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ในบทน้ีจะใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตและภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนใน

อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว การตดัสนิใจของผูบรโิภคจากภาวะวกิฤตหรอืภยัพบิตัสิามารถเกดิ

ผลกระทบไดอยางมากและสงผลกระทบตอธุรกิจและสังคม ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

หรือผูบริหารงานควรตระหนักถึงวิกฤตและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไดและสงผลกระทบตอ

ธุรกิจของตนเอง วิกฤตและภัยพิบัติเปนสิ่งที่เกินจากการคาดคะเนของผูประกอบการวาจะ

เกิดอะไรขึ้นบาง ถาผูประกอบการปรับตัวไมทันกับเหตุวิกฤตหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จะท�าให

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด�าเนินงานไมสามารถด�าเนินไปตามปกติได 

1.1 ความหมายของวิกฤตการณ์

วิกฤต (Crisis) ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิกฤต 

วิกฤตการณ ภาวะวิกฤต วิกฤตกาล ภาวะฉุกเฉิน ปัญหาขั้นฉุกเฉิน

วิกฤตการณ์ (Crisis) หมายถึงเหตุการณที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในระยะ

ยาวขององคกรหรอืสนิคา หรอือาจสงผลกระทบตอความสามารถในการด�าเนินการตามปกติ

ขององคกรหรือสินคานั้นๆ ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย

ภาวะวกิฤต (Crisis) หมายถงึภาวะเชงิลบท่ีเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด ซึง่จะสงผลเชิง

ลบระยะยาว เชน ตึกถลม ไฟไหม หมอแปลงระเบิด ถังแก๊สระเบิด คนงานไดรับอันตราย

จากการท�างาน ผูบริหารลาออกทั้งคณะ สินคามีปัญหา คนบริโภคสินคาของบริษัทแลว 

ทองเสยี เครื่องบนิตก โป๊ะลม เรอืลม โรคระบาด เปนตน เหตกุารณหรือภาวะวิกฤตดงักลาว

แนวทางการจัดการ

วิกฤตการณ์ 

การท่องเที่ยว

และภัยพิบัติ

1
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ที่เกิดขึ้นนั้นเปนเหตุการณที่เราไมสามารถคาดการณลวงหนาวาจะเกิดขึ้นได และเมื่อเกิด

ขึ้นแลวมักจะสงผลเชิงลบในระยะยาว เชน ไมมีใครกลาขึ้นเครื่องบินหรือลงเรือ ไมมีใคร 

กลามารับประทานอาหาร ไมมีใครกลาเขามาเลนเครื่องเลนในสวนสนุก ไมมีใครอยากมา 

สมัครงาน ไมมีใครอยากเขาไปใกลโรงงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้เรียกวา “ภาวะวิกฤต”

ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึงสถานการณที่เขาสูภาวะที่จ�าเปนตองเขาจัดการ เพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือวิกฤตทางดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอม

หรือสุขภาพ ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมไดมีการวางแผนลวงหนา ที่กอใหเกิดภาวะ

คุกคามโดยไมวาจะเปนความจริงหรือท�าใหรับรูวาเกิดความไมปลอดภัยในดานตางๆ มีผล

ตอภาพลักษณหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และภาพลักษณของประเทศ 

เหตุการณที่สามารถกอใหเกิดภาวะวิกฤตนั้นมีมากมาย เชน เรื่องความปลอดภัย สุขภาพ 

สิ่งแวดลอม การฟ้องรอง การท�าผิดกฎหมาย ภาพลักษณของสินคาหรือองคกร กิจกรรม

ของกลุมอนุรักษตางๆ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน และปัญหาอื่นๆ ที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง

กัน และอาจถึงการเสียชีวิตที่เกิดมาจากเหตุวิกฤตนั้นดวย เปนตน

1.2 ความหมายของภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึงปรากฏการณที่ท�าใหเกิดการหยุดชะงักอยางรุนแรง

ของการปฏิบัติหนาที่ของชุมชนหรือสังคม โดยกอใหเกิดความสูญเสียของมนุษย วัตถุ 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง ซึ่งเกินกวาความสามารถของชุมชนหรือสังคม

ที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู ภัยพิบัติแบงเปน 2 ประเภท

คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษยสรางขึ้น

ภัย (Hazard) หมายถึงอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระท�าของมนุษย 

