเ ดือดร ้อนให ้กับ
ประชาชน
 2. ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ธุรกิจมีส่วนส�าคัญมากในการสร้างวินัยและ
ตระหนกัถงึการมีจิตส�านกึในการดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในจังหวัด
 3. การสร้างเครือข่ายกับมูลนิธิต่าง ๆ  
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซ่ึงสามารถช่วยเหลือ 
และอ�านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนให้กบัประชาชนได้อย่างรวดเรว็มากกว่า
หน่วยงาน ของภาครัฐที่ดูแลได้เฉพาะพื้นที ่
รับผิดชอบเท่านั้น  

 จังหวดัชลบุรีเป็นจังหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลาง
ของการท ่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรม 

ทีส่�าคัญของประเทศ แต่ความเติบโตของจังหวดั
ก็มีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซ่ึงเป็น 

ภาระของผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องท�าหน้าที่
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน 

ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชน เพราะผูว่้าราชการจังหวดั
ถือเป ็นตัวแทนของรัฐบาลจากส่วนกลาง  
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