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 มัคคุเทศก์ควรศึกษารายละเอียดข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องไปน าเที่ยว 

เน่ืองจากข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง และความรู้อาจมีลืมเลือนกันได้ การได้ทบทวน

ความรู้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะการน าเที่ยวในเส้นทางที่ เน้นโบราณสถาน 

ประวัติศาสตร์ ประเพณวัีฒนธรรม 

  การท าหน้าที่บรรยายให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในแต่ละจุด แต่ละช่วงเวลากเ็ป็น

สิ่งที่ควรให้ความส าคัญ  มัคคุเทศกต้์องให้ข้อมูลก่อนถงึสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวจริง  

  



 หลายคร้ังกไ็ม่สามารถน าเที่ยวให้เป็นไปตามโปรแกรมได้ทั้งหมดเช่นกัน 

มัคคุเทศก์ที่ มีประสบการณ์เดินทางน าเที่ยวบ่อยๆ มีความช านาญในพ้ืนที่มัก

มองเหน็ภาพระหว่างจุดในการ น าเที่ยวได้อย่างชัดเจน มัคคุเทศกลั์กษณะเช่นน้ีเม่ือ

เห็นรายการน าเที่ยวแล้วจะสามารถแนะน าหรือบอกบริษัทน าเที่ยวได้ทันที ว่า

โปรแกรมหรือรายการน าเที่ยวน้ันมีข้อผิดพลาดควรเพ่ิมเติมอะไรตรงไหน การ

วางแผนในเร่ืองรายการน าเที่ยว จึงเป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรศึกษา โดยดูจากความ

เป็นไปได้ระหว่างจุดต่อจุด หรือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับจุดแวะถัดไปว่ามีความ

เป็นไปได้มีความสมัพันธใ์นเร่ืองของเวลา เร่ืองของระยะทางหรือไม่  

 ในเร่ืองของเส้นทางท่องเที่ยว โดยมากมัคคุเทศก์จะมอบความไว้วางใจแก่

พนักงานขับรถได้ตัดสินใจ แต่กต้็องอยู่บนพ้ืนฐานตามเส้นทางที่โปรแกรมระบุ ซ่ึง

มัคคุเทศก์ต้องท างานร่วมกับพนักงานขับรถอยู่ตลอดเวลา ต้องให้เกยีรติซึ่งกันและ

กนั  

 



 มัคคุเทศก์ต้องศึกษาเวลาน าเที่ยวจากโปรแกรม ดูความเป็นไปได้ในเร่ืองของ

เวลาระหว่างจุดต่อจุดว่าน่าจะมีข้อผดิพลาดตรงไหน  หลายคร้ังที่รายการน าเที่ยวกบัเวลา

ที่ให้มาในโปรแกรมมีความผิดพลาดไม่สัมพันธ์กัน ถ้าบริษัทไม่สามารถเปล่ียนแปลง

เส้นทาง เวลา รายการน าเที่ยวได้ทัน เน่ืองจากได้แจกจ่ายโปรแกรมไปแล้ว กต้็องเป็น

หน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่ต้องจัดสรรเวลา เส้นทาง รายการน าเที่ยวเพ่ือให้เป็นไปตาม

โปรแกรมระบุให้ครบถ้วนมากที่สดุ  

 การวางแผนเรื่องเวลาในรา้นอาหาร ทุกคร้ังก่อนเข้าถึงร้านอาหารมัคคุเทศก์

ควรโทรศัพท์ยืนยันเวลาเข้าถึง เพราะจะได้ทราบว่าร้านมีที่ว่างพอส าหรับนักท่องเที่ยว

หรือไม่ โดยเฉพาะหน้าเทศกาลควรตรวจสอบให้ดี จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงแล้วกลับ

ไม่มีที่น่ัง จะท าให้นักท่องเที่ยวเสียความรู้สึก การให้เวลาในร้านอาหารกค็วรค านึงถึงโป

รแรม เวลาที่เหลือถดัไปด้วย  

 การวางแผนเวลาการหยุดพกัเพื่อถ่ายรูป หรือท าภารกิจส่วนตัว  มัคคุเทศก์

ควรตรวจสอบเวลาก่อนว่าถ้าหยุดพักแล้วจะท าให้เสียเวลาในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

หรือไม่  

 



 การวางแผนเรื่องเวลาในรา้นอาหาร ทุกคร้ังก่อนเข้าถึงร้านอาหารมัคคุเทศก์

ควรโทรศัพท์ยืนยันเวลาเข้าถึง เพราะจะได้ทราบว่าร้านมีที่ว่างพอส าหรับนักท่องเที่ยว

หรือไม่ โดยเฉพาะหน้าเทศกาลควรตรวจสอบให้ดี จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงแล้วกลับ

ไม่มีที่น่ัง จะท าให้นักท่องเที่ยวเสียความรู้สึก การให้เวลาในร้านอาหารกค็วรค านึงถึงโป

รแรม เวลาที่เหลือถดัไปด้วย  

 การวางแผนเวลาการหยุดพกัเพื่อถ่ายรูป หรือท าภารกิจส่วนตัว  มัคคุเทศก์

ควรตรวจสอบเวลาก่อนว่าถ้าหยุดพักแล้วจะท าให้เสียเวลาในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

หรือไม่  

 



 การวางแผนเวลาในการซ้ือของที่ระลึก มัคคุเทศก์หลายคนมักให้เวลาใน

การซ้ือของที่ระลึกมากเกินไป เพราะอาจหวังค่านายหน้าจากทางร้านค้า ซ่ึงจริงๆ 

แล้วการให้เวลามากเกินไปในการซ้ือของที่ระลึกมิได้หมายถึงการที่นักท่องเที่ยวจะ

ซื้ อของมากตามไปด้วย ตรงกันข้ามในบางคร้ังการให้เวลาในการซื้ อของน้อย 

นักท่องเที่ยวอาจมีการตัดสนิใจซ้ือของได้รวดเรว็และมากกว่าด้วยซ า้ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

คุณภาพของสนิค้า  ความน่าเช่ือถือ การรับประกนัจากทางร้านค้า ที่ส าคัญขึ้นอยู่กับ

ความจริงใจ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากมัคคุเทศก์เป็นหลักด้วย มัคคุเทศก์ที่ดี

จึงต้องไม่ให้เวลานักท่องเที่ยวซ้ือของมากเกินไปจนท าให้รายการน าเที่ยวอื่น

คลาดเคล่ือนเสียหาย ทางที่ดีเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในจุดน้ีมัคคุเทศก์ควรให้

ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้าที่ระลึก และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการแนะน าสนิค้าหรือช่วย

เร่ืองภาษา ช่วยต่อรองราคาสนิค้ากจ็ะท าให้เป็นการประหยัดเวลาไปได้มาก   

  

 



 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็  ส่วนค่าใช้จ่ายหลักอื่นๆ บริษัทจะท าการ

โอนให้สถานประกอบการที่ใช้บริการมาก่อนล่วงหน้าแล้ว  ส่วนการน าเที่ยวใน

ประเทศไทยบริษัทน าเที่ยวอาจให้มัคคุเทศก์รับผิดชอบถือค่าใช้จ่ายในการน าเที่ยว

ไปช าระยังสถานประกอบการต่างๆ จะจ่ายมากจ่ายน้อย หรือให้เครดิตในลักษณะ

ไหนอย่างไร กข็ึ้นอยู่กับความสมัพันธ์ทางธุรกจิระหว่างกนั เป็นเร่ืองที่ทางบริษัทกับ

สถานประกอบการจะท าความตกลงกนัเอง 

  



 โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการน าเที่ยวทางบริษัทน าเที่ยวจะเป็นผู้คิด

รายการค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายบางรายการบริษัทกจ่็ายไปหมดแล้ว บางรายการก็

วางมัดจ าเป็นบางส่วน บางรายการกใ็ช้เครดิตไว้ รอให้มัคคุเทศกไ์ปจ่ายทเีดียว หรือ

รอจ่ายหลังจากใช้บริการแล้ว ข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทน าเที่ยวกับสถาน

ประกอบการต่างๆ อย่างไรกต็ามการวางแผนในเร่ืองค่าใช้จ่ายหลักส าคัญอยู่ที่

มัคคุเทศก์ต้องใช้จ่ายตามที่ระบุในใบงานเท่าน้ัน มัคคุเทศก์ต้องไม่ลืมน าใบเสร็จ 

สญัญาจอง Voucher ต่างๆ ที่บริษัทได้จ่ายหรือมัดจ าไว้แล้วไปยืนยันกบัสถาน
ประกอบการด้วยทุกคร้ัง ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจมีการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง

มัคคุเทศก์กต้็องรักษาผลประโยชน์ให้บริษัทน าเที่ยวด้วย และทุกคร้ังก่อนที่จะใช้

จ่ายอะไรออกไปมัคคุเทศก์ควรตรวจสอบราคา จ านวนเงินจากสถานประกอบการ

อย่างละเอียดทุกคร้ัง ถ้าคร้ังใดที่มัคคุเทศก์รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากสถาน

ประกอบการ เพราะสถานประกอบการไม่ท าตามสัญญาข้อตกลง คุยกันไม่เข้าใจ 

หรือถ้าไม่แน่ใจว่าทางบริษัทจะให้เบิกค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการใดๆ ได้หรือไม่ 

มัคคุเทศกก์ค็วรโทรศัพทข์อค าปรึกษาจากทางบริษัทให้แน่ใจเสยีก่อนทุกคร้ัง 

 



 หลายคร้ังที่ มีเวลาว่างจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนรถหรือในแหล่ง

ท่องเที่ยว หรือที่พัก มัคคุเทศก์ไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ควร

หากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการสร้างสมัพันธภาพที่ดี

ระหว่างกันเพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี ผ่อนคลายความเครียด สร้างความ

สนุกสนานร่ืนเริง อันจะเป็นประโยชน์ในการละลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ

แต่ละกลุ่ม เป็นการลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ โดยเฉพาะการน าเที่ยวคณะทัวร์

แบบ Incentive หรือทวัร์เหมามาเป็นหมู่คณะ ซึ่งในการวางแผนท ากิจกรรม

ดังกล่าวน้ันมัคคุเทศก์ควรค านึงถึงความพร้อมในการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

เป็นประการส าคัญ มัคคุเทศก์ควรเลือกกิจกรรมหรือเกมสันทนาการให้เหมาะกับ

เพศ วัย สถานะ อาชีพ คุณวุฒิ ฯลฯ ของนักท่องเที่ยว ค านึงถึงลักษณะกจิกรรมและ

สถานที่ให้มีความเหมาะสม เลือกสิ่งแวดล้อมและเวลาที่เอื้ ออ านวย เม่ือทุกอย่างมี

ความพร้อมแล้วจึงเร่ิมกจิกรรมได้  

 







 เกิดขึ้ นได้ทุกคร้ัง  ถ้าอาหารไม่สะอาด จะมีอาการท้องร่วง หรืออาเจียนควรให้

ด่ืมน า้สะอาด รับประทานอาหารที่เพ่ิงปรุงเสรจ็ใหม่ๆ ควรแนะน าถึงข้อควรระวังและโทษ

ของการกนิอาหารแปลกๆ ในแต่ละท้องถิ่น ย่ิงถ้าคนที่แพ้อาหารควรห้ามปรามเดด็ขาด 

 การปฏบิัติ : ให้รับประทานยา หรือถ้าอาหารรุนแรง  ต้องพาไปส่งแพทย์ 

 การป้องกัน : แนะน าให้ด่ืมน า้สะอาดเท่าน้ัน  ควรให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ

มาตรฐานของร้านอาหาร และอาหารชนิดต่างๆ ของประเทศหรือถิ่นที่ไปเยือนด้วย ใน

กรณีที่ไม่แน่ใจถึงมาตรฐาน  ควรเตือนให้นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารที่ปรุงเสรจ็ใหม่ 

หรือทานอาหารที่มีการบรรจุหีบห่อมิดชิด  ควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารดิบ หรือ

อาหารที่ไม่มีฝาปิดมิดชิด หรือที่ปรุงไม่สะอาด 

 



 การปฏบิัติ : ควรดูแลถามไถ่ แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนักท่องเที่ยวอย่าง

ใกล้ชิด ถามว่าแพ้ยาอะไรหรือไม่ ให้เขาทานยา  แนะน าให้ดื่มน า้มากๆ ให้ร่างกาย

อบอุ่นตลอด เวลา พยายามให้พักผ่อนมากเป็นพิเศษ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นควรพาไป

พบแพทย์ หรือถ้าอยู่ที่โรงแรมควรขอให้พนักงานโรงแรมตามแพทย์ เพราะที่

โรงแรมอาจมีแพทย์ประจ า  ถ้าป่วยบนรถควรพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด อย่า

ปล่อยให้เป็นมากเพราะอาจจะติดต่อนักท่องเที่ยวคนอื่น 

 การป้องกัน : แนะน านักท่องเที่ยวให้ใส่เสื้ อผ้าอบอุ่น เม่ือออกข้างนอกที่มี

อากาศหนาว ควรระวังไม่ให้เช้ือไข้ไปติดต่อนักท่องเที่ยวคนอื่น เช่น ควรจัดให้มี

ช้อนกลางเวลารับประทานอาหาร เป็นต้น 

  

 



 การปฏบิัติ : ถ้ายังไม่สามารถจะพาคนเจบ็ป่วยไปโรงพยาบาลได้ทนัท ีควร

ท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นโดยใช้ยาสามัญประจ าบ้านที่เตรียมมาช่วยให้คนเจบ็

ก่อน แล้วจึงน าส่งโรงพยาบาลและรายงานให้บริษัททราบเพ่ือขอค าแนะน า 

 การป้องกัน : โดยมากมักเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเหนือ

การควบคุม  มัคคุเทศกอ์าจเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวัง  ถ้าไปในสถานที่ที่อาจ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ปีนเขา  เดินป่า  กิจกรรมผาดโผนต่างๆ การเดิน

ข้ามถนนให้ระวังรถ เป็นต้น 

 

 



 กรณีชาวไทย 

  การปฏบิัติ : ถ้าเสยีชีวิตภายในประเทศ  ต้องแจ้งต ารวจท้องที่และติดต่อญาติของ

นักท่องเที่ยวที่เสยีชีวิต เพ่ือมาจัดการเร่ืองศพ หลังจากน้ันต้องรายงานให้บริษัททราบ กรณีเสยีชีวิตใน

ต่างประเทศมัคคุเทศกค์วรปฏบิัติดังนี้   

  1) แจ้งต ารวจท้องถิ่นเพ่ือชันสตูรศพ 

  2) แจ้งสถานทูต  หรือกงสลุในประเทศนั้น 

  3) ติดต่อไปยังบ้านผู้ตาย เพ่ือขอค าปรึกษาเร่ืองจะให้น าศพกลับหรือจัดการเผา  

ซ่ึงครอบครัวผู้ตายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  4) รายงานให้บริษัททราบ และขอค าปรึกษา กรณตีิดต่อครอบครัวผู้เสยีชีวิตไม่ได้  

ให้บริษัทจัดการติดต่อครอบครัว ในขณะที่ผู้น าเที่ยวอาจจัดการเกี่ยวกบัผู้เสยีชีวิต  และให้คนขับรถหรือ

ผู้ช่วยท าหน้าที่น าเที่ยวแทน 

  



กรณีชาวต่างประเทศใหป้ฏิบติัเหมือนกบัคนไทยเสียชีวิตต่างประเทศ  

คือ 

  1)  แจ้งต ารวจท่องเที่ยว หรือต ารวจท้องที่ 

  2) แจ้งสถานทูต หรือกงสุลประเทศของผู้ตายในประเทศไทย 
เพ่ือให้ติดต่อญาติ 

  3)  รายงานบริษัทเพ่ือขอค าแนะน า หรืออาจให้บริษัทติดต่อ

บริษัทตัวแทนต่างประเทศ เพ่ือแจ้งให้ญาติทราบเกี่ยวกบัการจัดการศพ 

 

   

 



 กระเป๋าเดินทางหาย ถือว่าเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอใน

กรณีที่มีการเคล่ือน ย้ายกระเป๋าเดินทาง เพราะถ้าไม่ตรวจสอบกระเป๋า

ตลอดเวลา จะท าให้ไม่ทราบว่ากระเป๋าหายที่ใด ที่สนามบิน  ที่รถไฟ  

หรือที่โรงแรม หรือหยิบผดิมา  

 



2.1 ที่สนามบนิ 

 การปฏบิัติ :  

 1. แจ้งสายการบิน โดยน าเอกสารพาสปอร์ตและบอกเที่ยวบิน  และจุดหมาย

ปลายทางเพ่ือให้สายการบินช่วยติดตามให้ เพราะกระเป๋าอาจถูกส่งผิดไปกบัเที่ยว บิน

อื่น นักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งรายละเอียดสิ่งของในกระเป๋า และลักษณะกระเป๋าให้

ละเอยีด  เพ่ือขอเงินค่าชดใช้กรณีที่หากระเป๋าไม่เจอ  พร้อมทั้งแจ้งรายละเอยีดในการ

เดินทาง การเข้าพัก เมื่อสายการบินพบกระเป๋าจะได้ติดต่อส่งคืนได้ถูก 

 2.  พานักท่องเที่ยวไปซ้ือของใช้จ าเป็น เช่นเสื้ อผ้า ระหว่างรอของมาถึงและ

สามารถน าบิลมาเพ่ือรับเงินกบัทางสายการบินได้ ถ้าหากเป็นความผิดของทางสายการ

บิน 

 การป้องกัน : ควรมีป้ายช่ือของบริษัทที่มีลักษณะแปลก สีสันสะดุดตา และมี

ตัวอกัษรตัวโตมีริบบ้ินสสีดใส  ผูกให้เหน็เด่นชัดติดให้คงทนไม่หลุดง่าย เขียนเที่ยวบิน

และเมืองจุดหมายปลายทางด้วยตัวอกัษรที่เหน็ได้ง่าย  

 





