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มาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยสําหรับสถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา 

 

๑.  ภารกิจกรมการทองเที่ยว 

 กรมการทองเที่ยวมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในดานบริการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว 

ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก และผูนําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการรักษาความปลอดภัย

ทางการทองเที่ยว รวมถึงการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักรใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย

นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ กฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก กฎหมายวาดวยภาพยนตรและวีดีทัศน

เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 

๒. มาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

 กรมการทองเที่ยวไดจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวไทย เพ่ือยกระดับคุณภาพการทองเท่ียวใหแก

นักทองเที่ยวอยางเปนระบบและครบวงจร ประกอบดวย มาตรฐานการบริการทองเที่ยว (บริการขอมูลขาวสาร 

บริการขนสง ที่พัก รานอาหาร  สินคาท่ีระลึก และสถานบันเทิง) มาตรฐานกิจกรรมการทองเที่ยว มาตรฐาน

แหลงทองเที่ยว และมาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

 

รูปที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวตามหวงโซคุณคา 

 สําหรับเรื่องความปลอดภัยสําหรับการทองเที่ยวทางน้ํา เปนประเด็นสําคัญที่ถูกระบุอยูใน

มาตรฐานแหลงทองเที่ยว มาตรฐานบริการทองเที่ยว และมาตรฐานกิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งกรมการทองเที่ยว

ไดจัดทําข้ึนเพ่ือลดจํานวนและลดความรุนแรงที่ เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว  

โดยจัดการที่สาเหตุของความไมปลอดภัย ซึ่งประกอบดวย 
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 ความพรอมของนักทองเที่ยวทั้งดานรางกาย จิตใจ ความระมัดระวัง รวมถึงความรูเก่ียวกับ

การปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในแหลงทองเที่ยว 

 ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอ

นักทองเที่ยวเชน ความลาดชันของพ้ืนที่ กระแสน้ํา รวมถึงพืช/สัตวมีพิษที่อยูในบริเวณแหลงทองเทีย่ว เปนตน 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยว เชน พายุ น้ําทวม ดินถลม ฯลฯ เปนตน 

 ภัยจากปจจัยอ่ืน เชน อุบัติเหตุ รถชน ลักขโมย ปลน ทํารายรางกาย เปนตน 

 การบริหารจัดการความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 

 

๓. มาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยสําหรับแหลงทองเที่ยวทางน้ํา 

 กรมการทองเที่ยวไดมีการจัดทํามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทางน้ํา จํานวน ๔ มาตรฐาน 

ไดแก มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ  แกง  ชายหาด และน้ําตก โดยในแตละ

มาตรฐานแบงออกเปน ๓ องคประกอบ ไดแก คุณคาดานการทองเที่ยวและความเสี่ยงตอการถูกทําลาย 

ศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ ไดระบุเรื่องความปลอดภัยไวใน

องคประกอบดานศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเท่ียวซึ่งใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพและ

ระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียวที่อาจเปนอันตรายตอนักทองเที่ยว รวมถึงการเกิดเหตุอันตรายตอนักทองเที่ยว

ทั้งจากภัยธรรมชาติและปจจัยอื่นๆและองคประกอบดานการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวที่เนนเรื่อง

มาตรการดานความปลอดภัย ระบบเตือนภัย และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สําหรับรายละเอียดของ 

การจัดการความปลอดภัยที่ระบุไวในแตละองคประกอบมีดังนี ้

 ๓.๑ องคประกอบดานศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเที่ยวหมายถึง องคประกอบตางๆ 

ที่มีสวนชวยเสริมแหลงทองเท่ียวนั้นๆ ใหมีความเหมาะสมในการจัดการทองเที่ยว เชน การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

ความปลอดภัย การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว ความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยว การสนับสนุน 

การพัฒนาจากองคกรตางๆ เปนตน ในสวนของเกณฑความปลอดภัยในองคประกอบนี้ จะครอบคลุมตัวชี้วัด

ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว ท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายตอนักทองเท่ียวตามบริบทของแหลงทองเที่ยวทางน้ําในแตละประเภท กลาวคือ 

  แหลงทองเที่ยวประเภทน้ําตก:  ความลื่นของหินบริเวณน้ําตก  ความเชี่ยวและ 

ความลึกของน้ํา รวมถึงความปลอดภัยของเสนทางเขาสูตัวน้ําตกและเสนทางบริเวณน้ําตก 

  แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด : ลักษณะของคลื่นและกระแสน้ํา รวมถึงวัสดุแหลมคม

บริเวณชายหาด เชน หินแหลม เปลือกหอย หรือเศษแกว เปนตน 
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แหลงทองเที่ยวประเภทแกง : ระดับน้ําและการแจงเตือนถึงการเปลี่ยนแปลง

ของระดับน้ําแกนักทองเท่ียว ความปลอดภัยของเสนทางเขาสูตัวแกงและเสนทางบริเวณแกง รวมถึงความอันตราย

ของแกง  

  ๓.๑.๒ การเกิดเหตุอนัตรายตอนักทองเที่ยวจากภัยธรรมชาติ พิจารณาจากจํานวนครั้ง

ที่นักทองเที่ยวเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภายในพ้ืนท่ีและเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ในรอบ ๑๐ ป 

  ๓.๑.๓ การเกิดเหตุอันตรายตอนักทองเที่ยวจากปจจัยอื่น พิจารณาจากจํานวนครั้งที่

นักทองเที่ยวเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากภัยธรรมชาติ ภายในพื้นที่และเสนทางเขาสู

แหลงทองเที่ยวในรอบ ๑๐ ป 

 ๓.๒ องคประกอบดานการบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการควบคุม กํากับ ดูแล