ซึ่งน�ามาซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยภัยแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ภยัธรรมชาต ิเชน น�า้ทวม วาตภยั ดนิถลม ภยัแลง ไฟป่า และแผนดนิไหว เปนตน

2. ภัยที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย เชน ภัยจากการใชรถใชถนน อัคคีภัยจากสาร

เคมี ภัยสารพิษจากโรงงาน ภัยจากระเบิด และภัยจากการกอการราย เปนตน

ภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Disasters) หมายถึง เหตุการณท่ีอาจเกิดจาก

ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท�าของมนุษยที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันดวนหรือคอยๆ เกิด มี

ผลตอชุมชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเปนไดทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน 

อุทกภัย หรือเปนเหตุการณที่มนุษยกระท�าขึ้น เชน การแพรกระจายของสารเคมี เปนตน

http://www.google.co.th/webhp?hl=th#hl=th&source=hp&biw=1366&bih=631&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.google.co.th/#hl=th&source=hp&biw=1366&bih=631&q=Natural+Disaster&aq=f&aqi=g9&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=65f73a2139fc906c
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รูปที่ 1.1 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ

1.3 แนวทางการจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิกฤตการณ์ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว หมายถึงเหตุการณที่ไมคาดคิดซึ่งสง 

ผลตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตอการเดินทางไปยังสถานที่ทองเท่ียวตางๆ และยัง

เปนอุปสรรคตอการด�าเนินงานตามปกติของผูประกอบการธุรกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวอีกดวย

ในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสื่อตางๆ ไดมีการเปิดเผยจุดออน 

ขององคกรทองเทีย่วหรอืแหลงทองเทีย่วมากขึน้ ท�าใหผูบริโภคมกีารตระหนักเพิม่ข้ึน หลาย

ปีท่ีผานมานัน้ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกไดมกีารแสดงใหเหน็อยางเดนชดัในภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้

ในอตุสาหกรรมทองเทีย่วมากข้ึน แตบรษัิทหรอืธุรกจิทองเท่ียวท่ีตกอยูในภาวะวกิฤตกย็งัไม

สามารถควบคุมปัจจยัตางๆ เหลานัน้ได การเตรยีมการทีเ่พยีงพอ การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การคิดวิเคราะห การฝกปฏิบัติ ข้ันตอนการทดสอบ และการจัดหาทรัพยากรภายนอกมา

เพิ่มเติมนั้น จะเปนการชวยใหองคกรและบริษัทสามารถจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได

องคประกอบที่ส�าคัญและจ�าเปนในการจัดการวิกฤตการณอยางมีประสิทธิภาพคือ

 • การเปนผูน�า

 • การตอบสนองกับสิ่งฉุกเฉินอยางเพียงพอ

 • การระบุผูประสบภัย

 • ความสัมพันธกับสื่อ

 • ความชวยเหลือของครอบครัว

 • การเผยแพรขาวสาร

 • การติดตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
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การตอบสนองกับสิ่งฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและการไดรับความชวยเหลือที่ดีจากที่

ท�างานและครอบครวัจะชวยลดความวิตกกงัวลจากท่ีหลายๆ คนไดประสบมาหลงัจากท่ีเกดิ

เหตุวิกฤตนั้น นอกจากน้ันยังเปนการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว เปนวิธีการตอบ

สนองดวยการเห็นอกเห็นใจกัน การดูแลเอาใจใส และมีน�า้ใจใหแกกัน

สาเหตขุองการเกดิวกิฤตการณการทองเทีย่วสามารถโยงไปถงึในหลกัส�าคัญของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดผลกระทบตอ

อปุสงคและอปุทานของประเทศ เชน การชะลอตวัทางเศรษฐกจิและภาวะถดถอยเศรษฐกจิ 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราทีผ่นัผวน การสญูเสยีความเชื่อมัน่ของตลาด ความไมปลอดภยัของ

ประเทศ อตัราหุนลดลงอยางกะทนัหนั การถอนตวัของกองทุนรวมท่ีลงทุนสามารถท�าใหเกิด

วิกฤตการณทองเที่ยวได

รูปที่ 1.2 อัตราหุนลดลงเนื่องจาก Coronavirus หรือ Covid–19 ระบาดทั่วโลก

การตอบสนองที่ดีกับวิกฤตการณที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลมาจากการเตรียมการที่ดีดวย ใน