2.2 ที่โรงแรม 

 การปฏบิัติ : มัคคุเทศก์ควรติดต่อหัวหน้าพนักงานขนกระเป๋า เพ่ือตรวจจ านวน

กระเป๋าและหมายเลขห้องพัก  เพราะพนักงานขนกระเป๋าอาจจะส่งผิดห้องได้  ถ้า

หมายเลขห้องคล้ายกนั เช่น  667  677  766  776  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้   ต้องโทรเชค็ไปตาม

ห้องที่หมายเลขคล้ายคลึงกนั  ถ้าหาไม่พบ  ต้องแจ้งผู้จัดการห้องพัก หรือ Bell Boy   
เพ่ือตรวจสอบห้องแขกคนอื่นกรณีอาจส่งผิด ถ้าหาที่โรงแรมไม่พบ ต้องตรวจสอบที่รถ  

เพราะอาจหลงอยู่ในรถ  และท้ายสุดที่สายการบิน เพราะนักท่องเที่ยวอาจไม่ได้หยิบมา

จากสายพานส่งกระเป๋าเพราะคิดว่ามคีนยกมาให้แล้วกไ็ด้ 

 การป้องกัน : มัคคุเทศก์ต้องเตือนให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบกระเป๋าของตนทุก

คร้ังที่มกีารขนย้ายกระเป๋า และในขณะเดยีวกนัมคัคุเทศกเ์องต้องตรวจสอบจ านวนทุกคร้ัง

ที่ขนย้ายกระเป๋าเดนิทางด้วย (พวงบุหงา ภมูพิานิช, 2539)  

 



 3.1  หนังสอืเดินทาง 

   การปฏิบัติ : ถ้าทราบว่าหาย  ต้องตรวจสอบตามสถานที่ที่ผ่านมา ที่คาดว่า

น่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดหายต้องแจ้งต ารวจท้องที่  แล้วน าใบแจ้งความไปที่สถานทูต  หรือสถานกงสุลที่

ใกล้ที่สุดของประเทศนักท่องเที่ยว  เพ่ือออกเอกสารเดินทางให้แทนฉบับที่สูญหาย  ดังน้ัน ส่วนใหญ่ผู้น า

เที่ยวจะมีข้อมูลรายละเอียดหนังสือเดินทาง ซ่ึงได้แก่ เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออก สถานที่ออก และ

รูปภาพ ส าเนาบัตรประชาชน เพราะจะช่วยให้การออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว  

ถ้าคณะยังท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองน้ันกอ็าจจะร่วมเดินทางตามรายการได้  แต่ถ้าคณะต้องเดินทางต่อไปยังเมือง

หรือประเทศอื่น อาจติดต่อหาที่พักให้นักทอ่งเที่ยวคนน้ัน  แล้วให้เดินทางตามไปสมทบภายหลัง 

 การป้องกนั : หนังสอืเดินทางเป็นเอกสารส าคัญที่สุดที่จะแสดงว่านักท่อง เที่ยวเป็นใครในต่างแดน

เปรียบเสมือนบัตรประชาชนไว้ใช้ในต่างแดน  ต้องเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง  ดูแล  รักษาหนังสือ

เดินทางอยู่เสมอ โดยเฉพาะถ้าต้องไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น  บางคร้ังที่ผู้น าเที่ยวจะน าหนังสือเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวมาเกบ็ไว้  ผู้น าเที่ยวกต้็องรอบคอบ  มีซองใส่  และน าติดตัวตลอดเวลา ที่ส าคัญควรท า

ส าเนาไว้ด้วย โดยแยกเกบ็ส าเนาไว้ที่อื่น (บริษัทการท่าอากาศยานไทย, 2547) ปัจจุบันปัญหาน้ีเกิดขึ้นบ่อย

ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ผู้น าเที่ยวจึงมักแก้ปัญหาโดยการรวบรวมเกบ็ไว้ให้ อาจคืนนักท่องเที่ยวกรณีที่ต้องใช้

เชค็อนิเข้าออกสนามบินเทา่น้ัน 

 



  3.2 นักท่องเที่ยวหลงทาง หรือหาย 

  การปฏบิัติ  :  

   1) รออยู่บริเวณน้ันสักพัก เพราะสัญชาติญาณนักท่องเที่ยวจะต้องกลับมาในจุดที่คุ้นเคย

หรือจุดที่มัคคุเทศกแ์นะน าให้คอย 

      2) รีบออกค้นหาในบริเวณใกล้เคียง 

     3) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสถานที่ท่องเที่ยวน้ันทราบ เพ่ือประชาสมัพันธ์ พร้อมบอกสถานที่

ติดต่อนัดพบ   

      4) โทรศพัทส์อบถามที่โรงแรมที่พักล่าสดุ เพราะเขาอาจกลับไปรอที่น่ัน 

      5) แจ้งต ารวจท้องที่ หรือต ารวจท่องเที่ยว เป็นอนัดบัสดุท้ายกรณหีาทุกวิถทีางแล้วไม่เจอ 

  การป้องกัน : พยายามให้นักท่องเที่ยวเดินกันเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะ ถ้าไปในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น  

พลุกพล่าน  มัคคุเทศกค์วรถอืสิ่งของที่เป็นสญัลักษณ ์ให้เหน็เด่นชัด เช่น ธง ท าตัวเองให้แขกเหน็ได้เด่นชัด  

ให้เบอร์โทรศพัทแ์ก่นักท่องเที่ยว หรืออาจให้มัคคุเทศกเ์ดนิน าหน้า และหัวหน้าทวัร์เดินเป็นคนสดุท้าย เพ่ือ

ดูแลนักท่องเที่ยวที่เดนิช้าอยู่ข้างหลัง หรือแจกสญัลักษณป์ระจ ากลุ่ม เช่น หมวก เสื้อ ฯลฯ และแนะน าให้ทุก

คนหยิบนามบัตรของโรงแรมติดตัวไปด้วย เผื่อหลงทางกลับโรงแรมไม่ถูก(กรณีต้องกลับโรงแรม) หรือ

มัคคุเทศกใ์ช้วิธนัีดแนะจุดนัดพบที่สงัเกตง่ายเช่นเสาธงใหญ่ อนุสาวรีย์ ฯลฯ หากเกดิการพลัดหลงให้เขามา

พบเจอ ณ ที่ตรงน้ันตรงน้ี หรือถ้าให้ดีที่สดุทั้งคณะทวัร์ มัคคุเทศกอ์าจเดินน าชมไปด้วยกนั หยุดรอรวบรวม

จ านวนให้ครบเป็นระยะๆ ปัญหาน้ีกจ็ะไม่เกิด เพียงแต่อาจไม่ได้ดั่งใจส าหรับผู้ที่ท าอะไรว่องไวไม่อยากรอ 

เกรงตวัเองจะเที่ยวไม่ได้ครบตามจุดที่ต้องการ 

 



  4.1 เที่ยวบินล่าช้า (Flight  Delay) ไม่ว่าจะเป็นการได้ขึ้นเคร่ืองบิน
ช้า หรือถงึจุดหมายปลายทางช้าซึ่งเกดิขึ้นบ่อยๆ อาจเน่ืองมาจากสาเหตุใหญ่ 4 

ประการ คือ 

  1) สภาวะอากาศ เช่น พายุฝน พายุหิมะ หมอกลงจัด 

  2) เคร่ืองขัดข้อง ต้องเสยีเวลาซ่อมบ ารุง 

  3) บางวันมีเที่ยวบินหนาแน่น หรืออาจเน่ืองมาจากมีเที่ยวบิน

พิเศษ หรือมีเที่ยวบินของบุคคลส าคัญเที่ยวบินปกติจึงต้องบินวนไปก่อน 

 



  4) ผู้โดยสารบางคนหรือบางกลุ่มท าการเชค็อนิ หรือขึ้นบนเคร่ืองล่าช้าท าให้เคร่ืองต้อง

ถงึปลายทางล่าช้าตามไปด้วย 

 การปฏิบัติ : มัคคุเทศก์ต้องพยายามให้นักท่องเที่ยวอยู่รวมกลุ่มกัน เพ่ือสะดวกเวลา

ติดต่อกบัเจ้าหน้าที่สายการบิน  แต่ถ้าอยู่ที่ห้องรอขึ้นเคร่ืองแล้ว  ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่สายการบินจะ

ท าอย่างไรกับกลุ่ม  อาจจะให้ทุกคนรออยู่ที่ห้องน้ัน  หรืออาจจะจัดให้อยู่ห้องใดห้องหน่ึง

โดยเฉพาะ  เป็นหน้าที่ของสายการบินที่ต้องรับผิดชอบความล่าช้า เมื่อถึงเวลาอาหาร  จะต้องให้

คูปองอาหารและเคร่ืองดื่ม ถ้าถงึขั้นต้องยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินต้องจัดทุกอย่างให้  ขณะที่รอ

เที่ยวบินใหม่  ซ่ึงถ้าเคร่ืองล่าช้าเกิน  3  ช่ัวโมง สายการบินจะรับผิดชอบจัดอาหาร  ถ้าเกิน  8  

ช่ัวโมง  ต้องจัดที่พักช่ัวคราวให้ เป็นต้น   

 กรณีเกิดเคร่ืองบินล่าช้า  ผู้น าเที่ยวต้องรายงานให้บริษัททราบ เพ่ือให้ติดต่อไปยัง

ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น  โรงแรม ภัตตาคาร หรือรถโค้ชที่มารอรับ และต้องปรับเปล่ียนรายการ

น าเที่ยวให้เหมาะสมด้วย หรือถ้าไปต่างประเทศควรให้บริษัทติดต่อ Local Agent ให้

ทราบถงึความล่าช้าด้วย 

 การป้องกัน : การป้องกันท าได้ยาก เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยนอกเหนือการควบคุม 

นอกจากจะเลือกจัดการเดินทางในช่วงที่แน่ใจว่า  ไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับอากาศ และสาเหตุอื่น ที่

อาจน าไปสู่การล่าช้าได้ 



 4.2.1  เคร่ืองยนตเ์สยี หรือยางแตก 

               การปฏิบัติ : อาจจะเป็นเคร่ืองยนต์เสีย ยางร่ัวหรือแตก มัคคุเทศก์

ควรต้องมีสติไม่ตื่นตระหนก เมื่อนักท่องเที่ยวถามควรช้ีแจงให้เขาทราบว่าเป็นเร่ือง

ธรรมดามันสามารถ เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ ต้องประเมินสถานการณ์โดยสอบถาม

จากพนักงานขับรถก่อนว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหน จะมี

ผลกระทบต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ ถ้ามีผลกระทบกต้็องให้บริษัทรถหรือตัว

มคัคุเทศกต้์องช่วยกนัตดิต่อรถใกล้เคียงมารับช่วงต่อโดยด่วน หรือถ้ารถเสยีอยู่ใกล้แหล่ง

ท่องเที่ยวกอ็าจเช่ารถที่ผ่านไปมาให้พาไปดูสิ่งที่น่าสนใจใกล้เคียงก่อน เป็นการฆ่าเวลา  

และถ้ารถมีปัญหาไม่มากกอ็าจเปิดวีดีโอให้ความบันเทงิอยู่บนรถ ขณะเดียวกนัระหว่างรอ

ซ่อมต้องโทรศพัทแ์จ้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นัดแนะเวลาใหม่ เมื่อเหน็ว่าไปไม่ทนัเวลา

ที่นัดหมายในรายการ  

  การป้องกัน : การติดต่อรถควรเลือกรถใหม่  สภาพดี  ถึงแม้จะเสีย

ค่าใช้จ่ายแพงกว่ากย็ังดีกว่าการต้องมาเสยีเวลา  เพราะจะท าให้รายการมีปัญหาเป็นลูกโซ่ 

ช่วยพนักงานขบัรถตรวจสอบรถทุกคร้ังที่มกีารแวะพักระหว่างทาง 

 



 4.2.2 แอร์ไม่เยน็ หรือแอร์เสยี 

  การปฏิบัติ : กรณีแอร์ไม่เยน็  เมื่อถึงตัวเมืองใช้เวลาว่างในการ

ตรวจแอร์รถ ถ้าแอร์ไม่เย็นเพราะน ้ายาแอร์หมดจะได้เติม แต่ถ้าแอร์เสียกต้็อง

จัดการซ่อมก่อนจะใช้รถวันรุ่งขึ้ น แต่ถ้าเป็นการขับผ่านเมือง  ควรโทรศัพท์ติดต่อ

ไปที่บริษัทเพ่ือเปล่ียนรถ  ไม่ควรให้นักท่องเที่ยวทนร้อนน่ังรถคันที่มีปัญหาไป

จนถึงจุดหมายปลายทาง 

  การป้องกัน : ควรเลือกรถสภาพดี  และตรวจสอบรถและแอร์

ก่อนออกเดินทาง  



4.2.3  เกิดอุบติัเหตุ รถชนกบัรถคนัอ่ืน รถถูกชนทา้ย หรือรถคว า่ 

          การปฏบิัติ : กรณไีม่มีผู้ได้รับบาดเจบ็ ถ้าอยู่นอกเมือง ควรติดต่อ

บริษัทเล่าเหตุการณ์  และขอค าแนะน า  และจัดการหาเช่ารถคันใหม่  แต่ถ้า

อุบัติเหตุเกิดในเมืองและรถยังอยู่ในสภาพดี อาจให้นักท่องเที่ยวเดินดูของ

บริเวณน้ัน ขณะเจรจาความกันแล้วจึงออกเดินทางต่อ แต่ต้องไม่ลืมรายงานไป

ยังบริษัท แต่ถ้าสภาพรถเสยีหายต้องให้บริษัทรถเดิมจัดหารถใหม่ให้ หรืออาจ

ขอค าปรึกษา ขอความช่วยเหลือจากบริษัทน าเที่ยว กรณีมีผู้ได้รับบาดเจบ็ ต้อง

น าส่งโรงพยาบาลก่อน  ให้แจ้งต ารวจท่องเที่ยว หรือต ารวจท้องที่   แล้ว

โทรศัพท์แจ้งไปยังบริษัทเพ่ือขอค าปรึกษา โดยบริษัทอาจจะส่งรถหรือคนมา

ช่วยน าเที่ยวแทน  แต่ถ้ารถยังใช้ได้ และมีผู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อาจให้

มัคคุเทศก์  หรือผู้ช่วย เป็นผู้พานักท่องเที่ยวที่เหลือท่องเที่ยวต่อ  ขณะที่

มัคคุเทศก์ควรดูแลคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลถ้าคนเจ็บต้องการกลับบ้าน ต้อง

จัดการเร่ืองเคร่ืองบิน  หรือรถโดยสารให้  ถ้าคนเจบ็ได้รับบาดเจบ็สาหัส  ต้อง

โทรศัพทต์ิดต่อญาติผู้ป่วยให้รับทราบ  

 



  การป้องกนั : เตือนคนขับรถทุกคร้ังที่เหน็ว่าขับรถเรว็  และถ้าขับ

รถนานประมาณ 2-3 ช่ัวโมง ควรมีการพักรถ เพ่ือให้คนขับได้พัก และป้องกันการ

หลับใน  (Pond, K.L. 1993) พยายามชวนเขาพูดคุยให้เขามีสติตลอดเวลา
ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนขับดื่มเหล้าหรือเบียร์ ยาทุกประเภทที่จะเป็นการกล่อม 

หรือกระตุ้นประสาท รวมถึงการไม่ชักชวนให้เขาเที่ยวเตร่ หลังเวลางานเพราะจะท า

ให้เขามีเวลาพักผ่อนน้อย จะท าให้ประสทิธภิาพในการท างานลดน้อยลงไป 

  การแก้ไข : หากเหตุการณ์เกิดขึ้ น หากถึงขั้นมีผู้บาดเจบ็ หรือ

มากกว่าน้ัน มัคคุเทศก์จะต้อง โทรแจ้งกู้ภัยที่ใกล้ที่สุด ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่ง

โรงพยาบาล เรียกประกันภัย ประสานร่วมพนักงานรถหารถคันใหม่มาเปล่ียน กรณี

รถเดิมไม่สามารถว่ิงต่อได้ และประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องท าอย่างไรต่อไป เช่น 

ยกเลิกโปรแกรม หรือปรับเปล่ียนโปรแกรม หรือเข้าที่พักเลยเพ่ือบรรเทาอาการตื่น

ตระหนก ฯลฯ 

 



  4.2.4   ปัญหารถหลงทาง     

                  การปฏบิัติ : ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหลงทางหรือมัคคุเทศกห์ลง

ทาง มัคคุเทศก์ต้องอย่าให้นักท่องเที่ ยว รู้ ว่าก า ลังหลงทางเพราะจะท าให้

นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือม่ัน ต้องพยายามปรึกษากันก่อนระหว่างมัคคุเทศก์กับ

พนักงานขับรถ  ถ้าไม่ได้ผลอย่าดันทุรังไปตามความคิดเพราะอาจจะท าให้หลงทาง
หนักมากขึ้น ทางที่ดีควรแวะท าธุระระหว่างทาง เช่น แวะป๊ัม หรือให้นักท่องเที่ยวได้

แวะซื้อของระหว่างทาง ซึ่งระหว่างน้ีมัคคุเทศกก์ค็วรรีบไปถามทางอย่างรวดเรว็  

  การป้องกนั : มัคคุเทศกค์วรศึกษาเส้นทางมาอย่างดี ท าความตก
ลงให้เข้าใจกับคนขับรถ ช่วยกันดูเส้นทางตลอดเวลา ไม่ควรให้คนขับรถขับรถโดย

ล าพังจุดใดที่คาดว่าไปไม่ถูก ควรหาข้อมูลจากผู้รู้เสียก่อน บริษัทน าเที่ยวควรหา

บริษัทรถที่คนขับมีความช านาญทาง 

   

 



 4.2.5  ปัญหาการล่าชา้ในการเดินทาง  

            การปฏบิตั ิ: อาจเกดิจากตวันักท่องเที่ยวล่าช้าหรือสภาพอากาศไม่เป็น
ใจ หรือสภาพทางไม่เอื้ออ านวย มัคคุเทศก์ต้องปรึกษาหารือกบัคนขับรถตลอดเวลา และ

ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้รักษาเวลามิเช่นนั้นอาจเที่ยวได้ไม่ครบตามโปรแกรม 

