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EDITOR’S NOTE

ปัจจุบัน การเดินทางท่องเท่ียวได้ทวีความส�าคัญมากย่ิงขึ้น ท้ังจ�านวน ความถ่ี และ 

รปูแบบของการเดนิทางท่องเท่ียวได้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง จงึส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั 

เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม

ด้วยความตะหนกัถงึภยัจากความเสีย่งดงักล่าว และด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า

ทีจ่ะเหน็นกัเดนิทางท่องเท่ียวได้รบัความสขุ และเดนิทางกลบัถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุก ๆ  คน 

สมาคมฯ จงึได้จดัท�าหนังสอืคูม่อืความปลอดภยั Travel Wisely “เท่ียวแบบน้ี สจิะปลอดภยั” 

เล่มเล็ก ๆ น้ีขึ้น ด้วยความหวังที่จะมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงจากการเดินทางให ้

เหลือน้อยที่สุด หรือไม่เกิดข้ึนเลย การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ระหว่างการ 

เดินทาง และภายหลังที่กลับจากการเดินทางท่องเที่ยว จึงมีความส�าคัญอย่างย่ิงยวดท่ีจะ 

ลดความเสี่ยงต่าง ๆ 

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มครับ

ศุภฤกษ์ ศูรางกูร

นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
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ABOUT TTAA

วัตถุประสงค์

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในชื่อ “สมาคมผู้แทนจ�าหน่ายบัตรโดยสาร” หรือ Travel 

Agents Association(TAA) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวไปต่างประเทศ 

และธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริม และยกระดับ

มาตรฐานการประกอบธุรกิจดังกล่าวของสมาชิก 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมผู้แทนจ�าหน่ายบัตรโดยสาร(TAA) มาเป็น

สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว Thai Travel Agents Association หรือ TTAA ซึ่งใช้ชื่อน้ี 

มาถึงปัจจุบัน เพ่ือให้สะท้อนความเป็นสมาคมน�าเท่ียวในประเทศไทย และเพ่ือให้มี 

ความหมายครอบคลุมถึงธุรกิจน�าเที่ยวมากขึ้น 

 นับตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม และสร้างความมั่นคงให้กับ

ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบิน (BSP Agents) และธุรกิจจัดน�าเที่ยวไปต่างประเทศ 

(Outbound) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคม อีกทั้งสมาคมยังได้เข้าไปม ี

ส่วนร่วมกับสมาคมท่องเท่ียวอื่น ๆ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ให้เติบโต และแข็งแกร่งจวบจนทุกวันนี้ 

 ปัจจบุนัสมาคมไทยบรกิารท่องเท่ียวมสีมาชกิซึง่เป็นผูป้ระกอบการน�าเท่ียวจ�านวนกว่า 

820 ราย และสมาคมมีส�านักงานตั้งอยู่ 5 แห่ง ในกรุงเทพฯ, เชียงใหม่, อุดรธานี, ภูเก็ต  

และหาดใหญ่ 

1. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อ เจรจาต่อรอง น�าเสนอความคิดเห็นกับ 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ

2. คุ้มครองผลประโยชน์ และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดความมัน่คงในการประกอบอาชพี

ให้แก่สมาชิก

3. เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกโดยการเพ่ิมช่องทางการขาย  

และการแสวงหาสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ

4. เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กับสมาชกิ โดยการจดัอบรมเพ่ิมความรู ้ทกัษะ 

และมุมมองใหม่ ๆ ในการท�าธุรกิจ

5. ส่งเสรมิให้สมาชกิประกอบธุรกิจอย่างได้มาตรฐาน มคีวามรบัผดิชอบ และจรยิธรรม
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 การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วในรอบ 2 ทศวรรษ
ทีผ่่านมา ด้วยปัจจยัเก้ือหนุนทางด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีทีท่�าให้การเดนิทาง
ท่องเท่ียวเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกสบาย และรวดเร็วย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตาม  
แม้ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวย แต่น่ันก็ตามมาด้วย ‘ความเสี่ยงของโลก’ (Global 
Risks) ท่ีทัง้ซบัซ้อนและยุง่เหยิง ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม ความขดัแย้งทางการเมอืง 
โรคระบาด ภัยธรรมชาต ิการก่อการร้าย ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ ความผนัผวนของค่าเงนิ 
วิกฤติพลังงาน ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีล้วนสร้างผลกระทบต่อภาคท่องเท่ียว 
อย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการท่ีต้องเสียรายได้เท่าน้ัน แต่ยังกระทบต่อ 
‘ความปลอดภัย’ ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ด้วย

 หากมองย้อนกลบัไปในช่วงต้นศตวรรษที ่21 วิกฤติการณ์ครัง้รนุแรงทีส่่งผลกระทบ
ต่อการท่องเทีย่วโลก หนีไม่พ้นเหตกุารณ์ 9/11 สนึามใินมหาสมทุรอนิเดยี โรคไข้หวัดหมู
ระบาด ภูเขาไฟปะทใุนไอซ์แลนด์ โรคอโีบล่า ตลอดจนการหายไปอย่างลีล้บัของเครือ่งบนิ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเท่ียวทุกคนต่างตกอยู่ใน
ภาวะ ‘เสี่ยง’ ตั้งแต่เริ่มก้าวเท้าออกจากบ้าน

 แต่ถึงกระนั้นนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เพิกเฉย เพราะจากผลการศึกษาของ CNN 
ส�านกัข่าวยักษ์ใหญ่ระดบัโลกในหวัข้อ ‘ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว’ 
ของนักท่องเที่ยวจาก 70 ประเทศทั่วโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 2 ใน 3 
ให้ความส�าคัญกับเรื่อง ‘ความปลอดภัย’ เป็นอันดับแรก ขณะท่ี ‘ราคา’ และ ‘ความ
นิยมของสถานที่’ ตามมาเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามล�าดับ

 ขณะที่วิทยานิพนธ์ Crises in the Tourism Industry and their Effects on 
different Generations (2015) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย Haaga-Helia ในประเทศ
ฟินแลนด์ พบว่า นักท่องเท่ียวทุกช่วงวัย ‘มีความกลัว’ ต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ  
โดย ‘ย่ิงอายุมาก’ ย่ิงมีความกังวลและมีผลต่อการตัดสินใจออกเดินทาง ซึ่งกลุ่ม  
Baby Boomer หรือคนวัย 55-75 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความกลัวสูงสุด

 แต่ความกลวัทัง้หลายก็ยับย้ังได้ด้วยการระมดัระวังและป้องกันตวั ดงัทีห่นังสอื 
‘TRAVEL WISELY: เท่ียวแบบน้ีส…ิปลอดภัย’ เล่มน้ี ได้รวบรวมข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
มาฝากนักเดินทางท่องโลกทุกคนกัน

GLOBAL & TRAVEL RISKS  
IN WORLD TOURISM

ปัจจุบัน‘อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว’ได้กลายมาเป็น
ส่วนส�าคญัในระบบเศรษฐกจิของหลายประเทศโดยองค์การ
การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ(UNWTO)คาดการณ์ว่า
จ�านวนการเดินทางระหว่างประเทศจะเพิ่มข้ึนจาก760 
ล้านทริปในปี2004เป็น1,500ล้านทริปภายในปี2020 
โดยมีมูลค่าสูงถึง6แสนล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ความเสี่ยงของโลกและภัยของนักท่องเที่ยว
ในการท่องเที่ยวโลกยุคปัจจุบัน
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วิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

CRISES IN THE 
TOURISM INDUSTRY 
AND THEIR EFFECTS 
ON TRAVELERS

วิกฤติการณ์ (Crises)หมายถึง
เหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ทีส่ร้างความ
เปลีย่นแปลงให้กบัสถานทีใ่ดสถานทีห่นึง่
ห รื อหน ่ วยงาน ใดหน ่ วยงานหนึ่ ง 
ให้แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดมิและ
มีสถานการณ์เลวร้ายเหนือการควบคุม

วกิฤติการณ์ทีส่่งกระทบ
ต่อการท่องเทีย่วน้ัน 

ส่วนใหญ่จะมาแบบ ‘ปุบปับ’ 
ไม่ทันได้ให้ตั้งตัวล่วงหน้า

“

”

 โดยวิกฤตกิารณ์ท่ีส่งกระทบต่อการท่องเทีย่วนัน้ 
ส่วนใหญ่จะมาแบบ ‘ปุบปับ’ ไม่ทันได้ให้ต้ังตัว 
ล่วงหน้า ซึง่แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1. วิกฤติ
เศรษฐกิจ 2. วิกฤติการเมือง 3. การก่อการร้าย  
4. ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม 5. วิกฤติ
ธ รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. วิกฤติสุขภาพ  
7. วิกฤติเทคโนโลยี และ 8. วิกฤติการเงิน

 แต ่ในที่ น้ีจะขอพาไปท�าความรู ้จักกับ
วิกฤตกิารณ์หรอืภยัทีส่่งผลต่อ ‘ความปลอดภยัของ
นักท ่องเที่ยวโดยตรง ’  ใน 6 หัวข ้อ  ได ้แก ่ 
อาชญากรรม ความไม่สงบทางการเมอืง โรคระบาด 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย
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ส�าหรับสาเหตุที่นักท ่องเ ท่ียว 
มักตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมน้ัน เพราะ
เป็นที่รู้กันว่านักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มคนที่
พกเงนิจ�านวนมาก รวมถึงของมค่ีาอย่าง
สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป เครื่องประดับ 

CRIMES
อาชญากรรม

 

อาชญากรรม ท่ี เกิดกับ 
นักท ่องเที่ยวดู เหมือนจะเป ็น
ปรากฏการณ์ที่ เกิดข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะเพิ่ม 
มากข้ึนเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการ
โจรกรรมกลโกงบัตรเครดิต 
การถูกจับเป็นตัวประกันหรือ
แม้แต่การลวนลามข่มขืนแต่ถึง
กระนัน้‘การลกัขโมย’กย็งัคงเป็น
ปัญหาคลาสสิกท่ีนักท่องเที่ยว
ตกเป็นเหยื่อสูงสุด

