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 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “หลักการมัคคุเทศก”์ เล่มนี้ ผู้จัดท าได้เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์  (Principles of Tour Guide) รหัสวิชา 
VN71101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว  คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือ
ธุรกิจการท่องเที่ยว จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าเพ่ิมเติมในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์  

ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแล้วยังเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 
ตลอดจนผู้ท างานในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้มีสาระเกี่ยวกับ  ความหมายและความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์ คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ บทบาท
หน้าที่ และการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ ความรู้เกี่ยวกับ
พิธีการเข้า–ออกนอกราชอาณาจักร เทคนิคการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว  และ
ความรู้ทั่วไปส าหรับมัคคุเทศก์ 
 ในการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ต ารา
และแนวความคิดจากเจ้าของผลงานต่างๆ ดังที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุน
และให้โอกาสกับผู้เขียนในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการ
สอนนี้จะอ านวยประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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แผนบริหารการสอนรายวิชา 
 

รหัสวิชา VN71101 

รายวิชา หลักการมัคคุเทศก ์      หน่วยกิต 3(2-2-5) 

(Principles of Tourist Guide) 

รวมเรียน  15   สัปดาห์       รวม  60   ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของมัคคุ เทศก์ บทบาท หน้าที่  ของมัคคุ เทศก์  
บุคลิกลักษณะ การวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้น า
นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ การตรวจคนเข้าเมือง ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและเอกสาร
ประกอบการเดินทาง 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายและความส าคัญของมัคคุเทศก์ 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ บุคลิกลักษณะ การวางตัว การพูดจา มรรยาทและ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้น านักท่องเที่ยวและเข้าใจความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หน่วยงาน และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือและเอกสารประกอบการเดินทางสามารถน าเอาความรู้
เกี่ยวกับพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   8 ชั่วโมง 
 ความหมายของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

รูปแบบของการท่องเที่ยว 

 ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 สรุป 



ฌ 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์     8 ชั่วโมง 
 ความหมายของมัคคุเทศก์ 
 ประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์ 

 ความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
 การปรับตัวของอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต 

 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์       8 ชั่วโมง 
 ประเภทของมัคคุเทศก์ 

 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 

 มารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ 

 ศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ 
 จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 4 บทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์    8 ชั่วโมง 
บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 

 บทบาทหน้าที่ของผู้น าเที่ยว 

 การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศ 

 การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่ียวในประเทศ 

 การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ 

 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 



ญ 

 

บทที่ 5 ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์     4 ชั่วโมง 
 ธุรกิจที่พักแรม 

 ธุรกิจขนส่ง 
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับพิธีการเข้า – ออกนอกราชอาณาจักร    8 ชั่วโมง 
 ประเภทของหนังสือเดินทางและวีซ่า 

 การตรวจลงตราหน้าหนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว 

 วิธีการศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยว 

 รายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา 

 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 7 เทคนิคการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว   8 ชั่วโมง 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 เทคนิคการน าเที่ยว 

 การวางแผนในการน าเที่ยว 

 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 

 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 8 ความรู้ทั่วไปส าหรับมัคคุเทศก์      8 ชั่วโมง 
 ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก 
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 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

 ความรู้เรื่องไทย 

 ความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 

 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการสอนเนื้อหา ตั้งค าถาม เพ่ือน าไปสู่การบรรยาย และ
มีการถามตอบปัญหาในประเด็นที่นักศึกษามีข้อสงสัย 

 2. การสอนแบบอภิปราย แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ก าหนดหัวข้ออภิปราย แล้วน าเสนอผล
อภิปรายของแต่ละกลุ่ม จากนั้นผู้สอนน าผลอภิปรายสู่การสรุปด้วยค าถามให้ได้ความรู้จุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

 3. วิธีการสอนแบบยกตัวอย่างสถานการณ์ น าสถานการณ์มาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาคิดและ
วิเคราะห์ร่วมกัน จากนั้นอธิบายเหตุผล และสรุปความรู้ที่ได้ 
 4. วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ แบ่งกลุ่มนักศึกษา ก าหนดหัวข้อ แล้วให้นักศึกษา
แสดงบทบาทสมมุติ จากนั้นผู้สอนน าผลอภิปรายสู่การสรุปด้วยค าถามให้ได้ความรู้จุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

 5. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ให้นักศึกษา ไปศึกษาบทเรียนที่ก าหนดให้แล้วจัดท า
รายงานผลการศึกษา แล้วน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดีทัศน์ 
 3. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
 4. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

 5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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การวัดและประเมินผล 
 การวัดผล 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   60  คะแนน 

เข้าเรียน      5 คะแนน 

ทดสอบระหว่างเรียน    5 คะแนน 

งานกลุ่ม     10 คะแนน 

งานเดี่ยว     10 คะแนน 

สอบกลางภาค    30 คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   40 คะแนน 

 

การประเมินผล 
ระดับคะแนน   เกรด 

  80-100    A 

  75-79    B+ 

  70-74    B 

  65-69    C+ 

  60-64    C 

  55-59    D+ 

  50-54    D 

   0-49    F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

เร่ือง มัคคุเทศก์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความหมายของการท่องเที่ยว 

 2. ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 3. รูปแบบของการท่องเที่ยว 

 4. ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 5. ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 6. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวได้ 
 2. ชี้แจงรูปแบบของการท่องเที่ยวได้ 
 3. บอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
 4. อภิปรายผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 

1.1 บรรยาย 

1.2 ยกตัวอย่าง 
1.3 อภิปรายกลุ่มย่อย 

1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 ปฐมนิเทศ และอธิบายแนวทางการเรียนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
2.2 ทดสอบก่อนเรียน 

2.3 บรรยายเนื้อหาบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 โดยการใช้ Powerpoint 

ในการน าเสนอ เกี่ยวกับเรื่องความหมายของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยว 
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รูปแบบของการท่องเที่ยว ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2.4 ครูผู้สอนและนักศึกษารว่มกันอภิปรายสรุปเนื้อหาในบทเรียน 

2.5 แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มละ 5 คน ร่วมกันศึกษาอภิปราย ผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

2.6 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลสรุปเนื้อหาสาระจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

2.7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย 

2.8 ครูผู้สอนให้ค าแนะน า อธิบายสรุปเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมเติม 

2.9 ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

2.10 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 1 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการมัคคุเทศก์บทที่ 1 

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 

2. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 

3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 

4. ตรวจผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

5. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี 1 
ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และสร้างรายได้ให้กับหลายประเทศทั่วโลก
การท่องเที่ยวจึงนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดธุรกิจด้านการ
บริการ ตลอดถึงการพัฒนาด้านการบริการโดยปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลายตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากข้ึน นอกจากนั้นยังเป็นการกระจายรายได้สู่ธุรกิจทั้งระดับบนและระดับ
ล่าง สร้างอาชีพทั้งในเมืองและชนบท และรัฐบาลยังมีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดรายได้เข้ามาในประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ในบทนี้จึงขออธิบายถึงความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการ
ตลอดถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นความรู้พ้ืนฐานก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์  
 

ความหมายของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 ความหมายของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีหน่วยงานองค์และ
นักวิชาการได้ให้ความหมายที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ความหมายของการท่องเที่ยว  การที่จะอธิบายความหมายของการท่องเที่ยว 
(Tourism) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนนั้น เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากมีความหมายในเชิงกว้าง 
และในการอธิบายความหมายต้องขึ้นอยู่กับบริบทหรือสถานการณ์ในขณะนั้น ดังนั้นจึง ได้มีผู้นิยาม
ความหมายของการท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 
 องค์การท่องเที่ยวโลก (Word Tourism Organization: WTO,อ้างใน ศรัญยา วรากุลวิทย์, 
2551: 2) แห่งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมายของการท่องเที่ยวว่า การเดินทางใด ๆ  
ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการดังต่อไปนี้ 
 1. การเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจ าไปยังสถานที่อ่ืนๆ เป็นการชั่วคราว หมายถึง
เป็นการเปลี่ยนสถานที่จากที่ๆเคยอยู่อาศัยเป็นประจ าเดินทางไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เช่น 
นักท่องเที่ยวออกเดินทางจากบ้านไปเที่ยวทะเลแล้วเดินทางกลับ อาจใช้เวลาพักผ่อน 1-2 สัปดาห์ 
เป็นต้น 
 2. การเดินทางนั้นผู้เดินทาง เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ หมายถึง 
ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยความเต็มใจ ไม่มีการบังคับหรือว่าจ้างให้เดินทาง เช่น นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีความพอใจ และสมัครใจที่จะเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่มีใครบังคับ 
เป็นต้น
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 3. การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบ อาชีพหรือหารายได้ 
หมายถึง การเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามไม่ใช่ไปเพ่ือสร้างอาชีพหรือหารายได้จากการเดินทางนั้นๆ 
เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเที่ยวเสร็จแล้วก็เดินทางกลับ โดยไม่ได้ไป
ประกอบธุรกิจเพ่ือหารายได้ เป็นต้น 
 ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี (2527: 15) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือการ 
เดินทางที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว และเป็นไปตามความจูงใจของผู้เดินทาง อีกทั้งต้องมิใช่เพ่ือรับ 
สินจ้างในการนั้น 
 ประเสริฐ วิทยารัฐ (2530: 3) กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจาก
สินค้าอ่ืน คือ ผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวต้องมาหาสินค้าด้วยตนเองแทนที่ สินค้าจะไปหาผู้ซื้อ ส าหรับตัว
สินค้าก็มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปก็คือ ผู้ซื้อไม่สามารถเก็บสินค้า ไว้เป็นสมบัติได้ แต่ผู้ซื้อจะ
ได้รับความรื่นรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลกใหม่ ความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย ความคุ้มค่าของ
ผู้ซื้อจึงอยู่ที่ความพึงพอใจ ความประทับใจ และมีการบอกเล่าถึงความประทับใจแก่ผู้อ่ืนเพ่ือชักชวน
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว   
 วินิจ วีรยางกูร (2533: 1-2) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทาง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
เพ่ือศึกษาหาความรู้ เพ่ือการติดต่อธุรกิจตลอดจน การเยี่ยมญาติพ่ีน้อง เป็นการ ท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
ฉะนั้น ปรากฏการณ์เก่ียวกับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จึงเป็นกิจกรรมรายใหญ่ที่มีการ ขยายตัวเพ่ิมข้ึน
ตามล าดับจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกวันนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกหาก
เปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ   
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556: 16-17) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทาง 
(Travel) ถ้าไม่มีการเดินทางก็ไม่มีการท่องเที่ยว แต่ต้องเป็นการเดินทางที่เป็นการชั่วคราวด้วยความ
สมัครใจมิใช่ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้าง แต่เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่นเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมนา เป็นต้น 
มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางที่ ไม่ใช่การท่องเที่ยว ถ้าหากการเดินทางอยู่ในเงื่อนไข 6 ประการ
ดังต่อไปนี้คือ 

1. เป็นการเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในประเทศท่ีเดินทาง 
ไป 

2. เป็นการเดินทางโดยตั้งใจจะไปตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศที่เดินทางไป 
3. เป็นการเดินทางเข้าไปประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติงานด้านการทูตหรือองค์การ 

ระหว่างประเทศ หรือเอกชนอื่นๆ โดยได้รับค่าจ้างตอบแทน 
4. เป็นการเดินทางเข้าพรมแดนไปท างานนอกประเทศทุกวันเป็นประจ า 
5. เป็นการเดินทางผ่านโดยไม่แวะลง แม้ว่าการเดินทางจะอยู่ในอาณาเขตของประเทศหนึ่ง 

ประเทศใดเป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงก็ตาม 
6. เป็นการเดินทางที่ถูกบังคับให้เดินทาง เช่นการน ากองทหารเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยัง 

อีกท่ีหนึ่ง หรือการย้ายนักโทษจากที่คุมขังหนึ่ง เป็นต้น 

 จากค าจ ากัดความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่ง
ไปยังที่หนึ่งด้วยความสมัครใจ และไม่ได้ไปเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ และเป็นการเดินทางไป
ชั่วคราวไม่ได้อยู่อาศัยเป็นการถาวร และเป็นการเดินทางที่ไม่ได้จ ากัดเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
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ไปเพื่อพักผ่อน ทัศนศึกษา หาความรู้ ประชุมสัมนา กีฬา รักษาโรคดูแลสุขภาพ หรือการผจญภัย  
เป็นต้น 
 2. ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้ค านิยามของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องประกอบด้วยค าว่า “อุตสาหกรรม” และค าว่า “การท่องเที่ยว” ค าว่า
อุตสาหกรรมหมายถึง การประกอบกิจกรรมการผลิตต่างๆ ด้วยเงินทุน แรงงาน เครื่องจักร และการ
บริหารจัดการร่วมกันเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ส าหรับมนุษย์ ส่วน
ค าว่า การท่องเที่ยวได้อธิบายความหมายไปแล้วข้างต้น ดังนั้นเพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากข้ึน ได้มีนักวิชาการให้ค านิยามไว้มากมายดังนี้ 
 ส าหรับค าจ ากัดความของนิยามอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2522 ให้ความหมายไว้ว่าอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวหมายถึง อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทนและหมายรวมถึง  

1. ธุรกิจน าเที่ยว 
2. ธุรกิจโรงแรม 
3.ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับ 

นักท่องเที่ยว 
4. ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว 
5. ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว 
6. การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการ 

ด าเนินงานอื่นใด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักจูงหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 
 โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552: 7-8) กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง
ทีก่ระตุ้นให้ธุรกิจเพ่ือการผลิตสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ มีการพัฒนาเพ่ือการแข่งขันและทันสมัย 
เพ่ือน ามาเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักอาศัย และธุรกิจ
ร้านอาหาร รูปแบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ การค้าขายของที่ระลึกต่างๆ ท าให้มี
ดุลการช าระเงินดีขึ้น มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศมากข้ึน 

 นิศา ชัชกุล (2554: 7) กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 
หมายถึง ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูงใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ     
มีการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การควบคุม (Controlling) และการตลาด 
(Marketing) และครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อม
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบของการจัดการในอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
 จากค าจ ากัดความดังกล่าว สามารถสรุปความหมายของค าว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ 
อุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยต้องอาศัยทั้งแรงงานและแรงทุนสูง ตลอดทั้งต้องมีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตและการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ผู้มาเยือน 
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รูปแบบของการท่องเที่ยว 
 
