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บทท่ี 8 
กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน  า: 

มาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัย 
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางน  า 

 

 

กอบกุล ปิตรชาต    
กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

 
ภารกิจกรมการท่องเทีย่ว 
 

กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
ธุรกิจน้าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น้าเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดีทัศน์
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
 

กรมการท่องเที่ยวได้จัดท้ามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและครบวงจร ประกอบด้วย มาตรฐานการบริการท่องเที่ยว (บริการข้อมูลข่าวสาร 
บริการขนส่ง ที่พัก ร้านอาหาร  สินค้าที่ระลึก และสถานบันเทิง ) มาตรฐานกิจกรรมการท่องเที่ยว มาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

 

 
รูป: การพัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวตามห่วงโซ่คุณค่า 
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ส้าหรับเรื่องความปลอดภัยส้าหรับการท่องเที่ยวทางน ้า เป็นประเด็นส้าคัญที่ถูกระบุอยู่ในมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานบริการท่องเที่ยว และมาตรฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้จัดท้าขึ น
เพ่ือลดจ้านวนและลดความรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยจัดการที่สาเหตุของ
ความไม่ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 

 ความพร้อมของนักท่องเที่ยวทั งด้านร่างกาย จิตใจ ความระมัดระวัง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นในแหล่งท่องเที่ยว 

 ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว 
เช่น ความลาดชันของพื นที่ กระแสน ้า รวมถึงพืช/สัตว์มีพิษท่ีอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น พายุ น ้าท่วม ดินถล่ม ฯลฯ เป็นต้น 
 ภัยจากปัจจัยอื่น เช่น อุบัติเหตุ รถชน ลักขโมย ปล้น ท้าร้ายร่างกาย เป็นต้น 
 การบริหารจัดการความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 

 
มาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภยัส าหรับแหล่งท่องเที่ยวทางน  า 
 

กรมการท่องเที่ยวได้มีการจัดท้ามาตรฐานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางน ้า จ้านวน ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ  แก่ง  ชายหาด และน ้าตก โดยในแต่ละมาตรฐาน 
แบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ คุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการถูกท้าลาย ศักยภาพในการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ  ทั งนี ได้ระบเุรื่องความปลอดภัยไว้ในองค์ประกอบด้านศักยภาพในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวซึ่งให้ความส้าคัญกับลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวที่อาจเป็น
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงการเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวทั งจากภัยธรรมชาติและปัจจัยอ่ืนๆ และ
องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทีเ่น้นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย ระบบเตือนภัย และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส้าหรับรายละเอียดของการจัดการความปลอดภัยที่ระบุไว้ในแต่ละองค์ประกอบมีดังนี  
 
องค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มี
ส่วนช่วยเสริมแหล่งท่องเที่ยวนั นๆ ให้มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว เช่น การเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยว 
ความปลอดภัย การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุน การพัฒนา
จากองค์กรต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของเกณฑ์ความปลอดภัยในองค์ประกอบนี  จะครอบคลุมตัวชี วัดดังต่อไปนี  

1. ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
ตามบริบทของแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าในแต่ละประเภท กล่าวคือ 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าตก: ความลื่นของหินบริเวณน ้าตก ความเชี่ยวและความลึกของน ้า 
รวมถึงความปลอดภัยของเส้นทางเข้าสู่ตัวน ้าตกและเส้นทางบริเวณน ้าตก 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด: ลักษณะของคลื่นและกระแสน ้า รวมถึงวัสดุแหลมคมบริเวณ
ชายหาด เช่น หินแหลม เปลือกหอย หรือเศษแก้ว เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง: ระดับน ้าและการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าแก่
นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยของเส้นทางเขาสู่ตัวแก่งและเส้นทางบริเวณแก่ง รวมถึงความอันตรายของแก่ง  

2. การเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวจากภัยธรรมชาติ พิจารณาจากจ้านวนครั งที่นักท่องเที่ยว
เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภายในพื นที่และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในรอบ ๑๐ ปี 

3. การเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวจากปัจจัยอ่ืน พิจารณาจากจ้านวนครั งที่นักท่องเที่ยวเกิด
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยอ่ืน  ๆที่นอกเหนือจากภัยธรรมชาติ ภายในพื นที่และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในรอบ ๑๐ ปี 
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องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
 

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ก้ากับ ดูแลการด้าเนินงาน
ด้านการจัดการเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนของความปลอดภัย
ได้ถูกระบุไว้ในเกณฑ์การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยตัวชี วัดดังต่อไปนี  