ของแบรนด์เนมต่างๆ ประการถัดมา  
นกัท่องเทีย่ว ‘มกัขาดความระมดัระวังตวั’ 
ด้วยเพราะคิดว่าตัวเองอยู ่ช ่วงเวลา 
ของการพักผ่อน สาม เมื่อเกิดเหตุแล้ว 
นักท่องเท่ียวมักไม่แจ้งความเพราะ 
เกรงว่าจะเสียเวลาและเกิดเหตุยุ่งยาก
ตามมาจนถูกส่งตัวกลับประเทศ และ
สดุท้าย นกัท่องเทีย่วมกัไปเท่ียวในสถานที่
ทีผู่ค้นพลกุพล่าน อาท ิสถานทีท่่องเท่ียว
ส�าคัญ ร ้านอาหารชื่อดัง ไนต ์คลับ 
เป็นต้น ซึ่งง ่ายต่อการแฝงตัวเข้าไป 
ก่อเหตุของบรรดามิจฉาชีพ

 เพราะฉะนั้นไม ่ว ่าจะไปเท่ียว
ที่ไหน การท�าตัวไม่ให้เป็นจุดสนใจ และ
มีของมีค่าติดตัวแต่พอดี น่าจะเป็นวิธี
การป้องกันตัวในเบื้องต้นที่ดีที่สุด

• การโจมตีด้วยอาวุธ 
   (Armed Attack Events)
• การลอบสังหารทางการเมือง 
   (Political Assassinations)  
• การวางระเบิด (Bombings)
• การเปลี่ยนระบอบการเมือง
   (Regime Change)
• สงครามกลางเมือง (Civil War)
• สงครามกองโจร 
   (Guerrilla Warfare)
• การจี้เครื่องบิน 
   (Aircraft Hijacking)  
• การชุมนุมประท้วง 
   (Demonstrations)
• การจราจล (Riots)

POLITICAL 
RIOTS ความไม่สงบ

ทางการเมืองปฏเิสธไม่ได้ว่า‘ความไม่สงบ
ท างการเมือง’  เป ็นอีกหนึ่ง 
ภัยคุกคามที่ส ่งผลกระทบต่อ 
การท่องเท่ียว ท้ังในมิติการ 
ลดลงของจ�านวนนักท่องเที่ยว
และความอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
กบันกัท่องเทีย่วโดยตรงซึง่จะมาก
หรือน้อยน้ันก็ข้ึนอยู่กับประเภท 
ของความไม่สงบซึง่แยกย่อยเป็น
หลายประเภทดังต่อไปนี้

• การรัฐประหาร (Coup d’etat)
• ความไม่เสถียรทางการเมือง 
   (Unstable Political Situation)

 และไม่ว ่าจะเป็นเหตุการณ์ใด 
ท่ีเกิดข้ึนข้างต้น ย่อมได้รับความสนใจ 
และน�าเสนอผ่านสื่อในวงกว้าง ซึ่งจะ 
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทาง
ของนกัท่องเท่ียว เหมอืนกบัครัง้หนึง่ในปี 
2002 ที่ชาวปาเลสไตน์ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับ
อิสราเอล ท�าให้จ�านวนนักท่องเท่ียว 
ทีเ่ดนิทางมายังอสิราเอลน้ันลดลงไปกว่า 
2 ล้านคน
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HEALTH 
HAZARDS

โรคระบาด
 

การเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในรอบ
หลายปีมานี้ดูเหมือนจะท�าให้การท่องเที่ยวกับ‘โรคระบาด’
เป ็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกด้วยเพราะการไหลเวียนของ 
นกัท่องเทีย่วจากท่ีหนึง่ไปทีห่นึง่ได้น�าเอาเชื้อโรคหรือพาหะ
ติดตัวไปด้วยซ่ึงเมื่อเกิดข้ึนแล้วย่อมส่งผลกระทบอย่าง
มหาศาลโดยเฉพาะโรคระบาดทีต่ดิต่อจากคนสูค่นดงัท่ีจะได้
ยกตัวอย่างมา3โรคดังต่อไปนี้

โรคซาร์ส(SARS) 
ห รือโรคระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลันร้ายแรง เดิมพบการติดเชื้อ
เ ฉพาะในสัตว ์ขนาดเล็ก แต ่ต ่อมา 
กลายพันธุ์จนเกิดการติดเชื้อในมนุษย์ 
และแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ โดยเกิดขึน้
ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2002 
ในประเทศจีน ก่อนจะแพร่กระจายไป
ม ากกว่า 20 ประเทศในทวีปเอเชีย 
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ รวมถึงยุโรป  
ซึ่ ง ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ซ า ร ์ ส 
ได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวของหลายจุด
หมายปลายทางในเอเชียตกต�่ารุนแรง 
โดยเฉพาะในจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ถึงขั้นมีค�ากล่าวท่ีว่า “Sars 
has not killed many people but it has 
killed the economy.”

โรคไข้หวัดหมู(H1N1)
เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีได้ 

แพร่กระจายในลักษณะเดียวกับโรค 
ไข้หวัดใหญ่ทัว่ไป เกิดข้ึนและแพร่กระจาย
ครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโกในปี 2009  
จากน้ันแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก เคราะห์ดทีีส่ถานการณ์มไิด้เลวร้าย
อย่างที่กังวล และองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ได้ประกาศการสิ้นสุดของการ
แพร่ระบาดในปีถัดมา แต่นัน่ก็เพียงพอที่
จะสร้างความเสยีหายให้กับการท่องเท่ียว
ทั้งในเม็กซิโกและประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างสหรฐัอเมรกิา จากความหวาดกลวั

ของนักท่องเท่ียวท่ีกินเวลายาวนานราว 
6 เดือนถึง 1 ปี ท�าให้ทั้งสองประเทศต้อง
สูญเสียรายได้มหาศาล คิดเป็นจ�านวน
เงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ

โรคอีโบลา 
หรอืโรคไข้เลอืดออกอโีบลา เกดิจาก

ไวรัสอีโบลา (โรคไข้เลือดออกในไทย 
เกิดจากไวรัสเด็งกี) ท่ีมีสัตว์ป่าในทวีป
แอฟริกาอย่างกอริลลา ชิมแปนซี และ
ค้างคาวเป็นพาหะ โดยโรคนีเ้คยคร่าชวิีต
ผูค้นในประเทศกิน ีเซยีร์ราลโีอน ไลบเีรยี 
ไนจีเรีย มาลี และอีกหลายประเทศ 
ไปกว่า 11,300 คน เมื่อปี 2014 ซึ่งภาพ
ผูค้นพากันล้มตายบนท้องถนนในตอนนัน้
ได้สร้างความหลอกหลอนไปทั่วโลก

 
 ส�าหรบัวิธีการป้องกันตวัในเบือ้งต้น 

ใ ห ้ ตรวจสอบประกาศเตือนภัยโรค
ระบาดทั่วโลกได้ที่เว็บไซต์ของ Centers 
for Disease Control and Prevention 
(wwwnc.cdc.gov//travel) ซึง่หากพบว่า
จุดหมายท่ีจะไปมีความเสี่ยงสูง ให้
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางดังกล่าว
ออกไป

EBOLA 
AFFECTING 
TOURISM

SCAN ME!
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ACCIDENTS
อุบัติเหตุ

 

TrafficCollision
 ในแต่ละปี มีผู้คนทั่วโลกกว่า 1.3 ล้านคนที่เสียชีวิต และอีกกว่า

หลายสบิล้านคนทีไ่ด้รบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตบุนท้องถนน โดย 25,000  คน

อุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวมีด้วยกันหลาย
ประเภทโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับ
พาหนะในระหว่างเดนิทางทัง้ทางบกทางน�า้และทางอากาศ
ตามที่จะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้

 

ในจ�านวนนี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว และ
มากกว่า 85% เกิดขึ้นในประเทศก�าลัง
พัฒนา ซึ่งอาจมีสภาพถนนท่ีไม่ดีนัก 
ตลอดจนกฎจราจรอนัสบัสน เท่านัน้ไม่พอ 
เมื่อเกิดเหตุแล้ว ‘การบริการทางการ
แพทย์ฉกุเฉนิ’ ในประเทศเหล่านียั้งล่าช้า 
การเดินทางไปยังโรงพยาบาล หรือ 
จดุบรกิารทางการแพทย์อาจใช้เวลานาน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษา เพราะ
ฉะนั้นการเดินทางท่องเท่ียวในกลุ ่ม
ป ระเทศเหล ่านี้จึงอาจต ้องมีความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

MaritimeAccidents
 อบุตัเิหตจุากการท่องเทีย่วทางน�า้

อ าจ เ กิด ข้ึนได ้ ท้ั ง ในทะเล  แม ่น�้ า 
ทะเลสาบ หรือแม้กระทั่งชายหาด ซึ่งใน
ห ลายกรณีเกิดขึ้นจากการโดยสาร 
เรือโดยสาร ล่องแก่ง พายเรือ รวมถึง
กิจกรรมทางน�้าต่างๆ แต่ที่มีความเสี่ยง
สูงสุดเห็นจะเป็นการ ‘ล่องเรือส�าราญ’  
ซึ่งมีความท้าทายหลายรูปแบบ ไม่ว่า 
จะเป็นเหตเุพลงิไหม้ โจรสลัด การก่อการร้าย 
การจีป้ล้น การข่มขนื รวมถงึการพลดัตก
ทะเล โดยวิธีการป้องกันตัวท่ีดีท่ีสุดคือ 
อย่าประมาท สวมเส้ือชูชีพทุกครั้ง และ
อย่ามองข้ามการท�าความเข้าใจใน 
ร ายละเอียดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย

 