 เมื่อทราบความหมายของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่งที่จะต้องทราบคือรูปแบบของการท่องเที่ยวซึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
การเดินทาง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ดังนั้นการ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้มีความหลายหลายจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญกับการท่องเที่ยว 
และควรที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาองค์การท่องเที่ยวโลก (Word Tourism 
Organization หรือ WTO) ได้ก าหนดรูปแบบไว้ 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ (Goeldner and Ritchies, 
2006) 

1.  รปูแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบด้วย 
1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึงการท่อง เที่ยว 
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวของภายใต้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบ
นิเวศอยางยั่งยืน 

1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็น หินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหินงอกหินย้อย เพ่ือดูความงามของ
ภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และ
ฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

1.4  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่
เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชมความสวยงาม 
ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ    
มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แห่งนั้น 

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาว
ตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริย
จักรวาล  มีความรู้ความประทับใจ  ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน บนพื้นฐาน 
 2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด้วย 

2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความ
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รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

2.2 การท่ องเที่ ยวงานชมวัฒ นธรรมและประเพณี  (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น 
ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ  การเคารพ
พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว 

2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism)  หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ
มีความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบด้วย 

3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความ
งาม (Health Beauty and Spa) 

3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา  (Edu-Meditation Tourism)  หมายถึง 
การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมี
การฝึกท าสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมี
จิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย เช่น  การท าอาหารไทยการนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรม
ไทย   รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง  เป็นต้น 

3.3 การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของ
ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านภูไทย หมู่บ้านชาวกูย หมู่บ้านชาว
กะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นมีคุณค่าและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเล่น
กีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตคลื่น 
สกีน ้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่
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เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่อง เที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแล้วได้รับความ
สนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่ 

3.6 ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว แ บ บ โฮ ม ส เต ย์ แ ล ะ ฟ า ร์ ม ส เต ย์  (Home Stay & Farm 
Stay) หมายถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตส านึกต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

3.7 การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลายหลัง
เกษียณอายุจากการท างานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของชีวิตคือ การ
ท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3–4 ครั้งต่อปี คราวละนานๆ อย่างน้อย 1 เดือน 

3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) หมายถึงการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทที่ประสบความส าเร็จ  (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกิน
เป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจ าหน่ายรถยนต์  ผู้แทนบริษัทจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทนบริษัท
จ าหน่ายเครื่องส าอาง  จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้นได้มากตามที่
บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดน าเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการพัก
แรมตั้งแต่ 2–7 วัน เป็นรายการน าเที่ยวชมสถานท่องเที่ยวต่างๆ อาจเป็นรายการน าเที่ยวแบบ
ผสมผสาน หรือรายการน าเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

3.9 การท่ องเที่ ยวเพ่ือการประชุม  (MICE หมายถึง M=Meeting/I= Incentive/ 
C=Conference / E=Exhibition)  เป็นการจัดน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการ
จัดน าเที่ยวก่อนการประชุม (Pre-tour) และการจัดรายการน าเที่ยวหลังการประชุม (Post-tour) โดย
การจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ เพ่ือบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง 
หรือส าหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือ
รายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว 

3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่อง เที่ยวคัดสรร
รูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
แตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่  2–7 วันหรือมากกว่านั้นเช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ 
(Agro-Historical Tourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-Adventure Travel) การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (Geo-Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม  (Agro-Cultural Tourism) เป็นต้น 

โดยสรุปรูปแบบของการท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งผลของ
การท่องเที่ยวจะเกิดมิติในแง่บวกหรือลบ นอกจากนี้ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวได้พิจารณาจากความ
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ต้องการหรือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมท าให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ ขึ้นมาเช่น 
Green Tourism ที่คนมาท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น  การ
ท่องเที่ยวในเกาะสมุย หรือ War Tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม 
เช่น  การท่องเที่ ยวสะพานข้ามแม่น ้ าแคว จังหวัดกาญจนบุ รีหรือ Volunteer Tourism  ที่
นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมาช่วยท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ 
เช่น การที่มีอาสาสมัครมาช่วยงานสึนามิในประเทศไทย เป็นต้น 
 

ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างมากสามารถสร้างรายได้ ให้กับประเทศ
มากมาย นอกจากนั้นยังกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันให้มากขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักอาศัย และธุรกิจร้านอาหาร รูปแบบการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ การค้าขายของที่ระลึกต่าง ๆ ท าให้มีดุลการช าระเงินดีขึ้น มี
เงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศมากขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงนับว่ามีความส าคัญกับทุก
ประเทศทั่วโลก ดังนั้นจึงจะกล่าวถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

1.  ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ ความส าคัญของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2558: 4-6) 

1.1 การท่องเที่ยวยังคงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการขยายตัวของ GDP ด้านการท่องเที่ยวโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจสูงถึง 
7.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ GDP โลกและก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 284 
ล้านคนทั่วโลก โดยภูมิภาคต่างๆ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นยกเว้นทวีปแอฟริกาที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวติดลบร้อยละ 5 จีนยังคงเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวประเทศอ่ืนสูงสุด 
เช่นเดียวกับอินเดีย แอฟริกาใต้ และอียิปต์ ตรงกันข้ามกับรัสเซียและบราซิล ที่การใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ และค่าเงินที่ลดค่าลงอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งส่งผลต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวรัสเซียในไทย ที่ลดลงตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อเดือน 

1.2 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงมีความส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการ
จ้างงาน World Travel & Tourism Council (WTTC) วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการ
เดินทางและท่องเที่ยวโลกในปี 2558 จากข้อมูลที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 
(GDP) ด้านการท่องเที่ยวและเดินทางของโลกคาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ  3.5 ซึ่งสูงกว่าการ
ขยายตัวของ GDP รวมของโลกที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 2.5 โดยมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลก
มูลค่าถึง 7.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ GDP โลกและก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 
284 ล้านคนทั่วโลก อย่างไรก็ตามตัวเลขการคาดการณ์ดังกล่าวลดลงจากท่ีเคยคาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี 
2558 ร้อยละ 0.2 เนื่องจากการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ลดลงจากร้อยละ  2.9 เป็นร้อย
ละ 2.5 อันเป็นผลจากราคาสินค้าตกต่ าซึ่งกระทบไปยังอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศหลักๆ อย่างเช่น 
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บราซิล เยอรมัน และประเทศในทวีปแอฟริกา การลดลงของการใช้จ่ายภายในประเทศและการลงทุน
ทางด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวยังคงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้แต่ต้นปี 

1.3 การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเติบโตในอัตราค่อนข้างสูง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรงทางการท่องเที่ยว (Tourism 
Direct GDP: TDGDP) ประมาณร้อยละ 5.45 เมื่อเทียบกับ GDP รวมของประเทศ สัดส่วนดังกล่าวนี้
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยล าดับ และก่อให้เกิดการจ้างงานในไตรมาสนี้ประมาณ 4.45 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 11.64 ของการจ้างงานของประเทศโดยรวม และดุลการท่องเที่ยวเกินดุลถึง 284.22 ล้านบาท 
 2. ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสังคมและการเมือง ความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสังคมและการเมืองประกอบด้วยหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้ (สมบัติ กาญจน
กิจ, 2557: 149) 

2.1 การท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดสันติภาพ
ความเป็นมิตรไมตรี และความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน 

2.2. การท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้เกิดแก่
ท้องถิ่น ท าให้มีการก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ มีการลงทุนทางด้านการผลิตเพ่ือรองรับการบริการแก่ผู้มาเยือน
ท้องถิ่น ท าให้ประชาชนมีรายได้จากการมีงานท า จึงท าให้อย่ดีกินดีมีความสุขโดยทั่วกัน 

2.3 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความส านึก และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษา
เอกลักษณ์ของชาติ ก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหน และรักผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยของตน 

2.4 การท่องเที่ยวช่วยขจัดปัญหาความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยขจัดปัญหา
ความหลั่งไหล และเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าหรือเสี่ยงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท 

2.5 การท่องเที่ยวช่วยให้ประชาชนในชนบทรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิต และประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในรูปของสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกไว้
ส าหรับขายผู้มาเยือนเป็นการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

2.6 การเดินทางท่องเที่ยวก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัย เพราะการที่
นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปเยือนที่ใด ที่นั่นจะมีความปลอดภัยเพียงพอ 

2.7 การท่องเที่ยวเป็นวิถีทางที่มนุษย์ต่างสังคมจะได้พบปะรู้จักท าความเข้าใจ การ
เดินทางไปมาหาสู่กันภายในประเทศท าให้ได้รู้จัก คุ้นเคย รู้ปัญหา พึ่งพาอาศัยกัน เป็นการสร้างความ
รักความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ ในท านองเดียวกันการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะ
เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ที่จะน าไปสู่เพ่ือนร่วมโลก ที่จะช่วย
สร้างสรรค์สัมพันธไมตรี และความสงบสันติสุขในโลก 

 3. ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าแนกได้ดังนี้ (คณะกรรมการกลุ่มผลิต
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, 2545: 84-85) 

3.1 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งนี้ได้มีความ
พยายามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเข้มข้น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์



11 
สภาพแวดล้อม และธรรมชาติในท้องถิ่นให้น่าอยู่มากขึ้น เช่น โรงแรมขนาดใหญ่จะต้องมีการจัดท า
แบบประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) เพ่ือลด
ปัญหาน้ าเน่าเสียที่ เกิดจากสถานพักแรม เป็นต้น  รวมทั้งการออกมาตรการต่างๆ เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมขนาดใหญ่จะต้องมีการจัดท าแบบประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ 
EIA (Environmental Impact Assessment) เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียที่เกิดจากสถานพักแรม เป็นต้น 

3.2 ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกที่เห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันศึกษาการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่โดยให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและท าลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ภายใต้โครงการ “โลกสีเขียว” (Green Globe) ของ
สภาพการเดินทางและการเดินทางท่องเที่ยวโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันโดยใช้
พ้ืนที่เกาะสมุยเป็นโครงการน าร่องตามแนวคิดดังกล่าว 

3.3 ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ขั้น เพ่ือการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างถูกวิธี และเพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งรวมถึงการวางแผนการก าหนดขีดความสามารถในการ
รองรับ (Carrying Capacity) ของแต่ละพ้ืนที่ท่องเที่ยว การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจะ
เข้าถึงธรรมชาติได้ โดยป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงธรรมชาติส่วนที่บอบบาง การออกแนวทาง
ปฏิบัติ (Code of Conduct) ให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการขึ้นทะเบียนบริษัทท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์เชิงอนุรักษ์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการตรวจสอบบริษัทน าเที่ยว 

จึงสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญ โดยด้านเศรษฐกิจ นั้น สามารถ
กระจายรายได้ไปสู่ประชากร สร้างงาน สร้างอาชีพ และยั งเป็นอาชีพเสริมให้กับคนไทยอย่าง
กว้างขวาง ตลอดทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและก่อให้เกิดก่อให้เกิดรายได้จากต่างประเทศ
เช่นเดียวกับการส่งสินค้าออก ประเภทอ่ืน ๆ ไปจ าหน่ายต่างประเทศ  ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นที่ควรค่าแก่การน าออกมาเผยแพร่ให้กับคน
ไทยและชาวโลก และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดังกล่าว เจ้าของพ้ืนถิ่นก็จะเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในแง่ของการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวและจะช่วยฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และธรรมชาติในท้องถิ่นให้น่า
อยู่มากขึ้น 

 

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเป็นอย่าง
มาก แต่ในทางตรงกันข้ามก็ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ด้วย
เช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็มีรูปแบบกระบวนการในการด าเนินการคล้ายอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ที่ต้องมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ จนเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในที่สุด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นสามารถจัดอยู่ได้ในลักษณะเดียวกันกับการ
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ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ (ดนัย บวรเกียรติกุล, 
2549: 80-87) 

1.  ทรัพยากรที่น าใช้ออกจากระบบส่ิงแวดล้อม ในกรณีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ม ี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างจากระบบสิ่งแวดล้อมไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการแปรรูปเป็นสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวทั้งเพ่ือรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานและความ
สะดวกสะบายในการด ารงชีวิตและเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การน าทรัพยากรน้ า
จากแหล่งน้ าธรรมชาติมาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยว การน าเอาพืชพรรณธรรมชาติ
บางอย่าง หรือแม้แต่สัตว์ป่าบางชนิดจากพ้ืนที่ธรรมชาติมาใช้ตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการเยี่ยม
ชมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

2.  กรณีทรัพยากรที่น าเข้าใช้ในระบบส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลาย 
ลักษณะได้ก่อให้เกิดการน าเอาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารที่พัก
อาศัยชั่วคราว เครื่องมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกสบายบางอย่างและที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น 
พืชและสัตว์จากพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศต่างกันเข้ามาด าเนินการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีพ้ืนที่
ธรรมชาติดั้งเดิมและมีระบบนิเวศแตกต่างกัน กรณีนี้ ทรัพยากรที่ถูกน าเข้ามาใหม่นี้อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตามหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในระบบนิเวศได้ ไปท าให้ชนิด ปริมาณ สัดส่วนและการ
กระจายของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายเกิดความไม่สมดุลอันน ามาซึ่งความผิดปกติของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ หรือแม้แต่การท าให้วงจรการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเกิดความ
ผิดปกติดว้ยเช่นกัน 

3.  กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายในระบบสิ่งแวดล้อม เป็นที่เข้าใจกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลาย 
แห่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น มักจะถูกมนุษย์เข้าไปจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
เต็มที่ ในบางครั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวอาจไม่ได้เกิดจากการเอาออกของทรัพยากรใน
ระบบ หรือน าเข้าของทรัพยากรนอกระบบ แต่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในระบบเพ่ือสนับสนุน
กิจการท่องเที่ ยวจนเกินกว่าสมรรถนะการยอมให้มี ได้  (Carrying Capacity) ของหน่วยทาง
สิ่งแวดล้อมนั้น อันน ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยว กรณีนี้
ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทรัพยากรท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้นด้วย 