ควรคิดวางแผนจัดสรรเวลาโปรแกรมใหม่ตลอดเวลาโดยเน้นให้ได้ไปครบตามโปรแกรม

ระบุ โดยอาจย่นระยะเวลาแวะชมในบางจุดที่ไม่ส าคญัลง   

  การป้องกัน : มัคคุเทศกต้์องย า้เร่ืองเวลากบันักท่องเที่ยวอยู่เสมอใน

ทุกจุด ต้องมีจิตวิทยาในการตักเตือนในกรณีที่เห็นว่านักท่องเที่ยวล่าช้า ต้องช้ีแจงให้

นักท่องเที่ยวเหน็ถงึผลเสยีถ้าเกดิการล่าช้า จัดล าดับให้ความส าคัญกบัเวลาในแต่ละจุดอยู่

ตลอดเวลา 

  

 



 5.1 ไม่ไดห้อ้งพกั สาเหตุอาจมาจาก 
  1) การติดต่อการจองคลาดเคล่ือน 
  2) โรงแรมปิดซ่อมกะทนัหัน ทางโรงแรมแจ้งไปที่บริษัทและหาโรงแรมใหม่ให้ทดแทน  แต่

กลับติดต่อทางบริษัทไม่ได้ หรือสื่อสารไม่เข้าใจกนัหรือจงใจหลอกลวง 
  3) ได้ห้องไม่ครบตามที่จอง เพราะแขกคนอื่นซ่ึงเป็นลูกค้าประจ าเปล่ียนใจอยู่ต่อและโรงแรม
เกิดความเกรงใจ หรือโรงแรมเห็นแก่ได้ ได้ราคาลูกค้าคนอื่นที่ให้ราคาสูงกว่า ท าให้ห้องมีไม่เพียงพอกับจ านวน

นักทอ่งเที่ยว  
 การปฏบิัติ :   
 1) ติดต่อหาโรงแรมใหม่ 
 2) ให้โรงแรมติดต่อโรงแรมอื่นให้ และควรย า้ให้เป็นโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน  นักท่องเที่ยวควรได้อยู่
รวมกนัในโรงแรมเดียวกนัถ้าห้องพักเตม็จริง ๆถึงให้กระจายกนัอยู่ตามโรงแรมต่าง ๆ  
 3) อาจติดต่อบริษัทให้หาโรงแรมให้ 
 4) ถ้ารู้ ว่าถูกทางโรงแรมเอาเปรียบไม่ท าตามสัญญา มัคคุเทศก์ควรปรึกษาให้ข้อมูลแก่ทางบริษัทเพ่ือ

ด าเนินการเรียกร้องค่าเสยีหายกลับคืน 
 5) กล่าวขอโทษนักทอ่งเที่ยว ให้เหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้เขาเข้าใจ 
 การป้องกัน : ก่อนเดินทางควรติดต่อสอบถามไปที่โรงแรมก่อน เพราะถ้ามีปัญหาเร่ืองห้องพักจะได้แก้ไขได้

ทนั และเมื่อใกล้ถึงเมือง/จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมน้ันแล้ว ควรโทรศัพทเ์พ่ือยืนยันการมาอีกคร้ัง เพราะถ้ามีปัญหา

จะได้แก้ไขได้ทนัก่อนมาถึง มัคคุเทศกค์วรมีรายช่ือโรงแรมพร้อมเบอร์โทรส ารองไว้ กรณเีกดิปัญหา  
 



 5.2 หอ้งพกัไม่ดีหรือแขกไม่พอใจสภาพหอ้งพกัหรือขา้วของเครื่องใชใ้น

หอ้งพกัไม่คุน้ แขกใชข้องอุปกรณบ์างอย่างไม่เป็น หรืออุปกรณที์่เตรียมมา

น ามาใชไ้ม่ได(้พบบ่อยเวลาไปต่างประเทศ) 

   กรณีนักท่องเที่ยวเข้าไปในห้องพัก  ปรากฏว่าห้องพักอยู่ในสภาพ

ไม่ดี  มีกล่ินเหมน็อบั  อุปกรณ์ในห้องอยู่ในสภาพช ารุด  ฝักบัวใช้ไม่ได้ น า้ไหล

น้อยน ้าอุ่นไม่อุ่น น ้าเย็นกลับร้อน หรือได้ห้องไกลจากคนที่มาด้วยกัน 

นักท่องเที่ยวไม่พอใจ ต้องการเปล่ียนห้อง ฯลฯ หรือปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ ข้าว

ของเคร่ืองใช้ในห้องพักไม่คุ้น แขกใช้บางอย่างไม่เป็น หรืออุปกรณ์ที่เตรียมมา

ใช้ไม่ได้(พบบ่อยเวลาไปต่างประเทศ) 

 



 การปฏิบัติ : ก่อนอื่นต้องเชค็ว่าสภาพห้องเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ เมื่อผู้น า

เที่ยวมาดูสภาพห้องแล้วเป็นอย่างข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว กต้็องติดต่อเคาน์เตอร์

โรงแรม เพ่ือขอเปล่ียนห้อง ถ้าห้องเตม็หมดไม่สามารถเปล่ียนให้ได้  มัคคุเทศก์ต้องมี

สปิริตยอมเสยีสละห้องของตนให้นักท่องเที่ยว แต่ถ้าจ าเป็นต้องให้นักท่องเที่ยวใช้ห้องเดมิ

ควรให้แม่บ้าน หรือช่างของโรงแรมมาแก้ไขให้มากที่สุด และเมื่อเข้าพักโรงแรมอื่นในวัน

ถัดไป ต้องจัดห้องที่ดีที่สุดให้เป็นการชดเชย จากนั้นกลับไปรายงานบริษัท เพ่ือจะได้ขอ

เงินชดเชยในส่วนที่เสียหายคืน หรือเพ่ืองดใช้บริการของโรงแรมนั้นอีกต่อไป กรณีเร่ือง

แขกใช้อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช้ในห้องพักไม่เป็น หรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาน ามาใช้ไม่ได้ 

มคัคุเทศกก์ต้็องเข้าไปช่วยเหลืออธบิาย 

 การป้องกนั : บริษัทควรเลือกตดิต่อโรงแรมที่อยู่ในสภาพปานกลางถึงสภาพใหม่ 

ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมพอควร ย า้เตือนเร่ืองข้อตกลง และการบริการที่ต้องการ

และขอค ายืนยันจากโรงแรมก่อนเข้าพัก วางแผนการจัดห้องพักไม่ให้แขกเกิดการ

เปรียบเทียบกัน จัดให้ผู้ที่มาด้วยกันพักอยู่ห้องใกล้กัน  ส่วนการเร่ืองแขกไม่เข้าใจ

วิธีการใช้อุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือในห้องไม่เป็น มัคคุเทศก์จะต้องอธิบายก่อนถึง

ห้องพัก บอกเบอร์ห้องให้แขกได้สอบถามตามตัวมาช่วยเหลือได้ถูก 

 



   เม่ือมีการต าหนิติเตียนจากนักท่องเที่ยวหลักที่ควรปฏบัิติทั่วไปมีดังน้ี  

   การปฏบิัติ  :    

                           1. กล่าวค าขอโทษ  

                           2. รับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ 

                           3. ตอบสนอง โดยการเสนอตัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ 
(นักท่องเที่ยวต้องการให้เราสนองตอบโดยทนัท)ี 

                           4. ลงมือแก้ไขปัญหา  

                           5. ติดตามผล  



 โดยมากมักได้แก่เร่ืองแขกมาเชค็อนิล่าช้า ท าให้อาจตกเคร่ือง บางสนามบิน

มีกระบวนการเชค็อินล่าช้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เร่ืองแขกถูกตรวจริบสิ่งของต้องห้าม

ไม่ให้น าขึ้นเคร่ืองเช่น ของมีคม ของเหลวซึ่งอาจเป็นของใช้ส่วนตัว ปัญหาสัมภาระ

มีน า้หนักเกิน ปัญหาเร่ืองช่ือผู้ เดินทางในการจองไม่ตรงกับช่ือในพาสปอร์ต ปัญหา

การถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจยึดจับสิ่งของผิดกฏหมายหรือ สิ่งของที่น าเข้ามา

แบบเล่ียงภาษีหรือเกินจ านวนที่กฏหมายก าหนด หรือไม่ผ่านการตรวจแสกน

ร่างกาย เป็นต้น แม้กระทั่งปัญหาแขกที่มาด้วยกันไม่ได้น่ังที่ต้องการหรือไม่ได้น่ังที่

ติดกนักพ็บเจออยู่บ่อยเช่นกนั 



 การปฏบิัติ และการป้องกนั  :    
              1. หากแขกล่าช้ามัคคุเทศก์ต้องตามก่อนถึงเวลาปิดเช็คอิน แต่หากไม่ทัน

จริงๆ มัคคุเทศก์ต้องประสานสายการบินหาเที่ยวบินเที่ยวถัดไปแทน วิธีที่ดีที่สุดคือการ

ป้องกนัโดยการปฐมนิเทศให้ข้อมูลแขกล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 
                          2. หากถูกตรวจยึดสิ่งของที่ห้ามขึ้ นเคร่ืองหากมีเวลาเหลือกอ็าจให้แขก

คนน้ันออกไปท าการเชค็อินใหม่เพ่ือน าของช้ินน้ันโหลดเข้าใต้ท้องเคร่ือง วิธีน้ีอาจเสี่ยงต่อ

เวลาไม่เพียงพอ มัคคุเทศก์ควรป้องกันการเกิดปัญหานี้ โดยการย ้าเตือนแขกก่อนโหลด

สัมภาระโดยแนะให้แยกเป็น 2 ส่วนๆ ที่หน่ึงถือขึ้ นเคร่ือง มักเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ส าคัญ 

เช่น มือถอื กระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋าหูห้ิว แจ้งแขกถึงสิ่งของที่ห้ามน าติดตัวขึ้นเคร่ือง ส่วนที่ 

2 เป็นสิ่งของส่วนใหญ่ที่เป็นเสื้อผ้าของฝาก ให้น าขึ้นช่ังน า้หนักตอนเชค็อนิตัว๋ 
          3. หากน ้าหนักสัมภาระเกินเล็กน้อยมัคคุเทศก์อาจต่อรองร้องขอ

พนักงานเช็คอิน แต่หากน ้าหนักเกินมากแนะน าให้แขกจัดกระเป๋าใหม่หรือไม่กใ็ห้ผู้ที่มา

ด้วยกนัช่ังสมัภาระเป็นน า้หนักรวม จะได้ถวัเฉล่ียน า้หนักกนั 
          4. ปัญหาเร่ืองชื่อผู้เดินทางในการจองไม่ตรงกบัช่ือในพาสปอร์ต เร่ือง

น้ีหากเกิดขึ้ นในวันเดินทางกต้็องท าเร่ืองขอเปล่ียนช่ือกับทางสายการบินซ่ึงต้องมีค่าใช้จ่าย 

แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจเชค็ช่ือในการจองต้องตรงกับช่ือในพาสปอร์ตของแขกแต่ละคน

เสมอ บางคร้ังคนในครอบครัวเดียวกนัอาจมีการสะกดนามสกุลต่างกนักไ็ด้ 
    



       5. หากถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองสุ่มตรวจจับสิ่งของผิดกฏหมายหรือ สิ่งของที่
น าเข้ามาแบบเล่ียงภาษีหรือเกนิกว่าที่จ านวนกฏหมายก าหนด มัคคุเทศกต้์องอธบิายให้ข้อมูลก่อนผ่านด่าน

ตรวจ หากลูกค้าโดนสุ่มตรวจอาจเข้าไปช่วยไกล่เกล่ีย แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันตั้งแต่ต้นโดยการให้

ข้อมูลแขก ย า้เตือนเร่ืองสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งของจ านวนที่น าเข้าได้ การกระจายสิ่งของให้ผู้ที่มาด้วยกัน

ช่วยถือ และถือติดตัวผ่านด่านตรวจให้แกะกล่องท าเป็นเหมือนสิ่งของน้ันใช้แล้ว ไม่ได้ซื้ อเข้ามาใหม่ อย่า

ให้เหน็ร่องรอยของกล่องถุงใส่ยี่ห้อสนิค้า เป็นต้น 
         6. หากนักท่องเที่ยวไม่ผ่านการตวจคนเข้าเมือง หรือไม่ผ่านการตรวจสแกน

ร่างกายจะไม่พบเจอบ่อยหนัก บางคร้ังอาจเป็นเร่ืองเข้าใจผิดที่ช่ือหน้าตาไปพ้องกับคนที่เป็นแบก็ลิส แต่

หากเกดิเหตุการณ์น้ีจริงถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ในการน าเที่ยวอย่างมาก มัคคุเทศก์ควรประสานงานกบัตรวจ

คนเข้าเมือง อธิบายสอบถาม แต่หากปัญหาน้ีเกิดจากความบกพร่องผิดพลาดจากนักท่องเที่ยวเอง 

มัคคุเทศก์กค็งต้องให้เป็นเร่ืองของเจ้าหน้าที่ในประเทศน้ันแต่อาจช่วยเขาประสานเร่ืองตั๋วเพ่ือส่งตัวกลับ 

แต่หากเป็นเร่ืองของการกระท าผดิกฏหมายกต้็องประสานญาต และสถานฑตูให้ช่วยเข้ามาดูแล 
         7. ปัญหาแขกที่มาด้วยกันไม่ได้น่ังที่ต้องการหรือไม่ได้น่ังที่ติดกันเน่ืองจาก

คณะทวัร์อาจมาท าการเชค็อินช้า มัคคุเทศก์หรือบริษัทน าเที่ยวน้ันควรป้องกันด้วยการระบุที่น่ังในวันจอง

(หากท าได้) แล้ววันเดนิทางมัคคุเทศกค์วรเข้าเชค็อนิก่อนเวลาที่แขกกลุ่มอื่นจะมาเชค็อนิ หากท าทุกอย่าง

แล้วแขกยังได้ที่น่ังกระจัดกระจาย อีกวิธีหน่ึงมัคคุเทศก์อาจต้องน าตั๋วทั้งหมดมาจัดระเบียบที่น่ังเขียนเอง

ใหม่ ให้แขกได้น่ังในที่ๆ เข้าต้องการให้มากที่สดุ 
           8. ปัญหาจากการบินกับสายการบินต้นทุนต ่า ต้องน่ังรถไปขึ้ นลงเคร่ือง
กลางสนามบินและค่อยมาลงที่อาคารผู้ดดยสาร ช่อง Gate ขึ้นเคร่ืองอาจไม่มีความแน่นอน เปล่ียนไปมา
ได้ สมัภาระโหลดได้ไม่มาก .... 



    โดยมากมักที่พบมักได้แก่เร่ืองอาหารบริการล่าช้า โดยเฉพาะช่วงเทศกาล อาจถึงขั้น แขกต้อง

ยืนรอ อีกอย่างคือการจัดแขกเข้าที่น่ังที่ผู้ที่มาด้วยกันอยากน่ังด้วยกัน และเร่ืองรสชาดอาหารที่อาจ

ซ า้ซาก หรือไม่คุ้นลิ้นโดยเฉพาะเมื่อไปต่างถิ่น ปัญหาการหาร้านไม่เจอ หรือไม่กไ็ปถึงแล้วร้านยังไม่

เปิดหรือปิดบริการ 
     การปฏบิัติ และการป้องกนั  :  มัคคุเทศกค์วรประสานกบัทางร้านระบุเวลาที่จะพาแขกไป

ทานอาหารให้ชัดเจน ตกลงยืดหยุ่นกนัเร่ืองเวลา หากทางร้านร้องขอ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และเมื่อ

ถงึร้าน มัคคุเทศกเ์องควรเข้าไปช่วยเหลือควบคุมการลงอาหารจากทางร้านให้รวดเรว็ครบถ้วน  ส่วน

เร่ืองรสชาดบางร้านแขกอาจทานได้ไม่เยอะเน่ืองจากอาจเป็นร้านต่างถิ่นที่อาหารอาจไม่คุ้นล้ิน บริษัท

น าเที่ยวและมัคคุเทศกก์ส็ามารถขอเปล่ียนเมนูรายการบางอย่างได้ รวมถึงเลือกร้านที่สามารถบริการ

อาหารที่รสชาดคุ้นล้ินของแขกชาติน้ันๆ กรณีน าทัวร์คนไทยไปต่างประเทศกจ็ะเห็นมัคคุเทศก์ไทย

หอบห้ิวปลากระป๋อง น า้จิ้มรสเดด็ พริก มะนาว ไปปรงุเป็นรายการอาหารไทยเพ่ิมเตมิให้แขกกไ็ด้  
  ส่วนการไปถึงแล้วร้านยังไม่เปิดหรือปิดบริการ จะเจอบ้างเวลาน าเที่ยวไปต่างประเทศ ที่เราไม่

ค่อยคุ้นเคย อาจมีปัญหาในการประสานงาน หากน าเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์แบบน้ีหัวหน้าทวัร์หรือ

มัคคุเทศก์ ควรแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นให้แขกเดินเล่นรอบๆ ก่อนนัดหมายเวลาเจอกันใหม่ 

ระหว่างน้ันกค่็อยประสานติดต่อร้าน  บางคนบางคู่มาด้วยกันอยากน่ังด้วยกัน คู่รักใหม่ไม่ได้น่ัง

ด้วยกนักท็านไม่ลงแต่บางคร้ังมาช้าเลยอาจถูกน่ังแยกอะไรประมาณน้ี มัคคุเทศกก์อ็าจช่วยเป็นหูเป็น

ตาจัดล าดับการน่ังให้คนที่มาด้วยกันได้น่ังใกล้กันด้วย  นอกเหนือจากน้ีมัคคุเทศก์อาจเจอการ

เปรียบเทยีบการได้รับบริการของแขกคณะอื่นว่าทานดีกว่าเที่ยวดีกว่า ปัญหาเหล่าน้ีมัคคุเทศกต้์องน า

กลับไปรายงานบริษัทต่อไป 



   ที่พบมากได้แก่เร่ือง การถูกลักขโมยของ ถูกกรีดกระเป๋า  การ

หลงทางหากลุ่มทวัร์ไม่เจอ การซ้ือของจากพ่อค้าแม่ค้าในร้าน หรือข้างทางที่มี

คุณภาพต ่า รวมถงึการถูกทอนเงินปลอม ส่วนในแหล่งท่องเที่ยวการไปเที่ยว

บางคร้ังกต้็องดูสภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญด้วยเช่นหน้า