AviationAccident
 แม้ความสะดวกสบายและรวดเรว็

ของ ‘การเดินทางทางอากาศ’ จะท�าให้
คุณพึงพอใจสักแค่ไหน แต่อย่าลืมว่า
เครือ่งบนิทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นวิธีการเดนิทางที่ 
‘ ปลอดภัยท่ีสุด’ อาจท�าให้คุณทุกข์
ทรมานได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการ
ต ้องเผชิญหน ้ากับการก ่อการร ้าย 
ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรม
การบิน และย่ิงการน�าเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนเวลาเกิดอุบัติเหตุทางการบิน
ก็ย่ิงท�าให้ผู้โดยสารเป็นกังวลมากย่ิงข้ึน 
แต่สายการบินต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้องต่างก็ไม่ได ้ละเลยในเร่ือง 
ดังกล่าว โดยหันมาให้ความส�าคัญและ 
เข้มงวดกับการตรวจสอบสัมภาระของ 
ผู ้โดยสารมากย่ิงขึ้น เพ่ือป้องกันและ
ระงบัเหตโุจมตขีองผูไ้ม่หวังด ีทางท่ีดเีรา
ในฐานะผู้โดยสารก็ควรให้ความร่วมมือ
กับทางสายการบิน ท่าอากาศยาน และ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท้ังน้ีเพ่ือความ
ปลอดภัยของตัวเราเองนั่นแหละ

 

11 BIGGEST 
AIRPLANE 
ACCIDENTS

SCAN ME!
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NATURAL 
DISASTERS

ภัยธรรมชาติ
 

ภัยธรรมชาติ  คือ  ผลกระทบที่ เกิดจากความ
เปลีย่นแปลงและอนัตรายทางธรรมชาติซึง่ส่งผลกระทบต่อ
การด�ารงชีวิตและอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัย์สนิโดยภัยธรรมชาตมิหีลายรปูแบบทัง้ทีร้่ายแรงน้อย
และร้ายแรงมาก

 โดยเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวและท�าให้มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ�านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ‘คลื่นยักษ ์
สึนามิ’ ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี 2004 
ซึ่งถือเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงท่ีสุด 
ครัง้หน่ึงในประวัตศิาสตร์โลก ประมาณการ
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งน้ีกว่า 
200,000 คนใน 14 ประเทศ โดยเฉพาะ 
ในประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย 
และไทย

 ‘พายุเฮอร์รเิคนแคทรนิา’ เป็นอกีหนึง่
วิกฤติการณ์ท่ีโลกไม่อยากจ�า โดยสร้าง
ความเสียหายขั้นรุนแรงให้กับหลายรัฐ
ทางตะวนัออกเฉยีงใต้ของสหรฐัอเมรกิา
ในปี 2005 โดยเฉพาะในรัฐลุยเซียน่า 
ท่ีท�าให้คนกว่า 5 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ 
เช่นเดยีวกับเหตกุารณ์ ‘ปะทุของภูเขาไฟ 
เอยาฟยาตลาเยอคุตล์’ ในไอซ์แลนด์ 
เมื่อปี 2010 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร
ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนับล้านคน
จากพวยเถ้าถ่านเหนือน่านฟ้าท่ีรบกวน
การจราจรทางอากาศทั่วทวีปยุโรป

 ขณะทีอ่กีเพยีงหนึง่ปีให้หลงักเ็กดิ 
‘แผ่นดินไหว’ ครั้งรุนแรงและคลื่นยักษ ์
สนึามใินโทโฮะกุ ซึง่เป็นภัยธรรมชาตคิรัง้
รนุแรงทีส่ดุเท่าท่ีเคยเกดิขึน้ในญ่ีปุน่ และ
สร้างความยากล�าบากให้กับดินแดน
อาทิตย์อุทัยมากท่ีสุดนับตั้งแต่สิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยแผ่นดินไหว

ขนาด 9.0 แมกนิจูดได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 
15,000 คน สร้างความเสียหายหลาย
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

 ไม่เพียงแต่ภัยธรรมชาติร้ายแรงที่
กล่าวไปข้างต้น เพราะ ‘สภาพภูมศิาสตร์’ 
คือปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ภัยธรรมชาติได้มากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น 
ภูเขาหิมะลาดชัน ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ผู้ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาว สถานท่ีเหล่าน้ี 
มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด ‘พายุหิมะ’ หรือ
แม้แต่ ‘หิมะถล่ม’ ได้โดยง่าย เช่นเดียว
กับบรเิวณชายหาด ท่ีดงึดดูนักท่องเทีย่ว
กลุม่รกัแสงตะวัน เผชญิหน้ากับแสงแดด 
ทีม่คีวามเสีย่งจะต้องเผชญิหน้ากับ ‘พายุ
โซนร้อน’ ได้เช่นเดียวกัน

TOP 15
NATURAL 
DISASTERS 
CAUGHT
ON TAPE

SCAN ME!



20 TRAVEL WISELY 21 เที่ยวแบบนี้สิ...ปลอดภัย

TERRORISM
ก่อการร้าย 

 โดยหลังป ี  2000 เป ็นต ้นมา  
ดูเหมือนว่า ‘เหตุก่อการร้าย’ จะเพ่ิมขึ้น
อ ย ่างต ่อเนื่อง ไล ่ตั้ งแต ่ เหตุการณ ์
ช็อกโลก 9/11 ท่ีเครื่องบินซึ่งถูกปล้น 
โดยกลุม่อลัเคดาพุ่งชนตกึแฝดเวลิด์เทรด
ในนครนิวยอร์ก และอาคารเพนตากอน 
ที่ท�าการกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ใน
กรงุวอชงิตนัดซี ีส่งผลให้มผีูเ้สยีชวิีตจาก
เหตุวินาศกรรมครั้งนี้เกือบ 3,000 คน!

ต่อด้วยเหตรุะเบดิในย่านท่องเท่ียว
คูตาบนเกาะบาหลีในปีถัดมา ระเบิด
รถไฟในกรุงมาดริด ปี 2004 ระเบิด
โรงแรม Sharm-el-Sheik ในอียิปต์ 
ระเบิดฆ่าตัวตายในจอร์แดนปี 2005 
เหตุกราดยิง ระเบิดฆ่าตัวตาย และจับ 
ตัวประกันในโ รงละครบาตากล็อง  
กรุงปารีสเมื่อปี 2015 คนร้ายขับรถพ่วง
พุ่งใส่ตลาดคริสต์มาสกลางกรุงเบอร์ลิน

ในปี 2016 จนมาถึงเหตุโจมตีขับรถ 
พุ่งชนและไล่แทงผู้คนในกรุงลอนดอน
เมื่อปีที่แล้ว

 อ่านดูแล้ว คงพอทันสังเกตว่า  
การก่อการร้ายส่วนใหญ่มุ่งเป้าโจมตี  
‘นักท่องเที่ยว’ ด้วยเพราะการท่องเท่ียว
เป็นเป็นรายได้หลักของหลายๆ ประเทศ 
การบุกท�าลายแหล่งท่องเท่ียวก็เปรียบ
เสมอืนการท�าลาย ‘ระบบเศรษฐกิจ’ และ
เป็นสัญลักษณ์ของการหักหน้ารัฐบาล
ประเทศน้ันๆ และสร้างผลกระทบเชือ่มโยง
ไปอีกหลายประเทศในเวลาเดียวกัน 
ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวเป็นตัวแทน
ของกลุ่มคน ‘มีอันจะกิน’ ซึ่งเป้าหมาย
อย่างหนึง่ของการก่อการร้ายก็คือ เรยีกร้อง
ความเท่าเทียมและลดช่องว่างระหว่าง
คนรวยกับคนจนนั่นเอง

 เพราะฉะน้ันในส่วนของนักท่องเทีย่ว
อย่างเราๆ สิ่งท่ีควรท�าก็คือ ตรวจสอบ
ข่าวสารการเตือนภัยผ่านสื่อแขนงต่างๆ 
แ ละประกาศเตือน ภัยจากเว็บไซต ์
กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 
(www.consular.go.th)

 

การก่อการร้ายหมายถึง
พฤติการณ์รุนแรงซึ่งมีเจตนา 
ก่อให้เกิดความกลัวและความ
เปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง
ศ าสนา  หรืออุดมการณ ์ ใด
อุดมการณ์หนึ่งโดยพุ่งเป้าไปที่
พลเรือนผู ้ไม ่มีส ่วนเกี่ยวข้อง 
หรือโจมตีผู ้ท่ีมีอุดมการณ์ฝั ่ง
ตรงกันข้ามซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง 
การพลีชีพการจี้ปล้นการยิง
หรือแม้กระทั่งเหตุระเบิด

TOURISM 
IN EUROPE 
BEARS THE 
BRUNT OF 
TERRORISM

SCAN ME!
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USEFUL 
SAFETY TIPS         
FOR 
TRAVELLING 
THE WORLD
เที่ยวแบบนี้สิ…ปลอดภัย

TRAVEL WISELY เล่มน้ีจึงเปรียบเสมือนคัมภีร์ช่วยกระตุ้นให้นักเดินทาง 
หนัมาใส่ใจและให้ความส�าคญักับค�าเตอืน เคลด็ลบัวิธีป้องกันตวั รวมถึงวิธีเอาตวัรอด
จาก ‘ภยั’ ประเภทต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ ‘ความปลอดภัย’ ทัง้ต่อทรพัย์สนิและ
ชีวิตของตัวคุณเอง

 ก็นั่นแหละนะ “กันไว้ดีกว่าแก้” 
 ส�านวนนี้ยังมีความหมายเสมอ

“

”

TRAVEL WISELY เล่มน้ีจงึเปรียบเสมือน
คัมภร์ีช่วยกระตุ้นให้นักเดนิทางหันมาใส่ใจและ

ให้ความส�าคัญกับวธิเีอาตัวรอดจาก ‘ภยั’ ประเภทต่างๆ
รูส้กึเหมอืนกนัมัย้?เวลาทีเ่ราโตเป็น