4.  กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายนอกระบบสิ่งแวดล้อม ดังที่กล่าวแล้วว่าในบางครั้งกิจกรรม 
การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระบบสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ระบบ
สิ่งแวดล้อมข้างเคียงเลย ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ระบบสิ่งแวดล้อมนั้นได้เช่นเดียวกัน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง บางครั้ง
ในพ้ืนที่ที่มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นอาจส่งผลกระทบไปถึงพ้ืนที่ข้างเคียงจากกิจกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งๆ ที่พ้ืนที่ข้างเคียงนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ เลย 
โดยทั่วไปมักจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวหรือเปราะบางทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เมื่อมีปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมบางประการก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กน้อย
หรือมากมาย 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษด้วย
เช่นกันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
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ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมอธิบายได้ดังนี้ 1) ทรัพยากรที่น าใช้ออกจาก
ระบบสิ่งแวดล้อม 2) กรณีทรัพยากรที่น าเข้าใช้ในระบบสิ่งแวดล้อม 3) กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายใน
ระบบสิ่งแวดล้อม และ 4) กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายนอกระบบสิ่งแวดล้อม 
 

สรุป 
 
 การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังที่หนึ่งด้วยความสมัครใจ และไม่ได้ไปเพื่อ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ และเป็นการเดินทางไปชั่วคราวไม่ได้อยู่อาศัยเป็นการถาวร และเป็นการ
เดินทางที่ไม่ได้จ ากัดเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ไปเพ่ือพักผ่อน ทัศนศึกษา หาความรู้ ประชุม
สัมนา กีฬา รักษาโรคดูแลสุขภาพ หรือการผจญภัย เป็นต้น ส่วนค าว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น
หมายถึงอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องอาศัยทั้งแรงงานและแรงทุนสูง ตลอดทั้งต้องมีการบริหาร
จัดการร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตและการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ผู้มาเยือน รูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลักๆ คือ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ 2) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบพิเศษ 
ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลกระทบต่อ 1) ทรัพยากรที่น าใช้ออกจาก
ระบบสิ่งแวดล้อม 2) กรณีทรัพยากรที่น าเข้าใช้ในระบบสิ่งแวดล้อม 3) กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายใน
ระบบสิ่งแวดล้อม และ 4) กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายนอกระบบสิ่งแวดล้อม 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. ตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ขององค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. การท่องเที่ยวหมายถึงอะไร 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหมายถึงอะไร 
4. จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบรูปแบบของการท่องเที่ยว 
5. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติประกอบด้วยอะไรบ้าง 
6. การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย  หมายถึงอะไรจงอธิบายและ

ยกตัวอย่าง 
7. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างไร 
8. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงมีความส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างไร 
9. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
10. กรณีทรัพยากรที่ใช้ภายในระบบสิ่งแวดล้อม ต่างจากกรณีทรัพยากรที่ใช้ภายนอกระบบ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

เร่ือง ประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความหมายของของมัคคุเทศก์ 

 2. ประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์ 

 3. ความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
 4. การปรับตัวของอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต 
 5. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความหมายของมัคคุเทศก์ได้ 
 2. ชี้แจงประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์ได้ 
 3. บอกถึงความส าคัญของมัคคุเทศก์ได้ 
 4. อภิปรายการปรับตัวของอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคตได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปราย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 โดยใช้ Powerpoint ในการ
น าเสนอ 

    2.2 แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5-6 คน 
ร่วมกันศึกษาอภิปราย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาความหมายของมัคคุเทศก์ 
กลุ่มท่ี 2 ศึกษาประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก์ 
กลุ่มท่ี 3 ศึกษาความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
กลุ่มท่ี 4 ศึกษาการปรับตัวของอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต 

    2.3 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลสรุปเนื้อหาสาระจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

    2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย 
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2.5 ครูผู้สอนให้ค าแนะน า อธิบายสรุปเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมเติม  

2.6 ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2  
2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2 

3. ค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
    3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 
    4. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 
 



บทท่ี 2 
ประวัติและความเป็นมาของมัคคุเทศก ์

 
 ส ำหรับประเทศไทยอำชีพมัคคุเทศก์ได้แพร่หลำยมำกขึ้น ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
มีชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก ทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยวนักธุรกิจ
ผู้เกี่ยวข้องในวงกำรทหำร สงครำมเวียดนำมมีผลท ำให้ทหำรอเมริกันเป็นจ ำนวนมำกเข้ำมำในประเทศ
ไทยทั้งที่มำอยู่ประจ ำและที่มำพักผ่อนจำกกำรรบ ซึ่งมีผลดีต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยว มีบริษัทน ำ
เที่ยวเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำกและขยำยตัวมำกขึ้นตำมล ำดับ แม้สงครำมเวียดนำมจะสิ้นสุดลงแล้วก็
ตำม แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ยังคงมีมำกขึ้น เนื่องจำกควำมสะดวกในกำร
เดินทำง นอกจำกจะมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวหลำกหลำยเชื้อชำติ เช่น ยุโรป อเมริกัน 
อเมริกำใต้ ออสเตรเลีย และเอเชีย ท ำให้เกิดควำมต้องกำรมัคคุเทศก์ที่รู้ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษ เช่น ภำษำฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตำเลียน ญี่ปุ่น และภำษำจีน เป็นต้น 
 

ความหมายของมัคคุเทศก์ 
 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีว่ำ “การท่องเที่ยว” มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อหลำยๆ ประเทศ
ทั่วโลก โดยเฉพำะประเทศไทย “การท่องเที่ยว” ได้กลำยเป็นอุตสำหกรรมที่ท ำเงินตรำให้แก่ประเทศ
และสำมำรถท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติเป็นอย่ำงมำก เช่น กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ กระจำย
รำยได้ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องแต่ก็ต้อง
เผชิญกับภำวะกำรแข่งขันทำงกำรท่องเที่ยวในตลำดโลก และควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจและทำงกำร
เมืองในภูมิภำคต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงต่อสภำพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น 
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนจึงควรร่วมมือร่วมใจกัน
วำงรำกฐำนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ของแหล่งท่องเที่ยว และกำรรณรงค์ปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือใช้ประโยชน์
ด้ำนกำรท่องเที่ยวในระยะยำว เพ่ือรักษำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในรูปแบบที่
ยั่งยืนต่อไป 
 ค ำว่ำ “มัคคุเทศก์” เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยเมื่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวได้
เจริญเติบโต อำชีพ “มัคคุเทศก์” หรือที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่ำ “ไกด์” นั้น มีควำมส ำคัญต่อ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะธุรกิจน ำเที่ยว จำกประวัติศำสตร์ที่ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ กล่ำว
ได้ว่ำ “มัคคุเทศก์” เป็นอำชีพที่เก่ำแก่ที่สุดในบรรดำอำชีพเก่ำ ๆ ของโลก เพรำะมนุษย์เริ่มมีกำร
เดินทำงท่องเที่ยวเป็นเวลำช้ำนำน จะเห็นได้ว่ำ สมัยแรกเริ่มมีผู้กล่ำวถึงมัคคุเทศก์ในกำรเป็นผู้น ำเที่ยว
หรือผู้น ำทำง ได้แก่ “ผู้เบิกทาง” (Pathfinders) 
 กุลวรำ สุวรรณพิมล (2548: 74) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ มัคคุเทศก์ (Tourist Guide) หรือที่
เรียกย่อ ๆ ว่ำ ไกด์ หมำยถึง ผู้น ำทำง ผู้ชี้ทำงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นคนต่ำงถิ่นให้ได้ทรำบเรื่องรำว
เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
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 ส่วนกำรให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “มัคคุเทศก์” ในทำงวิชำกำรมีผู้ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้
หลำกหลำย ดังนี้ 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ควำมหมำยของมัคคุเทศก์ไว้ว่ำ 
หมำยถึง ผู้น ำทำง ผู้ชี้ทำง ผู้บอกทำง 
 พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 3 ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 
“มัคคุเทศก์ หมำยถึง ผู้ที่น ำนักท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ และให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สถำนที่ หรือ บุคคลโดยได้รับค่ำตอบแทน” โดยสำมำรถแยกเป็นองค์ประกอบได้ 3 ประกำร ดังนี้ 
  1. น ำนักท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ 
  2. ให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถำนที่ และ บุคคล 
  3. ได้รับค่ำตอบแทน 
 ปัจจุบัน พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 มำตรำ 3 ให้ยกเลิก 
  1. พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 
  2. พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 มำตรำ 4 ในพระรำชบัญญัตินี้ 
 ควำมหมำยในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
“มัคคุเทศก์” หมำยควำมว่ำ ผู้ให้บริกำรเป็นปกติธุระในกำรน ำนักท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ โดย
ให้บริกำรเกี่ยวกับค ำแนะน ำและควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
 ค ำว่ำ “มัคคุเทศก์” มีควำมหมำยตรงกับค ำว่ำ “Tourist Guide” หรือ “Guide” หรือ 
“Tour Guide” ในภำษำอังกฤษ หมำยถึง ผู้น ำทำง ผู้ชี้ทำงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นคนต่ำงถิ่นให้ได้
ทรำบเรื่องรำวต่ำง ๆ เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว กล่ำวอีกนัยหนึ่ง มัคคุเทศก์ ก็คือ เป็นผู้ประกอบ
อำชีพน ำเที่ยวและดูแลในกิจกำรกำรน ำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ต่ำงๆ พร้อมทั้งให้ควำมรู้
เกี่ยวกับสถำนที่ ตัวบุคคล นักท่องเที่ยว (ณรงค์ฤทธิ์ โสภำ, 2552: 38) เป็นต้น 

 จำกควำมหมำยเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ข้ำงต้น มีค ำอีกหลำยค ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกับค ำว่ำ 
Guide, Tourist Guide, Tour Guide หรือ Tour leader แต่อำจใช้เรียกเป็นลักษณะชื่อเฉพำะ หรือ
เรียกตำมลักษณะของกำรน ำเที่ยว เช่น  
 Tour Escort  หมำยถึง ผู้ติดตำมให้ควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
 Interpreter  หมำยถึง ล่ำม 
 Sitting Guide  หมำยถึง มัคคุเทศก์ที่มีบัตรถูกต้องแต่อำจติดขัดด้ำนภำษำ หรือ
ประสบกำรณ์กำรน ำเที่ยว มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนกับหัวหน้ำทัวร์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรน ำเที่ยวให้หัวหน้ำทัวร์ 
 Freelance Guide  หมำยถึง มัคคุเทศก์อิสระ ท ำงำนโดยไม่สังกัดบริษัทใดบริษัท หนึ่ง 
หรือหมำยถึง ผู้มีควำมรู้ด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยเฉพำะ เช่น ควำมรู้ด้ำนพืชพรรณไม้ ด้ำนชีวภำพ ด้ำนสัตว์ 
เป็นต้น จะถูกจ้ำงมำเป็นครั้งครำวเพื่อให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 
 Museum Guide  หมำยถึง ผู้น ำชมพิพิธภัณฑ์ หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีคอยอธิบำยประจ ำ 
 City Guide  หมำยถึง ผู้ที่อธิบำยจุดส ำคัญ ๆ ของเมืองโดยอธิบำยอยู่บนรถขณะรถ
แล่นก็สำมำรถอธิบำยสองข้ำงทำงว่ำมีสถำนที่ส ำคัญจุดไหนบ้ำงที่นักท่องเที่ยวควรทรำบ 



19 

 Sightseeing Guide หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ขับรถพร้อม ๆ กับกำรบรรยำยจุดส ำคัญ ๆ ขณะ
รถแล่นผ่ำน วิธีกำรน ำเที่ยวแบบนี้เป็นที่นิยมทั่วโลก แต่ในบำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ไซปรัส  
ก็ห้ำมมิให้คนขับรถท ำหน้ำที่สองอย่ำงในเวลำเดียวกัน เพรำะจะเกิดผลเสีย เช่น อำจเกิดอุบัติเหตุ 
หรือนักท่องเที่ยวอำจได้ข้อมูลไม่เต็มที่นัก เนื่องจำกต้องขับรถไปด้วยจึงอำจ จะพลำดจุดส ำคัญที่จะชี้ 
หรือ อธิบำยแก่นักท่องเที่ยวได้เห็น 
 Local Guide หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่บรรยำยเรื่องรำวต่ำง ๆ ของเมืองเพรำะถือว่ำเป็นคน
ท้องถิ่น มีควำมรู้ทุกเรื่องของเมืองนั้น ไม่ว่ำจะเป็นที่จอดรถ แหล่งซื้อของ จุดส ำคัญของกำรท่องเที่ยว 
และสำมำรถจะพำคณะนักท่องเที่ยวเดินหลบหลีกฝูงชนที่คลำคล่ ำตำมแหล่งท่องเที่ยวได้อย่ำง
คล่องแคล่วและรวดเร็ว 

 จะเห็นได้ว่ำ ค ำว่ำ มัคคุเทศก์ หรือ Guide มีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำ Tour Guide, Tourist 
Guide หรือ Tour Leader ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น โดยปกติค ำว่ำ Guide หรือ Tourist Guide ใช้
หมำยถึง มัคคุเทศก์ที่ท ำหน้ำที่น ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนที่และบุคคล 
ส่วน Tour Leader ใช้กับมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้ำนกำรน ำเที่ยว 
กำรพักแรม กำรเดินทำง ปัจจุบันหัวหน้ำทัวร์ หรือ Tour Leader ยังไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ควบคู่กันไป
ได้เต็มตัว เพรำะมีพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 บังคับอยู่ จึงต้องแยก
ควำมหมำยและหน้ำที่ระหว่ำง Tour Guide กับค ำว่ำ Tour Leader ไว้ให้ชัดเจน ดังนั้น มัคคุเทศก์ 
จึงหมำยถึง ผู้ชี้น ำ ผู้ชี้ทำง ท ำหน้ำที่น ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีหน้ำที่
เป็นผู้น ำนักท่องเที่ยวชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถำนที่หรือบุคคล
ใด โดยได้รับค่ำตอบแทน รวมถึงเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเดินทำง ที่พัก 
อำหำร และเครื่องดื่ม กำรซื้อของที่ระลึก ตลอดจนควำมปลอดภัยทั้งร่ำงกำยและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งในภำษำอังกฤษที่ใช้กันจนติดปำก คือ ไกด์ ภำษำอังกฤษว่ำ Guide, Tourist Guide, 
Tour leader หรือ Courier (ค ำนี้มักไม่เป็นที่นิยมใช้มำกนัก) 
 