หนาวจะค ่ามืดไวเที่ยวต่อไม่สะดวก หน้าฝนจะไปเที่ยวน า้ตกเที่ยวทะเลกมี็แต่

อนัตราย 

             การปฏบิัติ และการป้องกนั  :  มัคคุเทศกค์วรให้ข้อมูลแขกให้
ระมัดระวังการถูกมิฉาชีพเข้ามาก่อเหตุ ให้ข้อมูลเร่ืองราคาและวิธกีารเลือกซื้ อ

สนิค้า ให้ข้อมูลเร่ืองวิธสีงัเกตเงินปลอม รวมถงึควรวางแผนยืดหยุ่นรายการ

ทวัร์ให้แขกได้รับประโยชน์ได้มากที่สดุ 

 



 การท างานที่บกพร่องผดิพลาดของแผนกจัดน าเที่ยวมีอยู่มากมายหลายประการ

เช่นจองโรงแรมผิดวัน  จองรายการอาหารผิดพลาด จองตัว๋เคร่ืองบินไม่ตรงช่ือ

ที่ถูกต้องกับพาสปอร์ตของลูกค้า สื่อสารไม่เข้าใจกบัแลนด์หรือผู้จัดน าเที่ยวใน

ต่างประเทศ ท าให้ได้รับบริการที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ และปัญหาอื่นๆ อีก

มากมาย  การป้องกันแก้ไขน้ันเป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์หลักเล่ียงไม่ได้ แม้ปัญหาที่

เกดิไม่ได้เกดิจากสิ่งที่มัคคุเทศกท์ าข้ึน แต่มัคคุเทศกอ์าชีพกต้็องมีสปิริตในการ

ที่ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันให้ลุล่วง โดยการหม่ันสังเกต ท าการบ้าน 

หาข้อผิดพลาด ของรายการน าเที่ยวและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง หรือ

ก่อนเข้าใช้บริการยังสถานที่ต่างๆ หากป้องกันแก้ไขได้ทันให้ท าทันที แต่หาก

เป็นเหตุสุดวิสัย ปัญหาเกิดกระช้ันชิด มัคคุเทศก์ต้องอาศัยประสบกาณ์ 

สอบถามปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทที่รับงานมาน้ัน

จะเป็นผู้ให้ค าตอบได้อย่างดี 

 



  เช่นดินถล่มถนนปิด ภเูขาไฟระเบิดเคร่ืองบินไม่สามารถท าการบินได้ ฝนตก

หนักพายุเข้าเดินทางไม่ได้ หิมะตกหนักถนนปกคลุมด้วยหิมะเดินทางต่อไม่ได้ และปัญหา

อื่นๆ อีกมากมาย ที่เกิดจากธรรมชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์หรือใครๆ กไ็ม่

สามารถป้องกนัเหตุธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ วิธีที่จะท าให้รายการน าเที่ยวด าเนินต่อไปได้อยู่ที่

การพลิกแพลงรายการทัวร์จากความคิดสร้างสรรค์รายการทัวร์ใหม่ของมัคคุเทศก์ ซ่ึง

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติน้ี หากเกิดขึ้ น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้าใจ และยอมรับ แต่ถึง

อย่างไรมัคคุเทศก์เองก็ควรล าดับรายการน าเที่ยวใหม่ ดีที่สุดคือให้เขาได้เที่ยวครบ

เหมือนเดิม แต่อาจเปล่ียน-สลับวันเวลาเที่ยว หรือหากต้องตัดรายการออก จะดีไม่น้อยถ้ามี

รายการท่องเที่ยวอื่นที่เทยีบเคียงมาชดเชย ทั้งน้ีหากเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม 

และเกินกว่าที่มัคคุเทศก์จะดูแล มัคคุเทศก์ควรปรึกษาหารือกับบริษัทน าเที่ยวเพ่ือหาทาง

ออกร่วมกนั 



  การน าเที่ยวช่วงเทศกาลจะมีปัญหามากกว่าปกติเน่ืองจาก มีการ

แข่งขันสูง ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวกันมาก บริษัทจัดน าเที่ยวน าเที่ยวกันเยอะ 

สถานที่ท่องเที่ยว และสถานบริการต่างๆ หนาแน่นคับค่ัง บางแห่งเกินจ านวน

ความสามารถที่จะรองรับได้ ท าให้เกิดปัญหากับคณะทวัร์และมัคคุเทศก์ต่างๆ 

ตามมามากมายล้นพ้น เช่น แขกไม่มีโตะ๊กินข้าวในร้านอาหาร เข้าที่พักแล้วยัง

ไม่ได้ห้องเน่ืองจากแขกเก่ายังไม่ออก หรือแม่บ้านยังท าห้องไม่เสร็จ รถติด

หนักเน่ืองจากคนเที่ยวกันเยอะ ฯลฯ บางคร้ังการป้องกันอาจช่วยบรรเท่า

ปัญหาเหล่าน้ีได้บ้าง แต่ไม่เสมอไป ปัญหาบางอย่างจะผ่านพ้นไปได้จาก

ประสบการณ์และการท างานที่ยืดหยุ่นของมัคคุเทศก์เป็นส าคัญด้วย เช่นรู้ว่า

ร้านอาหารคนเตม็ มัคคุเทศกก์ต้็องโทรเชค็ก่อนล่วงหน้าและปรับเปล่ียนเวลาที่

ทางร้านคล่องตัวเป็นต้น 

 



 ปัญหาจากนักท่องเที่ยวเองกม็ีหลากหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวไม่รักษา

เวลา นักท่องเที่ยวไม่รักษามารยาทส่วนรวมสนุกสนานส่งเสยีงดัง นักท่องเที่ยวท าผิด

กฏหมายระหว่างการเดินทาง เช่น เล่นการพนัน แล้วถูกต ารวจจับบนรถ หรือซื้อของ

มูลค่าเกินกว่าที่จะน าเข้ามาโดยไม่ต้องเสยีภาษี ซ้ือของมามากถือไม่ไหวล าบากเพ่ือน

ร่วมคณะเดินทางและมัคคุเทศก์ ปัญหาการเอาแต่ใจตัวของนักท่องเที่ยวอยากได้

บริการดีกว่าคนอื่นโดยไม่สนใจความรู้ สึกใคร และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการขาด

คุณภาพที่ดีของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ควรจะเป็น แม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวของ

นักท่องเที่ยวแต่ละคนเอง เช่น มีโรคส่วนตัว เช่นโรคกระเพาะ ไมเกรน ลมชัก 

แม้กระทั่งโรคจิต หรืออาการบ้าก าเริบ เหล่านี้มคัคุเทศกอ์าชีพที่มีประสบการณ์มากๆ 

จะประสบพบเจอมาแทบทั้งสิ้น การป้องกันท าได้โดยการเตือน การอธิบายกฏกติกา 

มารยาท ให้คณะที่ร่วมเดินทางช่วยเป็นหูเป็นตาซ่ึงกนัและกัน ใส่ใจดูแลนักท่องเที่ยว

ที่คาดว่าจะสร้างปัญหา หาวธิป้ีองกนัแก้ไขในใจตลอดเวลา 

 



 



 ดังนี้  

     1.1 ปัญหาจากการเดินทางทางอากาศ / ท่าอากาศยาน 

  1.1.1 ปัญหาลักทรัพย์บริเวณท่าอากาศยาน  

  1.1.2 ปัญหารถยนต์รับจ้างบริเวณท่าอากาศยาน  

   - รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (TAXI) 

   - รถยนต์ส่วนบุคคล (แทก็ซ่ีป้ายด า) 

   - รถยนต์โดยสารรับจ้าง (รถยนต์โดยสารไม่

ประจ าทาง) 

 



 1.2 ปัญหาที่เกดิขึ้นในที่พักอาศัย 

 1.2.1 ล้วงกระเป๋า, ฉกกระเป๋าหรือทรัพย์สนิอื่นๆ (กล้องถ่ายรปู, กล้องวีดีโอ) 

  - ขณะที่นักท่องเที่ยวก าลังแจ้งเข้าพัก   

  - บริเวณลอ๊บบี้ของโรงแรม 

  - บริเวณห้องอาหารของโรงแรม 

1.2.2 ลักทรัพย์ภายในห้องพัก 

  - กอ๊ปป้ีกุญแจห้องพัก 

  - ท ากุญแจมาสเตอร์จากตวัแกนกุญแจห้องพัก 

  - แอบอ้างเป็นเจ้าของห้องพัก 

  - พนักงานโรงแรม 

1.2.3 ลักทรัพย์หนังสอืเดินทาง 

1.2.4 ปล้นทรัพย์ 

1.2.5 ลักทรัพย์หรือมอมยา 

 



 1.3 ปัญหาระหว่างการเดินทาง ทางบก / ทางน า้  
 1.3.1 ลักทรัพย์บนรถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง  
 1.3.2 กรรโชกทรัพย์บนเรือโดยสารรับจ้าง 
 1.3.3 ล้วงกระเป๋าบนเรือโดยสาร (เรือด่วนเจ้าพระยา) 
 1.4 ปัญหาในแหล่งท่องเที่ยว  
 1.4.1 บริเวณพระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 1.4.2 บริเวณวัดอรณุราชวราราม 
 1.4.3 บริเวณศาลพระพรหมแยกราชประสงค์ 
 1.4.4 บริเวณถนนข้าวสาร, บางล าพู 
 1.4.5 บริเวณถนนสขุุมวิท (ซอยนานา) 
 1.4.6 บริเวณถนนพัฒพงษ์ 
 1.4.7 บริเวณถนนรัชดาภิเษก 
 1.4.8 บริเวณประตูน า้, ตลาดนัดสวนจตุจักร  
 



1.5 ปัญหาเกี่ยวกบัธุรกจิน าเที่ยว / มัคคุเทศก ์

 1.5.1 ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวผดิกฎหมาย (บริษัททวัร์เถื่อน) 

 1.5.2 มัคคุเทศกผ์ดิกฎหมาย (ไกด์ผ)ี 

1.6 ปัญหาในการซื้อสนิค้า / บริการ 

 1.6.1 ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงให้ซ้ืออญัมณคุีณภาพต ่า ราคาแพง 

 1.6.2 ปัญหานักท่องเที่ยวถูกบังคับให้ซ้ือ Optional Tour 

 



1.7 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
 1.7.1 การลักลอบขนส่งและค้ายาเสพติดข้ามประเทศ 
 1.7.2 การลักลอบส่งคนข้ามประเทศ 
  - การค้าประเวณ ี
  - การค้าแรงงาน 
1.7.3 การลักลอบน าคนเข้าเมือง 
1.7.4 การก่อการร้ายสากล 
1.7.5 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 
  - การฉ้อโกงข้ามชาติ 
  - การปลอมแปลงเงนิตรา 
  - อาชญากรรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
1.7.6 การลักลอบจัดท าสิ่งพิมพ์ รปูภาพ วัสดุและสิ่งอื่นใดอนัลามกข้ามประเทศ 
1.7.7 การปลอมแปลงเอกสารบัตรเครดติ, เชค็เดินทาง, หนังสอืเดินทาง 
1.7.8 คดีอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายปัญหาสขุอนามัย 
  
 



 จากภยัที่เกดิขึ้นกบันักท่องเที่ยวในรปูแบบต่างๆ แนวทางป้องกนัแก้ไขเบื้องต้น

สามารถท าได้ดงันี้ 

ในทางแพ่ง  (ชาวต่างชาตต้ิองการคนืสนิค้าหรือต้องการเงินคนื) 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) มหีน้าที่ด าเนินการ

ให้ผู้เสยีหาย  (ขณะอยู่ในประเทศไทย) และแทนผู้เสยีหาย (กรณอียู่ต่างประเทศ) ตาม 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 39 ให้บนัทกึความต้องการลงในแบบฟอร์ม 

ต ารวจท่องเที่ยวจะบริการน าผู้เสยีหาย (ชาวต่างชาต)ิ พร้อมด้วยล่ามแปลและเอกสารที่

เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผดิชอบ ดงันี้ 

1) ในกรงุเทพมหานคร ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166 หรือ  

02-281-4540 

2) นอกเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจงัหวดันั้นๆ 

 



ในทางอาญา 
1) ผู้เสียหาย (ชาวต่างชาติ)  มีความประสงค์ร้องทุกข์มอบคดีความผิดอันยอมความได้ตาม ป.อาญา 

มาตรา 341 (ฉ้อโกงทรัพย์) หรือเป็นความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 271 (ขายของโดยหลอกลวงด้วย

ประการใด ๆ ให้ผู้ซื้ อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณอันเป็นเทจ็)  มีหน่วยงานที่

รับผดิชอบดงัน้ี 
- ในกรุงเทพมหานคร (1) สถานีต ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ (2) กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว (3) กอง

บังคับการสบืสวนคดีเศรษฐกจิ 
- นอกเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ สถานีต ารวจท้องที่ที่เกดิเหต ุ
2) หากมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการกับผู้ประกอบตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ 

พ.ศ.2542 มาตรา 29 (ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการโดยจงใจท าให้ราคาสูงเกินสมควรซึ่งราคาของสินค้า

และบริการ) ต ารวจท่องเที่ยวจะบริการน าผู้เสียหาย (ชาวต่างชาติ) พร้อมด้วยล่ามแปล และเอกสารที่

เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผดิชอบ ดงัน้ี 
              - ในกรงุเทพมหานคร ได้แก่ กรมการค้าภายใน โทร 1569 
            - นอกเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ ส านักงานพาณชิย์จังหวัดน้ันๆ 
3) หากมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการกับผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.2522 มาตรา 52  (จ าหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากไม่ถูกต้อง)  ต ารวจ

ท่องเที่ยวจะบริการน าผู้เสยีหาย (ชาวต่างชาต)ิ ไปยังหน่วยงานที่รับผดิชอบ ดงัน้ี 
            - ในกรงุเทพมหานคร ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166 
            - นอกเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน้ันๆ 
 



 2. วิธีการใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

 ในเบื้องต้นมัคคุเทศกค์วรทราบข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความปลอดภัยและ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยจดจ าหน่วยงานและเบอร์โทรศพัทท์ี่ส าคัญ ดงัน้ี 

1)  ต ารวจ 

- ต ารวจท้องที่ (191) 

- ต ารวจท่องเที่ยว (1155) 

- ต ารวจทางหลวง (1193) 

- ต ารวจน า้ (02-3941968) 

- ต ารวจรถไฟ (02-2237500) 

    2)  หน่วยราชการ 

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (02-6941222) 

  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภมิูภาค 

- อ าเภอ / จังหวัดน้ันๆ  

- ทหาร 

    3)  มูลนิธช่ิวยเหลือผู้ประสบภัย / ร่วมด้วย / จส.100 

    4)  โรงพยาบาล / สถานีอนามัยใกล้เคียง 

    5)  กงสลุ / สถานทูตของนักท่องเที่ยวที่ตนน าเที่ยวอยู่ 



และหากประสบเหตุไม่ปลอดภัยหรือต้องการช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยวควรยึดแนวปฏบิัติดังน้ี 

    1) การแจ้งข่าวก่อนเกดิเหตุ 

                 - เพ่ือให้ทราบว่าใครมีพฤติการณเ์ป็นคนร้าย 

                 - คนแปลกหน้าที่มีพฤติการณเ์ป็นคนน่าสงสยัอย่างไร 

    2) การแจ้งข่าวขณะเกดิเหตุและหลังเกดิเหตุ 

    - หากพบเหน็คนร้ายก าลังกระท าความผิด หรือกระท าความผิดแล้วก าลังหลบหนี ให้พยายามจดจ ารายละเอียดเกี่ยวกับ

ต าหนิรูปพรรณของคนร้าย การแต่งกาย ตลอดจนยานพาหนะ อาวุธและเส้นทางที่หลบหนีของคนร้าย แล้วรีบแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบโดยเรว็ที่สดุ 

   - หากพบเหน็บุคคลซ่ึงสงสยัว่าเป็นผู้กระท าผิด หรือพบความเคล่ือนไหวที่น่าสงสยั ให้จดจ าต าหนิรูปพรรณของคนที่ต้อง

สงสยั และยานพาหนะไว้แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจทนัท ี

ในกรณทีี่ทราบข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรม ซ่ึงไม่เป็นเหตุที่เร่งด่วน เช่นรู้ตัวหรือทราบแหล่งหลบซ่อนของคนร้ายเพ่ือให้ความ

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในฐานะพลเมืองดีคนหน่ึงขอให้แจ้งข่าวสารให้

เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ทราบโดยวิธหีน่ึงที่สะดวกดังน้ี 

   - ทางโทรศัพท ์โดยโทรศัพทแ์จ้งต่อสถานีต ารวจท้องที่หรือ 191, ต ารวจทอ่งเที่ยว 1155 

   - ทางจดหมาย ขอให้ท่านเขียนแจ้งข่าวสารได้โดยท่านจะแจ้งนามของท่านหรือไม่กไ็ด้ จ่าหน้าซองถึงผู้ก ากับการ หรือ

สารวัตรท้องที่หรือส่งโดยตรงถึงกองบัญชาการต ารวจนครบาล ตู้  ปณ. 191 ต ารวจท่องเที่ยว ตู้  ปณ. 1155 

กรุงเทพมหานคร  

   - พบเป็นการส่วนตัว ซ่ึงทา่นอาจจะสละเวลาไปพบต ารวจที่สถานที่หรืออาจจะขอให้ต ารวจไปพบทา่นกไ็ด้ 

ทั้งน้ีการแจ้งข่าวเทจ็เป็นการกระท าที่ไม่ใช่พลเมืองดี อาจเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมและตัวผู้แจ้ง และข่าวที่มีรายละเอียด

มากเทา่ใด ย่อมเกดิประโยชน์ต่อการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวยมากขึ้นเทา่น้ัน 

 