ผู ้ใหญ่ เมื่อย้อนกลับไปคิดถึงค�าพูด- 
ค�าเตือนของแม่ (ที่ เราไม่ค่อยจะเชื่อ 
ในเวลาน้ัน)‘แม่มกัพดูถกูเสมอ’นัน่เพราะ
แม่คอืคนท่ีหวงัดกีบัเราทีส่ดุกบัค�าเตอืน
เรื่องภัยต่างๆที่อาจเกิดข้ึนระหว่าง 
เดินทางท่องเท่ียวตามไกด์บุ ๊กหรือ
เว็บไซต์ต่างๆกเ็ช่นกนัทีเ่รามกั‘เพกิเฉย’
และ‘ไม่เห็นถึงความส�าคัญ’กระทั่งต้อง
เผชิญภัยนั้นกับตัวซ่ึงพอถึงตอนนั้น… 
ก็อาจสายไปเสียแล้ว
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มนีกัเดนิทางหลายคนทีรู่ส้กึ‘เป็นกงัวล’กบัการเดนิทางท่องเท่ียว
แต่หารู้ไม่ว่าความกลัวที่ว่านั้นอันตรายยิ่งกว่าเนื่องจากได้ท�าลาย
โอกาส‘การเรยีนรูโ้ลก’ของคุณไปในตวัเพราะจรงิๆแล้วพืน้ท่ีท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่ของโลกนั้นนับว่าปลอดภัยซึ่งหากคุณติดตามข่าวสาร 
การแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงมีการระมัดระวังตัวที่ดีแล้ว(เหมือนกับ 
9ข้อที่เรายกมาแนะน�า)เชื่อสิว่าคุณจะสนุกสนานกับการท่องโลก 
อย่างแน่นอน

TOP SAFETY TIPS
FOR THE INTERNATIONAL 
TRAVELER9

1.ตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
เ พ่ือให้มั่นใจว่าร่างกายของคุณพร้อมเดินทาง ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีน  

‘ไข้เหลือง’ ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นก่อนเดินทางเข้าทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ เช่นเดียวกับ
หลายวัคซีนป้องกันโรคท่ีนักท่องเที่ยวควรได้รับตามความเหมาะสม อาทิ ไทฟอยด์ 
ไวรัสตับอักเสบเอ พิษสุนัขบ้า อหิวาตกโรค เป็นต้น รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.
thaitravelclinic.com

2.ท�าส�าเนาเอกสารเก็บไว้ 
ในโลกออนไลน์
 ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทาง 
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการเดินทาง 
ป ระวัติการฉีดวัคซีน และประกันภัย 
การเดินทาง ให้ถ่ายรูปเก็บไว้และส่งเข้า
อเีมลตวัเอง เพราะกรณีทีเ่อกสารสญูหาย
จะได้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อ 

3.อย่าเก็บทุกอย่างไว้ด้วยกัน
แม้การเก็บเงินสด บัตรเครดิต และ

หนังสือเดินทางไว้ในที่เดียวกันจะท�าให้
สะดวกต่อการหยิบใช้ แต่อย่าลืมว่า  
‘ถ้าหาย’ ขึ้นมาก็จะหายไปพร้อมๆ กัน 
เพราะฉะนั้นจึงควรติดตัวเท่าท่ีจ�าเป็น  
เก็บบางส่วนไว้ในตูเ้ซฟของท่ีพัก และแยก
เก็บไว้หลายๆ ส่วนเวลาน�าออกมาใช้

4.ไม่เอาของไว้ที่กระเป๋าหลัง
กระเป๋าสตางค์ โทรศพัท์มอืถือ หรอื

แม้แต่คีย์การ์ดโรงแรม ไม่ควรเสียบไว้ 
ที่กระเป๋าหลัง เพราะมันช่างล่อตาล่อใจ
และง่ายต่อการหยิบออกไปของเหล่า
บรรดาหัวขโมยอย่างไรเล่า

5.และจงเอาของส�าคัญไว้ข้างหน้า
โดยเฉพาะเวลาน่ังโต๊ะร้านอาหาร

หรือคาเฟ่ อย่าแขวนกระเป๋าไว้ด้านหลัง
เก้าอี ้หรอืวางไว้ใต้โต๊ะ แต่ให้วางไว้บนตกั 
หรือวางไว้ข้างๆ เท้าและน�าสายกระเป๋า
เหน็บกับขาไว้ด้วย

6.เก็บของมีค่าไว้ที่บ้าน
คุณไม่จ�าเป็นต้องสวมเคร่ืองเพชร 

ตลอดทริป เพราะน่ันจะท�าให้คุณตกเป็น
เหย่ือได้ง่ายๆ ขณะเดียวกันก็ควรแต่งกาย
ให้เรยีบง่ายและถูกกาลเทศะ เช่นเดยีวกับ
กล้องถ่ายรปูราคาแพง ท่ีควรเก็บให้มดิชดิ
ยามไม่ได้ใช้งาน

7.คณุไม่ได้เก่งเหมือนซเูปอร์ฮีโร่
หากคุณตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพ 

อย่าพยายามต่อสู้ เพราะสิ่งของท่ีเสียไป
อาจไม่ได้มีค่าเท่ากับชีวิตของคุณเอง  
ทางที่ดีเมื่อรู้ว่าเสียทรัพย์ไปแล้ว ควรแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและสถานทูตหรือสถาน
กงสุลให้ทราบโดยเร็วที่สุด

8.อย่าใช้บตัรเครดติกับ
คอมพวิเตอร์คนอ่ืน

ยุคสมัยน้ีวิธีการโจรกรรมข้อมูล 
ข องบรรดาแฮกเกอร ์ น้ันล�้าไปอีกขั้น  
เ พราะฉะน้ันจึงควรหลีกเล่ียงการใส ่
หมายเลขบัตรเครดิตในคอมพิวเตอร ์
หรือสมาร์ทโฟนของคนอื่น

9.ซื้อประกันภัย...มั่นใจกว่า
หลายคนที่คิดว่า ‘ไม่เป็นไร’ แต่พอ

เกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวแล้วถึงกับท�าอะไร 
ไม่ถูก เพราะไม่ได้ซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง
ตดิตวัมาด้วย ท�าให้เชือ่แล้วล่ะว่า “เสยีน้อย
เสียยาก เสียมากเสียง่าย” ส�านวนไทย
ส�านวนนี้ช่างคลาสสิกดีจริงๆ
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ดูเหมือนว่าเคล็ดลับการเอาตัวรอดจากการถูกต้มตุ ๋นหรือ 
ขโมยของจะได้รับการพูดถึงในไกด์บุ๊กแทบทุกเล่มแต่นักท่องเที่ยว 
ยุค4.0กลับมีความเสี่ยงมากกว่านั้นกับสิ่งท่ีเรียกว่า‘การโจรกรรม
เอกลักษณ์บุคคล’(IdentityTheft)หรือการแฮ็กข้อมูลส่วนตัวไปใช้
อย่างผดิกฎหมายท่ีดเูหมอืนว่าจะน่ากลัวขึน้ทกุวนัและเป็นภยัคกุคาม
ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้อ่านมาถึงตรงนี้เริ่มตระหนักถึงความอันตราย 
กันแล้วสินะงั้นเราขอพาไปดูวิธีป้องกันทั้ง8วิธีกันเลยดีกว่า

WAYS TO PREVENT
IDENTITY THEFT
WHILE TRAVELING8

1.พกเอกสารเท่าที่จ�าเป็น
โดยก่อนเดินทาง อาจน�าเอกสารหรือบัตรต่างๆ ที่คาดว่าไม่ได้ใช้ระหว่างทริป 

ออกจากกระเป๋า (สตางค์) เพราะกรณีที่สูญหายจะได้ไม่ถูกน�าไปแอบอ้างนั่นเอง

2.เก็บเอกสารส�าคัญให้มิดชิด
อย่าวางเอกสารส�าคญัเรีย่ราดเวลา

ไม่อยู่ในห้องพัก ควรเก็บให้เป็นที่เป็นทาง 
โดยเก็บไว้ในตู้เซฟจะปลอดภัยที่สุด

3.ระวังการใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัย

การเชื่อมต่อสัญญานอินเทอร์เน็ต
ในโรงแรม คาเฟ่ หรอืสนามบนิ มกัปรากฏ
ค�าเตอืน “This connection is unsecured 
and others may see your information.” 
นั่นเท่ากับว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับ 
ทุกครั้งท่ีคุณจิ้มน้ิวลงไปบนคีย์บอร ์ด  
ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการใส่ทุก ‘รหัสผ่าน’ 
ไม่ว่าจะของอีเมลหรือบัญชีธนาคาร

4.ลบประวตักิารเข้าชมทกุครัง้
หลังใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

เพราะเครื่องจะเก็บและจ�าข้อมูล
ส่วนตวัของคณุไว้ (รวมถึงเว็บไซต์โซเชยีล 
มีเดียต่างๆ) และถึงแม้เครื่องสาธารณะ
หลายที่จะลบข ้อมูลให ้โดยอัตโนมัติ  
แต่แน่นอนว่าท�าด้วยตวัเองย่อมอุน่ใจกว่า

5.ใช้ตูเ้อทเีอม็ทีธ่นาคารเท่านัน้
อกีหนึง่กลโกงยอดฮติคอื การตดิตัง้ 

Card Reader บนตู้เอทีเอ็ม ที่จะน�ามาซึ่ง
การล้วงข้อมลูจากบตัรของคณุ โดยส่วนใหญ่
มักเกิดกับตู ้ ท่ีติดตั้งตามโรงแรมหรือ 
ร ้านสะดวกซื้อ เน่ืองจากไม่ได ้อยู ่ใน
มาตรการรักษาความปลอดภัยของ

ธนาคาร หากเลือกได ้  ให ้กดเงินกับ 
ตู้เอทีเอ็มที่ธนาคารเป็นดีที่สุด

6.เชค็ค่าใช้จ่ายบตัรเครดติอยูเ่สมอ
นักท ่อง เ ท่ียวมักตกเหยื่ อของ

มิจฉาชีพและมักชะล่าใจท่ีจะตรวจสอบ
รายการใช้บัตรเครดิตของตัวเอง ซึ่งกว่า 
จะกลับถึงบ้านก็อาจสูญเงินไปมากแล้ว 
ทางท่ีดี ควรหมั่นเช็คยอดค่าใช้จ่ายบัตร
เครดิตอยู่เสมอ