การดําเนินงานดานการจัดการเพื่อใหแหลงทองเที่ยวมีความปลอดภัยและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในสวนของความปลอดภัยไดถูกระบุไวในเกณฑการจัดการดานการทองเที่ยว ประกอบดวยตัวชี้วัดดังตอไปนี้ 

  ๓.๒.๑ มาตรการดานความปลอดภัยและระบบเตือนภัย ประกอบดวย  

 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจ

กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียวในพ้ืนที่และเสนทางทองเท่ียว รวมถึงกําหนดแนวทาง/

ขั้นตอน/วิธีการในการดําเนินงานทีม่ามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะท่ี

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนใหชัดเจน เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหาย  

การบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตหรือทรัพยสินของนักทองเที่ยวจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ใหหมดไปหรืออยูในระดับ

ที่ยอมรับได 

 การติดตั้งปายแสดงขอมูล ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนตองแสดงใหแกนักทองเที่ยว

ไดรับทราบ ประกอบดวยปายแสดงขอหามหรือขอควรปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว (prohibitions/mandatory signs) 

ปายเตือนภัย (warnings/safety signs) และปายแสดงขอมูลทั่วไป (public information signs) เชน ปาย

บอกทาง ปายแผนผังแสดงที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน 

 การแบงโซนการทํากิจกรรมดานการทองเที่ยว เพ่ือใหนักทองเที่ยวสามารถ

ทํากิจกรรมทองเที่ยวไดอยางปลอดภัย อาจแบงพื้นที่ใหสอดคลองกับการทํากิจกรรมของนักทองเที่ยวในแตละ

กลุม เชน การเลนน้ํา การเลนเจ็ทสกี  เปนตนรวมถึงควรมีการกําหนดจุดจอดเรือรับ-สงนักทองเที่ยว 

 การจัดเตรียมอุปกรณการใหความชวยเหลือ และเครื่องมือปฐมพยาบาล ซึ่ง

ประกอบดวยชุดปฐมพยาบาล ไดแก สําลี ผายืดพันแกเคล็ดขัดยอก กรรไกรขนาดกลาง พลาสเตอร แกวลางตา 

คีมบงเสี้ยน ผากอซพันแผลขนาดตางๆ  ฯลฯ  ยาสามัญประจําบาน ไดแก ยาใสแผล/ลางแผล ยาบรรเทาอาการ

ปวดกลามเนื้อ แมลงกัดตอย ยาแกเมารถ-เมาเรือ ยาบรรเทาปวดลดไข ยาดม ฯลฯ และอุปกรณกูภัยทางน้ํา 

ไดแก กระดานเคลื่อนยายผูปวย (spinal board) หวงชูชีพ (safe torus) เชือกกูภัยทางน้ํา (throw bag) เปนตน 
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นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือสื่อสารที่อยูในสภาพพรอมใชงาน (communications equipment) และกรณีที่เปน

แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด ควรมีอุปกรณเพิ่มเติม ไดแก กลองสองทางไกล (binoculars) หอสังเกตการณ 

(surveillance towers) เรือกูภัย (rescue craft) และธงสีแดงและเหลือง (Flag) ประจําจุดท่ีมีความเสี่ยง 

 การอพยพและปดแหลงทองเที่ยว เปนสวนหนึ่งของแผนบริการจัดการความเสี่ยง 

ซึ่งจําเปนตองดําเนินการในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ/สถานการณที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ

นักทองเที่ยวดังนี ้

 เกิดมลภาวะ หรือการปนเปอนสารเคมีในพื้นที่ที่อาจเปนอันตรายตอ

นักทองเที่ยว 

 เกิดอันตรายจากสภาพแวดลอม (กระแสน้ํา กระแสลม คลื่น) ในขณะนั้น  

 เกิดภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว น้ําปา น้ําทวม ฯลฯ) หรือสีนามิ 

 เกิดภัยคุกคามจากการกอการราย หรือเกิดความไมสงบในพ้ืนที่ 

 สัตวที่เปนอันตราย (ฉลาม แมงกะพรุน จระเข ง)ู 

ทั้งนี้ แหลงทองเที่ยวควรจัดใหมีอุปกรณในการเตือนภัยนักทองเที่ยว ไดแก 

ไซเรนเตือนภัย (siren)นกหวีด (whistles)ระบบเสียงตามสาย หอกระจายขาว (โดยใชเครื่องขยายเสียงแบบ

กําลังไฟ ๒ ระบบ คือ ไฟฟา และแบตเตอรี่) เพ่ือใหทุกคนในแหลงทองเที่ยวไดรับขาวสารฉุกเฉินโดยทันที 

รวมถึงควรจัดใหมีจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน (Assembly point)เพ่ือใหนักทองเที่ยวมารวมกันในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย

จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและสามารถรองรับการอพยพไดอยางเหมาะสม 

  ๓.๒.๒ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย/ผูชวยชีวิต (Lifeguards)มีจํานวนที่พอเพียง

และตองไดรับการฝกอบรมเรื่องการชวยเหลือนักทองเท่ียวกรณีประสบอุบัติเหตุทางน้ํา การปฐมพยาบาล

เบื้องตน (First Aid) และการกูชีพรวมถึงมีความรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยว 

ที่ตองรับผิดชอบ และสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินไดอยางถูกวิธีและทันการ รวมทั้งควรไดรับการบรรจุเปน

ลูกจางประจํา นอกจากนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย/ผูชวยชีวิต ควรใสเครื่องแบบที่สังเกตเห็นไดอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะผูท่ีทําหนาที่เปนผูชวยชีวิต (Lifeguards) ควรใสเครื่องแบบสีแดงและเหลืองเพื่อให

นักทองเที่ยวสังเกตเห็นไดงาย 

 สําหรับรายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด เกาะ แกง 

และน้ําตก สามารถดาวนโหลดไดจาก QR Code  

                                                       