ขณะที่ยังมีองคประกอบอยางอื่นนอกเหนือจากองคประกอบที่ส�าคัญไดกลาวไวขางตนแลว 

องคประกอบนั้นอาจเกิดจากโครงสรางที่มีอยูแตกอนขององคกรและประสบการณท่ีไดรับ

จากการบรกิารเมื่อเกดิเหตฉุกุเฉนิ เชน การบรกิารของต�ารวจ การบริการของสถานีดบัเพลิง 

การบริการของรถพยาบาล เปนตน

ดงันัน้องคกรควรมกีารเตรยีมความพรอมในการรบัมอืเหตวุกิฤตหรอืเหตฉุกุเฉนิทีอ่าจ

จะเกิดขึ้นได โดยมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้

 • การวางแผน องคกรควรมีการวางแผนรับมือกับเหตุวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินที่คาด

วาอาจจะเกิดขึ้นกับองคกรได 

 • การรับมือ องคกรควรมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับเหตุการณที่จะเกิด

ขึน้ เชน การฝกอบรมบุคลากรใหมทีกัษะความช�านาญ และมเีครื่องมอือปุกรณท่ีจ�าเปนตอง

ใช ในเหตุวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได
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 • การสื่อสาร องคกรควรมีการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคกร

นอกจากนั้นองคกรควรติดตอขอความรวมมือกับภาครัฐบาล ภูมิภาค และทองถิ่น 

เพื่อเขามามีสวนรวมในการเปนผูน�าและสรางภาพลักษณ โดยการจัดท�าดังนี้

 • สรางความตระหนักในกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว

 • จัดฝกอบรมใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

 • มีการติดตอสื่อสารกับประชาชนและผูบริโภค

รูปที่ 1.3 การรับมือของสถานพยาบาลเมื่อเกิดโรคระบาด

กญุแจทีน่�าไปสูความส�าเรจ็ในการจดัการวิกฤตการณขององคกรในธรุกิจทองเท่ียวคือ 

การจดัการฝกอบรมใหกบัผูทีเ่กีย่วของในธรุกจิทองเทีย่วอยางเขมขน ซึง่แตละองคกรจะได

น�าหลักสูตรที่ฝกอบรมนั้นมาปรับใช ใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

จุดส�าคัญของการจัดฝกอบรมคือ ผูเขารวมอบรมนั้นควรเปนผูประกอบการธุรกิจ 

ผูบริหาร หรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการวิกฤตและสามารถตัดสินใจใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นได ซึ่งจุดมุงหมายของหลักสูตรการอบรมนี้คือ ผูเขารวมอบรมทุกคนจะ

ตองไดรับความรูและมีทักษะใน 3 ขั้นตอนนี้ 

ขัน้ตอนที ่1: กอนเกดิวกิฤตการณ์ (Before of Crisis) คอืการเตรยีมการส�าหรบั

เหตุการณวิกฤตที่คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อตองการลดผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณนั้นกับ

สถานประกอบการใหมากที่สุด ซึ่งถือเปนการเตรียมการที่ดีที่สุด ประกอบดวย

 • ระบุวิกฤตการณที่จะเกิดขึ้นจริง

 • ท�าไมการจัดการวิกฤตการณจึงเปนสิ่งจ�าเปน

 • ประเมินประเด็นที่เปนไปไดของเหตุวิกฤต

 • จัดกลุมผูรับผิดชอบเหตุวิกฤต
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 • จัดระบบการติดตอสื่อสารเมื่อเกิดเหตุวิกฤต

 • วางแผนการจัดการวิกฤตการณ

 • เตรียมกลยุทธดานการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร

ขั้นตอนที่ 2: ระหวางเกิดวิกฤตการณ์ (During of Crisis) คือการใหความ

ส�าคัญกับการลดขนาดวิกฤตการณใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ประกอบดวย

 • ก�าหนดบคุคลทีเ่ปนผูแถลงขาว คือการก�าหนดบคุคลในองคกรใหชดัเจนวาใครจะ

เปนผู ใหขอมูลแกประชาชน นักทองเที่ยว นักขาว และสื่อตางๆ เปนตน

 • เตรียมประเด็นหรือขอความที่จะแถลงขาว คือการน�าเสนอสถานการณท่ีเกิดขึ้น

และการใหขอมูลที่ถูกตอง

 • รับรองความปลอดภัย คือการใหความรู ความเขาใจ และมาตรการที่น�ามาใช ใน

วิกฤตการณที่เกิดขึ้นนั้นตองสรางความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวและพนักงานภายใน

องคกร 

 • เทคนิคและแนวทางในการใหสัมภาษณ คือผูที่ใหสัมภาษณตองไมพูดใหองคกร

หรือธุรกิจของตนเองนั้นไปทางลบ และตองไมพูดใหไปในทางบวกเกินจากความเปนจริง

 • เทคนิคในการรวบรวมขอมูลที่รวดเร็ว คือการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

และนักทองเท่ียวในชวงทีเ่กดิเหตวุกิฤตและท�าการตรวจสอบรายงานขาวสารใหรวดเรว็ทีส่ดุ

ขั้นตอนที่ 3: หลังเกิดวิกฤตการณ์ (After a Crisis) คือหลังจากที่เหตุวิกฤตนั้น 

ไดจบลงไปแลว เหตุการณที่เคยเกิดข้ึนนั้นจะอยูในความทรงจ�าของนักทองเที่ยวตอไป

อีกนาน เจาของธุรกิจหรือผูบริหารจ�าเปนตองฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวดวยการ 

สงเสริมการขายและการสื่อสารที่ดี โดยประกอบดวยดังนี้

 • ควบคุมเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น

 • ท�าการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี โดยการน�าเสนอขาวในเชิงบวก

 • ท�าการยืดหยุนการสงเสริมการตลาด โดยการน�าเสนอขายสินคาทองเท่ียวหรือ

บริการในราคาพเิศษ และอาจรวมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วของทีเ่ปนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

ในการจัดการสงเสริมการตลาด

 • สรางมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในอนาคต

 • ท�าการวางแผนและฟื้นฟูธุรกิจใหกลับไปสูสภาวะปกติโดยเร็ว

 • ท�าการศึกษาวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนมากการตอบสนองที่ประสบความส�าเร็จกับวิกฤตการณนั้นจะเปนการบริหาร

จัดการ และกิจกรรมที่ตอบสนองนั้นจะตองประกอบดวยการกระท�าจากการด�าเนินงานและ

การตดิตอสื่อสารทีด่เีลศิ การตอบสนองตอการด�าเนินงานเปนสิง่จ�าเปนอยางหน่ึงท่ีจะท�าให

ธรุกจิอยูรอด ความสามารถในการส่ือสารเปนอีกสิง่หนึง่ท่ีเปนสิง่ส�าคญัในการท�าใหธรุกจิอยู

รอดจากเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้น

1.4 แนวทางการจัดการภัยพิบัติในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นน้ันเปนเร่ืองยาก แตการวาง

ระบบบริหารจัดการที่ดีขององคกรจะท�าใหลดความสูญเสียของธุรกิจไดมาก เจาของธุรกิจ

และผูบรหิารควรมลีกัษณะของการเตรยีมการภยัพบัิตเิปนกระบวนการอยางตอเน่ือง ตัง้แต

การเตรียมการกอนเกิดเหตุ การรับมือ การบรรเทาทุกข และการฟื้นฟูบูรณะหลังเหตุการณ 

โดยกระบวนการในการด�าเนินดงักลาวน้ีเพ่ือหลีกเลีย่งการสญูเสยีชวีติและทรพัยสนิทีจ่ะเกดิ

ขึ้นจากภัยพิบัติ รวมทั้งเปนมาตรการที่ครอบคลุมการแกไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ซึ่งประกอบดวยแนวทางการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้

1. การป้องกัน (Prevention) คือการด�าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให 

ภัยพิบัติและความสูญเสียเกิดข้ึนแกชีวิต ทรัพยสิน และชุมชน เชน การสรางเขื่อนเพื่อ

ป้องกันน�้าทวม การควบคุมไฟป่า การออกกฎหมายหามใชที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย และการ 

ก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งกอสราง เปนตน 

2. การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือกจิกรรมท่ีมุงในการลดผลกระทบและ

ความรุนแรงของภัยพิบัติที่กอใหเกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ 

เนื่องจากการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกลเคียงกัน ในหลายประเทศ 

จึงใชมาตรการทั้ง 2 ดานควบคูกัน ดังน้ันองคกรตางๆ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

ผูบรหิาร และสมาคมธรุกจิทองเทีย่วจงึตองมกีารประสานงานท่ีดแีละมมีาตรการท่ีส�าคญัใน

การบรรเทาผลกระทบจากภยัพบิตัทิีเ่กดิข้ึน ไดแก การก�าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของ

กิจกรรมตางๆ การปรับปรุงระบบแจงเตือนภัย การวางแผนควบคุมการใชที่ดิน การปรับ

แผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเส่ียง รวมถึงการสรางความตระหนักรูของสาธารณชน

ผานทางการศึกษาและผานการอบรม/สัมมนา 

3. การเตรียมพรอม (Preparedness) คือการเตรียมการลวงหนาเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถและความพรอมในการรบัมอืภยัพบิตัใิหกบัองคกรตางๆ รัฐบาล ชุมชนทองถิน่ 
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และผูประกอบการธรุกจิทองเทีย่ว เพื่อเตรยีมความพรอมในการเผชญิกบัภาวการณเกดิภยั

พิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติดวยการผลักดัน

ในเชิงนโยบาย รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับหน่วยปฏิบัติงานทั้งภายในองคกรและนอก

องคกร ไดแก การจัดท�าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวาง

ระบบแจงเตอืน และระบบการส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถงึการฝกซอมและอบรมใหความ

รูแกผูที่เกี่ยวของ เปนตน

4. การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือการปฏิบัติอยาง

ทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยมีมาตรการตางๆ เพื่อชวยชีวิต ป้องกันอันตราย และ

ความสูญเสียตางๆ เชน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การน�าสงโรงพยาบาล การอพยพ การ

กูภัย การแจกจายอาหารและยา การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว เปนตน

5. การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การฟื้นฟูบูรณะเปนขั้นตอนที่ด�าเนินการเมื่อ

เหตุการณภัยพิบัติผานพนไปแลว เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว องคกร หรือชุมชน

ทองถิ่นที่ไดรับภัยพิบัติกลับคืนสูสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะตองใชระยะเวลาในการฟื้นฟูในชวง

หนึ่ง ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ผูบริหารงาน องคกรตางๆ รัฐบาล ชุมชนทองถิ่น 

หรือผูที่เกี่ยวของจ�าเปนตองมีมาตรการที่ส�าคัญในการฟื้นฟู ไดแก การซอมแซมโครงสราง 

สิง่ปลกูสราง หรือท่ีอยูอาศยั การจดัตัง้ชมุชนใหมในทองถิน่นัน้ การใหความชวยเหลอืฟ้ืนฟู

ความเปนอยูของผูที่ประสบภัย เปนตน

6. การพฒันา (Development) หลังจากขัน้ตอนการฟ้ืนฟบูรูณะภยัพบิตัท่ีิเกดิขึน้

แลว การพัฒนาเปนข้ันตอนสุดทายที่ส�าคัญที่ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว องคกรตางๆ 

รัฐบาล และชุมชนทองถิ่นที่จะตองท�าการปรับปรุงการด�าเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือองคกรใหนอยลงที่สุด

ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ผูบริหารงาน องคกรตางๆ ชุมชนทองถิ่น รวม

ทัง้รฐับาลควรตะหนักถงึแนวทางการจดัการภยัพบัิตทิีอ่าจจะเกดิขึน้ได ในประเทศท้ังในทาง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการป้องกันและลดระดับความสูญเสียและ

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 



บทที่ 1 แนวทางการจัดการวิกฤตการณการทองเที่ยวและภัยพิบัต ิ   17

1.5 สรุป
ในบทน้ีจะใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตและภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว วิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเที่ยวหมายถึง เหตุการณที ่

ไมคาดคิดซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตอการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว 

และเปนอุปสรรคตอการด�าเนินงานตามปกติของธุรกิจทองเท่ียว ภัยพิบัติ (Disaster) 

หมายถงึปรากฏการณทีท่�าใหเกดิการหยุดชะงกัอยางรนุแรงของการปฏบิตัหินาท่ีของชมุชน

หรอืสงัคม โดยกอใหเกดิความสญูเสยีของมนษุย วตัถ ุทรัพยสนิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอม

อยางกวางขวาง ซึ่งเกินกวาความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาว

จะรับมือไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู ภัยพิบัติแบงเปน 2 ประเภทคือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และภัยพิบัติที่มนุษยสรางขึ้น

ดังนั้นแนวทางการจัดการวิกฤตการณและภัยพิบัติในอุตสาหกรรมทองเท่ียวจึงเปน

สิ่งส�าคัญส�าหรับผูประกอบการ องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ และรัฐบาลที่จะด�าเนินการเพื่อ

หาแนวทางแกไขและป้องกันเหตุวิกฤตที่จะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอธุรกิจทองเท่ียว 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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