7.ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ปลอดภัย
สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ช่วยจ�า 

ท่ีดีท่ีสุดในยุค 4.0 ข้อมูลส่วนตัวของเรา
ส่วนใหญ่จงึบรรจอุยู่ในนัน้ ซึง่เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูล เราควรต้ังค่า 
รหัสผ่านให้รัดกุม ล็อกเอาท์ออกจาก 
แอปพลิเคชั่นท่ีมีข ้อมูลส�าคัญ รวมถึง
ระมดัระวังการคลกิเข้าไปในลงิค์ทีไ่ม่คุน้เคย 
โดยเฉพาะบรรดาหน้าต่าง Pop-Up ท่ีอาจ
ดักจับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

8.เปลี่ยนพาสเวิร์ดหน่อยไหม?
มิจฉาชีพเหล่าน้ีมีความอดทนสูง 

พวกมันจะตามแกะรอยข้อมูล แม้คุณจะ
กลับถึงบ้านได้ 2 สัปดาห์แล้วก็ตาม การ
ป้องกันท่ีดีท่ีสุดจึงหนีไม่พ้นการเปลี่ยน
รหสัผ่านบ่อยๆ ไม่ว่าจะกับโทรศพัท์มอืถือ 
บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ท้ังก่อนและ
หลังเดินทาง
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TRAVEL SCAMS
AROUND THE WORLD 
AND HOW TO AVOID THEM5 

1.ตั๋วปลอม!
มีใครบ้างไม่ชอบของถูก ต๋ัวปลอมจึงมักมาในราคาที่ถูกเกินจริงเพ่ือล่อให้เรา

ติดกับดัก แต่ก็ใช่ว่าจะมเีพียงวธีิเดยีว เพราะบางครัง้ ‘ความสะดวกสบาย’ ก็มรีสหวาน 
หลอกคุณให้จ่ายในราคาที่แพงกว่าเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องไปต่อคิวซื้อในแถวอัน 
ยาวเหยียด ซึ่งเมื่อตั๋วมาถึงมือแล้วก็พบว่าเป็นของปลอม! นอกจากเสียตังค์ฟรีแล้ว 
ยังต้องมาน่ังเจ็บใจอีกต่างหาก ทางที่ดีให้จอง/ซื้อตั๋วกับหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง  
หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับการรับรองเป็นดีที่สุด

คงละม้ายคล้ายเวลาสงิโตออกล่าเหย่ือพวกมนัจะพรางตวัไปกบั
สภาพแวดล้อมอย่างแนบเนยีนขณะทีส่ายตาจดจ้องอยูท่ี่เหยือ่อนัโอชะ
กับการเดินทางท่องเที่ยวก็เช่นกันที่พวกมิจฉาชีพมักจะ‘ท�าเนียน’ 
ไม่ให้คณุรูต้วัเมือ่รูต้วัอกีทคีณุอาจต้อง‘เสยีทรพัย์’ไปแล้วเพราะฉะนัน้
ทางที่ดี เรามาท�าความรู้จักกับ‘กลลวง’ประเภทต่างๆและเรียนรู้ 
วิธีป้องกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังกันดีกว่า

2.สร้อยข้อมือและโรสแมรี่ฟรีไม่มีอยู่จริง!
เล่ห์เหล่ียมน้ี มิจฉาชีพมักจดจ้องไปที่นักท่องเที่ยวสาวๆ ในย่านที่คราคร�่าด้วย

นกัท่องเทีย่ว โดยมท่ีาทเีข้ามาพูดคยุอย่างเป็นมติร ก่อนทีจ่ะผกูสร้อยให้บรเิวณข้อมอื 
หรือไม่ก็ย่ืนช่อโรสแมรี่ (หรือดอกไม้อื่นๆ) ให้ ซึ่งเมื่อคุณรับมาแล้วก็จะถูกรีดไถเงิน 
และหากปฏเิสธ พวกมนัจะโหวกเหวกเรยีกร้องความสนใจจากฝงูชน วิธีการหลกีเลีย่ง
กรณีนีก็้คอื เดนิหนีลกูเดียว อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้ามาใส่อะไรในมอืคณุเป็นอนัขาด!

3.อุ๊ย!ขี้นกหล่นเลอะเสื้อ
อุบายนี้มักเกิดขึ้นในยุโรป โดยระหว่างท่ีคุณเดินๆ อยู่น้ันจะรู้สึกเหมือนกับว่า 

มขีีน้ก (หรอืไม่ก็พวกซอสต่างๆ) หล่นมาเลอะเสือ้ของคณุ หลงัจากนัน้ก็จะม ี‘คนแปลกหน้า
ใจด’ี เดนิเข้ามาท�าทีท่าช่วยเหลอื แต่หารูไ้ม่ว่าอกีมอืหนึง่ได้ล้วงเอากระเป๋าสตางค์หรอื
ของมค่ีาของคณุไปแล้ว ซึง่ถ้าไม่อยากมาน่ังเสยีใจทีหลงั หากเจอเหตกุารณ์ลกัษณะนี้ 
ให้ท�าความสะอาดด้วยตัวของคุณเอง ไม่ปล่อยให้คนแปลกหน้ามาช่วยเหลือ

4.ขอเงินๆหน่อยสิ
เด็ก คนหูหนวก คนตาบอด คนแก่ คนท้อง หรือแม้กระท่ังบรรดาแม่ลูกอ่อน 

คนเหล่าน้ีจะดาหน้ามาขอเงินคุณ ซึ่งด้วยคุณธรรม มนุษยธรรม หรือความเมตตา 
ในตัวคุณ ท�าให้ยากที่จะปฏิเสธ ซึ่งในบางครั้งไม่ใช่แค่คนเหล่านี้ แต่พวกสมรู้ร่วมคิด
ยังซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆ แอบดูว่าคุณเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ท่ีไหน เพ่ือท่ีจะตามไปขโมย 
ในภายหลัง ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือ
จรงิๆ หรอืใครอยูใ่นขบวนการต้มตุน๋ ทางท่ีดหีากอยากช่วยเหลอื ซือ้เป็นของกนิ ของใช้
ให้จะดีกว่า

5.ช่วยถ่ายรูปให้มั้ยคะ?
ขณะทีค่ณุก�าลงัเพลดิเพลนิอยู่กับสถานทีท่ีใ่ฝ่ฝันมานาน อาจมคีนเข้ามาเสนอตวั

ถ่ายรูปให้ เพ่ือให้คุณได้มีรูปสวยๆ ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กหรือไอจี แต่ช่วงท่ีก�าลังโพสท่า
งามๆ อยู่นั้น เงยหน้าขึ้นมาอีกที คนใจดีคนน้ันอาจหายตัวไปพร้อมกับกล้องหรือ 
มือถือราคาแพงเข้ากลีบเมฆไปแล้ว ซึ่งหากไม่อยากเสียทรัพย์ คุณอาจต้องอ่าน
สถานการณ์ให้ออก เป็นฝ่ายขอให้เขาถ่ายรปูให้ และถ่ายรปูกลบัให้เป็นการตอบแทน 
น่าจะดีกว่า
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คงไม่มีอะไรแย่เกนิกว่าการต้องมา‘ป่วย’ขณะเดนิทางท่องเทีย่ว
ในทริปที่เก็บตังค์และใฝ่ฝันมาท้ังชีวิตลองนึกถึงความทุกข์ยาก 
ยามคุณนอนซมอยู่บนที่นอนแต่น่ีต้องบวกความทรมานเพ่ิมเป็น 
สิบเท่ากับอาการป่วยในต่างแดนที่ซึ่งเราไม่อาจคาดคะเนมาตรฐาน
การรกัษาอกีท้ังพดูภาษาเขากไ็ม่ได้และถงึแม้ว่า‘ประกนัภยัการเดนิทาง’
จะท�าให้คุณรู้สึกปลอดภัยจากการพบแพทย์และค่ารักษาแต่เชื่อสิว่า 
การป้องกนันัน้ดกีว่าการรกัษาแน่ๆว่าแล้วกม็ี8ค�าแนะน�าในการดแูล
รักษาสุขภาพขณะเดินทางจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกัน

PRO TIPS TO HELP YOU
STAY HEALTHY
WHEN TRAVELLING

1.กินอาหารปรุงสุก
ห ลีกเลี่ยงการกินอาหารดิบใน

ประเทศก�าลังพัฒนา เช่นเดียวกับอาหาร
ในร้านท่ีพ้ืนท่ีปรุงอาหารดูไม่น่าไว้วางใจ 
ซึง่หากคณุโชคร้าย ท้องเสยีขึน้มา วิธีดแูล
ตัวเองในเบื้องต้นคือ หยุดกินอาหาร 
ที่ เป ็นต้นเหตุและดื่มน�้าสะอาดมากๆ 
ติดต่อกัน 2-3 วันจนกว่าอาการจะดีขึ้น

2.ดื่มน�้าสะอาด
อย่างท่ีรู ้ กันว่าในประเทศก�าลัง

พัฒนา น�า้ก๊อก ‘ไม่สามารถดืม่ได้’ จะดืม่ได้
ก็แต่น�้าบรรจุขวด ซึ่งต้องมั่นใจด้วยนะ 
ว่าฝาขวดปิดสนทิ โดยแต่ละวนัควรดืม่น�า้
ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
เ พ่ือป้องกันภาวะขาดน�้าท่ีอาจท�าเอา 
หมดสนุกได้ง่ายๆ

3.ระวังยุง
ยุง เป ็นพาหะของโรคเขตร ้อน 

(Tropical Disease) หลายโรค ทัง้ไข้เลอืดออก 
ไข้เหลือง รวมถึงมาลาเรีย วิธีป้องกันคือ 
ส วมเสื้อและกางเกงขายาวอยู ่ เสมอ  
โดยเฉพาะในเวลาพลบค�่า รวมถึงการใช ้
สเปรย์กันยุงฉีดตามร่างกาย และอย่าลืม
กางมุ้งเวลานอนด้วยล่ะ