ประวัติความเป็นมาของมัคคุเทศก์ 
 
 กำรเดินทำงเพ่ือกำรเมือง ธุรกิจ กำรศึกษำ ศำสนำและกำรพักผ่อนได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
โบรำณอำณำจักรโรมันตะวันตก (ค.ศ 500 – 1500) ได้มีถนนเชื่อมติดต่อระหว่ำงกรุงโรมกับเมือง
ต่ำงๆ ในยุโรปและเอเชียตะวันตกมีเส้นทำงสำยไหม (Skill Road) เชื่อมระหว่ำงจีนกับยุโรปนอกจำกนี้
ยังมีกำรเดินเรือติดต่อค้ำขำยระหว่ำงยุโรปกับเอเชีย ตั้งแต่ คริสศตวรรษที่ 16 กำรเดินทำงในสมัย
โบรำณมิใช่เป็นกำรเดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวโดยตรงแต่เป็นกำรเดินทำงเพ่ือกำรเมือง กำรค้ำ ศำสนำ 
ควบคู่กับกำรท่องเที่ยวในกำรเดินทำงต้องมีคนน ำทำง แต่ก็ไม่มีหลักฐำนของคนน ำทำงที่ เป็น
มัคคุเทศก์อำชีพหรือกำรจัดน ำเที่ยวแบบอำชีพ (ชูสิทธิ์ ชูชำติ, 2538: 3) 
 ผู้ริเริ่มควำมคิดในกำรจัดน ำเที่ยวแบบอำชีพเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรก ในปี 
ค.ศ. 1841 คือ โธมัส คุก (Thomas Cook) เขำได้จัดกำรท่องเที่ยวทำงรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกโดยน ำ
กลุ่มคนที่จะเดินทำงไปประชุมเรื่องกำรละเว้นของมึนเมำจำกเมือง เลสเตอร์ (Leicester) ไปยัง
เมืองลัพโบโล่ (Lough Borogh) จ ำนวนนักเดินทำงร่วมไปด้วยทั้งหมด 570 คน เป็นตั๋วเดนทำงไป
กลับและ ค.ศ. 1845 เขำได้ตัดสินใจเปิดสำขำ ธุรกิจน ำเที่ยวของเขำเอง โดยกำรจัดน ำเที่ยวแบบ
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ผสมผสำนสินค้ำและบริกำรเข้ำด้วยกันเป็นรูปกำรท่องเที่ยวแบบเหมำจ่ำยหรือแบบเบ็ดเสร็จ 
(Package Tour) มีกำรจัดท ำคู่มือกำรเดินทำงให้กับลูกทัวร์ของเขำ โธมัส คุก จัดน ำเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยใช้ยำนพำหนะหลำยรูปแบบ เช่น รถไฟ พำนักท่องเที่ยว จ ำนวน 350 คนไปท่องเที่ยว 
จำกเมือง Leicester ไปยังเมือง Glasgow ไปเช้ำเย็นกลับ คิดค่ำบริกำรคนละ 21 ชิลลิ่ง ทำงเรือเฟอร์
รี่ จำกเมือง Fleetwood ไปยังเมือง Ardrossan ปี 1851 เขำได้น ำนักท่องเที่ยวจ ำนวน 165,000 คน
ไปชมนิทรรศกำร Great Exhibition ที่  The Crystal Palace in Hyde Park ของกรุง London 
ประเทศอังกฤษ และในปี ค.ศ. 1855 น ำนักท่องเที่ยวไปชมนิทรรศกำร Great Exhibition ที่เมือง
ปำรีส ประเทศฝรั่งเศส พอจนถึงปี 1864 เขำได้ลูกชำย ที่ชื่อ John Mason Cook เข้ำช่วยด ำเนิน
กิจกำรเป็นโธมัสคุก แอนด์ ซัน (Thomas Cook and Sonoe) โดยมีกำรจัดน ำเที่ยวไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เดินทำงท่องเที่ยวไปเยือนสมรภูมิรบ และขยำยกำรจัดน ำเที่ยวไปยังตะวันออกไกล เช่น 
ประเทศอียิปต์ ปำเลสไตล์ เลบำนอน ไซเบียและอีรัก จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1872 เขำได้น ำเที่ยวรอบ
โลกได้ใช้เวลำเดินทำงถึง 222 วัน 
 สิ่งที่กิจกำรของ โธมัส คุก แอนท์ ซัน ได้ท ำไว้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันมีหลำยอย่ำง เช่น กำรพยำยำมท ำให้กำรเดินทำงท่องเที่ยวเกิดควำมสะดวกสบำย
และน่ำสนใจ ด้วยกำรพิมพ์คู่มือกำรเดินทำง ท ำแผนที่ จัดมัคคุเทศก์ พร้อมกับจัดเตรียมทุกอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงให้ลูกค้ำไม่ว่ำจะเป็นพำหนะ ที่พักแรม อำหำรกำรกิน ในรำคำเหมำรวม (All 
Inclusive Price) ซึ่งบริษัทสำมำรถจัดให้ลูกค้ำได้ในรำคำถูกเพรำะได้เหมำที่พักและยำนพำหนะขนส่ง
เป็นจ ำนวนมำกท ำให้ได้ส่วนลดซึ่งสำมำรถน ำมำขำยปลีกต่อได้ในรำคำถูกลง กำรจัดรำยกำรน ำเที่ยว
แบบนี้เป็นแบบอย่ำงของกำรจัดน ำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Package) ในเวลำต่อมำจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจำกกำรท ำธุรกิจทำงด้ำนน ำเที่ยวแล้ว โธมัส คุก แอนท์ ซัน ยังได้ท ำธุรกิจด้ำนต่ำงๆ 
ร่วมด้วย เช่น ร้ำนจ ำหน่ำยกระเป๋ำ กล้องส่องทำงไกล น้ ำดื่ม และยังมีกำรบริหำรธุรกิจโรงแรม กำร
จัดกำรน ำเที่ยวของ โธมัส คุก แอนด์ซัน นับได้ว่ำเป็นกำรจัดน ำเที่ยวที่สนองควำมต้องกำรของคนทุก
ระดับชั้นในบั้นปลำยชีวิตของ โธมัส คุก ประสบชะตำกรรมตำบอด และถึงแก่กรรมในปี ค .ศ. 1892 
หลังจำกนั้นธุรกิจของเขำคงด ำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน โดยบุตรชำยคือ จอห์น เมสัน คุก ที่ต้องดูแล
กิจกำรด้ำนใหญ่ๆ คือธุรกิจน ำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม กำรธนำคำร กำรเดินเรือ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรธนำคำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทโธมัส คุก แอนด์ ซัน มีสำขำตัวแทน อยู่ในประเทศ
ต่ำงๆ ทั่วโลก (Pat Yale, 1995: 33-36) 
 มัคคุเทศก์ในเมืองไทย ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งที่พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำก ำแพงเพชร
อัครโยธินในต ำแหน่งผู้บัญชำกำรรถไฟ ทรงมีพระด ำริเรื่องกำรท่องเที่ยวทำงรถไฟ และทรงส่งเรื่อง
เมืองไทยไปเผยแพร่ในอเมริกำเมื่อ พ.ศ. 2467 กระทรวงพำณิชย์และคมนำคม เสนอกำรบ ำรุง
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรใน พ.ศ. 2479 แต่ในช่วงที่พอจะถือเอำเป็นอำชีพได้ คือ
หลังจำก พ.ศ. 2500 เป็นต้นมำ มีกำรอบรมวิชำมัคคุเทศก์เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2504 ที่จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย จำกรูปภำพที่ 2.1 เป็นกำรแสดงภำพสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุ
ภำพ ผู้ที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นบิดำแห่งมัคคุเทศก์ของไทย และยังก ำหนดให้วันที่ 21 มิถุนำยนของ
ทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพให้เป็นวัน
มัคคุเทศก์ไทย 
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ภำพที่ 2.1 แสดงภำพสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ  
ที่มำ : สมำคมอำชีพมัคคุเทศแห่งประเทศไทย (2558) 

 
 ในปี พ.ศ. 2502 รัฐบำลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกำศพระรำชกฤษฎีก ำจัดตั้ง
องค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (อสท.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ อำชีพมัคคุเทศก์จึงเริ่มมีสถำนภำพที่ชัดเจนขึ้นเพรำะช่วงที่ อสท. เกิดขึ้นใหม่ๆ นั้น 
มัคคุเทศก์ได้เข้ำมำมีบทบำทเป็นอย่ำงยิ่งในอุสำหกรรมท่องเที่ยวหลำยฝ่ำยจึงเห็นควำมจ ำเป็นและ
ควำมส ำคัญในกำรมีมำตรฐำนของกำรเป็นมัคคุเทศก์ องค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (โดยพลโทเฉลิม
ชัย จำรุวัสตร์ ผู้อ ำนวยกำร อสท. ในขณะนั้น) ได้ร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยท ำหลักสูตร
อบรมมัคคุ เทศก์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2504 และได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำถึงปัจจุบัน   
ในระยะแรกได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ เป็น
บุคคลทั่วไปที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย กำรอบรมมัคคุเทศก์ได้รับควำมสนใจ และมีผู้สมัคร
เข้ำรับกำรอบรมมำกเกินกว่ำที่จะรับได้หมด จึงต้องมีกำรสอบคัดเลือก และจัดอบรมติดต่อกันมำเป็น
ระยะๆ หลำยรุ่นและขยำยจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มำเป็นมหำวิทยำลั ยศิลปำกรด้วย   
แต่โดยมำกผู้ผ่ำนกำรอบรมส่วนใหญ่มักไม่ได้ประกอบอำชีพมัคคุเทศก์ และผู้ที่ประกอบอำชีพ
มัคคุเทศก์ส่วนมำกก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้ำรับกำรอบรม ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำ ในระยะแรกๆ สถำนภำพ
ของอำชีพมัคคุเทศก์ยังไม่เป็นที่ได้รับกำรยอมรับ ผู้ที่มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้สูงก็
เป็นมัคคุเทศก์ได้ จนกระท่ังได้มีกำรจัดตั้งองค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2502 (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ในปัจจุบัน ได้เริ่มมีกำรพัฒนำสถำนภำพของ
มัคคุเทศก์ด้วยกำรจัดอบรมมัคคุเทศก์ขึ้นที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2504 และ
ได้กระท ำต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน โดยได้ขยำยกำรอบรมไปยังสถำบันกำรศึกษำส่วนภูมิภำคด้วย 

โดยเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร
อบรมมัคคุเทศก์ หลักสูตรประเภทต่ำง ๆ มีกำรอบรมและทดสอบควำมสำมำรถเพ่ือขอรับใบอนุญำต
เป็นมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดตั้งสมำคมมัคคุเทศก์ อำชีพขึ้น เมื่อวันที่ 
29 กรกฎำคม 2518  เพ่ือเป็นศูนย์กลำงของผู้ประกอบอำชีพที่ได้มำประชุมพบปะกัน นอกจำกนี้ยังมี
กำรขยำยตัวในระดับภูมิภำค มีกำรรวมตัวกันในรูปแบบชมรมมัคคุเทศก์ของแต่ละจังหวัดที่มีกำร
เติบโตด้ำนกำรท่องเที่ยวอีกด้วย (มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2540: 29) ในช่วงปี พ.ศ. 2520 ส ำนัก
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พระรำชวัง ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรน ำชมพระรำชฐำน ให้มีกำรขอบัตรอนุญำต ซึ่งจะต้องใช้
ประกำศนียบัตรมัคคุเทศก์ที่ อสท. และสถำบันระดับอุดมศึกษำเป็นผู้จัดอบรมออกให้เป็นหลักฐำนใน
กำรขอรับบัตรดังกล่ำว ทั้งนี้เพ่ือให้กำรจัดน ำชมและกำรบรรยำยเกี่ยวกับสถำนที่ส ำคัญเป็นไปด้วย
ควำมถูกต้อง นับแต่นั้นกำรอบรมมัคคุเทศก์ก็มีควำมจ ำเป็นส ำหรับผู้ที่จะประกอบอำชีพมัคคุเทศก์โดย
ถูกต้องและหลังจำก อสท. ได้ร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยศิลปำกรจัดอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์อย่ำงต่อเนื่อง ในตอนต้น ๆ ของธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีบริษัทระดับ
มำตรฐำนหลำยบริษัทจ้ำงมัคคุเทศก์ที่มีควำมสำมำรถและประพฤติดี เข้ำประจ ำท ำงำนเป็นพนักงำน
ของบริษัท มีเงินเดือน มีสวัสดิกำร และรำยได้พิเศษที่ดีพอสมควร บริษัทจึงเป็นที่รวมของมัคคุเทศก์ผู้
มีควำมสำมำรถหลำกหลำย แต่ต่อมำเกิดกำรแข่งขันกันในทำงกำรค้ำมำกขึ้น บริษัทจึงใช้วิธีลด
ค่ำใช้จ่ำยด้วยกำรจ้ำงให้มัคคุเทศก์ออกไปเสียจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัทเพ่ือที่จะไม่ต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เมื่อยำมที่ตนไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำมำกพอในบำงฤดูกำล ใช้กำรหำจ้ำงมัคคุเทศก์
ท ำงำนให้เอำเป็นครั้งครำวไปตั้งแต่รำว พ.ศ. 2525 เป็นต้นมำ อำชีพมัคคุเทศก์ยังไม่มีกฎหมำยรองรับ
และระบบควบคุมให้ “ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์” ด ำเนินไปตำมครรลองของควำมเป็นธรรมและ
ถูกควรจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ขึ้น 
เพ่ือควบคุมให้ผู้ที่ประกอบอำชีพมัคคุเทศก์ได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ใจควำม
ส ำคัญของพระรำชบัญญัตินี้ คือ ผู้ที่จะประกอบอำชีพมัคคุเทศก์ จะต้องมีใบอนุญำตกำรเป็น
มัคคุเทศก์ในเวลำปฏิบัติงำนเสมอ ซึ่งอำชีพมัคคุเทศก์เป็นอำชีพสงวน 1 ใน 39 อำชีพที่มีไว้เฉพำะ
ส ำหรับคนไทยตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดงำนในอำชีพ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมสถำนภำพของ
มัคคุเทศก์ให้สูงขึ้นอันจะน ำไปสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์มืออำชีพที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งในปัจจุบัน
กล่ำวได้ว่ำ อำชีพมัคคุเทศก์เป็นอำชีพที่มีรำยได้ดี แต่ผู้ที่เข้ำมำประกอบอำชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติและ
ควำมสำมำรถสูงพอสมควร ทั้งนี้บัญญัติไว้ว่ำ “มัคคุเทศก์” คือ ผู้น ำนักท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ต่ำงๆ 
และให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถำนที่ หรือบุคคลโดยได้รับค่ำตอบแทน มีรำยละเอียดลักษณะ
กำรท ำงำนและคุณสมบัติที่มัคคุเทศก์ควรมี ดังนี้ (สมำคมมัคคุเทศก์อำชีพ, 2543: 3-5) 
 1. ลักษณะของงานที่ท า ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้ จะต้องศึกษำ ค้นคว้ำ หำข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำนที่น ำเที่ยว รวมทั้งควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ จำรีตประเพณี วัฒนธรรม วำงแผน
ก ำหนดเส้นทำง จัดก ำหนดกำรน ำเที่ยวให้เหมำะสมกับฤดูกำลและระยะเวลำ ติดต่อสถำนที่พักแรม 
หรือเตรียมอุปกรณ์เพ่ือกำรพักแรมในสถำนที่ที่จะน ำเที่ยว น ำนักท่องเที่ยวชมสถำนที่  และบรรยำย
ให้นักท่องเที่ยวได้ทรำบควำมเป็นมำของสถำนที่และท้องถิ่น แหล่งธรรมชำติที่น่ำชมและน่ำสนใจ 