 3) การเป็นพยานในคดี 
        ถ้าท่านได้พบเหน็เหตุการณ์ขณะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกดิเหตุอย่างไร โปรด

ให้ความร่วมมือเป็นพยาน ให้ข้อเท็จจริงกับต ารวจเพ่ือยืนยันผู้กระท าผิดและจับกุมตัวมา

ด าเนินคดี ฟ้องให้ศาลลงโทษต่อไป ถ้าหากท่านรู้ เห็น แต่ไม่ยอมเป็นพยานกเ็สมือนเป็นการ

ช่วยเหลือคนร้าย หรือผู้กระท าผิดให้รอดพ้นจากการจับกุมและรอดพ้นจากการถูกลงโทษ คนร้าย

กจ็ะออกมากระท าผดิต่อไปเร่ือยๆ และอาจจะมากระท าต่อท่านในที่สดุ และกจ็ะท าให้คนร้ายเพ่ิม

จ านวนขึ้นเร่ือยๆ จนเกนิขีดความสามารถที่ต ารวจจะป้องกนัดูแลได้อย่างทั่วถงึ 
    4) การรักษาสถานที่เกดิเหตุของของกลางในคดี 
      ในการสืบสวนคดีอาญาน้ัน พยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้พบและ

รวบรวมได้จากสถานที่เกดิเหตุ  มีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะน าไปสู่การจับกุมและน าตัวผู้กระท าผิด

มาด าเนินการตามกฎหมาย  อย่างไรกต็ามในทางปฏบิัติแล้วเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องประสบอุปสรรค

มากมายในการรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกดิเหตุ เน่ืองจากประชาชนที่ชอบมุงดูเมื่อเกดิ

เหตุการณแ์ละมักจะเข้ามาในบริเวณที่เกดิเหตุ ซ่ึงจะท าให้หลักฐานร่องรอยต่างๆ ที่คนร้ายอาจทิ้ง

ไว้ลบเลือนหายไปเสียโดยมิได้เจตนา ซ่ึงผลเสียที่เกิดขึ้ นตามมากค็ือ พยานหลักฐานที่ส าคัญได้

สญูเสยีไปอย่างน่าเสยีดาย 



ดังน้ัน เมื่อท่านอยู่ในที่เกดิเหตุหรือไปถงึสถานที่เกดิเหตุเป็นคนแรกควรด าเนินการ ดังน้ี 

1) แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นหรือได้พบเห็นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจที่อยู่ใกล้เคียง หรือ 

ศูนย์รวมข่าววิทยุ (191) โดยเรว็ที่สดุ 

2) สอบถามช่ือ หรือจดจ าลักษณะคนร้าย เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนยานพาหนะ อาวุธ เส้นทาง

หลบหนี เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบทราบในภายหลังได้โดยง่าย 

3) สงัเกต จดจ า และท าบันทกึ 

4) ไม่เคล่ือนย้ายวัตถุต่างๆ จากสถานที่เกดิเหตุ เว้นแต่กรณมีีความจ าเป็นในการช่วยชีวิตคนเจบ็ 

5) ไม่หยิบ จับ วัตถุต่างๆ ในสถานที่เกดิเหตุ 

6) ในกรณีมีผู้เสียชีวิต ไม่ควรแตะต้องหรือเคล่ือนย้ายศพโดยเด็ดขาด ยกเว้นเป็นกรณีเพ่ือ

ตรวจสอบว่ายังคงชีวิตอยู่หรือไม่ 

7) ดูแลมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปท าการหยิบ จับ โยกย้าย สับเปล่ียนน าไป หรือท าลายวัตถุ

ต่างๆ และร่องรอยในที่เกดิเหตุ 

8) แจ้งข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับทราบ และให้ความร่วมมือเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจมาถงึที่เกดิเหตุ 

  

  

 



ต่อไปน้ีคือตัวอย่างแนวทางในการปฏบิัติตนในกรณีต่างๆ เพ่ือให้ความปลอดภัยใน

การเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

 



 - ควรเลือกรถที่คุ้นเคยหรือต้องสละเวลา เพ่ือท าความคุ้นเคยกบัระบบไฟ, 

เบรก, ที่ปัดน า้ฝน, ยางอะไหล่ ก่อนออกรถ 

     - ลอ็คประตูรถไว้ตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่ข้างใน หรือนอกรถ จอดรถไว้ใน

ที่ที่มีแสงสว่างและมีคนสญัจรไปมา และตรวจภายในของรถ ก่อนข้ึนรถทุกคร้ัง 

     - พกกระเป๋าสตางค์ หรือสมุดเชค็ไว้กบัตัว อย่าทิ้งไว้ในรถ 

     - เกบ็แผนที่และรายการท่องเที่ยว ไว้ในล้ินชักหน้ารถ เพ่ือไม่ให้คนอื่น

เหน็ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยว 

 - ถ้าหลงทางให้ขับไปที่ที่สาธารณะ เพ่ือดูแผนที่ อย่าจอดรถดูแผนที่ข้าง

ถนนหรือในที่เปล่ียว 

 



  - เลือกที่พักที่ปลอดภัยที่สุด มีระบบการเข้าออกที่ตรวจสอบได้ มีเวรยาม 

เจ้าหน้าที่ มแีสงไฟ สิ่งอ านวยความสะดวกป้องกนัภยัทุกรปูแบบ  

     - หาเส้นทางที่ใกล้ที่สดุ ส าหรับหนีไฟ หรือเกดิเหตฉุุกเฉิน 

  - เมื่ออยู่ในห้อง ควรจะใช้ลอ็คทุกตวัที่มอียู่ 

  - ให้ผู้ที่ขอเข้าห้องแสดงตัวก่อนว่าเป็นใคร หากไม่แน่ใจในตัวคนนั้น ให้รีบแจ้ง

เจ้าหน้าที่โรงแรม 

     - ปิดกระเป๋าเดินทางของท่านก่อนออกจากห้องทุกคร้ัง และควรลอ็คกระเป๋าไว้

ตลอดเวลา จัดของที่ออกจากกระเป๋า ให้เรียบร้อยเป็นระเบยีบ เพ่ือง่ายต่อการสงัเกต 

     - อย่าทิ้ งเงิน เช็คเดินทาง บัตรเครดิต หรือกุญแจรถไว้ในห้อง ให้เก็บเงิน   

เคร่ืองประดบัหรือสมบตัอิื่นๆ ไว้ในตู้เชฟของโรงแรม 

     - หากมขีองหายให้รีบแจ้งผู้บริหารของโรงแรมและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 



 - ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในบางสถานที่ เช่น สถานีรถไฟ ป้ายรถเมล์ 

ตลาด ลิฟท ์และการชมนิทรรศการ 
     - ควรรู้กฎหมายท้องถิ่นและปฏบิตัติามกฎหมายนั้น 
     - ติดตามหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะ

กระทบ ต่อการเดินทางของท่าน ท่านอาจจะต้องตดิต่อกบัสถานทูตประจ าประเทศนั้น เพ่ือหา

ข้อมูลเพ่ิมเตมิ 
     - พกเชค็เดนิทางแทนเงินสด และควรแลกเงิน เป็นสกุลของประเทศที่ท่านจะไป 
     - อย่าแสดงให้ผู้อื่นเหน็ว่าพกเงินเป็นจ านวนมาก ถ้าใช้บัตรเครดิตอย่าลืมน าบัตร

กลับคนืมา 
     - อย่าเกบ็เงิน ตั๋วเดินทาง บัตรเครดิตไว้ในที่เดียวกัน และควรใส่กระเป๋าที่น าขึ้ น

เคร่ืองไป 
     - อย่าทิ้งกระเป๋าไว้ตามล าพังโดยไม่มคีนคอบดูแล 
     - พกกุญแจของโรงแรมและกุญแจรถไว้กบัตวัตลอดเวลา 
  - ถ้าพบว่ามีสิ่งของหาย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และเกบ็ไปแจ้งความนั้นไว้เพ่ือติดต่อ

กบัประกนั 
   - โทรตรวจสอบกบัสายการบนิว่ามกีารเปล่ียนแปลงทั้งเวลาและเที่ยวบนิหรือไม่ 
 



 - ศึกษาสถานที่ที่จะไป รวมถึงกฎหมายและวัฒนธรรม พ้ืนที่ บริษัทน าเที่ยวสามารถให้ข้อมูลได้ แต่มักจะ

ไม่แนะน าถึงปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทาง ข้อมูลเช่นน้ีควรจะหาจาก หนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือ

แระน าการเดินทาง 
    - อย่าน าสิ่งของมีค่าติดตัวไป เช่น เคร่ืองประดับราคาแพง เพชร พลอย ทอง 
    - ถ้าท่านใช้แว่นตา ควรจะมีแว่นส ารองไปด้วยไปด้วย ให้พกแว่นและยาต่างๆ ไว้ในกระเป๋าที่ใช้ห้ิวขึ้ น

เคร่ือง ยาที่พกไปควรบรรจุอยู่ในกล่องยาของมัน ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร  และควรพก

ใบสั่งยาของแพทย์ติดตัวด้วย 
   - กระเป๋าทุกใบควรจะมีลอ็ค และเขียนช่ือ ที่อยู่ติดไว้ด้วย 
   - ถ่ายส าเนาตั๋วเคร่ืองบิน และเอกสารส าคัญต่างๆ เช่น หนังสอืเดินทาง ใบขับขี่และบัตรเครดิต เกบ็ชุม

หน่ึงไว้ที่บ้าน และอกีชุดหน่ึง ไว้ในที่ปลอดภัย แต่แยกจากเอกสารจริง 
     - ส าเนาก าหนดการเดินทางพร้อมที่พักไว้ที่บ้าน เผื่อมีความจ าเป็นต้องติดต่อ 
     - ก่อนออกเดินทางควรตรวจสบยอดในบัตรเครดิต ทั้งยอดที่ใช้ไปกบัยอดที่คงเหลือส าหรับจะใช้ 
     - บริษัทประกันภัยของท่าน จะให้ความคุ้มครองท่าน เมื่อสิ่งของหายหรือเกิดอุบัติเหตุ ในต่างประเทศ

หรือไม่ หากไม่มีทา่นควรพิจารณา ซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุ้มครองเม่ือทา่นต้องไปต่างประเทศ 
     - อย่าพกเงินเป็นจ านวนมาก ถ้าจ าเป็นต้องพกเงินเยอะ พยายามอย่าให้คนอื่นเหน็ 
     - บันทกึเบอร์ของเชค็เดินทางและบัตรเครดิต เกบ็ไว้ในที่ปลอดภัย 
     - พกเฉพาะบัตรเครดิตที่คาดว่าจะใช้ ถ่ายส าเนาเอกสารบัตรเครดิต ไว้ก่อนเดินทาง 
     - อย่าบอกคนแปลกหน้าว่าเดินทางไปไหน ใช้เส้นทางใด 
     - ไม่ควรบอกให้คนอื่นรู้ ว่าน าเงินติดตัวมามากน้อยแค่ไหน 
 



 - เกบ็นามบัตรของโรงแรม หรือกล่องไม้ขีดไว้กบัตัว เพ่ือจะได้รู้ ว่าโรงแรม

ช่ืออะไร ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท ์

     - ถามทางจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและควรถามด้วยว่า จุดไหนที่ไม่ควรไป 

     - เลือกคนน าเที่ยวอย่างรอบคอบ 

     - พยายามใช้เส้นทางและสถานที่ที่มีไฟสว่าง 

     - พกเฉพาะเงินสดที่จะต้องใช้ และควรเป็นธนบัตรใบเลก็ๆ 

     - พกแผนที่เดินทางโดยเฉพาะที่ที่จะไป 

    - ควรระวังให้ดีก่อนที่จะให้คนแปลกหน้าถ่ายรูป หรือถ่ายวิดีโอ 

 



 - ผู้ชายควรพกกระเป๋าสตางค์ไว้ในกระเป๋าเสื้อนอก หรือในกระเป๋ากางเกง 

     - ผู้หญิงควรถือกระเป๋าไว้ติดตัว และปิดกระเป๋าไว้ตลอด 

     - ระวังคนรอบตัวเมื่ออยู่ระหว่างชมการแสดงในอากาศ เช่น แสดงการบิน 

โดดร่ม การแสดงดอกไม้ไฟ เมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้น เพ่ือชมการแสดง อาจท าให้พวก

มิจฉาชีพได้โอกาส 

     - ระวังคนที่พยายามเข้ามาพูดคุยด้วย และระวังเคร่ืองดื่ม อาจมียานอน

หลับ 

     - วางแผนการกลับโรงแรมด้วยความปลอดภัย อย่ากลับดึกจนเกนิไป 

  

 



 -  ให้ปฏบัิติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ประจ าเคร่ืองอย่างเคร่งครัด ไม่ลุก

เดินขณะที่กปัตันยังไม่ให้สญัญาณไฟหรืออนุญาต  

     -  ควรเลือกที่น่ังใกล้ทางออกฉุกเฉิน หรือน่ังทางหลังเคร่ือง เน่ืองจากหาก

เคร่ืองบินเกิดอุบัติเหตุจะมีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยมากกว่า ที่ส าคัญถังเกบ็น า้มัน

ส่วนใหญ่อยู่ใต้ปีกทั้งสองข้างใกล้ที่น่ังด้านหน้า 

 



 - สังเกต ตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถ และสภาพของ

ยานพาหนะให้อยู่ในความพร้อมหากไม่พร้อมควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่ควรข้ึนเลยตาม

เลย 

     - การขึ้น ลงรถควรให้รถจอดสนิทเสียก่อน ไม่ควรกระโดดขึ้นลง หรือแย่ง

กนัขึ้นรถ 

     - ไม่ควรห้อยโหน ยื่นแขน ศีรษะออกนอกรถ  

     - หากมีเขม็ขัดนิรภัยควรคาดทุกคร้ัง 

     - หากเป็นผู้ขับรถเองควรพักผ่อนให้เตม็ที่ และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง 

     - ปฏบิัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 



     - ไม่ควรขึ้นเรือที่บรรทุกผู้โดยสารเกนิก าหนด  
     - สังเกต ตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถ และสภาพของเรือหากไม่พร้อม

ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่ควรขึ้นเลยตามเลย 
     - ระมัดระวังตัวระหว่างการโดยสาร เช่น ไม่จับกาบเรือ ไม่ยื่นอวัยวะส่วนหน่ึงส่วนใดออกนอก

เรือ ระวังตวัเป็นพิเศษหากมีการเทยีบท่า มีเรือใหญ่วิ่งสวนทาง หรือเกดิฝนตกคลื่นลมแรง 
    - ไม่กระโดดขึ้นลงเรือในขณะที่เรือยังเทยีบท่าไม่เรียบร้อย 
    - หากเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลการแต่งการควรให้เหมาะสมไม่รกรุงรัง หรือมีสมัภาระเกนิตัว 

เสื้อผ้าควรถอดง่าย มีน า้หนักเบา 
    - เอกสารตดิตวั หรืออปุกรณท์ี่ส าคัญในการท่องเที่ยวเช่นกล้อง ควรมีถุงหรือผนึกกนัน า้ 
    - เม่ืออยู่ในเรือควรน่ังในที่ที่จัดไว้ไม่ควรไปน่ังที่อื่นเช่นดาดฟ้าเรือ หรือไม่ควรลุกเดนิไปมา 
    - หลีกเล่ียงการเดนิทางกลางคืนเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรศกึษาเส้นทางก่อนออกเดนิทาง 
    - สงัเกตทางออกฉุกเฉิน และสวมใส่ชูชีพ หรือน่ังใกล้อปุกรณป้์องกนัภัย 
 



10) ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภยัในการลงเล่นน ้ า 
      - แต่งกายให้เหมาะสมกบัสถานที่ 
     - ใส่ชุดว่ายน า้ ไม่ควรสวมกางเกงขายาวลงเล่นน า้โดยเดด็ขาด 
     - ผู้ที่ว่ายน า้ไม่เป็นต้องใส่เสื้อชูชีพ และควรเล่นน า้ในบริเวณที่ยืนถึง ไม่ควรว่ายออกไปไกล 
     - เล่นน า้ในสถานที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดหรือแนะน าให้เล่น 
     - อย่าปล่อยให้เดก็เล่นน า้โดยไม่จับตาดู 
     - ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โรคลมบ้าหมู หรือโรคอื่น ๆ ซ่ึงอาจเกดิอนัตรายขณะเล่นน า้ สมควรต้องมีผู้

ควบคุมดูแลขณะเล่นน า้ 
     - ในการเล่นน ้าทุกสถานที่ ไม่ควรเล่นน ้าตามล าพังควรมีเพ่ือนลงเล่นน ้าด้วย หากจะเล่นตามล าพัง ควรอยู่ในสายตาของผู้

ควบคุมดูแลหรือเพ่ือน 
       - ควรสงัเกตผู้เล่นน า้ด้วยกนัตลอดเวลา เพ่ือที่จะช่วยเหลือได้ทนัท่วงท ี
     - ห้ามดื่มสรุา หรือ ของมึนเมา แล้วลงเล่นน า้ 
     - ไม่ควรน าสิ่งของที่มีค่าติดตัวขณะเล่นน า้ ซ่ึงอาจจะสญูหายได้ง่าย 
     - ไม่ควรเล่นน า้ในเวลากลางคืน 
     - ไม่ควรเล่นน า้บริเวณที่มีเรือแล่นผ่านคับค่ัง อาจเป็นอนัตรายจากใบจักรหรือตัวเรือได้ 
     - ให้ระมัดระวังเมื่อเรือขนาดใหญ่แล่นผ่าน ถ้าอยู่ใกล้จะถูกกระแสน า้ดูดเข้าไปใต้ท้องเรืออาจโดนใบจักรได้ 
     - อย่าลงเล่นน า้ใกล้ท่อระบายน า้ทิ้ง หรือทางน า้ไหล ที่เหน็ว่าสกปรก 
     - ไม่ควรเล่นน า้ขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือ เหนด็เหน่ือยจนเกนิไป 
     - ไม่ควรเล่นน า้นานเกนิไป อาจหมดแรงหรือเป็นตะคริวได้ง่าย ก่อนลงเล่นน า้ควรออกก าลังกายเลก็น้อย เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นแก่