4.ป้องกันแสงแดด
พยายามหลีกเลี่ยงแดดแรงๆ (หรือ

ไม่แรงก็เถอะ) เพราะผิวคุณอาจจะไหม้ 
หรอืเป็นลมแดดได้ ทางทีด่คีวรสวมหมวก 

ทาครมีกันแดด ตลอดจนดืม่น�า้เยอะๆ เพ่ือ
ป้องกันภาวะขาดน�้าท่ามกลางอากาศ 
ที่ร้อนจัด

5.ล้างมือให้สะอาด
อย่างท่ีแม่คณุบอกเสมอ “ล้างมอืให้

สะอาดก่อนกินข้าว” เช่นเดยีวกับการช�าระ
ร่างกายให้สะอาดด้วย ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกัน
เชือ้โรคท่ีอาจมาได้จากรอบทศิทางนัน่เอง

6.ไม่สวมถุงยางไม่เมคเลิฟ
อาการสปาร์กเกิดข้ึนได้ทุกท่ี เช่น

เดยีวกับเชือ้ HIV ทีพ่บได้ในหลายประเทศ
ทั่วโลก การมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยจึงเป็น
เร่ืองส�าคัญ การพกถุงยางอนามัยติดตัว
จากบ้านไปด้วยถือเป็นเรือ่งท่ีไม่ควรมองข้าม

7.พกอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ติดตัวเสมอ

ลองนึกสภาพดูว่าหากคุณหกล้ม 
บนภูเขาท่ีใช้เวลาเดินเท้าขึ้นมากว่า 5-6 
ชัว่โมง และพบว่าลมืพลาสเตอร์ติดแผลไว้
บนรถ จะดีกว่าไหม? ถ้าคณุพกพลาสเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดตัวไว้เสมอ

8.ไปพบแพทย์ 
หากพบว่าร่างกายผิดปกติ

และอย่าลืมอ่านฉลากยาอย่าง
ละเอียดว่ามีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่  
โดยเฉพาะผูท้ีม่ปีระวัตกิารแพ้ยา ควรแจ้ง
เภสัชกรให้ทราบด้วยทุกครั้ง

8 
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องค์การอนามัยโลก(WHO)ระบุว่า ‘อุบัติเหตุ’ เป็นสาเหต ุ
การตายของนกัท่องเท่ียวมากกว่าโรคระบาดเสียอกีซึง่จากสถติทิีว่่า
ก็คงเพียงพอให้เราหันมาตระหนักถึงความส�าคัญและท�าความเข้าใจ
วธิกีารป้องกนัตวัจากอบุตัเิหตใุห้มากขึน้ดงัทีมี่ค�าแนะน�ามาบอกต่อกัน
ดังต่อไปนี้

HOW TO 
AVOID ACCIDENTS

DURING TRAVEL

ค�าแนะน�าทั่วไป
1. ศกึษากฎระเบยีบ ข้อห้าม และกฎหมายของสถานทีแ่ละประเทศต่างๆ ทีก่�าลงัจะไป
2. ท�าประกันภยัการเดนิทางทีค่รอบคลมุอบุตัเิหต ุค่ารกัษา และการส่งตวักลบัประเทศ
3. จดัเก็บข้อมลูท่ีส�าคญั ท้ังส�าเนาหนงัสอืเดนิทางและตัว๋เครือ่งบนิในท่ีทีส่ามารถเข้าถึง
ได้ในกรณีฉุกเฉิน
4. ให้ข้อมูลการเดินทาง เบอร์ติดต่อ รวมถึงที่พักไว้กับคนในครอบครัว หรือคนใกล้ตัว

เมื่อขับรถในต่างแดน
1. หลีกเล่ียงการขับรถในประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางถึงต�่า เน่ืองจากกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนค่อนข้างสูง
2. สวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสาร
3. ศึกษากฎจราจรและสภาพถนนของประเทศที่ก�าลังจะเดินทางไปอย่างละเอียด
4. เช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนเดินทาง ท้ังลมยาง (รวมถึงยางอะไหล่) ไฟ เบรก และ
เข็มขัดนิรภัย
5. หลีกเลี่ยงการขี่มอเตอร์ไซค์ในต่างประเทศ

เมื่อเรือจะจม
1. หากได้ยินเสียงแตรสั้น 7 ครั้ง ต่อด้วยเสียงยาวอีก 1 ครั้ง อันเป็นสัญญาณอพยพ
จากกัปตัน ให้ทุกคน ‘ต้ังสติ’ และปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพท่ีทางเรือประกาศ 
ก่อนน�าเรือออก
2. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด เพราะไฟฟ้าอาจถูกตัดและคุณอาจติดอยู่ในลิฟต์ได้ โดย
ให้ใช้บันไดแทนและพยายามเลือกใช้เส้นทางที่มาถึงเรือช่วยชีวิตได้โดยเร็วที่สุด
3. หากเรือเริ่มเอียง ให้พยายามหาที่จับและระมัดระวังสิ่งของที่อาจเลื่อนมาหล่นทับ
4. องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศก�าหนดให้เรอืส�าราญต้องอพยพผูโ้ดยสาร
ลงเรือช่วยชีวิตภายใน 30 นาที เพราะฉะน้ันหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจึงควร
ปฏิบัติตามค�าสั่งของกัปตันและลูกเรืออย่างเคร่งครัด โดยสวมเสื้อชูชีพและขึ้นไปบน 
เรือช่วยชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

เมื่อไฟมา
1. หาเส้นทางหนไีฟทีใ่กล้ทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงแรม พิพิธภัณฑ์ หรอืห้างสรรพสนิค้า
2. หนใีนทนัทโีดยใช้บนัไดหนไีฟ และพยายามหายใจสัน้ ๆ ทางจมกู อย่าหายใจทางปาก
3. ถ้าจ�าเป็นต้องฝ่าควันไฟออกไป ให้หมอบคลานใกล้พ้ืนเข้าไว้ ห้ามว่ิงออกไป เพราะ 
80% ของผู้เสียชีวิตเกิดจากการส�าลักควันและขาดอากาศหายใจ
4. ใช้ผ้าชุบน�้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการส�าลักควัน
5. ถ้ามคีนจ�านวนมากเบยีดเสยีดกัน จงหลกีฝงูชนแล้วพยายามหาทางออกอืน่ เพราะ
หลายคนเสียชีวิตจากการถูกเหยียบ และอย่ากระโดดตึก เพราะหลายคนตื่นกลัวจน
ลืมตัวแล้วกระโดดลงไปจนเสียชีวิต
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ไม่ว่าจะเดนิทางไปส่วนไหนของโลกโอกาสทีจ่ะเกดิ‘ภยัธรรมชาต’ินัน้
มไีด้เสมอแต่เราเคยย้อนถามตวัเองบ้างไหมว่ามคีวามรูท้ีจ่ะ‘เอาชวีติรอด’
มากน้อยแค่ไหนจากมหาภัยอย่างสึนามิแผ่นดินไหวหรือแม้กระท่ัง
พายุเฮอร์ริเคนและเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดก่อนเดินทางควรเช็ค
ประกาศเตือนภัยจากเว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการ- 
ต่างประเทศที่เว็บไซต์www.consular.go.thกันด้วยนะ

NATURAL DISASTER 
SURVIVAL FOR TRAVELERS

สึนามิ
1. หากได้ยินสัญญาณเตือนภัยการเกิด 
สึนามิ ให้ปฏิบัติตามค�าส่ังของทางการ 
ซึ่งอาจเป็นแผนอพยพไปตามจุดต่างๆ 
หรือการหนีขึ้นที่สูง
2. ควรน�าเสบยีง น�า้ดืม่ และอปุกรณ์ยังชพี
ติดตัวไปด้วย
3. หนีออกจากชายฝั่งให้ไกลท่ีสุดเท่าท่ี 
จะเป็นไปได้ (30 เมตรเหนือน�้าทะเล หรือ 
3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง) ถ้ามองกลับไป
แล้วยังเห็นคล่ืนอยู่แสดงว่าคุณยังอาจ 
ตกอยู่ในอันตราย
4. หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้อาคาร สะพาน 
หรือเสาไฟฟ้าที่อาจถล่มลงมาทับ
5. อยู่ในท่ีที่ปลอดภัยจนกว่าเจ้าหน้าท่ี
จะแจ้งว่าคล่ืนยักษ์ยุติลงแล้ว เน่ืองจาก 
สึนามิเป็นชุดคลื่นที่มีความต่อเน่ืองเป็น
ชัว่โมง ซึง่คลืน่ทีต่ามมาทีหลงัอาจอนัตราย
กว่าคลื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้า

แผ่นดินไหว
1. ให้ตั้งสติ อย่าตกใจ อยู่ในที่ที่แข็งแรง 
ปลอดภัย และควรมีไฟฉาย รวมถึงน�้าดื่ม
ติดตัวไว้ด้วย
2. หากอยู่ในอาคาร ให้อยู่ห่างจากประตู 
ระเบยีง หน้าต่าง และมดุเข้าใต้โต๊ะท่ีมคีวาม
มัน่คงแขง็แรง เพ่ือป้องกันการหล่นทับของ
โครงสร้างอาคาร อย่ารบีว่ิงออกไปข้างนอก 
เพราะบนัไดอาจถล่มลงได้ และอย่าใช้ลฟิต์
เพราะอาจตดิอยู่ด้านใน แต่เมือ่การสัน่ไหว
หยดุให้รบีออกจากอาคารในทันที

3. หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถและอยู่ในรถ
กระทัง่การสัน่สะเทอืนหยุดลง โดยหลกีเลีย่ง
การจอดรถบนสะพาน และพ้ืนทีใ่กล้สายไฟ
4. ถ้าอยู่นอกอาคารให้อยู่ในท่ีโล่งแจ้ง 
หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาคารสูงๆ ก�าแพง  
และเสาไฟฟ้า
5. เมือ่เหตกุารณ์สงบแล้ว ให้ไปรวมตวักัน 
ณ ท่ีท่ีนดัหมายกันไว้ และตรวจนบัจ�านวน
สมาชิกว่าอยู่ครบหรือไม่