ภูมิประเทศ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ควำมเป็นอยู่ของประชำชน จัดกำรเรื่องที่พัก
แรม และดูแลให้ควำมสะดวกสบำย ควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระหว่ำงกำรน ำเที่ยว โดย
พยำยำมจัดกำรให้บริกำรที่ต้องสร้ำงควำมพอใจ และประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่ำงทั่วถึง 
และต้องมีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
 2. สภาพการจ้างงาน ผู้ประกอบอำชีพมัคคุเทศก์ได้รับค่ำตอบแทนกำรท ำงำนเป็น
เงินเดือนประจ ำ หรือ ค่ำจ้ำงเป็นเที่ยว ในกำรพำนักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยว ซึ่งจะคิดค่ำจ้ำงเป็น
รำยวันเฉลี่ยประมำณวันละ 1,500 –3,000 บำท และอำจจะได้รับค่ำตอบแทนถึง 100,000 บำท เป็น
ค่ำนำยหน้ำจำกบริษัท หรือร้ำนที่นักทัศนำจรมำซื้อของที่ระลึก หรือเข้ำชมกำรแสดงในสถำนที่
ท่องเที่ยว ตำมที่แต่ละแห่งได้ตั้งค่ำนำยหน้ำไว้ ผู้ท ำงำนมัคคุเทศก์มีก ำหนดเวลำท ำงำนที่ไม่แน่นอน 
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ขึ้นอยู่กับโครงกำร และแผนกำรน ำเที่ยวซึ่งก ำหนดไว้ในแต่ละรำยกำร ผู้ปฏิบัติงำนนี้จะต้องผ่ำนกำร
อบรมวิชำชีพมัคคุเทศก์ และมีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ดี 
 3. สภาพการท างาน มัคคุเทศก์ จะท ำงำนตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรน ำ
เที่ยวมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 วัน ถึงสำมหรือสี่สัปดำห์ และในขณะพำนักท่องเที่ยวทัศนำจรต้องดูแล
นักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง น ำนักทัศนำจรหรือ นักท่องเที่ยว ตั้งแต่คนเดียวจนถึงเป็นกลุ่ม หรือ
กลุ่มใหญ่ไปชมสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งในเมืองและต่ำงจังหวัดตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรน ำเที่ยว กำร
เดินทำงอำจจะมีท้ังระยะใกล้ ไกล อำจใช้ยำนพำหนะทุกประเภท อำจต้องน ำเที่ยวในลักษณะผจญภัย 
อย่ำงเช่น ทัวร์ป่ำ กำรเดินขึ้นเขำ กำรล่องแพ กำรค้ำงแรมร่วมกับกลุ่มชนชำวพ้ืนเมือง ขึ้นอยู่กับ
แผนกำรน ำเที่ยว และรูปแบบของกำร ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จะต้องวำงแผนติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดเส้นทำงรวมไปถึงกำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นและให้ค ำแนะน ำแก่นักท่องเที่ยวใน
กำรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทำง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกำรท่องเที่ยว ตลอดจนตอบข้อ
ซักถำม ให้ค ำแนะน ำในระหว่ำงกำรเดินทำงรวมทั้งต้องท ำกิจกรรมเพ่ือให้ นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทำง
ทุกคนได้รับควำมสนุกสนำน ประทับใจ  ในบำงครั้งอำจจะต้องจัดกิจกรรม หรือให้บริกำรที่สร้ำงควำม
พอใจให้กับนักท่องเที่ยวตำมจุดประสงค์ที่นักท่องเที่ยวต้องกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และพร้อม
ที่จะแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ ตลอด 24 ชั่วโมง บำงครั้งมัคคุเทศก์จะต้องท ำงำนหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลำหลำยวันต้องใช้ควำมอดทน และอดกลั้นสูง ดังนั้น ควำมพร้อมและควำมสมบูรณ์ทั้ง
ทำงร่ำงกำย และจิตใจจึงมีควำมส ำคัญมำก เพรำะนักท่องเที่ยวมีอัธยำศัย และพ้ืนฐำนควำมเป็นอยู่ 
และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันไป เมื่อมำรวมกลุ่มกันจึงจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงบรรยำกำศให้สำมำรถอยู่
ร่วมกันได้ด้วยดี อีกทั้งได้รับควำมสุข ควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้วย มัคคุเทศก์จึง
เปรียบเสมือนตัวแทนของท้องถิ่น และประเทศนั้น ๆ 
 4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบอำชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
  4.1 พูดภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงน้อย คือ ภำษำอังกฤษ 
  4.2 มีควำมรู้ทั่วไป และเป็นผู้ที่ขวนขวำยหำควำมรู้สม่ ำเสมอ 
  4.3 รักกำรเดินทำงท่องเที่ยว และงำนบริกำร ปรับตัวได้ และเป็นนักแก้ไขปัญหำได้ดีใน
ทุก สถำนกำรณ์  
  4.4 มีควำมยืดหยุ่น ประนีประนอม และมีลักษณะอบอุ่นโอบอ้อมอำรีเป็นที่ไว้วำงใจของ
ผู้เดินทำงร่วมไปด้วย 
  4.5 มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมกล้ำ มีควำมรอบคอบและไม่ประมำท 
  4.6 ทัศนคติดี ร่ำเริง มีควำมเสียสละซื่อสัตย์ ซื่อตรง และอดทน 
  4.7 สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์มีไหวพริบและปฏิภำณดี 
  4.8 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  4.9 เป็นนักสื่อสำรที่ดี รักกำรอธิบำย และกำรบรรยำยควำมรู้ต่ำง ๆ  
  4.10 เป็นนักจัดเก็บข้อมูลที่ดีทั้งข้อมูลกำรท่องเที่ยว ควำมนิยมของลูกค้ำ และรำยชื่อ
ลูกค้ำท่ีเป็นนักท่องเที่ยว  
 5. โอกาสในการมีงานท า ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไทยท ำเงิน
รำยได้ให้ประเทศมำกที่สุดและในปี 2543 จะน ำเงินเข้ำประเทศได้ประมำณ 3 แสนล้ำนบำท โดยได้
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เปิดตลำดเพ่ือส่งเสริมกำรขำย และกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในต่ำงประเทศของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว ส่วนในประเทศได้เน้นกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
และศักยภำพในทุกด้ำนของทุกจังหวัดเพ่ือส่งเสริมและรองรับคนไทยให้เที่ยวในประเทศไทยมำกขึ้ น 
โดยเน้นทั้ง ประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน วัฒนธรรมประเพณีของทุกจังหวัด และทัวร์สิ่งแวดล้อม หรือ
อีโคทัวริสซึ่ม แนวโน้มของคนในยุคปัจจุบันเมื่ออยู่ในสังคมใหม่จะแสวงหำวันหยุดที่ใกล้ชิดธรรมชำติ
และควำมเงียบสงบ นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศปัจจุบันจะเลือกเที่ยวในประเทศที่มี กำรจัดกำรและ
รักษำสิ่งแวดล้อม และสภำพทำงนิเวศวิทยำที่ดีเท่ำนั้น อำจจะจัดเป็นทัวร์สุขภำพธรรมชำติบ ำบัด 
หรือรูปแบบกำรอบรมสัมมนำเนื้อหำทำงพุทธศำสนำ และท ำสมำธิ กำรได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชำวบ้ำน
เพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญำ และวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชำวบ้ำน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภำพ ที่จะ
จัดเป็นเส้นทำงส ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้  ดังนั้น บุคคลผู้สนใจประกอบอำชีพนี้สำมำรถเปิดกำร
ให้บริกำร  โดยสำมำรถจัดเป็นธุรกิจกำรท่องเที่ยวแบบเฉพำะกลุ่มของตนเองขึ้นบนเว็บไซต์ออนไลน์
เสนอให้ผู้สนใจทั่วโลกเลือกพิจำรณำรูปแบบกำรท่องเที่ยวได้  อนึ่ง องค์กำรท่องเที่ยวโลกได้มีกำร
สนับสนุนก ำหนดให้ วันที่ 27 กันยำยนของทุกปีเป็นวันท่องเที่ยวโลก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชำคม
โลกตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรม กำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ
และโลกโดยรวม กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้สนับสนุนอุตสำหกรรมนี้ เพรำะเล็งเห็นถึงควำมมี
ศักยภำพในกำรเป็นประตูไปสู่กำรท่องเที่ยวอินโดจีน หรือภูมิภำค เข้ำสู่จีน พม่ำ ลำว เขมร และ
เวียดนำม ซึ่งนับว่ำอำชีพมัคคุเทศก์เป็นอำชีพส ำคัญส่วนหนึ่งในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ที่จะมีส่วน
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนี้ให้ได้มำตรฐำน และเป็นผู้ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
เนื่องจำกผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว สนใจที่จะเลือกบริโภคในประเทศที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่ำนั้น 
โอกำสกำรมีงำนท ำเป็นมัคคุเทศก์ จึงค่อนข้ำงมีมำกและมีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถ และจรรยำบรรณในวิชำชีพของมัคคุเทศก์ด้วย แม้ว่ำรัฐบำลจะมี
นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงไรก็ตำม แต่ถ้ำขำดมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ ก็ไม่สำมำรถท ำให้
นโยบำยดังกล่ำวสัมฤทธิ์ผลได้ จึงได้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพนี้ โดยในปี 2543 กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีรำงวัลพิเศษขึ้น คือ "มัคคุเทศก์ไทยดีเด่น" ในงำนไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอ
วอร์ด 2000 อันถือว่ำเป็นงำนยอดเยี่ยมของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจ และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์  และพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ทั้งทำงวัฒนธรรมและ
ธรรมชำติ ตลอดจนจัดกำรบริกำรให้มีมำตรฐำน 
 6. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพนี้ไม่ได้วัดกันที่ต ำแหน่ง แต่
สำมำรถวัดได้จำกควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ ควำมอดทน ควำมเป็นมืออำชีพ ดังนั้น ผู้ที่สนใจ
ต้องกำรประกอบอำชีพนี้สำมำรถติดต่อได้ที่บริษัทจัดท่องเที่ ยว เมื่อมีประสบกำรณ์ และสร้ำง
เครือข่ำยข้อมูลทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวได้มำก และสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ก็สำมำรถเปิด
บริษัทเองได้ถ้ำอยู่ในต่ำงจังหวัดสำมำรถเปิดส ำนักงำนของตนเองได้ แต่จะต้องส ำรวจพ้ืนที่ที่ตนอยู่  
และจังหวัดใกล้เคียงว่ำมีแหล่งทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ และจัดเป็นรูปแบบกำรเดินทำงได้
หรือไม่ จำกนั้นก็จัดท ำโฮมเพจ เสนอบริกำรขึ้นเว็บไซต์ตรงสู่ผู้สนใจ โดยปรึกษำกับบริษัทที่ปรึกษำ
กำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ได้ โดยใช้บ้ำนเป็นส ำนักงำน  
 7. อาชีพที่ เกี่ยวเนื่ อง จัดกลุ่มท่องเที่ยวแบบอิสระ ที่ตนมีควำมรู้ควำมช ำนำญ 

ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ  เช่น ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ทัวร์เกษตรกรรม เป็นต้น เปิดสถำนที่
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ให้ค ำแนะน ำกำรท่องเที่ยว จ ำหน่ำยตั๋วเครื่องบิน ให้บริกำรยำนพำหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยำนยนต์
รถจักรยำนภูเขำ เรือเช่ำ หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่จ ำเป็นให้กับนักเดินทำงและนักท่องเที่ยว 
เป็นต้นจัดหำ หรือจ ำหน่ำยสินค้ำของที่ระลึกที่น่ำสนใจ หรือหำยำกในประเทศ จัดศูนย์บริกำรข้อมูล
กำรท่องเที่ยวท้องถิ่น จัดที่ พักแรมเดินทำงในแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ จัดพิมพ์ หนังสือคู่มือ 

กำรท่องเที่ยว และพิมพ์ภำพโปสกำร์ดแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ 
 สรุปได้ว่ำประวัติควำมเป็นมำของอำชีพมัคคุเทศก์ในช่วงแรกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และอำชีพมัคคุเทศก์ยังไม่แพร่หลำยจนกระทั่งกรมพระยำด ำรงค์รำชำนุภำพท่ำนได้เข้ำมำมีบทบำทใน
อำชีพของมัคคุเทศก์และช่วยสนับสนุนพัฒนำในอำชีพนี้ ให้เป็ นที่รู้จักและแพร่หลำยมำกขึ้น 
นอกจำกนั้นมัคคุเทศก์ยังจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี เช่น 
กำรรู้ลักษณะของกำรท ำงำน รู้จักหน้ำที่ มีคุณสมบัติที่เหมำะสม ตลอดทั้งโอกำสต่ำงๆที่ได้รับจำกกำร
มีอำชีพเป็นมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

 

ความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
 
 มัคคุเทศก์นับว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศชำติในหลำย ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็น
ควำมส ำคัญที่มีต่ออุตสำหกรรมท่องเที่ยว ต่อสังคมวัฒนธรรม ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
ต่อนักท่องเที่ยว เป็นผู้ชี้แนะอธิบำยสิ่งต่ำง ๆ สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว ตอบค ำถำมทุกอย่ำงที่นักท่องเที่ยวสงสัยอยำกรู้ ตลอดจนท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำยอุ่นใจ และป้องกันดูแลแก้ไข
ปัญหำที่เกิดข้ึนให้ลุล่วงด้วยดี โดยมัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 1. ความส าคัญของมัคคุเทศก์ต่อบริษัทน าเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนำ และชรินทร์ วรกุล 
กิจก ำธร, 2558: 7-8) กล่ำวว่ำ มัคคุเทศก์เป็นบุคคลที่ธุรกิจน ำเที่ยวจ้ำงเพ่ือให้ท ำหน้ำที่บริกำรน ำเที่ยว
ให้แก่ลูกค้ำของเขำจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของธุรกิจน ำเที่ยวที่จะบริกำรให้นักท่องเที่ยวเกิดควำม
ประทับใจ อยำกกลับมำใช้บริกำรของธุรกิจน ำเที่ยวนี้ซ้ ำอีก จึงนับว่ำมัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญต่อธุ รกิจ
น ำเที่ยวมำกพอสรุปได้ 5 ประกำรคือ 
     1.1 มัคคุเทศก์เป็นบุคคลที่ท ำหน้ำที่ในกำรน ำเที่ยวอ ำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ 
     1.2 มัคคุ เทศก์ เป็นผู้ รักษำผลประโยชน์ ในด้ำนต่ำงๆ แทนธุรกิจน ำเที่ยว เช่น  
ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวให้แก่ธุรกิจน ำเที่ยวและป้องกันธุรกิจน ำเที่ยวจำกกำรถูกเอำรัด
เอำเปรียบจำกสถำนประกอบกำรอ่ืนๆ 
     1.3 มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่สร้ำงชื่อเสียงและคอยโฆษณำประชำสัมพันธ์ให้กับธุรกิจน ำเที่ยวที่
ตนสังกัดให้นักท่องเที่ยวทรำบ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจน ำเที่ยว 
     1.4 มัคคุเทศก์เป็นตัวแทนของธุรกิจน ำเที่ยวในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำน
ประกอบกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร แหล่งท่องเที่ยว ร้ำนค้ำที่ระลึก ธุรกิจขนส่ง 
ธุรกิจน ำเที่ยวอ่ืนๆ เป็นต้น 
     1.5 มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก 
ร้ำนอำหำรตลอดจนข้อมูลสถำนที่ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยน ำข้อมูลที่ เป็นปัญหำ ข้อควรแก้ไข 
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ข้อเสนอแนะในกำรน ำเที่ยวแต่ละครั้งมำรำยงำนให้ธุรกิจน ำเที่ยวทรำบ เพ่ือให้น ำข้อมูลไปปรับปรุง
แก้ไขบริกำรในครั้งต่อไป 
 2. ความส าคัญของมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยว (สุภำพร มำกแจ้ง, 2534: 53-54) กล่ำวว่ำ 
ควำมส ำคัญของมัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยวนั้น หมำยถึง มัคคุเทศก์สำมำรถท ำให้นักท่องเที่ยวเข้ำใจใน
เรื่องรำวต่ำงๆ ตลอดทั้งควำมเป็นเป็น ประวัติศำสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวไปได้อย่ำงถูกต้อง 
นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำย และท่องเที่ยวอย่ำงปลอดภัยเมื่อมีมัคคุเทศก์ กล่ำวโดยสรุปคือ 

    2.1 มัคคุเทศก์จะเป็นผู้อธิบำยประวัติข้อมูลของสถำนที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำใจ 
คอยตอบข้อซักถำมจำกนักท่องเที่ยว เป็นที่ปรึกษำส่วนตัวได้ในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวใน
ครั้งนั้น ๆ 
    2.2 นักท่องเที่ยวประหยัดเวลำไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจำกมีมัคคุเทศก์คอยอธิบำยให้ข้อมูลอยู่แล้ว 
    2.3 มัคคุเทศก์เป็นผู้สร้ำงกิจกรรมระหว่ำงกำรเดินทำงให้เกิดควำมสนุกสนำนในกำร
ท่องเที่ยว ท ำให้นักท่องเที่ยวได้แสดงออกอย่ำงมีควำมสุข ได้ผ่อนคลำยไม่เบื่อหน่ำย ในกำรท่องเที่ยว
ท ำให้เกิดควำมประทับใจ 
    2.4 นักท่องเที่ยวมีควำมปลอดภัยมำกกว่ำ เนื่องจำกมัคคุเทศก์จะเป็นผู้คอยดูแลตักเตือน
ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในกำรท่องเที่ยวในจุดที่ควรระวัดระวังหรืออำจเป็นอันตรำย 
    2.5 นักท่องเที่ยวจะลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่รู้ไม่เข้ำใจในกำรท่องเที่ยว เช่น ลดควำม
เสี่ยงในกำรหลงทำงหรือควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลต่ำง ๆ 
    2.6 มัคคุเทศก์จะเป็นผู้คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในแทบทุก ๆ เรื่อง 
เช่น ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำ–ออกประเทศ ช่วยต่อรองรำคำสินค้ำ เก็บรักษำพำสปอร์ต
แทนนักท่องเที่ยว ช่วยขนสัมภำระ เป็นต้น 
    2.7 มัคคุเทศก์ท ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถท่องเที่ยวได้อย่ำงทั่วถึงไม่ละเลยต่อสิ่งที่ควรรู้ 
    2.8 มัคคุเทศก์จะเป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำแทนนักท่องเที่ยว 
เช่น กรณีนักท่องเที่ยวท ำพำสปอร์ตหำยก็ช่วยติดต่อไปยังสถำนทูต หรือกรณีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วย ก็
ดูแลรักษำพำส่งโรงพยำบำล เป็นต้น 
    2.9 มัคคุเทศก์เป็นผู้คอยรักษำเวลำอันมีค่ำแก่นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ เที่ยวตำม
ก ำหนดกำรท่ีระบุ จัดสรรเวลำกำรท่องเที่ยวแต่ละจุดได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ความส าคัญของมัคคุเทศก์ต่อแหล่งท่องเที่ยว (ชยำภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, 2537: 42-44) 
กล่ำวถึงควำมส ำคัญของมัคคุเทศก์ต่อแหล่งท่องเที่ยวว่ำ มัคคุเทศก์เป็นผู้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์มีควำมคิดหรือเจตคติอย่ำงไร นักท่องเที่ยวก็จะรับเอำควำมคิดต่ำงๆ เหล่ำนั้นไปเป็นภำพ
ของตัวแทนบุคคลในชุมชนนั้น ซึ่งกำรแสดงออกของมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนภำพสะท้อนของบุคคล
และชุมชน เนื่องจำกมัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
    3.1 มัคคุ เทศก์ เป็นผู้ที่คอยดูแลเอำใจใส่คุ้มครอ งอนุรักษ์แหล่ งท่องเที่ยวทุกที่ 
ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพของตนแทนเจ้ำหน้ำที่ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งบำงจุด
เจ้ำหน้ำที่อำจดูแลไม่ท่ัวถึง 
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    3.2 มัคคุเทศก์เปรียบเสมือนตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวในกำรท ำหน้ำที่ผู้น ำท่องเที่ยว   
ในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำเที่ยวเป็นผู้สร้ำงภำพพจน์และสร้ำงควำมงำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงนักท่องเที่ยว
กับแหล่งท่องเที่ยวและแนะน ำชักชวนนักท่องเที่ยวให้เที่ยวอย่ำงถูกวิธีไม่ท ำลำยทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยว 
    3.3 แหล่งท่องเที่ยวหลำยแห่งที่อยู่นอกเหนือควำมสนใจโดยอำจเข้ำถึงได้ยำกล ำบำก แต่
มีควำมสวยงำม ก็ต้องอำศัยกำรประชำสัมพันธ์จำกมัคคุเทศก์ด้วยเช่นกัน 
 จำกควำมส ำคัญของมัคคุเทศก์สำมำรถสรุปได้ว่ำ มัคคุเทศก์เป็นอำชีพที่มีควำมส ำคัญมำก
เป็นผู้ที่ให้ควำมรู้ ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวนอกจำกนั้นยังมีควำมส ำคัญหลักๆ ดังนี้ คือ มัคคุเทศก์ 
มีควำมส ำคัญต่อบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จึงเป็นบุคคลที่ธุรกิจน ำเที่ยวจ้ำงเพ่ือให้ท ำหน้ำที่บริกำรน ำ
เที่ยวให้แก่ลูกค้ำของเขำจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของธุรกิจน ำเที่ยวที่จะบริกำรให้นักท่องเที่ยวเกิด
ควำมประทับใจ อยำกกลับมำใช้บริกำรของธุรกิจน ำเที่ยวนี้ซ้ ำอีก จำกนั้นมัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญต่อ
นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์สำมำรถท ำให้นักท่องเที่ยวเข้ำใจในเรื่องรำวต่ำงๆ ตลอดทั้งควำม เป็น 
ประวัติศำสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวไปได้อย่ำงถูกต้อง นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำย 
และท่องเที่ยวอย่ำงปลอดภัยเมื่อมีมัคคุเทศก์ และมัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 

การปรับตัวของอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต 
 
 ในอดีตผู้ที่จะมำเป็นมัคคุเทศก์ไม่จ ำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรมำกมำย เพียงแต่สำมำรถพูด
สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศได้เข้ำใจก็สำมำรถเป็นมัคคุเทศก์ได้ แต่ในปัจจุบันนี้เพียงแค่กำรสื่อสำรได้พอ
เข้ำใจอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดกฎเกณฑ์กำร
ทดสอบด้ำนภำษำเข้มงวดมำกขึ้น และให้ออกใบอนุญำตกำรเป็นมัคคุเทศก์ยำกมำกขึ้น จำกเหตุผล
ดังกล่ำวท ำให้แนวโน้มของมัคคุเทศก์ที่จะออกมำท ำงำนนั้นน้อยลงเมื่อเทียบเป็นอัตรำส่วนจำกที่ 
ผ่ำนๆ มำ โดยเฉพำะมัคคุเทศก์ทั่วไป–ต่ำงประเทศ (บัตรบรอนซ์เงิน) เป็นบัตรที่นิยมเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดมำกที่สุด แต่ถ้ำย้อนไปดูปริมำณงำนของบริษัทน ำเที่ยวที่ต้องกำรมัคคุเทศก์ที่ผ่ำนมำกลับ
ไม่ได้ลดลงเลย เป้ำหมำยของ ททท. ในกำรดึงนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศเข้ำมำเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปีๆ 
มัคคุเทศก์เก่ำๆ จึงได้เปรียบตรงที่มีงำนให้เลือก โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล แต่มีอีกมุมมองหนึ่งคือ 

ผู้ที่ประกอบอำชีพมัคคุเทศก์มักมองภำพ คือ มัคคุเทศก์ยังคงเป็นอำชีพที่ต้องแย่งงำนกันท ำ ค่ำตัวถูก 
อำจจะเนื่องมำจำกสำเหตุของนักท่องเที่ยวที่ชอบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเองมำกขึ้น และจะพ่ึงพำ
บริษัทน ำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์น้อยลงหรืออำจมำจำกสำเหตุส ำคัญ คือ มีมัคคุเทศก์เถื่อนที่ผิดกฎหมำย
มำกขึ้น กลุ่มนี้ได้ค่ำตัวถูกกว่ำมัคคุเทศก์ที่มีบัตรถูกต้อง จะพูดง่ำยใช้คล่องและไม่เกี่ยงงำน จึงเป็นที่
ต้องกำรของบริษัทน ำเที่ยว ประกอบกับทำงกำรขำดก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่จะคอยสอดส่องดูแลอย่ำงทั่วถึง 
อีกท้ังบทลงโทษมัคคุเทศก์เถ่ือนมีน้อยเกินไป ยิ่งท ำให้มัคคุเทศก์เถื่อนเหล่ำนี้ยังคงสร้ำงปัญหำกำรแย่ง
งำนจำกมัคคุเทศก์ที่มีบัตรถูกต้องมำจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่ำงที่ เห็นได้ชัดเจนตำมเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ 
คนขับรถตุ๊กๆ รถสองแถวเดี๋ยวนี้ก็ท ำตัวเป็นไกด์น ำเที่ยวกันเยอะมำก เกิดปัญหำกำรหลอกลวง
นักท่องเที่ยว ปัญหำเรื่องกำรใช้ภำษำ และกำรให้ข้อมูลที่บิดเบือนควำมเป็นจริง และยังไม่มีระบบกำร
จัดกำรหรือบทลงโทษที่ชัดเจนเด็ดขำด ท ำให้หลำยคนมองว่ำมัคคุเทศก์เป็นอำชีพที่ต้องชิงไหวชิงพริบ
ต้องแย่งงำนกันท ำอยู่ ในควำมเป็นจริงแล้วถ้ำต่ำงคนต่ำงตั้งหน้ำตั้งตำท ำงำน ท ำมำหำกินอย่ำงถูกต้อง
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ในอำชีพของตนเอง โดยมีรัฐบำลเอำจริงเอำจังในเรื่องดังกล่ำว ปัญหำเรื่องกำรท ำงำนของมัคคุเทศก์
จะลดน้อยลง เมื่อนั้นมัคคุเทศก์จะเป็นงำนที่ผู้คนใฝ่ฝัน เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมสำมำรถของตัว
บุคคลอย่ำงแท้จริง ไม่ใช่เป็นอำชีพที่มีไว้ส ำหรับใครก็ได้ที่จะหำโอกำสฉำบฉวยโดยไม่ค ำนึงถึงควำม
ถูกต้อง 
 นอกจำกนี้ ยังมีนักวิชำกำรได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงของอำชีพมัคคุเทศก์ในอนำคตไว้ดังนี้
(ฉันทัช วรรณถนอม, 2557: 23 -24) 
 มุมมองหนึ่งผู้ที่ประกอบอำชีพมัคคุเทศก์มักพูดถึงอยู่เสมอ คือ คนที่ได้ใบประกอบวิชำชีพ
มักไม่ค่อยได้ท ำงำนด้ำนนี้โดยเฉพำะนักศึกษำจบใหม่ที่ได้บัตรมัคคุเทศก์เนื่องจำกไม่มีประสบกำรณ์ 
ไม่สู้งำน ไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดีพอ และคนที่ท ำงำนด้ำนนี้อยู่แต่กลับไม่มีโอกำสได้ใบประกอบ
วิชำชีพอย่ำงถูกต้อง อันเนื่องมำจำกขำดโอกำสและสนับสนุนที่ดี จึงต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ บำงคน
ก็มองว่ำมัคคุเทศก์ยังเป็นอำชีพที่มีควำมไม่แน่นอนอันเนื่องมำจำกบริษัทน ำเที่ยวมีมำกขึ้นหรือมี
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงท่องเที่ยวมำกขึ้น เนื่องจำกข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยวปัจจุบันมีควำม
สะดวกอย่ำงมำก กำรพ่ึงพำบริษัทน ำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์จึงน้อยลง หรืออำจมำจำกสำเหตุที่ส ำคัญคือ 
มีมัคคุเทศก์เถื่อนที่ไม่มีใบอนุญำตมำประกอบวิชำชีพแย่งงำนมัคคุเทศก์ที่มีใบประกอบวิชำชีพถูกต้อง 
เนื่องจำกพวกนี้อำจได้ค่ำตัวถูกกว่ำมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญำต พวกนี้จะพูดง่ำยใช้คล่องไม่เกี่ยงงำน  
จึงอำจเป็นที่ต้องกำรของบริษัทน ำเที่ยวที่มักง่ำยไม่ค ำนึงถึงผลเสียและควำมถูกต้อง ประกอบกับ
ทำงกำรก็ขำดก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่จะคอยสอดส่องดูแลอย่ำงทั่วถึง อีกท้ังบทลงโทษมัคคุเทศก์เถื่อนมีน้อย
เกินไป ก็ยิ่งท ำให้มัคคุเทศก์เถื่อนยังหมำยรวมถึงหัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำติที่น ำเที่ยวนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติโดยท ำหน้ำที่เป็นมัคคุเทศก์ที่มีบัตรถูกต้องมำจนถึงปัจจุบัน มัคคุเทศก์เถื่อนยังหมำย
รวมถึงหัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำติที่น ำเที่ยวนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติโดยท ำหน้ำที่เป็นมัคคุเทศก์เสียเอง 
ซึ่งถือว่ำเป็นกำรท ำผิดกฏหมำย บุคคลอีกจ ำพวกหนึ่งที่สร้ำงปัญหำมำกในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ 
ยกตัวอย่ำง เช่น คนขับรถตุ๊กๆ รถสองแถวเดี๋ยวนี้ก็ท ำตัวเป็นมัคคุเทศก์เถื่อนน ำเที่ยวกันมำกมำย 
หลอกว่ำไปรับไปส่งพำเที่ยวฟรี แต่สุดท้ำยก็หลอกลวงนักท่องเที่ยวไปซื้อของที่ระลึกรำคำแพงคุณภำพ
ต่ ำเพ่ือหวังค่ำนำยหน้ำ คนเหล่ำนี้ยังสร้ำงปัญหำในเรื่องกำรใช้ภำษำและกำรใช้ข้อมูลที่บิดเบือนควำม
จริง ที่ส ำคัญท ำงำนเพ่ือหวังผลส่วนตัวมำกกว่ำกำรสร้ำงควำมประทับใจและชื่อเสียงของประเทศ 

 ปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวได้ขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้นทั้งภำครัฐและเอกชน ดังนั้น ผู้ที่
ประกอบอำชีพนี้ถ้ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเฉพำะในเรื่องของภำษำอย่ำงน้อย 2 ภำษำขึ้นไป จะมี
โอกำสในกำรท ำงำนมำกกว่ำคนอื่นๆ สรุปแล้วโอกำสในกำรท ำงำนของอำชีพมัคคุเทศก์กว้ำงขวำงและ
เป็นที่ต้องกำรมำก ส ำหรับมัคคุเทศก์สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมส ำหรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
ข้ำงหน้ำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ เรื่องกำรเปิดเสรีด้ำนบริกำรซึ่งรวมถึงภำคกำรท่องเที่ยวที่มีควำมตก
ลงร่วมกัน คือ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนบริกำรของอำเซียน เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรบริกำรที่หลำกหลำย ทั้งในและนอกอำเซียนอีก
ทั้งเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของภูมิภำค อำชีพมัคคุเทศก์จ ำเป็นต้องก้ำวทันโลกที่ต้องเปิดเสรีกำรค้ำ 
กำรท ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นของกำรค้ำเสรี เป็นเรื่องจ ำเป็นต้องเห็นภำพเล็กและเข้ำใจภำพกว้ำง  
เห็นเหตุและปัจจัยทั้งดีและข้อเสียของกำรค้ำเสรี เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรศึกษำรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับอำชีพ เตรียมควำมพร้อมในตัวเรำและเข้ำใจผู้อ่ืน ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนที่ต้อง
ร่วมมือกันในหมู่มัคคุเทศก์จัดตั้งสภำวิชำชีพมัคคุเทศก์ เพ่ือยกระดับให้มัคคุเทศก์เป็นวิชำชีพเพ่ือจะ  
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ส่งผลให้สำมำรถ ปกป้องอำชีพนี้กับกำรรุกคืบของกระแสโลกำวิวัฒน์ และยังใช้วิกฤตินี้สร้ำงมำตรฐำน
วิชำชีพมัคคุเทศก์ เพ่ือวำงรำกฐำนให้เกิดควำมยั่งยืนกับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของไทย 
 

สรุป 
 
 มัคคุเทศก์โดยภำพรวม หมำยถึง ผู้มีหน้ำที่ในกำรน ำเที่ยว ซึ่งระหว่ำงกำรน ำเที่ยวจะต้อง
อธิบำย บรรยำย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ บุคคล ที่นักท่องเที่ยวควรทรำบ ตลอดจนดูแล อ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จึงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมำกที่สุด สำมำรถสร้ำงหรื อท ำลำย
ภำพลักษณ์ของประเทศชำติได้ ดังนั้น รัฐบำลจึงได้ออกพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ. 2535 ขึ้นเป็นฉบับแรก ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว และได้ออกพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ฉบับล่ำสุดขึ้น โดยมีกฎข้อบังคับให้ผู้ที่จะประกอบอำชีพของมัคคุเทศก์ต้อง
ปฏิบัติตำม และจะต้องมีใบอนุญำตกำรเป็นมัคคุเทศก์และติดบัตรมัคคุเทศก์ทุกครั้งในเวลำปฏิบัติงำน
เสมอ ทั้งนี้มัคคุเทศก์เป็นตัวแทนของประเทศไทย มีควำมส ำคัญต่อประ เทศในหลำย ๆ ด้ำน 
มัคคุเทศก์จึงเป็นบุคคลที่มีประโยชน์คุณูปกำร ในกำรช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนให้อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวมีควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงอธิบำยควำมหมำยของมัคคุเทศก์  

2. Sightseeing Guide หมำยถึงอะไรจงอธิบำยและยกตัวอย่ำงประกอบ 

3. จงอธิบำยประวัติควำมเป็นมำของมัคคุเทศก์มำพอสังเขป 

4. มัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญอย่ำงไรพร้อมทั้งยกตัวอย่ำงมำพอเข้ำใจ 

5. มัคคุเทศก์มีควำมส ำคัญต่อนักท่องเที่ยวอย่ำงไร 

6. นักศึกษำคิดว่ำคุณสมบัติที่เหมำะสมกับอำชีพมัคคุเทศก์คืออะไร จงอธิบำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
7. แนวโน้มกำรประกอบอำชีพมัคคุเทศก์ไทยในอนำคตเป็นอย่ำงไร จงให้เหตุผลประกอบ  

8. ควำมได้เปรียบของอำชีพมัคคุเทศก์เม่ือเปรียบเทียบกับอำชีพอ่ืน ๆ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร   
จงอธิบำย  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

เร่ือง คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ประเภทของมัคคุเทศก์ 

 2. คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 
 3. ความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
 4. มารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ 
 5. ศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ 
 6. จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
 7. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายประเภทและคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 
 2. ชี้แจงความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
 3. อธิบายมารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก ์
 4. ยกตัวอย่างถึงศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ 
 5. บอกถึงจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปราย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 โดยใช้ Powerpoint ในการ
น าเสนอ 

    2.2 ครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียน เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ และความส าคัญของมัคคุเทศก์ 
    2.3 ครูผู้สอนเปิดคลิป VDO บุคลิกภาพ และศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ 
    2.4 ซักถามความรู้ ความเข้าใจนักศึกษาหลังจากดูคลิป VDO พร้อมกับอภิปรายสรุป
ประเด็นส าคัญร่วมกัน 

2.5 ครูผู้สอนยกตัวอย่างจรรยาบรรณท่ีดีของมัคคุเทศก์
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2.6 นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณที่ดีของมัคคุเทศก์ 
2.7 ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
2.8 ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

    1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 3      
   2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 3  

3. คลิป VDO บุคลิกภาพ และศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ 
4. ค าถามท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. สังเกตการอภิปรายในห้องเรียน 
    3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 
    5. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 



บทท่ี 3 
คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 

 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยสร้างรายได้จ านวนมหาศาล
ให้กับประเทศต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างอาชีพมัคคุเทศก์ขึ้นมา อาชีพมัคคุเทศก์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นกลไกของความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเทศไทยรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของมัคคุเทศก์ที่มีต่อระบบการ
ท่องเที่ยว จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ขึ้น ส าหรับประเทศ
ไทยอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนที่ส าคัญมีไว้เฉพาะคนไทย ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องผ่าน
กระบวนการทดสอบเลือกสรรกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี เนื่องจากมัคคุเทศก์มีความ ส าคัญต่อ
ประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน เป็นผู้ที่คอยเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ความเป็น
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ประเทศชาติผ่านทางการเป็นผู้น าเที่ยวเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินตามวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงประเภทของมัคคุเทศก์ คุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ มารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ และจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก์ 
 

ประเภทของมัคคุเทศก์ 
 
 การแบ่งประเภทของมัคคุเทศก์นั้นมีหลายลักษณะโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการท างานของ
มัคคุเทศก์ ซึ่งได้มีนักวิชาการและหน่วยงานได้ให้ความหมายเอาไว้ดังนี้  

 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2556: 157) กล่าวว่าประเภทของมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1. การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะของธุรกิจน าเที่ยว สามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 

ประเภทคือ 

1.1 มัคคุเทศก์น าเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย เป็นมัคคุเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจน าเที่ยวประเภทที่เรียกว่า Inbound Tour ซึ่งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทย มัคคุเทศก์ประเภทนี้ต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศในขั้นใช้การได้ และสามารถปฏิบัติงานน า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

1.2 มัคคุเทศก์น าคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นมัคคุเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน า
เที่ยวประเภทที่เรียกว่า Outbound Tour ซึ่งน าคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มัคคุเทศก์จะท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกทุกอย่างในระหว่างการเดินทาง และท าหน้าที่ประสานกับบริษัท
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของท้องถิ่นในประเทศท่ีไปเยือนทั้งด้านการเดินทาง ที่พัก อาหาร และการน า
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ชมสถานที่ต่างๆ บทบาทของมัคคุเทศก์ประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นผู้น าการเดินทาง (Tour Leader) 

หรือล่าม (Interpreter) มากกว่าเป็นผู้อธิบายน าชมสถานที่เสียเอง เนื่องจากกฎหมายของต่างประเทศ
ต่างๆ ไม่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์เมื่ออยู่ในประเทศของเขา 

1.3 มัคคุเทศก์น าเที่ยวให้แก่คนไทยภายในประเทศเป็นมัคคุเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจน า
เที่ยวประเภทที่เรียกว่า Domestic Tour ซึ่งน านักท่องเที่ยวคนไทยไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ภายในประเทศ มัคคุเทศก์ประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศดี 

 2. การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะความรู้ สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภทคือ 

2.1 มัคคุเทศก์ทั่วไป หมายถึงมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานน าเที่ยวครอบคลุมในทุก
สาขา ส าหรับน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

2.2 มัคคุเทศก์เฉพาะ หมายถึงมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานน าเที่ยวเฉพาะสาขา 
เช่นสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการน าเที่ยว เป็นต้น อันเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจในสาขานั้นๆตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ 

  3. การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะของสังกัด สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภทคือ 

3.1 มัคคุเทศก์อิสระ หมายถึงมัคคุเทศก์ที่ไม่สังกัดกับบริษัทน าเที่ยว แต่จะท างานอิสระ
หรือท างานให้กับบริษัทใดก็ได้เป็นครั้งคราว 

3.2 ส่วนมัคคุเทศก์ที่สังกัดบริษัทน าเที่ยว หมายถึงมัคคุเทศก์ที่ท างานประจ าของบริษัท
น าเที่ยวบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น 

 หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง มัคคุเทศก์ก็คือ บุคคลที่น าทางชี้ทางให้แก่นักท่องเที่ยว โดยให้
ค าแนะน าและอธิบายในขณะน าเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในการน าเที่ยวในเชิงเอกสารต่าง ๆ สิ่งตีพิมพ์ที่
นักท่องเที่ยวน าติดตัวไปเพ่ือประกอบการท่องเที่ยว มีค าอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว และการเดินทาง
อย่างชัดเจน ประเภทของมัคคุเทศก์มี 2 ประเภทคือ (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548: 75) 
 1. มัคคุเทศก์เชิงชีวิต (Live Guide) ได้แก่บุคคลที่นาทางชี้ทางให้แก่นักท่องเที่ยว โดยให้
ค าแนะน าและอธิบายในขณะน าเที่ยว 
 2. มัคคุเทศก์ไร้ชีวิต (Guide Book) ได้แก่ เอกสารต่าง ๆ สิ่งตีพิมพ์ที่นักท่องเที่ยวน าติดตัว
ไปเพื่อประกอบการท่องเที่ยว มีค าอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางอาจจะมีรูปประกอบด้วยเป็น
เสมือนคู่มือการท่องเที่ยว (Travel Book) 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แยกประเภทมัคคุเทศก์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
มัคคุเทศก์ทั่วไป และมัคคุเทศก์เฉพาะ ดังนี้ (กรมการท่องเที่ยว, 2557) 

 1. มัคคุเทศก์ทั่วไป เป็นมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานทั่วๆไป ในการน านักท่องเที่ยวไป
ยังที่ต่างๆ ได้ทั่วราชอาณาจักร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศปฏิบัติงานในการบรรยายให้
ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
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1.1 มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาว

ไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถน าเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร 

 

รูปภาพที่ 3.1 มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  1.2 มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง น าเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย 
สามารถน าเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร 

 

รูปภาพที่ 3.2 มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

 2. มัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์ที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 
ประเภท คือ 

2.1 มัคคุ เทศก์ เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพ้ืนที่ )  แถบสีชมพู  น าเที่ยวให้แก่  
นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อ 
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รูปภาพที่ 3.3  มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพ้ืนที่) แถบสีชมพู 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  2.2 มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพ้ืนที่) แถบสีฟ้า น าเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อ 

 

รูปภาพที่ 3.4 มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพ้ืนที่) แถบสีฟ้า  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  2.3 มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) แถบสีเขียว น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ
ชาวต่างประเทศในเขตพ้ืนที่ป่า 
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รูปภาพที่ 3.5  มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) แถบสีเขียว 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  2.4 มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) แถบสีแดง น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย 
หรือชาวต่างประเทศทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมวรรณคดีไทย ได้ทั่ว
ราชอาณาจักร 