1. มาตรการด้านความปลอดภัยและระบบเตือนภัย ประกอบด้วย  
 การจัดท้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื นที่และเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงก้าหนดแนวทาง/ขั นตอน/วิธีการในการ
ด้าเนินงานที่มามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบทั งก่อนเกิดเหตุ ขณะที่เกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุ พร้อมทั งระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั นตอนให้ชัดเจน เพ่ือลดโอกาสการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ 
การสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ น ให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 การติดตั งป้ายแสดงข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ้าเป็นต้องแสดงให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
ประกอบด้วยป้ายแสดงข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยว (prohibitions/mandatory signs) 
ป้ายเตือนภัย (warnings/safety signs) และป้ายแสดงข้อมูลทั่วไป (public information signs) เช่น ป้ายบอกทาง 
ป้ายแผนผังแสดงที่ตั งของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวยความสะดวก เป็นต้น 

 การแบ่งโซนการท้ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถท้ากิจกรรม
ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย อาจแบ่งพื นที่ให้สอดคล้องกับการท้ากิจกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม เช่น 
การเล่นน ้า การเล่นเจ็ทสกี  เป็นต้นรวมถึงควรมีการก้าหนดจุดจอดเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือ และเครื่องมือปฐมพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
ชุดปฐมพยาบาล ได้แก่ ส้าลี ผ้ายืดพันแก้เคล็ดขัดยอก กรรไกรขนาดกลาง พลาสเตอร์ แก้วล้างตา คีมบ่งเสี ยน  
ผ้ากอซพันแผลขนาดต่างๆ  ฯลฯ  ยาสามัญประจ าบ้าน ได้แก่ ยาใส่แผล/ล้างแผล ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื อ 
แมลงกัดต่อย ยาแก้เมารถ-เมาเรือ ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาดม ฯลฯ และอุปกรณ์กู้ภัยทางน  า ได้แก่ กระดาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (spinal board) ห่วงชูชีพ (safe torus) เชือกกู้ภัยทางน ้า (throw bag) เป็นต้น  นอกจากนี 
ควรมีเครื่องมือสื่อสารที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (communications equipment) และกรณีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทชายหาด ควรมีอุปกรณ์เพ่ิมเติม ได้แก่ กล้องส่องทางไกล (binoculars) หอสังเกตการณ์ (surveillance 
towers) เรือกู้ภัย (rescue craft) และธงสีแดงและเหลือง (Flag) ประจ้าจุดที่มีความเสี่ยง 

 การอพยพและปิดแหล่งท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจ้าเป็น 
ต้องด้าเนินการในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวดังนี  

 เกิดมลภาวะ หรือการปนเปื้อนสารเคมีในพื นที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว 
 เกิดอันตรายจากสภาพแวดล้อม (กระแสน ้า กระแสลม คลื่น) ในขณะนั น  
 เกิดภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว น ้าป่า น ้าท่วม ฯลฯ) หรือสีนาม ิ
 เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้าย หรือเกิดความไม่สงบในพื นที่ 
 สัตว์ที่เป็นอันตราย (ฉลาม แมงกะพรุน จระเข้ งู) 

 

ทั งนี  แหล่งท่องเที่ยวควรจัดให้มีอุปกรณ์ในการเตือนภัยนักท่องเที่ยว ได้แก่ ไซเรนเตือนภัย (siren) 
นกหวีด (whistles)ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว (โดยใช้เครื่องขยายเสียงแบบก้าลังไฟ ๒ ระบบ คือ ไฟฟ้า 
และแบตเตอรี่) เพ่ือให้ทุกคนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับข่าวสารฉุกเฉินโดยทันที รวมถึงควรจัดให้มีจุดรวมพลกรณี
ฉุกเฉิน (Assembly point)เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมารวมกันในพื นที่ที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติที่เกิดขึ นและสามารถ
รองรับการอพยพได้อย่างเหมาะสม 

 



หลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน ้า (Drowning Prevention Course for Program Manager)                                                                    กอบกุล ปิตรชาต 
บทที่ 8 กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน ้า: มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทางน ้า                                      กรมการท่องเที่ยว 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป กองป้องกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค                                                                                     4 

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยชีวิต (Lifeguards) มีจ้านวนที่พอเพียงและต้องได้รับ
การฝึกอบรมเรื่องการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีประสบอุบัติเหตุทางน ้า การปฐมพยาบาลเบื องต้น (First Aid) 
และการกู้ชีพรวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องรับผิดชอบ และสามารถ
รับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธีและทันการ รวมทั งควรได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ้า นอกจากนี เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยชีวิต ควรใส่เครื่องแบบที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่ท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยชีวิต 
(Lifeguards) ควรใส่เครื่องแบบสีแดงและเหลืองเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นได้ง่าย 
  

ส้าหรับรายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด เกาะ 
แก่ง และน ้าตก สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code  
 

                                                       