พายุเฮอร์ริเคน
1 . ด ้วยเทคโนโลยีปัจจุบันท�าให้การ
พยากรณ์การเกิดพายุน้ันแม่นย�ามากขึ้น 
เพราะฉะนั้นหากเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
ให้ตดิตามข่าวสารของทางการอย่างใกล้ชดิ 
และเตรียมอุปกรณ์ยังชีพไว้ให้พร้อม
2. เมื่อพายุก่อตัวแล้ว ให้หาท่ีหลบภัย 
ที่ปลอดภัยที่สุดและพยายามอยู่ห่างจาก 
บานหน้าต่าง
3. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟฟ้าท่ีขาด 
เสาไฟฟ้า และต้นไม้
4. งดเว้นการใช้โทรศพัท์มอืถือ เพราะอาจ
เกิดฟ้าผ่าที่ท�าให้อันตรายถึงชีวิตได้
5. อดทนรอจนกว่าพายุจะสงบ และออกไป
ด้านนอกที่หลบภัยก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าพายุ
สงบแล้ว
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หากมีความจ�าเป ็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มี เหตุการณ์ 
ความไม่สงบทางท่ีดคีณุท�าความคุ้นเคยกบัเหตุการณ์เหล่านัน้ไว้ด้วย 
การหาข้อมูลว่าเป็นการประท้วงเกี่ยวกับอะไรรุนแรงแค่ไหนและ 
เจ้าหน้าทีม่มีาตรการรบัมอือย่างไรเพราะในบางประเทศเมือ่เจ้าหน้าที่
แข็งข้อและตัดสินใจใช้ความรุนแรงก็อาจส่งผลอันตรายต่อทรัพย์สิน
และชีวิตของคุณได้

HOW TO STAY SAFE
DURING CIVIL UNREST

เมื่ออยู่ในประเทศที่ก�าลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2. ตดิต่อสถานทตูแจ้งถึงแผนการเดนิทาง ท่ีพัก และช่วงเวลาท่ีพ�านัก
3. เมื่อทราบข่าวการประท้วง ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าพัก 
    ในพื้นที่ใกล้การชุมนุม
4. หลีกเลี่ยงเส้นทาง/สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้ปฏิบัติหน้าที่
 
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบ
1. หากตกอยู่ท่ามกลางฝงูชน ให้เคลือ่นตัวไปตามฝงูชนและหลกีเลีย่ง 
    การอยู่ใกล้กระจกร้านค้าหรืออาคารต่างๆ
2. อย่าท�าตัวอยากรูอ้ยากเห็น ให้พยายามหาทางออกจากจดุชมุนุม 
    โดยเร็วที่สุด
3. เมื่อหลุดออกจากฝูงชนได้แล้ว อย่าวิ่ง เพราะนั่นจะท�าให้คุณ 
    กลายเป็นจุดสนใจจากเจ้าหน้าที่
4. อย่าฝืน หากถูกทางการจับตัว และให้ติดต่อสถานทูต รวมถึง 
    บริษัทประกันเพื่อขอความช่วยเหลือ
5. หากมีเสียงปืนดังขึ้น ให้ตั้งสติให้ดีและหมอบลงกับพื้นเพื่อหลีก  
    วิถีกระสุน
 
เมื่อติดอยู่ในที่พักใกล้การชุมนุมประท้วง
1. อย่าออกจากที่พัก
2. ติดต่อสถานทูตหรอืสถานกงสลุ และให้ข้อมลูเก่ียวกับสถานการณ์ 
    และที่ตั้งของที่พัก
3. ปิดประต/ูหน้าต่างให้มดิชดิ และอาศยัอยู่ในห้องท่ีคดิว่าปลอดภัยท่ีสดุ
4. หากได้ยินเสยีงปืนหรอืระเบดิ ให้เอาตวัออกห่างจากหน้าต่าง และ 
    ปิดม่านให้มิดชิด เพื่อป้องกันเศษกระจกกระเด็นเข้ามาด้านใน
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของที่พักอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตาม 
    ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด
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ไม่ส�าคัญว่าคุณเดินทางท่องเที่ยวตัวคนเดียว ไปกับเพื่อน 
หรือไปกับครอบครัวเพราะ‘การระมัดระวังตัว’และ‘การรู้เท่าทัน’ 
เล่ห์เพทุบายของเหล่ามิจฉาชีพถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่คุณต้องเรียนรู้ไว้
(บ้าง)เพื่อไม่ให้ทริปในฝันพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตา

WHY CAUTION
IS YOUR BEST ADVENTURE 

TRAVEL COMPANION

กันไว้ดีกว่าแก้
 เราทุกคนในฐานะนักท่องเท่ียว 

ต่างต้องการส�ารวจทุกซอกทุกมุมของ 
จุดหมายปลายทาง แต่กระนั้นหากพบว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวดูไม่น่าไว้วางใจก็จงเชื่อใน
สญัชาตญานและออกห่างพ้ืนท่ีนัน้โดยเรว็
ที่สุด ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินทาง 
คนเดียวในที่เปลี่ยวและในยามวิกาล
 
เป็นมิตรเข้าไว้
แต่ก็อย่าไว้ใจใคร

 หากท�าความรูจ้กักับผูค้นในระหว่าง
ทริป ไม่ว่าจะเป็นคนในกรุ๊ป ไกด์ หรือ 
ค นท้องถ่ิน การแสดงความเป็นมิตร 
ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดี แต่จ�าไว้ว่าอย่า 
ไว้ใจใครมากจนเกินไป ข้อมูลส�าคัญ 
บางอย่างก็ควรเก็บไว้กับตัว
 
มีสติอยู่เสมอ

 อย่าละสายตาจากกระเป๋าหรือ 
ของมค่ีาเป็นอนัขาด มเิช่นนัน้ของเหล่าน้ัน 
อาจตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพโดยท่ีคุณ
ไม่ทันได้ตั้งตัว
 
เข้าเมืองตาหลิ่ว
ต้องหลิ่วตาตาม

 เพราะการละเมดิข้อปฏิบติั หรอืวตัร
ของคนท้องถ่ินน้ัน ไม่ใช่พฤตกิรรมทีน่่ารกั
เอาเสียเลย

 

อย่าท�าตัวเป็นเป้าสายตา
 อย่างท่ีรู ้กันว่า หากอยู่ในสถานท่ี

ท่องเทีย่ว ‘นกัท่องเท่ียว’ มกัเป็นเป้าหมาย
ของมิจฉาชีพ เพราะฉะน้ันการท�าตัว 
ใ ห ้กลมกลืน กับคนพ้ืนที่ หรื อสภาพ
แวดล้อมก็เป็นวิธีการป้องกันตัววิธีหน่ึง 
เคร่ืองประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม หรือ
แม้แต่อุปกรณ์ถ่ายภาพก็เอาแต่พอดี  
อย่าขนไปเยอะจนตกเป็นเป้าสายตา
 
มั่นใจเข้าไว้

 นอกจากการแต่งตัวให้กลมกลืน
แล้ว ใครจะรู้ว่า ‘ความมั่นใจ’ จะช่วยให้
คุณรอดพ้นจากบรรดาโจรได้ด้วย เพราะ
การท�าตัวเก้ๆ กังๆ จะท�าให้คุณตกเป็น 
เป้าสายตาของมิจฉาชีพได้โดยง่าย
 
สุภาพเสมอ

 อย่าแสดงพฤติกรรมท่ีหยาบคาย 
อันเป็นการคุกคามผู้อื่น เพราะไม่เพียง 
แต่เป็นการแสดงถึงความไร้มารยาท  
ยังจะอาจถูกเหมารวมว่าเป็นพฤติกรรม 
อันย�่าแย่ของ ‘นักท่องเที่ยวชาวไทย’ ด้วย
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DO I REALLY NEED TO BUY
TRAVEL INSURANCE?
ประกันภัยการเดินทางคือการคุ้มครอง‘เหตุไม่คาดฝัน’ที่อาจ

เกดิข้ึนระหว่างเดนิทางท่องเทีย่วโดยสามารถซ้ือได้จากหลายช่องทาง
ทัง้จากสายการบนิเรอืส�าราญบรษิทัประกนัภัยหรอืแม้แต่บตัรเครดติ
ที่คุณถืออยู่ซึ่งความคุ้มครองของประกันภัยนั้นแตกต่างกันออกไป
ตามเงื่อนไขของบริษัทที่เลือกซื้อ

แม้จะดเูหมอืนเป็นการเดมิพนัแต่ถ้าถามเรา‘มไีว้’กอ็ุน่ใจด!ี

โดยส่วนใหญ่คุ้มครองผลประโยชน์ใน 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1.การเลื่อนหรือ 
การบอกเลิกการเดินทาง 2.การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ
ทรัพย์สินส่วนตัว 3.ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ และ 4.การเสียชีวิตหรือ 
การสญูเสยีอวยัวะ ซึง่ค่าเบีย้ประกันท่ีเราต้องจ่ายนัน้ขึน้อยู่กับแผนการครอบคลมุทีเ่ลอืก
และจ�านวนวันทีเ่ดนิทาง ยิง่จ�านวนวนัมากและค่าคุม้ครองสงู เบีย้ประกันก็จะย่ิงแพง

 ทีน้ีเมื่อถามว่า การซื้อประกันภัยการเดินทางน้ัน ‘จ�าเป็นหรือไม่?’ ก็จะตอบว่า 
‘เหมือนการเดิมพัน’ เพราะคงเป็นประโยชน์มาก หากเกิดเหตุไม่คาดฝันและจ�าเป็น
ต้องเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ (ซึ่งบอกเลยว่าแพงเอามากๆ) ในทางกลับกัน  
หากการเดนิทางของคณุราบรืน่ดก็ีเท่ากับว่าคณุเสยีค่าเบีย้ประกันนัน้ไปฟรีๆ  (ซึง่จรงิๆ 
มันก็ดีแหละที่ไม่เกิดเหตุร้ายกับเรา)