ร่างกาย 
     - หลีกเล่ียงการทาน า้มันนวดกล้ามเน้ือก่อนลงเล่นน า้ เพราะอาจท าให้เกดิตะคริวได้ง่าย 
     - เมื่อข้ึนจากน า้ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เช่น เปล่ียนเสื้อผ้า คลุมด้วยผ้าเชด็ตัว ด่ืมน า้อุ่น หรือกาแฟ บร่ันดีหน่ึงจิบ 
 



11) สระว่ายน ้า 

    - ปฏบิตัติามกฎระเบียบของสระ 

    - เช่ือฟังเจ้าหน้าที่ประจ าสระ 

  

12) น ้าตก, ล าธาร 

    - อย่าลงเล่นน า้ใกล้หน้าผา 

    - ควรว่ายน า้ในบริเวณที่ยืนถงึ เนื่องจากน า้เยน็มากเกดิตะคริวได้ทุกขณะ 

    - การเดนิควรระมดัระวงัล่ืนหกล้มได้ง่ายควรหาสิ่งที่มายึดเกาะยึดเหนี่ยวไว้ 

    - เช่ือฟังและปฏบิตัติามเจ้าหน้าที่และกฎระเบยีบของสถานที่  

  

13) บงึหรือหนองน ้า 

    - ไม่ควรเล่นน า้บริเวณที่มีพืชหนาแน่น เช่น กอบัว สาหร่าย ผกัตบ ชวา อาจระวังสตัว์

ที่มพิีษตามกอหญ้าหรือที่รก เช่น ง ู

 



14) แม่น ้า, ล าคลอง 
     - ไม่ควรกระโดดลงจากสะพานหรือที่สงู เพราะอาจมตีอไม้ หรือของแหลมคมให้

ตรวจสอบเสยีก่อนว่าปลอดภยั 
     - อย่าด าน าลอดใต้สะพานท่าน า้ หรือโป๊ะ อาจเกดิอนัตรายได้ 
  
15) ทะเล, ชายหาด 
     - ควรสวมเสื้อผ้าบางๆ เพ่ือป้องกนัสตัว์มพิีษในน า้ เช่น แมงกะพรนุ แตนน า้ พืช

ใต้น า้ หรือปะการัง บางชนิดมีพิษร้ายแรง ถ้าไม่รู้ จักอย่าแตะต้องโดยเดด็ขาดไม่ควรเล่น

บริเวณที่มสีตัวน์ า้ดุร้ายอาศยั  เช่น ปลาฉลาม ปลาปักเป้า ปลิงทะเล ปลาสาก 
     - ไม่ควรเล่นน า้บริเวณที่มโีขดหิน เพรียง ปะการัง โดยเฉพาะเวลาที่มกีระแสคล่ืน

ลมแรง 
  - ไม่ควรเล่นน า้ในพ้ืนที่ที่มคีล่ืนลมแรง กระแสน า้แรง หรือกระแสน า้วนอาจท าให้

ท่านออกจากฝั่งได้โดยไม่รู้ตวั 
     - ความประมาทและความคึกคะนองเป็นภัยต่อตัวเอง แม้ว่ายน า้เป็นแล้วกอ็ย่า

ว่ายน า้ออกไปไกลมากนัก ความกลัวและความเหนื่อยอ่อนจะเกดิแก่ท่าน 
 



16) การป้องกนัจมน ้ า 

     - เวลาเดก็เล่นน า้ ควรมีผู้ใหญ่ที่ว่ายน า้เป็นคอยดูแล 

     - สระว่ายน า้ควรสร้างให้ถูกแบบ มีร้ัวโดยรอบ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

     - เม่ือไปเที่ยวตามน า้ตก ชายทะเล อ่างเกบ็น า้ ควรสงัเกตป้ายเตือน

อนัตรายที่บอกไว้ และเล่ียงจากบริเวณอนัตรายดังกล่าว 

     - เคร่ืองชูชีพต่าง ๆ ที่มีในเรือควรอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

     - งดการดื่มของมึนเมาเม่ือไปเที่ยวทางน า้ 

     - คนที่เป็นโรคลมชักประจ าตัว ควรได้รับยาคุมอาการชัก และควรระวังเม่ือ

ไปเที่ยวทางน า้ 

  



18) ภยัจากพื้ นทีส่าธารณะ 

     - มคัคุเทศกค์วรเตอืนนักท่องเที่ยวมใิห้น าสิ่งของทรัพย์สนิมค่ีาจ านวนมากติด

ตวัไปด้วยหากจ าเป็นต้องพกตดิตวัให้แยกไว้หลายๆ ที่ ควรเกบ็ไว้ในจุดที่เรารู้สกึตัวได้ทนั

ที่ เช่นกระเป๋ากางเกงด้านหน้า 

     - พึงระลึกเสมอว่าคนร้ายเป็นได้ทุกเพศทุกวัย   

     - หากเป็นที่เปล่ียว ควรหลีกเล่ียงการเดินทางเพียงผู้เดียว ไม่ควรไว้ใจคน

แปลกหน้า 

  

19) ภยัจากนกัท่องเทีย่วเอง 

     - จากการดื่มสรุาการใช้สารเสพตดิ 

     - ภยัจากพฤตกิรรมเสี่ยงที่เกดิจากความประมาท 

     - ภัยที่เกิดจากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว เช่น การรับประทาน

อาหารที่อาจเป็นอนัตรายแก่ตวัเอง การเดนิผ่านย่านโจรผู้ร้ายมจิฉาชีพโดยไม่รู้ตวั 

 



จากเหตุการณ์การได้รับบาดเจบ็มากมายทั้งหลายดังกล่าวอาจป้องกันได้โดยการให้ค าแนะน า 

ตักเตือน จากมัคคุเทศก์เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการ

ท่องเที่ยวดังน้ี 
   1.  แนะน าการแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมกบัสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเภท 
            2.  สมัภาระที่น าติดตัวไปควรน าติดตัวไปเท่าที่จ าเป็น สิ่งของมีค่าต่างๆ ไม่ควรติดตัว
ไปในการท่องเที่ยวเพราะจะท าให้พะวง แล้วจะท าให้เที่ยวได้ไม่สนุก 
 3. ไม่ควรดื่มเคร่ืองดื่มมึนเมาทุกประเภทขณะเดินทางท่องเที่ยว   
 4.  ควรถามหรือแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่มีโรคประจ าตัวว่าแพ้หรือไม่แพ้ยาอะไรบ้าง 

เพื่อให้ค าแนะน าว่าควรน ายาประจ าตัวอะไรไปด้วย 
          5. แนะน าในการเที่ยวทางน า้บอกถงึวิธปีฏบิัติเมื่อลงเล่นน า้ หรือเมื่อเกดิเหตุคับขัน และ
ควรให้ทุกคนใส่เสื้อชูชีพก่อนลงน า้ทุกคร้ัง 
          6. แนะน าการปฏบิัติตนในการท่องเที่ยวป่าเขาควรมีชุดเดินป่าอุปกรณยั์งชีพและยาที่

จ าเป็นติดตัวไปด้วย 
 7. ควรแนะน านักท่องเที่ยวให้ทราบถึงจุดที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายในแหล่ง

ท่องเที่ยวก่อนที่จะไปเที่ยว 
 8. แนะน านักท่องเที่ยวไม่ให้เที่ยวเกินขอบเขตพ้ืนที่ เวลาที่ก าหนด รวมถึงไม่ควรให้ไป

เที่ยวในจุดที่ไกลผู้คน 
 





 
สภาพปัญหา 

 
สาเหตุ 

 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
 

ค าแนะน าในการปฏิบติั 

  
ปัญหาอุบติัเหตุ 
1.1 อุบติัเหตุระหว่างการ

เดินทางทางบก 
     1.1.1 การขบัขี่รถยนต ์

, รถจกัรยานยนต ์ 

รถจกัรยานของ

นกัท่องเที่ยว 

  
 1. ถนนคดเคี้ ยว , ข้ึน-ลง

เขา 
 2. นกัท่องเทีย่วไม่เคยชิน

กบักฎจราจร 
 3. ขบัรถดว้ยความคึก

คะนอง 
 4. เมาสุราขณะขบัรถ 
 5. ไม่มีป้ายสญัญาณจราจร 
 6. ขบัรถเร็วเกินกว่าที ่ก.ม. 

ก าหนด 

  
สถานทีท่่องเทีย่วเป็น

ภูเขาในจงัหวดั

ภาคเหนอื 
- เชียงราย 
- เชียงใหม่ 
- พะเยา 
- แพร่ 
- น่าน 
- แม่ฮ่องสอน 
สถานทีท่่องเทีย่วเมือง

ชายทะเล 
- พทัยา 
- เกาะสมุย 
- ภูเก็ต 
- ระยอง 

  
ผูป้ระกอบการ 
1. บริการรถ

เช่า 
2. บริษทัทวัร ์
3. มคัคุเทศก ์
หน่วยราชการ 
1. กรมทาง

หลวง 
2. ต ารวจทาง

หลวง 
3. เทศบาล 

อบต. 
4. ต ารวจภูธร 
5. ต ารวจ

ท่องเทีย่ว 
6. เมืองพทัยา 

  
1. ประชุมผูป้ระกอบการเพือ่ขอ

ความช่วยเหลอื 
- การตรวจสอบใบขบัข่ี 
- แนะน ากฎจราจรก่อนเช่ารถ 
2. ปรบัปรุงสญัญาณจราจร , ป้าย

เตือนในบริเวณทางโคง้ , ทางคด

เคี้ ยวล่วงหนา้เป็นภาษาองักฤษ 

(เขตเทศบาล สุขาภิบาล โดย 

อบต.)  นอกเขตเทศบาล (โดยกรม

ทางหลวง) 
3. ต ารวจทางหลวงตรวจสอบการ

ขบัรถและแนะน านกัท่องเทีย่วใน

เสน้ทาง 
4. ต ารวจภูธรกวดขนับริษทัใหเ้ช่า

รถ ใหแ้จกคู่มือการขบัรถ กฎจราจร 

แผนทีแ่ก่นกัท่องเทีย่ว 
5. ต ารวจท่องเทีย่วประชาสมัพนัธ์

ใหน้กัท่องเทีย่วทราบขอ้ควรปฏิบติั

ในการขบัขี่รถของนกัท่องเทีย่ว 



 
สภาพปัญหา 

 
สาเหตุ 

 
สถานท่ีเกิดเหตุ 

หน่วยงาน

ที่เกีย่วขอ้ง 
 

ค าแนะน าในการปฏิบติั 

1.2 อุบติัเหตุระหว่าง

การเดินทางทางน ้า 
     1.2.1 เรือล่ม

ระหว่างเดินทางในทะเล

และแม่น ้า 

1. เรือโดยสารไม่

มัน่คงแข็งแรง 
2. เรือขาดอุปกรณ์

ความปลอดภยั เช่น  
เสื้ อหรือห่วงชูชีพ  

- เกาะสมุย 
- ภูเก็ต 
  

ผูป้ระกอบ

การ 
1. เจา้ของ

เรือ 

1. กรมเจา้ท่า ต ารวจน ้า 

ตรวจสอบและบงัคบัใช้

กฎหมายเดินเรือน่านน ้า

ไทยอย่างจริงจงั มีการ 
ตรวจสอบท่าเรือ และซุ่ม

ตรวจในเสน้ทางต่างๆ 
2. ประชมุเสน้

ประกอบการโดยเฉพาะ

บริษทัทวัร ์



  1.2 อุบติัเหตุระหว่างการเดินทางทางน ้า 
     1.2.1 เรือล่มระหว่างเดินทางในทะเล

และแม่น ้า 

1. เรือโดยสารไม่มัน่คงแข็งแรง 
2. เรือขาดอุปกรณค์วามปลอดภยั 

เช่น  
เส้ือหรือห่วงชูชีพ  

- เกาะสมุย 
- ภูเก็ต 
  

ผูป้ระกอบการ 
1. เจา้ของเรือ 

1. กรมเจา้ท่า ต ารวจน ้า ตรวจสอบและ

บงัคบัใชก้ฎหมายเดินเรือน่านน ้าไทยอย่าง

จริงจัง มีการ 
ตรวจสอบท่าเรือ และซุ่มตรวจในเสน้ทาง

ต่างๆ 
2. ประชุมเสน้ประกอบการโดยเฉพาะบริษทั

ทวัร ์

สภาพปัญหา สาเหตุ สถานที่เกิด

เหตุ 
หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

  3. ผูข้บัเรือไม่ไดร้บัอนุญาต

จากกรมจากท่า 
4. ผูข้บัเรือมึนเมา  คึก

คะนอง  
5. ความคึกคะนองของ
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เช่ือฟังใน

ระหว่างโดยสาร 
6. บรรทุกผูโ้ดยสารเกิน

อตัรา 
7. เจา้หนา้ท่ีเกีย่วขอ้งละเลย

การตรวจสอบควบคุมการ

ปฏิบติัต่างๆ  

- เกาะตะรุเตา 
- กระบี ่
- ระยอง 
- พทัยา 
- ตราด 
- กาญจนบุรี 

2. บริษทัทวัร ์
3. มคัคุเทศก ์
หน่วยราชการ 
1. กรมเจา้ท่า 
2. ต ารวจน ้า 
3. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 
4. ต ารวจพื้ นที่ 

มีการตรวจสอบท่าเรือ และซุ่ม

ตรวจในเสน้ทาง 
3. ประชุมเจา้ของเรือใหเ้ขา้ใจ

และทราบถงึความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนเมือ่เกิดอุบติัเหตุ ทั้งความ

รบัผิดชอบในคดีอาญา แพ่ง  
4. ประชุมเจา้ของแพ ให้

จดัเตรียมอุปกรณค์วามปลอดภยั 

จดัเจา้หนา้ท่ีช่วยชีวิตประจ าแพ 

ฝึกซอ้มการช่วยชีวิตผูจ้มน ้า 
5. ประชาสมัพนัธน์กัท่องเท่ียวให้

ระมดัระวงั 
6. ประชุมบริษทัทวัรใ์หเ้ลือกใช้

แพท่ีมีอุปกรณ ์
และเจา้หนา้ท่ีช่วยชีวิต 
7. อบรมเจา้หนา้ท่ีช่วยชีวิต

ประจ าแพ 
8. จดัสายตรวจเรือออก

ตรวจสอบ 



  1.3 ปัญหาอุบติัเหตุในแหล่ง

ท่องเท่ียว 
    1.3.1 นกัท่องเท่ียวจมน ้ าในช่วง

มรสุม 

1. นกัท่องเท่ียวไม่ทราบขอ้มูล 
2. ไม่มีอุปกรณห์รือเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยั 
3. ความคึกคะนองของนกัท่องเท่ียว 

- ภูเก็ต 
- เกาะสมุย 
- ตราด 
- ระยอง 

ผูป้ระกอบการ 
1. รา้นคา้ชายทะเล 
2. โรงแรม   3. บริษทัทวัร ์
หน่วยงานราชการ 
1. กรมอุตุนิยมวิทยา 
2. เทศบาล,สุขาภิบาล

รวมทั้งจังหวดั  3. ต ารวจ

พื้ นท่ี 
4. ต ารวจท่องเท่ียว 

1. โรงแรมจัดท าป้ายเตือนนกัท่องเท่ียว ในช่วง

มรสุม 
2. จัดเตรียมเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั

ชายทะเล 
3. ปรบัปรุงสญัญาณเตือนภยั ใหส้ามารถมองเห็น

ไดช้ดัเจน 

สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ี

เกิดเหตุ 
หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

      1.3.2 เรือสกูต๊เตอร์

, เรือลากร่ม, เรือกลว้ย  
ขบัข่ีประมาท จนอาจเกิด

อนัตรายแก่นกัท่องเที่ยว 
ที่เล่นน ้า 

1. ไม่มีการก าหนด

เขตว่ายน ้าหรือเขต

กีฬาทางน ้า

โดยเฉพาะ 
2. ความประมาทของ

ผูข้บัข่ีเรือ 

- ภูเก็ต 
- สมุย 
- พทัยา 
- ชะอ า 
- หวัหิน 
- ระยอง 

ผูป้ระกอบการ 
1. เจา้ของเรือ 
หน่วยงาน

ราชการ 
1. กรมเจา้ท่า  

2. ต ารวจน ้า 
3. เทศบาล    

4. ต ารวจพื้ นท่ี 
5. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. เทศบาลก าหนดเขต

เล่นกีฬาดงักล่าว

โดยเฉพาะมิใหป้ะปนกบั

เขตว่ายน ้า 
2. กวดขนัผูข้บัเรือโดย

บงัคบัใชก้ฎหมายเดินเรือ

น่านน ้าไทย 
3. ประชมุช้ีแจง

ผูป้ระกอบการเพือ่หา

ความร่วมมือ 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานทีเ่กิดเหตุ หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

ปัญหานกัท่องเทีย่วถูกประทุษรา้ย

ต่อทรพัย ์
2.1 ทรพัยส์ินถูกโจรกรรมใน

ระหว่างการเดินทาง 
    2.1.1 ในระหว่างโดยสารรถ

โดยสารไม่ประจ าทาง (ทะเบยีน 

30)  ในเสน้ทางดงันี้  
    (1) ถ.ขา้วสาร - เชียงใหม่ 
    (2) ถ.ขา้วสาร - สุราษฎรธ์าน ี
    (3) โรงแรม - สนามบนิ 

1. เจา้หนา้ทีป่ระจ ารถ

ร่วมมือกนักบัคนรา้ยลกั

ทรพัยน์กัท่องเทีย่ว 

- กรุงเทพฯ 
- สุราษฎรธ์าน ี
- เชียงใหม่ 
- กระบี ่

ผูป้ระกอบการ 
1. บริษทัจดทะเบยีน

มารบัจา้งไม่ประจ า  

2. โรงแรม  3. เกส

เฮาส ์ 4. ผูเ้ช่าเหมา

ล ารถรบัจา้งไม่

ประจ าทาง 
หนว่ยงานราชการ 
1. กรมการขนส่ง

ทางบก 
2. กองต ารวจทาง

หลวง 
3. สน.ชนะสงคราม 
4. สภ.อ.เมืองจว.สุ

ราษฎรฯ์ เชียงใหม่  

กระบี,่ อ.ทบัสะแก 

จว.ประจวบคีรีขนัธ ์

อ.เมือง จว.