 อ่านมาถึงตรงน้ี ถ้าคิดว่ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ลองพิจารณาจากปัจจัยเหล่าน้ี
ประกอบการตัดสินใจกันดูได้

1.พิจารณาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ย่ิงทริปของคุณมีอัตราความเสี่ยงมากเท่าไร ความจ�าเป็นในการซื้อประกันภัย
อาจมมีากขึน้เท่านัน้ อาท ิการเดนิทางในฤดหูนาว หรอืการไปเทีย่วแครบิเบยีน
ในช่วงที่พายุเข้า เป็นต้น

2.ตรวจสอบความคุ้มครองจากบัตรเครดิต
หลายคนอาจไม่ทราบว่าบัตรเครดิตท่ีถืออยู่ มีวงเงินคุ้มครองประกันภัย 
การเดินทางด้วย เพราะฉะนั้นหากไม่อยากเสียสิทธ์ิ ให้ตรวจสอบรายละเอียด
กับธนาคารเจ้าของบัตรก่อนเดินทาง

3.เปรยีบเทยีบการคุม้ครองและเบีย้ประกันของบรษิทัต่างๆ
โดยเลือกแผนประกันภัยที่คิดว่าเหมาะกับตัวเราที่สุด อ่านรายละเอียดเงื่อนไข
ต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และตัดสินใจซื้อก่อนเดินทาง ซึ่งปัจจุบันเบี้ยประกัน
เริ่มต้นที่หลักร้อยเท่านั้น
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THE ULTIMATE TRAVEL 
SAFETY CHECKLIST
อ่านมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าเนื้อหาในหนังสือ‘TRAVELWISELY’ 

เล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทางทุกคนไม่มากก็น้อยแต่ก่อนที่จะ
จากกนัไปเรามเีชค็ลสิต์วธีิการเดนิทางท่องเทีย่วอย่างปลอดภัยมาให้
ทุกคนได้ส�ารวจความพร้อมก่อนออกเดินทางกันซึ่งหากท�าได้ตามนี้
กค็งจะเป็น‘เกราะป้องกัน’ช้ันดใีห้ทรปิในฝันของคุณไม่ว่าใกล้หรอืไกล
เป็นไปอย่างสนุกสนานราบรื่นและปลอดภัยอย่างแน่นอน

GetInformed
ศึกษาข้อมูลของเมือง/ประเทศที่จะไป
เช็คข่าวสาร/ประกาศเตือนภัยต่างๆ  

     จากสถานกงสุล
บันทึกข้อมูลสถานทูต/สถานกงสุลไทย 

     ในประเทศที่จะไป
เช็คอัตราแลกเปล่ียนและแลกเงินสด 

     แต่พอใช้

GetRequiredDocuments
เตรียมพาสปอร์ตท่ีมีอายุการใช้งาน 

     ไม่ต�่ากว่า 6 เดือน
ขอวีซ่าให้พร้อม (ส�าหรบัประเทศท่ีต้องใช้)
ซื้อประกันภัยการเดินทาง
ตรวจสุขภาพ/ฉีดวัคซีน
เตรียมโปรแกรมการเดินทางและ
ตั๋วเครื่องบิน
ท�าส�าเนาเอกสารเก็บไว้กับตัว 1 ชุด
ส�าเนาอีกชุดเก็บไว้กับครอบครัว
หรือคนสนิท
 

GettingReady
เรียนรู้มารยาท กฎกติกาของ
แต่ละประเทศ
เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง
แจ้งธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต 

     ก่อนเดินทาง
เก็บของมีค่าไว้ที่บ้าน เอาของไป
เท่าที่จ�าเป็น
พกยาประจ�าตัวพร้อมฉลากติดตัวเสมอ
มอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ด้วยอุ่นใจกว่า
อย่าลืมท�าแท็กชื่อ/ข้อมูลติดต่อ
ติดกระเป๋าทุกใบ
  

BeforeDeparture
andattheAirport

นับจ�านวนเงินสดก่อนออกเดินทาง
เช็คอินแต่เนิ่นๆ และรีบผ่าน ตม.ทันที
ระมัดระวังของมีค่า อย่าทิ้งไว้
โดยไม่มีใครเฝ้า
อย่ารับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้า
โดยเด็ดขาด
ให้ความสนใจกับประกาศของพนักงาน 

     ต้อนรับบนเครื่องบิน
 

WhenTraveling
มีสติตลอดเวลา!
พกพาสปอร์ตไว้กับตัวเสมอ
บันทึกเบอร์โทรศัพท์ส�าคัญ
ไว้ในโทรศัพท์มือถือ
เก็บของมีค่าให้มิดชิด
อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้า 

     โดยเด็ดขาด
ไม่ละเมิดกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ 
หลีกเลี่ยงการเดินทางยามวิกาล
อย่านับเงินสดในที่สาธารณะ
หลีกเล่ียงการกนิอาหารท่ีดไูม่น่าไว้วางใจ
เชื่อฟังค�าเตือนจากทางการ
อย่างเคร่งครัด
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3.ได้เทีย่วตามโปรเเกรมทีก่�าหนด
ไปกับทัวร์ได้เท่ียวตามโปรเเกรม 

ทีก่�าหนดไว้ตัง้เเต่ต้น ทีส่�าคญัมรีถส�าหรบั
คณะทัวร์บริการไม่ต้องกังวลกับสัมภาระ
หรือการเดินทางลากกระเป๋าเดินทาง

4.หมดกงัวลเร่ืองภาษา
ตลอดทรปิมหีวัหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถ่ิน 

หรอืทมีงานดแูลใกล้ชดิพร้อมให้ค�าเเนะน�า
ตัง้เเต่เรือ่งข้อมลูประเทศนัน้ ๆ  อาหารการ
กิน จนไปถึงช้อปปิ้งอะไรเป็นของฝากดี

1.ไปกับทวัร์ทัง้ชวัร์ทัง้ชิลล์..
การเตรียมตัวเดินทางด้วยตัวเอง

ต้องท�าการบ้านอย่างละเอยีด เเต่ถ้าเท่ียว
กับทัวร์ทุกสิ่งถูกเตรียมไว้พร้อมสรรพ

2.งบประมาณไม่บานปลาย
ค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นส่วนใหญ่ ถูกรวม

อยู่ในราคาขายแล้ว ยิ่งถ้าช่วงไหนมีราคา
โปรโมชัน่ก็จะย่ิงรูส้กึว่าชวีติดีด๊.ี..เตรยีมพ็
อกเก็ตมันนี่ส�าหรับทริป และช้อปปิ ้ง
เท่านั้น

เที่ยวกับทัวร์ ดีชัวร์อย่างไร
การไปเที่ยวต่างประเทศตามรอยทริปในฝันอย่างที่มโนไว้

จะให้ราบรื่นงบประมาณไม่บานปลายเที่ยวครบทั้งช้อปเเชะชิลล์..
บริษัททัวร์มืออาชีพจะเป็นค�าตอบสุดท้ายได้ชัวร์หรือไม่

5.เท่ียวเป็นกลุม่ใหญ่ปลอดภยักว่า
ไกด์ท้องถ่ินจะคอยเเนะน�ามารยาท

สากลที่ควรและไม่ควรท�าในท้องถ่ินน้ัน ๆ 
ท�าให้เราท่องเที่ยวอย่างสุขใจ 

เลือกทัวร์อย่างไร..ไม่ให้โดนเท
บริษัททัวร์มีให้เลือกมากมายแต่บริษัทไหนที่จะท�าให้ทริปในฝัน

ประทับใจและกลายเป็นจริงไม่โดนทิ้งโดนเท....

1.จดทะเบยีนประกอบธรุกจิน�าเทีย่วอย่างถกูต้อง
สามารถตรวจสอบบริษัททัวร์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจน�าเท่ียวอย่างถูกต้องได้ท่ีเว็บไซต์ส�านักทะเบียนธุรกิจ 
น�าเทีย่วและมคัคุเทศก์กรมการท่องเทีย่ว www.tourism.go.th และ
ตรวจดูว่าบรษิทัทัวร์นัน้เป็นสมาชกิของสมาคมการค้าใดหรอืไม่

2.เลือกบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ
จากการพูดคุยของผู้ท่ีเดินทางจริง หรือ 

จะเป็นนกัสบืออนไลน์ อ่านรวิีวต่าง ๆ  ทีเ่เนะน�าไว้
จากเพจหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้

  3.ศึกษาโปรเเกรมทัวร์อย่างละเอียด
  อย่าเน้นเลือกราคาทัวร์ที่ถูกเกินไป

   ก่อนตัดสนิใจซือ้ควรเลอืกโปรแกรมท่ีตรงตาม
ความต้องการ ควรเลีย่งโปรเเกรมทีช่ีเ้เจงรายละเอยีดไม่ชดัเจน หรอืดทูีร่าคา
เพียงอย่างเดียวเพราะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

4.การโอนเงิน
ควรตรวจสอบชือ่บญัชธีนาคารปลายทาง

ว่าเป็นเลขทีบ่ญัชทีีใ่ช้ส�าหรบัโอนเงนิค่าทัวร์ของ
บรษิทัท่ีถกูต้อง โดยตรวจสอบกับทางบรษิทัทวัร์
โดยตรงก่อนท�าการโอนเงินทุกครั้ง
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56 TRAVEL WISELY

128 / 45 5 TH FLOOR , UNIT G, PATATHAI PLAZA, 
PHAYATHAI ROAD, RAJATHAVEE BANGKOK 10400 

TEL.(+66) 2214-6175-78 FAX.(+66) 2214-6179-80 
E-MAIL: TTAA@TTAA.OR.TH WEBSITE: WWW.TTAA.OR.TH

PACK YOUR BEST SUIT 
AND YOUR SHARPEST ATTITUDE,
HAVE A SAFE TRIP.

“

”