นครสวรรค ์

1. เรียกบริษทัจดทะเบยีนรถรบัจา้ง

ไม่ประจ าทางมารบัทราบและขอ

ความร่วมมือในการใหก้ลุ่มผูก้ระท า

ผิดย่าน ถ.ขา้วสาร ใชช่ื้อบริษทัจด

ทะเบยีนแลว้น ามาวิ่งในเสน้ทาง ให้

งดเวน้การกระท าและกวดขนั 

พนกังานประจ ารถมิใหผู้อ่ื้นโดยสาร 

รวมทั้งใหต้รวจสอบกลุ่มผูเ้ช่าเหมา

ล าเพือ่เรียกประชุมใหเ้ลิกการกระท า

ดงักล่าว 
2. กรมการขนส่งทางบกกวดขนัการ

จดทะเบยีนและการว่ิงรบัส่ง

นกัท่องเที่ยว โดยหากพบว่ามีการลกั

ทรพัยผู์โ้ดยสารใหเ้พิกถอนการจด

ทะเบยีนรถ 
3. ต ารวจทางหลวงตรวจสอบที่จุด

พกัรถ อ.ทบัสะแก จว.

ประจวบคีรีขนัธ,์ อ.เมือง จว.

นครสวรรค ์โดยเนน้รถรบัจา้งไม่

ประจ าทางที่รบัเช่ายา่นถนนขา้วสาร  

โดยร่วมมือกบั  บก.ทท. 

ประชาสมัพนัธใ์หน้กัท่องเที่ยว

ระมดัระวงั 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ี

เกิดเหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

2.2 ทรพัยสิ์นถูกโจรกรรมในแหล่ง

ท่องเทีย่ว 
    2.2.1 ปัญหานกัท่องเทีย่วถูก

ประทุษรา้ยต่อทรพัย ์ 
ทั้งการวิง่ราว, ลว้งกระเป๋ารวมทั้ง

ทรพัยสิ์นสูญหายในสถานทีท่่องเทีย่ว 

เช่น ถูกวิง่ราวในขณะเดินทีจุ่ด

ศูนยก์ารคา้ ย่าน ถ.ท่าแพ ถูก

ลว้งกระเป๋าขณะชมเมืองโบราณสถาน, 

ทรพัยห์ายขณะว่ายน ้ าตามชายหาด 

1. ปัญหาทางเศรษฐกจิปัจจุบันท า

ให้เกดิการ 
กระท าผดิมากขึ้น 
2. การขาดก าลังเจ้าหน้าที่ในการ

ตรวจตรา 
3. ความเผลอเรอของนักท่องเที่ยว

ในการวางทรัพย์สนิ 

- เชียงใหม่ 
- เชียงราย 
- อยุธยา 
- สโุขทยั 
- พัทยา 
- ภเูกต็ 
- เกาะสมุย 

ผู้ประกอบการ 
1. บริษัททวัร์ 
2. มัคคุเทศก ์
หน่วยราชการ 
1. ต ารวจพ้ืนที่ 
2. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. ในภาวะปัจจุบนัขาดแคลน

งบประมาณ ก าลงัคนให้

ปรบัปรุงระบบการป้องกนั โดย

มุ่งเนน้การสรา้งมวลชนในการ

ป้องกนั การวิเคราะหส์ถานภาพ

อาชญากรรม วนั เวลา สถานทีที่่

ท าผดิและพฤติการณ ์แลว้จดั

ตรวจออกซุ่มโปง หรือตรวจ

ป้องกนัเหตุ 
2. อบรมแนะน ามคัคุเทศกใ์ห้

ช่วยเป็นหูเป็นตาและระวงั

ป้องกนัแก่นกัท่องเทีย่ว 
    2.2.2 แกง๊คนรา้ยทั้งกะเทยและหญิง

แทต้ระเวนตามแหล่งท่องเทีย่วแลว้ตี

สนทิ หลกัจากนั้นกระท าการลกัทรพัย์

นกัท่องเทีย่ว ทั้งวิธีร่วมหลบันอนหรือการ

วางยานอนหลบั โดยมกัจะตระเวนตาม

แหล่งท่องเทีย่วและสถานบริการต่างๆ 

1. ปัญหาเศรษฐกิจ 
2. กลุ่มคนรา้ยพน้โทษมากระท า

ความผดิอีก 

- กทม. 
- เชียงราย 
- พทัยา 
- ภูเก็ต 

หน่วยราชการ 
1. ต ารวจทอ้งที ่
2. ต ารวจ

ท่องเทีย่ว 

1. ติดตามสอดคลอ้งพฤติการณ์

กลุ่มคนรา้ยทีเ่คยตอ้งหาคดี

ดงักล่าว  แลว้กวดขนัจบักุม 
2. สรา้งมวลชนในการ

สอดคลอ้งและระวงัภยัแก่

นกัท่องเทีย่ว 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ี

เกิดเหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

    2.2.3 คนรา้ยชาวฟิ

ลิปินสห์ลอกลวง

นกัท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวไปตม้ตุน๋โดยการ

เล่นพนนั 

1. ความโลภและไม่รูเ้ท่า

ทนัของนกัท่องเที่ยว 
2. ขาดขอ้มูลข่าวสารใน

คดีดงักล่าวของนกั 
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

นทท. ย่านถนนขา้วสาร 

- 

เชียงให

ม่ 
- กทม. 
- ภูเก็ต 
- พทัยา 

ผูป้ระกอบก

าร 
1. เกสเฮาส ์
หน่วย

ราชการ 
1. สตม. 
2. ต ารวจน ้า 
3. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. สตม. จ าท าบญัชีส่ง

บุคคลที่เคยตอ้งคดี

ดงักล่าวและไม่

ประทบัตราเขา้ประเทศ 
2. จดัสายสืบออก

สอดคลอ้งจบัตาตาม

ศูนยก์ารคา้แหล่ง

ท่องเที่ยวที่คนรา้ยชอบ

ไปชกัชวน 
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2.2.4 ปัญหาทวัรป่์าทีน่กัท่องเทีย่ว

อาจประสบปัญหา ทั้งการถูกปลน้

ทรพัยจ์ากชนกลุ่มนอ้ยบริเวณ

ชายแดน การหลงป่า การขาย

บริการทีข่ดัต่อกฎหมาย เช่น 

โสเภณีตามหมู่บา้นชาวเขาหรือการ

เสพยาเสพติด ซ่ึงนกัท่องเทีย่วมกั

ถูกชวนจากชาวบา้นหรือมคัคุเทศก ์

1. การไม่รู้ ข่าวสารของ นทท. ที่

ชอบทวัร์ป่า 
2. ขาดการจัดระเบียบ 

ประสานงานและให้ 
ค าแนะน าแก่กลุ่มผู้ประกอบการ 
3. มัคคุเทศกชั์กชวนให้ลองยา

เสพติด 

- เชียงใหม่ 
- เชียงราย 
- แม่ฮ่องสอน 
- ตาก 

ผู้ประกอบการ 
1.เกสเฮาส ์
2. บริษัททวัร์ 
3. มัคคุเทศก ์
4. ชาวเขา 
หน่วยราชการ 
1. ตชด. 
2. ต ารวจท้องที่ 
3. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. ตชด.จดัก าลงัออกตรวจตรา

ตามเสน้ทางทวัรป่์า 
2. บก.ทท.ร่วมกบั ททท. จดัชุด

มวลชนสมัพนัธต์ามหมู่บา้น

ชาวเขาในเสน้ทาง เพือ่สรา้ง

ความเขา้ใจและขอความร่วมมือ 
3. จดัระเบยีบหรือจดัระบบการ

ควบคุมการเดินป่า เช่น มีการ

ลงทะเบยีนในจุดเริม่ตน้ และ

ตรวจสอบในจุดสิ้ นสุด เป็นตน้ 

2.3 ทรพัยส์ินถูกโจรกรรมใน

สถานทีพ่กั 
    2.3.1 แกง๊คนรา้ยต่างชาติลกั

ทรพัยน์กัท่องเทีย่วในหอ้งพกั ล็อบบี้  

และคอฟฟ่ีชอบโดยเฉพาะใน

หอ้งอาหารเชา้ 

1. นกัท่องเทีย่วไม่เก็บทรพัยไ์ว ้

ในตูน้ริภยั 
2. โรงแรมไม่ระมดัระวงัคนรา้ย

ต่างขาติ โดย 
เขา้ใจว่าเป็นนกัท่องเทีย่ว 

- กทม.  - 

เชียงใหม่ 
- ภูเก็ต  - 

พทัยา 
- หวัหิน - 

เกาะสมุย 

ผูป้ระกอบการ 
1. โรงแรม  2. 

บริษทัทวัร ์
หน่วยงาน

ราชการ 
1. ต ารวจทอ้งที ่
2. ต ารวจ

ท่องเทีย่ว 

1. ประชุมโรงแรมเพือ่แจง้ขอ้มูล

ข่าวสาร และจดัเจา้หนา้ทีร่ะวงั

ป้องกนั 
2. ต ารวจทอ้งทีร่่วมกบั ตร.

ท่องเทีย่ว สืบสวนจบักุมคนรา้ย 
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    2.3.2 นกัท่องเที่ยว

ฝากของไวใ้นเกสเฮาส ์

แลว้ออกไปทวัรป่์าเมือ่

กลบัมาเช็คเดินทางหาย

หรือบางรายบตัรเครดิตถูก

น าไปใช ้
    2.3.3 พนกังาน

โรงแรมลกัทรพัย์

นกัท่องเที่ยว 
    2.3.4 แกง๊คนรา้ยอา้ง
ว่าเป็นเจา้ของหอ้งพกั เขา้

ไปลกัทรพัยน์กัท่องเท่ียว 

1. พนกังานเกสเฮาส์

ร่วมกบัคนรา้ยท าการ

ลกัทรพัย ์
2. การรบัฝากของไม่มี

ระบบควบคุมตรวจสอบ

ที่ไดม้าตรฐาน 

- ตาก 
- 

เชียงใหม่ 
- 

เชียงราย 
- 

แม่ฮ่องสอ

น 

ผูป้ระกอบก

าร 
1. เกสเฮาส ์
หน่วย

ราชการ 
1. กอง

ทะเบยีน

กรมต ารวจ  

2. จงัหวดั   
3. 

ต ารวจภูธร 
4. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. อบรมเจา้ของเกส

เฮาสใ์หม้ีจิตส านกึ และ

ร่วมรบัผิดชอบกรณีเกิด

เหตุ 
2. ร่วมกบัจงัหวดั นาย

ทะเบยีนโรงแรม จดัท า

ระบบการรบัฝากของเกส

เฮาสใ์หไ้ดม้าตรฐาน 
3. ต ารวจพื้ นท่ี ตร.

ท่องเที่ยว สืบสวนและซุ่ม

จบัคนรา้ยที่กระท าผิด 
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ปัญหาการเอารดัเอาเปรียบ

ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
3.1 ปัญหารา้นอญัมณีเอา

รดัเอาเปรียบนกัท่องเที่ยว

โดยใชก้ลุ่มบุคคลหรือสาม

ลอ้ออกชกัชวน นทท. ตาม

แหล่งท่องเท่ียว แลว้โนม้

นา้วใหซ้ื้ออญัมณีไปเพือ่

ลงทุน หรือขายต่อ 

1. ความไม่รูข้อ้มูล

เกีย่วกบัอญัมณีและการสรา้ง

ความโลภใหน้กัท่องเที่ยว 
2. รา้นคา้อาศยัช่องว่างของ

กฎหมายโดยเฉพาะความผิด

ฐานฉอ้โกงไม่รุนแรงพอ 
3. ค่านายหนา้ท่ีรา้นล่อใจแก่

กลุ่มท่ีออกชกัชวนมีจ านวนสูง 
4. รา้นเปิดง่าย หลีกเลีย่งการ

หนีภาษี ไม่จดทะเบียนการ

เสียภาษีใหถู้กตอ้ง 
5. รา้นดงักล่าวไม่สามารถ

แข่งขนักบัรา้นท่ีสุจริตได ้ 

เนือ่งจากท าเลท่ีตั้งและ

คุณภาพสินคา้จึงตอ้ง

หลอกลวงนกัท่องเที่ยว 

- กทม. 
- เชียงใหม่ 
- เชียงราย 
- พทัยา 

ผูป้ระกอบการ 
1. รา้นคา้อญัมณี 
หน่วยราชการ 
1. ส านกังาน

คุม้ครองผูบ้ริโภค 
2. บก.สศก. 
3. บก.ทท. 
4. ศูนยช่์วยเหลือ 

นทท. 
5. สรรพากร 
6. กระทรวง

พาณิชย ์

1. ประชาสมัพนัธใ์ห้

นกัท่องเท่ียวทราบขอ้มูลและ

ไม่หลงเช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการ

โดยเนน้ไปที่ฝรัง่ถนนขา้วสาร

เป็นหลกั 
2. กรมสรรพากรท าการ

ตรวจสอบ ควบคุมการเสียภาษี

รา้นดงักล่าว 
3. ด าเนินคดีอย่างเฉียบขาด

กรณีนกัท่องเที่ยวถูกหลอกลวง 
4. สืบสวนสอดส่องและสรา้ง

มาตรการกดดนัใหร้า้นคา้ 

ดงักล่าวไม่สามารถกระท าผิด

กบันกัท่องเที่ยวได ้
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3.2 รา้นตดัเส้ือผา้

ไม่ไดม้าตรฐาน

คุณภาพ ตามที่ตกลง

ไวก้บั นทท.รบัเงินแลว้

ไม่ส่งของตามก าหนด 

1. การขาดจิตส านกึของ

รา้นคา้ 
2. กฎหมายที่เกีย่วขอ้งมี

ช่องว่าง 

- กทม. ผูป้ระกอบการ 
1.รา้นตดั

เสื้ อผา้ 
2.กลุ่มสามลอ้

,บุคคลที่ออก

ชกัชวน 
หน่วยราชการ 
1. 

คณะกรรมการ

คุม้ครองรกัษา

ผูบ้ริโภค  2. 

ศูนยช่์วยเหลือ 

นทท. 3. บก.ส

ศก. 
4.. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. ประชมุรา้นคา้ที่

ประกอบการขอความ

ร่วมมือ 
2. คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค, บก.ส

ศก., บก.ทท. ซุ่มตรวจ

คุณภาพการตดัเส้ือผา้ 

กบัขอ้ตกลงที่ท าไวก้บั

นกัท่องเที่ยว  แลว้

ก าหนดมาตรฐาน 



  3.2 รา้นตดัเส้ือผา้ไม่ไดม้าตรฐาน

คุณภาพ ตามท่ีตกลงไวก้บั นทท.รบั

เงินแลว้ไม่ส่งของตามก าหนด 

1. การขาดจิตส านึกของรา้นคา้ 
2. กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งมีช่องว่าง 

- กทม. ผูป้ระกอบการ 
1.รา้นตดัเส้ือผา้ 
2.กลุ่มสามลอ้,บุคคลท่ี

ออกชกัชวน 
หน่วยราชการ 
1. คณะกรรมการ

คุม้ครองรกัษาผูบ้ริโภค  

2. ศูนยช่์วยเหลือ นทท. 

3. บก.สศก. 
4.. ต ารวจท่องเท่ียว 

1. ประชุมรา้นคา้ที่ประกอบการขอความ

ร่วมมือ 
2. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค, บก.ส

ศก., บก.ทท. ซุ่มตรวจคุณภาพการตดั

เส้ือผา้ กบัขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บันกัท่องเที่ยว  

แลว้ก าหนดมาตรฐาน 
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3.3 สถานบริการเอารดัเอา

เปรียบค่าเครื่องดืม่ และ

บริการย่านพฒันพ์งษ ์

1. การรู้ เทา่ไม่ถึงการณข์อง

นักทอ่งเที่ยว 
2. กลุ่มผู้ประกอบการเจตนา

ฉ้อโกงนักทอ่งเที่ยว 

- กทม. หน่วยราชการ 
1. สน.บางรัก 
2. บก.ทท. 

1. สน.บางรกั ร่วมกบั บก.ทท. 

กวดขนัจบักุมและยุติ

พฤติการณส์ถานบริการ

ดงักล่าวอย่างเฉียบขาด 
  

3.4 เรือหางยาวแม่น ้ า

เจา้พระยาโกงราคาค่า

โดยสารข่มขู่นกัท่องเที่ยว 
3.5 การเรียกเก็บค่าเช่า 

ค่าเสียหายเครื่องกีฬาทางน ้า

เกินจริง เช่น เรือสกูต๊เตอร ์
3.6 การเรียกเก็บค่าโดยสาร, 

เรือรบัจา้งเกินจริง 

1. นกัท่องเที่ยวไม่ทราบ

ราคาค่าโดยสารท่ีชดัเจน 
2. ความโลภของ

ผูป้ระกอบการ 

- กทม. ผูป้ระกอบการ 
1. เจา้ของเรือ 
หน่วยราชการ 
1. กรมเจา้ท่า  

2. ต ารวจน ้า 
3. ต ารวจพื้ นที่ 
4. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 

1. กรมเจา้ท่าจดัระเบียบเรือ

หางยาวท่ีท่าเรือ โดยก าหนด

ราคาค่าเช่าสถานที่จอดเรือ 

การติดต่อหน่วยท่ีเกีย่วขอ้งเมือ่

ไดร้บัความเดือดรอ้น 
2. กวดขนัจบักุมผูก้ระท าผิด 
3. กรมเจา้ท่า, ต ารวจน ้า ร่วม

ตรวจสอบเรือโดยสาร  ท่าเรือ

โดยสาร 
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ปัญหาการก่อความเดือดรอ้น

ร าคาญ 
4.1 ปัญหาการก่อความเดือน

รอ้นร าคาญแก่ 
นกัท่องเที่ยวโดยการรุมลอ้ม 

คะยั้นคะยอใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือ

สินคา้โดยไม่รูจ้กักาลเทศะ

สรา้งความเอือมระอาแก่ 

นทท.รวมทั้งขอทานที่ต้ือเพือ่

ขอเงิน นทท. เป็นการท าลาย

บรรยากาศในการท่องเท่ียว, 

แม่คา้ขายของชายหาด

รบกวน นทท. ท่ีนอนพกัผ่อน 

1. ไม่มีการจดัระเบียบหรือ

ก าหนดสถานที่การขาย

สินคา้ 
2. ขาดจิตส านึกของผูค้า้ท่ี

มุ่งวิธีการต้ือให ้นทท.ซ้ือ

เพือ่ตดัความร าคาญ 
3. เจา้หนา้ท่ีเกีย่วขอ้งปัด

ความรบัผิดชอบ  โดยมกั

อา้งว่ามิใช่หนา้ท่ี  จึงไม่มี

หน่วยงานใดเขา้ไป

ด าเนินการอย่างจริงจงั 

- กทม. 
- พทัยา 
- เกาะสมุย 
- ภูเก็ต 
- เชียงใหม่ 
- เชียงราย 

ผูป้ระกอบการ 
1. บริษทัทวัร ์
2. มคัคุเทศก ์
3. กลุ่มผูค้า้

สินคา้ 
หน่วยราชการ 
1. เทศกิจ กทม. 
2. เทศบาลหรือ

จงัหวดั 
3. ต ารวจ

ท่องเท่ียว 
4. ต ารวจพื้ นที่ 

1. ประชุมกลุ่มผูค้า้เพือ่สรา้ง

ความเขา้ใจและขอความ

ร่วมมือไม่ใหรุ้มขายสินคา้ 
2. เทศกิจ, เทศบาล จดั

ระเบียบการขายสินคา้เนือ่งจาก

เป็นการขายในทางสาธารณะ 

โดยก าหนดบริเวณจุดท่ีขาย

แน่นอน และไม่ใหไ้ปรุมขาย

นกัท่องเที่ยว ให ้นทท. มาซ้ือ

เอง 
3. เทศบาล, เทศกิจ, จงัหวดั 

กวดขนัจบักุม ตาม พ.ร.บ. 

รกัษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

พ.ศ.2535 ม.10(1) ท่ีหา้มมิ

ใหผู้ใ้ดท้ิง 
ขยะบนถนนหรือบนทาง

สาธารณะ  โดยปรบัไม่เกิน 

20,000 บาท 
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ปัญหาเฉพาะในบริเวณท่า

อากาศยานกรุงเทพ 
5.1 ปัญหาในบริเวณเขตหวง

หา้ม 
    5.1.1 พนกังานเคาทเ์ตอร์

ทวัรห์ลอกขายบริการที่

นกัท่องเที่ยวและบริการอ่ืนที่

ไม่เหมาะสม  โดยมกัจะ

หลอกลวง นทท.ว่าโรงแรมท่ี

ตอ้งการพกัเต็ม แลว้แนะน า

ไปโรงแรมท่ีไดค่้าคอมมิชชัน่

หรือพาไปใชบ้ริการทางเพศ 

1. นักทอ่งเที่ยวไม่ทราบ

ข้อมูลและเข้าใจผิดว่าเคาท์

เตอร์ดังกล่าวเป็นของ

ราชการ 
2. พนักงานเคาทเ์ตอร์หวัง

ค่าคอมมิชช่ันจากโรงแรม 

- ในบริเวณ

เขตหวงห้าม 
- การทา่อากาศ

ยานกรุงเทพ 
1. การท่าอากาศยานจดั

ระเบียบเคาทเ์ตอรด์งักล่าวให้

อยู่ในระเบียบและมีป้ายบอก

อย่างชดัเจน หากนกัท่องเที่ยว

ตอ้งการขอ้มูลในสอบถามท่ี 

ททท. 

5.2 ปัญหาบริเวณเขตรอ

ผูโ้ดยสารทัว่ไป 
    5.2.1 ปัญหาทรพัย์

นกัท่องเที่ยวถูกโจรกรรม 

1. กลุ่มคนรา้ยต่างชาติแฝง

มาอยู่ในรูป นทท. 

ด าเนินการลกัทรพัย ์
2. กลุ่ม แกง๊มิจฉาชีพคน

ไทย 
3. นกัท่องเที่ยวเผลอเลอ, 

ไม่ตรวจสอบกระเป๋า 

- การท่า

อากาศยานฯ 
- การท่าอากาศ

ยาน 
- บก.ทท. 
- สน.ดอนเมือง 
- สมาคม

โรงแรม 

1. การท่าอากาศยานติด

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดบริเวณ

หอ้งโถง 
2. บก.ทท. ร่วมกบั สน.ดอน

เมืองจดัต ารวจออกตรวจตรา

รวมทั้งจดัสายสืบออกซุ่มโป่ง 

ดกัจบักุมในช่วงเวลา นทท. 

มาก 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ีเกิด

เหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

    5.2.2 ปัญหาแกง๊ชูป้าย

แอบอา้งมารบั นทท. แลว้

พาไปใชบ้ริการโรงแรม, 

สถานบริการอาบอบนวด, 

รา้นอาหาร – โก่งราคา 

1. ขาดการจัดระเบียบผู้มา

รับ นทท. 
2. มีการสมรู้ ร่วมคิดกบั

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลรายช่ือ 

นทท. 
3. ความโลภของคนร้าย 
4. โรงแรมที่การตลาดไม่ด ี 

มักจะให้ค่าน า้ดื่มแก่ไกดท์ี่

พามา 

- การท่า

อากาศยานฯ 
- การท่า

อากาศยานฯ 
- บก.ทท. 
- สน.ดอน

เมือง 
- สมาคม

โรงแรมไทย 

1. การท่าอากาศยานจดั

ระเบยีบผูม้ารบันกัท่องเท่ียว 
2. สมาคมโรงแรม , บก.

ทท.  จดัอบรมโรงแรมไทย  

เพราะโรงแรมชั้น 2 ให้

เขา้ใจและยุติพฤติการณ์

ดงักล่าว 
3. กวดขนัจบัผูก้ระท าผิด 

5.3 ปัญหาแท็กซ่ีป้ายด า 
    5.3.1 หลอกลวง นทท. 

พาไปใชบ้ริการท่ีไม่

เหมาะสม  ซ้ือสินคา้ราคา

แพง ลกัทรพัย์

นกัท่องเท่ียว 

1. ขาดการจดัระเบยีบรถ

แท็กซ่ีป้ายด า 
2. ความโลภของคนรา้ย 

- การท่า

อากาศยานฯ 
- การท่า

อากาศยานฯ 
- สน.ดอน

เมือง 
- บก.จร. 
- บก.ทท. 

1. ทั้ง 4 หน่วยงานร่วมกนั

กวดขนัจบักมุท็กซ่ีท่ีผิด

กฎหมายและจดัระเบยีบ

ความเรียบรอ้ย 
2. อบรมพนกังานขบัรถ

แท็กซ่ีมิเตอรห์รือลีมู 
ซีนใหท้ราบแนวทางปฏิบติั

และร่วมมือสอดส่อง 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ีเกิด

เหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

ปัญหาอคัคีภยั 
  

1. ผูป้ระกอบการ

ไม่ใหค้วามสนใจใน

ระบบความปลอดภยั

โดยเฉพาะ 
2. ขาดการตรวจสอบ

ควบคุมมาตรฐาน

ความปลอดภยัของ

หน่วยงานราชการที่

เกีย่วขอ้ง 
3. ลกัษณะนสิยัคน

ไทยที่มกัจะไม่ค านงึถงึ

การป้องกนัเป็นหลกั 

- ภูเก็ต 
- 

เชียงใหม่ 
- 

เชียงราย 
- พทัยา 
- 

หาดใหญ่ 

ผูป้ระกอบกา

ร 
1. โรงแรม 
หน่วย

ราชการ 
1. บก.ดพ.  

2. จงัหวดั 
3. กทม.  4. 

เทศบาล 
5. 

ต ารวจภูธร

จงัหวดั 
6. กอง

ทะเบยีนกรม

ต ารวจ 

1. หน่วยราชการท่ี

เกีย่วขอ้ง เช่น กทม. , 

เทศบาล ตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาหาร ออกตรวจ

ระบบความปลอดภยั และ

ใหโ้รงแรมด าเนนิการให้

ถูกตอ้ง มีการซุ่ม

ตรวจสอบ 
2. นายทะเบยีนโรงแรม

เขม้งวดเรือ่งมาตรฐาน

ความปลอดภยัก่อนต่อ

ใบอนุญาต 
3. สมาคมโรงแรมประชมุ

สมาชิก และจดัระบบการ

รกัษาความปลอดภยักรณี

เกิดอคัคีภยั 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ีเกิด

เหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

ปัญหามคัคุเทศก ์
7.1 ความประพฤติของมคัคุเทศก์

บางคนพูดจาลวนลาม นทท. หรือชกั

จูง นทท.ใหท้ าสิง่ผดิกฎหมาย เช่น 

เสพยาเสพติด รวมทั้งการน า นทท. 

ไปรา้นขายสินคา้ราคาแพงเกิน

ความเป็นจริงเพือ่หวงัค่าคอมมิชชัน่ 
7.2 ปัญหาขาดแคลนมคัคุเทศก์

บริษทัน าเทีย่วหลายบริษทั 

โดยเฉพาะเกาหลี จะขาดแคลน

มคัคุเทศกที์พู่ดภาษาเกาหลีใต ้
7.3 ปัญหาการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
ในการจบักุมมคัคุเทศก ์เช่น การ

เรียกตรวจรถทวัรแ์ลว้หน่วงเหนีย่ว

จนเป็นเหตุใหโ้ปรแกรมการ

ท่องเทีย่วคลาดเคลือ่น, การเลือก

ปฏิบติัในการตรวจ หรือจบักุม

มคัคุเทศก ์ต ารวจทีจ่บักุม

มคัคุเทศก ์ไม่เขา้ใจหรือทราบถงึผล

เสียหายทีเ่กิดข้ึน 

  
1. การไม่สนใจต่อความ

เสียหายท่ี นทท. จะไดร้บั 

มุ่งแต่ผลปฏิบติัของตนเอง 
2. การทุจริตหรือเรียกรอ้ง

ผลประโยชนจ์าก

ผูป้ระกอบการ 

  
- กทม. 
- ภูเก็ต 
- เชียงใหม่ 
- พทัยา 
- เชียงราย 

  
ผูป้ระกอบการ 
1. บริษทัทวัร ์
2. มคัคุเทศก ์
หน่วยราชการ 
1. ต ารวจพื้ นที่ 
2. ต ารวจทาง

หลวง 
3. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 
4. ส านกั

ทะเบียนธุรกิจ

น า 
เที่ยวและ

มคัคุเทศก ์

  
1. ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ 

ตร. ท่ีมีหนา้ท่ี หากจ าเป็นตอ้ง

ตรวจรถทวัร ์ใหก้ระท าโดย

ความรวดเร็วสุภาพและ

ค านึงถงึการเสียเวลาของ 

นทท. และภาพพจนข์อง

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2. ใหส้ านกัทะเบียนธุรกิจน า

เที่ยวฯ เป็นผูก้ าหนดแผนการ 

การตรวจจบัและร่วมกบั

หน่วยงานต่างๆ เช่น ต ารวจ, 

แรงงาน, สมาคมมคัคุเทศก ์ 
ออกจบักุม โดยมิใหมี้การ

จบักุมแบบเหวียงแห หรือไม่มี

แผนการตรวจ 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ีเกิด

เหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

ปัญหาเซ็กสท์วัร ์, โสเภณี

เด็ก และโชวล์ามก 
บริษทัน าเที่ยวหรือกลุ่มคน

บางพวกถอืโอกาสโฆษณา

ทาง นสพ. หรือ 

อินเตอรเ์น็ต ชกัชวนมา

เที่ยวเมืองไทย เพือ่ใช้

บริการทางเพศ เท่ียวบริการ

เด็กชาย-หญิง หรือชมโชว์

ลามก อนัเป็นการสรา้ง

ความเสือ่มเสียใหก้บั

ช่ือเสียงและภาพลกัษณข์อง

ประเทศ 

1. ปัญหาทางเศรษฐกิจ

และการดอ้ยโอกาสทาง

สงัคมและการศึกษา 
2. ความโลภของ

ผูป้ระกอบการ 
3. การบงัคบัใชก้ฎหมาย

ไม่จริงจงั 
4. ความรกัสนุกของ นทท. 

- กทม. 
- พทัยา 
- ภูเก็ต 
- เชียงใหม่ 
- หาดใหญ่ 

ผูป้ระกอบการ 
1. โรงแรม , เกส

เฮาส ์
2. บริการทวัร ์, 

มคัคุเทศก ์
3. องคก์รเอกชน

ต่างๆ 
4. รถเช่า , 

แท็กซ่ี 
หน่วยราชการ 
1. กรม

ประชาสงเคราะห ์
2. ส านกังาน

คุม้ครองสิทธิเด็ก

และเยาวชน 
3. ต ารวจ

ท่องเที่ยว 
4. ต ารวจทอ้งท่ี 
5. กก.สด. 

1. หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

กวดขนัปราบปรามการ

กระท าผิดอย่างจริงจงั 

และต่อเนือ่ง 
2. ควบคุมแหล่งผลิต 

จ าหน่ายวตัถุสิง่ลามก

อนาจาร สถานบริการ 

สถานเริงรมย ์
3. จดัท าขอ้มูลและ

สอดส่องแหล่งมัว่สุม

ใหบ้ริการทางเพศ บุคคล

ท่ีมีพฤติการณค์วาม

ผิดปกติทางเพศ 
4. ประชาสมัพนัธใ์ห้

ผูป้ระกอบการตระหนกั

เขา้ใจถงึวฒันธรรมอนัดี

งามของไทย รวมทั้ง

ช้ีใหเ้ห็นถงึอนัตรายจาก

การส าส่อนทางเพศ 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ีเกิด

เหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

ปัญหาการซ้ือขายและเสพ

ยาเสพติดตามแหล่ง

ท่องเท่ียว 
เมืองไทยถูกล่าวหาว่าเป็น

เมืองคา้ยาเสพติด มี

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเสพยา

เสพติด มีนกัท่องเท่ียวเขา้

มาเสพยาในเมืองไทยหลาย

แห่ง เช่น 
- ทวัรป่์า 
- Full Moon 
Party ท่ีเกาะพงนั , สมุย 
, สุราษฎรธ์านี 
- สถานบนัเทิงตามเมือง

ใหญ่ 

1. สามารถท ารายไดเ้ป็น

จ านวนมาก 
2. การคา้ยาเสพติดมี

เครือข่ายโยงใยที่

กวา้งขวาง 
3. เจา้หนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง

ขาดการประสานงานใน

ดา้นการข่าว และการปราม

ปรามจบักมุอย่างใกลชิ้ด

และต่อเนือ่ง 
4. ความนิยมในการเสพ

ติดเสพติดของนทท. บาง

กลุ่ม 
5. ผูป้ระกอบการ , 

มคัคุเทศกก์็ขาดจิตส านึก 
  

- กทม. 
- พทัยา 
- ภูเก็ต 
- เชียงใหม่ 
- สุราษฎร์

ธานี (เกาะส

มุย) 
- หาดใหญ่ 

ผูป้ระกอบการ 
1. โรงแรม, 

เกสเฮาส ์, 

รา้นคา้ 
2. บริษทัทวัร,์ 

มคัคุเทศก ์
หน่วยราชการ 
1. บช.ปส.  2. 

ตชด.  3.สน. 
4. ต ารวจทอ้งที่ 

5. ทล.    
6. รฟ.  7. บก.

ทท.  8. ปปส. 

1. ปราบปรามจบักมุ

แหล่งผลิตและสกดักั้น

เสน้ทางล าเลียงยาเสพ

ติด 
2. ปราบปรามจบักมุ

ผูค้า้รายย่อย ผู ้

ครอบครองยาเสพติด

ทุกชนิด 
3. อบรมประชาสมัพนัธ์

ใหผู้ป้ระกอบการและ

ประชาชนทัว่ไปเพือ่ให้

ทราบถงึโทษและพิษภยั 
ยาเสพติดและให้

ประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและ

แกปั้ญหา 



สภาพปัญหา สาเหตุ สถานท่ีเกิด

เหตุ 
หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้ง 
ค าแนะน าในการปฏิบติั 

ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติ

สภาพแวดลอ้มถูก

ท าลาย 
10.1 การท้ิงขยะและ

น ้าเสียในแหล่ง

ท่องเที่ยว 
10.2 การท าลาย

ทรพัยากรท่องเที่ยวทาง

ทะเล เช่น ปะการงั, 

ปลาสวยงาม 
10.3 การท าลาย

ทรพัยากรป่าไม ้

1. ความโลภของ

ผูป้ระกอบการ 
2. ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์

หรือความคะนองของ 

นทท. 
3. เจา้หนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง

ไม่ไดต้รวจสอบกวดขนั

อย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง 

- พทัยา 
- ภูเก็ต 
- เชียงใหม่ 
- สุราษฎร์

ธานี 
- ตาก 
- แหล่ง

ท่องเท่ียว

ตาม

ธรรมชาติ

ทัว่ไป 

ผูป้ระกอบการ 
1. โรงแรม , 

เกสเฮาส ์
2. บริษทัทวัร ์, 

มคัคุเทศก ์
หน่วยราชการ 
1. ต ารวจทอ้งที่  

2. ปม. 
3. รน.  4. ตชด. 

5. บก.ทท. 6. 

กรมศิลปากร  

7. จงัหวดั, 

เทศบาล  8. 

ททท.  9. กรม

ป่าไม ้ 10. กรม

ประมง ฯลฯ 

1. ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง

ตรวจสอบกวดขนั จบักมุการ

ท าลายแหล่งท่องเท่ียวตาม

ธรรมชาติอย่างจริงจงัและ

ต่อเนือ่ง 
2. ประชาสมัพนัธใ์ห้

ผูป้ระกอบการและประชาชน

ทัว่ไปรูจ้กัหวงแหนการ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มและ

แหล่งท่องเท่ียวตาม

ธรรมชาติ 
3. ใหม้ีการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวในเชิงอนุรกัษโ์ดย

ไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม 