 

รูปภาพที่ 3.6  มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) แถบสีแดง  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  2.5 มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) แถบสีส้ม น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ
ชาวต่างประเทศในเขตพ้ืนที่ทางทะเล 
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รูปภาพที่ 3.7  มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) แถบสีส้ม  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  2.6 มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) แถบสีเหลือง น า เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาว
ไทย หรือชาวต่างประเทศในเขตพ้ืนที่ทางทะเลหรือเกาะต่างๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งถึงสถานที่
ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน ๔๐ ไมล์ทะเล 

 

รูปภาพที่ 3.8  มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) แถบสีเหลือง  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

  2.7 มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)  แถบสีม่วง น าเที่ยวให้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศเฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไว้บนบัตร 
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รูปภาพที่ 3.9  มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) แถบสีม่วง  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

 2.8 มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) แถบสีน้ าตาล น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นที่ระบุชื่อไว้ใน
บัตรเท่านั้น 

 

รูปภาพที่ 3.10  มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) แถบสีน้ าตาล  

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (2557) 

 

 นอกจากนั้นคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดเอาไว้ว่ามัคคุเทศก์จะต้องมีคุณสมบัติคือ มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ มีสัญชาติไทย  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขา
การท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์หรือได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรม
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วิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรัง เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
หรือไม่มีใบอนุญาต และสุดท้ายคือในขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดบัตรไว้ให้เห็นโดยชัดเจน 

 ส าหรับหลักฐานที่ใช้ประกอบใบขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีสองกรณีคือ การขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์รายใหม่ และการต่อใบอนุญาติเป็นมัคคุเทศก์ จึงขออธิบายดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ส าหรับผู้ที่ขอใหม่  
ได้แก่ 

      1.1 แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.11) 
      1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงาน
องค์กรของรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
             1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
             1.4 ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 1 เดือน พร้อม
ประทับตราของสถานพยาบาล 
             1.5 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนารับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
             1.6 ส าเนาวุฒิบัตรที่รับรองได้ว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
             1.7 ส าเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และส าเนาใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript)  ในกรณีรอรับปริญญาบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

      2. เอกสารหลักฐานประกอบค าต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  
ได้แก่ 
                 2.1 แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.11) 
                 2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงาน
องค์กรของรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 2.3 ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของ
สถานพยาบาล 
       2.4 บัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์เก่า และส าเนาบัตรประจ าตัวมัคคุเทศก์เก่า พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
       2.5 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตัวจริง (กรณีเป็นมัคคุเทศก์ก่อนปี 2552 จะไม่มีใบนี้ แต่
จะได้เมื่อท่านไปต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์) 
       2.6 หลักฐานใบแจ้งความ (ในกรณีบัตรหาย) 
       2.7 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       2.8 ค่าธรรมเนียมต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ 200 บาท และส าหรับกรณีบัตรหมดอายุแล้ว 
ให้ยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ 
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 สรุปได้ว่าประเภทของมัคคุเทศก์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การแบ่งประเภท
ตามลักษณะของธุรกิจน าเที่ยว 2) การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะความรู้ และ 3) การแบ่ง
ประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะของสังกัด ส าหรับการแบ่งประเภทตามสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1) มัคคุเทศก์ดชิงชีวิต และ 2) มัคคุเทศก์ไร้ชีวิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
แยกมัคคุเทศก์ออกเป็น  2 ประเภทคือ 1) มัคคุเทศก์ทั่วไป แบ่งออกเป็น มัคคุเทศก์ทั่ว ไป 
(ต่างประเทศ และมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) 2) มัคคุเทศก์เฉพาะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ 

1) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพ้ืนที่) แถบสีชมพู 2) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทยเฉพาะพ้ืนที่) 
แถบสีฟ้า 3) มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) แถบสีเขียว 4) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม) แถบสี
แดง 5) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) แถบสีส้ม 6) มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) แถบสีเหลือง 
7) มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) แถบสีม่วง และ 8) มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) แถบสีน้ าตาล ส าหรับหลักฐานที่ใช้ในการขอบัตรมัคคุเทศก์จะมีอยู่ 2 กรณีคือ 1) เอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ส าหรับผู้ที่ขอใหม่ และ2) เอกสารหลักฐาน
ประกอบค าต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  
 

คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ 
 
 มัคคุเทศก์จะต้องมีคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมในอาชีพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ และพึงพอใจในการบริการ นอกจากนั้นคุณลักษณะที่ดีดังกล่าวยังสามารถท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่นักท่องเที่ยว และท าให้เกิดมาตรฐานที่ดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ โดยเรื่องคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ได้มีนักวิชาการให้ความหมายเอาไว้
มากมายดังนี ้ 

 ไพฑูรย์  พงศะบุตร (2542: 78) กล่าวว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ และ มีโอกาสที่
จะเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีได้ ควรมีลักษณะที่เหมาะสมบางประการคือ 

 1. มีบุคลิกดี มัคคุเทศก์ควรมีรูปร่างหน้าตาไม่พิกลพิการ หากเป็นผู้ที่มีรูปร่าง หน้าตาดี ก็
ย่อมเป็นข้อได้เปรียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีความเป็นผู้น า มีน้ าเสียง
ไพเราะ พูดจาออกเสียงได้ชัดเจน ไม่ติดอ่าง หรือเสียงแหบแห้ง รักษาความสะอาดของร่างกาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผิวหนัง ผม ฟัน เล็บ ต้องหมั่นรักษาให้สะอาด และเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นตัวและกลิ่น
ปากเป็นที่น่ารังเกียจ มีสติอารมณ์มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสุขุมรอบคอบ ไม่
วู่วาม หรือแสดงความวิตกกังวลมากจนเกินไป เช่น ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะเสียขณะ
เดินทาง การถูกโจรกรรม การเจ็บป่วยกะทันหันของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 2. มีความรู้ดี มัคคุเทศก์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนความรู้
พ้ืนฐานในด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศชาติและของท้องถิ่น รวมทั้งความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ ด้วยเหตุนี้มัคคุเทศก์ที่ดีจึงควรเป็นผู้ที่
หมั่นแสวงหาความรู้ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดตามสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ และของ
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โลกจากสื่อมวลชนด้วย ในกรณีที่เป็นมัคคุเทศก์น านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จะต้องมีความรู้ใน
ด้านภาษาต่างประเทศที่ใช้งานอยู่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาพูด ต้องสามารถพูดจาได้
คล่องแคล่ว ถูกต้อง และมีส าเนียงชัดเจนหรือค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้ยังควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีของชาติต่างๆ ของนักท่องเที่ยวซึ่งตนดูแลอยู่บ้างพอสมควร 

ซึ่งถ้าหากสามารถน ามาพูดคุยหรืออธิบายเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ ในประเทศไทย ก็จะท าให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจ และประทับใจในความรอบรู้ของมัคคุเทศก์มากยิ่งขึ้น 

 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มัคคุเทศก์ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับนักท่องเที่ยวได้โดย
ไม่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกเป็นปรปักษ์หรือไม่ไว้วางใจ 

 4. มีจิตวิญญาณของความเป็นมัคคุเทศก์ คุณลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องส าคัญมากเพราะผู้ที่
จะเป็นมัคคุเทศก์ได้ดี นอกจากจะมีคุณลักษณะอย่างอ่ืน ๆ ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องมีใจรักในอาชีพ
มัคคุเทศก์ด้วย มิใช่ท าด้วยความฝืนใจ หรือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว 

 นอกจากนี้ มัคคุเทศก์ยังต้องมีคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนของชาติ  และมีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้  (ชยาภรณ์  ชื่นรุ่งโรจน์, 2535: 

26-27) 

 1. คุณสมบัติในการเป็นตัวแทนชาติ 

     1.1 สร้างภาพพจน์ที่ดีให้ชาติและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะท าให้ภาพพจน์เสีย 

     1.2 ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ 

     1.3 ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจสถาบันต่าง ๆ ของชาติ 

2. ปฏิบัติงานในหน้าที่มัคคุเทศก์ที่ดี 

     2.1 มัคคุเทศก์ต้องตรงต่อเวลา 

     2.2 มัคคุเทศก์ต้องเป็นผู้มีน้ าใจ 

     2.3 มัคคุเทศก์ต้องเป็นผู้มีความกระตือรือร้น 

     2.4 มัคคุเทศก์ต้องเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ 

     2.5 มัคคุเทศก์ต้องมีสุขลักษณะและสุขนิสัยที่ดี 

     2.6 มัคคุเทศก์ต้องมีศิลปะในการพูด 

มัคคุเทศก์จึงเป็นอาชีพที่ต้องการคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แตกต่างไปจากอาชีพอ่ืน มิใช่
ทุกคนที่จะสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ เพราะคุณสมบัติคาดหวังของมัคคุเทศก์นั้นต้องใช้ทักษะและ
คุณลักษณะทีค่่อนข้างเฉพาะตัว คุณสมบัติดังกล่าวนั้นคือ 
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1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเป็นอย่างดี เพราะภาษา

จะเป็นสื่อในการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

2. มีความรู้ในเรื่องราว ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะอธิบายให้แก่นักท่องเที่ยว 

3. มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดความสนใจที่จะรับฟัง 
ไม่เบื่อหน่าย 

4. มีทักษะในการบริหารจัดการน า เที่ยว นับตั้งแต่การวางแผนเพ่ือเตรียมรับนักท่องเที่ยว 

จนกระทั่งส่งนักท่องเที่ยวกลับประเทศ เพราะมัคคุเทศก์จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวในทุก ๆ เรื่องท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพอใจตลอดเวลาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 

5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอใน
ระหว่างการเดินทาง มัคคุเทศก์จะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายให้
น้อยที่สุด ซึ่งทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นอย่าง
มาก 

6. มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่
จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

7. มีนิสัยในการคาดการณ์ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่างการเดินทาง 

8. มีความอดทนสูง เพราะมัคคุเทศก์จะต้องพบกับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา
ต่างครอบครัว และการเลี้ยงดู ดังนั้น ลักษณะนิสัยและความต้องการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน
ออกไปมัคคุเทศก์จึงจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเมื่อ
ได้รับแรงกดดันอันเกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

9. มีใจรักในอาชีพ รักงานบริการ มีความสุขที่ได้ท าให้ผู้อ่ืนมีความสุข เพราะหากปราศจาก
คุณสมบัติในข้อนี้แล้ว มัคคุเทศก์จะไม่มีความสุขหรือสนุกกับการท างาน  และส่งผลกระทบถึง
ประสิทธิภาพในการท างานด้วย 

10. มีจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม เพราะอาชีพมัคคุเทศก์นั้น จะต้องเผชิญกับสิ่ง
เย้ายวนต่าง ๆ และช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หากมัคคุเทศก์ไม่สามารถยืนหยัด
บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและคุณธรรมแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในภาพรวมได้ 

11. เป็นผู้ที่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้อย่างเสมอ เพราะความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมนั้นไม่เพียงพอที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไป และนักท่องเที่ยวในปัจจุบันก็มีความสนใจที่จะ
ได้รับความรู้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มัคคุเทศก์จึงต้องขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับตนเอง
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อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยวชาติใดล้วนแล้วแต่ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน
ด้วยกันทั้งสิ้น จะแตกต่างกันเฉพาะในเรื่องของภาษาที่ใช้ และการน าทักษะที่มีไปประยุกต์ใช้ให้ตรง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

กุลวรา  สุวรรณพิมล (2556: 81) กล่าวว่า มัคคุเทศก์จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อนักท่องเที่ยว และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดังนั้นมัคคุเทศก์ที่ดีจึงควรมีคุณสมบัติ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship) ได้แก่ ความสามารถในการ
สร้างความประทับใจ และควรผูกมิตรกับผู้อื่น บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมักเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ 

    1.1 มองโลกในแง่ดี มีความสุขใจ 

    1.2 สดชื่น ร่าเริง และมีอารมณ์ขัน 

    1.3 มีน้ าใจ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ยินดีที่ได้เห็นผู้อื่นมีความสุข 

    1.4 มีความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักห่วงใยผู้อื่น 

    1.5 มีอัธยาศัยไม่ก้าวร้าว ไม่ส าคัญตนว่าเหนือผู้อ่ืน 

2. มีบุคลิกภาพดี มัคคุเทศก์มีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มีลักษณะดังนี้ 

    2.1 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่อ้วนหรือผอมบางเกินไป 

    2.2 มีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง สดชื่นแจ่มใส 

    2.3 มีอารมณ์ม่ันคง เยือกเย็น ไม่หวั่นไหวง่าย เผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างสงบ สุขุม 

    2.4 แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ คือ เหมาะสมกับสถานที่และโอกาส 

    2.5 มีกิริยามารยาทอ่อนโยน 

    2.6 วาจาสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ 

3. มีความรู้ดี มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ดี จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับ
ประโยชน์คุ้มกับเงินที่เสียไป บุคคลที่มีความรู้ดีมีลักษณะดังนี้ 

    3.1 สนใจสิ่งรอบตัว 

    3.2 ช่างสังเกต 

    3.3 รักการค้นคว้า 
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    3.4 เป็นนักอ่าน 

นอกจากนี้ คุณลักษณะที่ดีของมัคคุเทศก์ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น มัคคุเทศก์ควรจะมี
คุณลักษณะส าคัญอ่ืนๆ อีก 4 ประการคือ 

1. ควรจะมีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศในขั้นใช้การได้ดี และสามารถสื่อภาษากับ
นักท่องเที่ยวรู้เรื่องเข้าใจ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
ดังนั้นมัคคุเทศก์ควรจะมีทักษะในการพูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาเหล่านั้นด้วย 

2. ความมีอารมณ์มั่นคง มีสติ และไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความรอบคอบ 
เพราะในการปฏิบัติงานในบางสถานที่อาจจะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นได้ ดังนั้นมัคคุเทศก์ท่ีดีต้อง
ให้ข้อมูล ค าแนะน าที่ถูกต้องในการเข้าชมสถานที่แต่ละแห่ง และเตรียมความพร้อม เช่น ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้น ควรจะหลักเลี่ยงข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการน าชม
สถานที่ต่างๆ ทางเรือ และในป่า 

3. มีศีลปะในการพูด รู้จังหวะ และรู้ว่าควรจะพูดอธิบายเวลาใดเรื่องอะไรก่อนหลัง และ
บริษัทธุรกิจน าเที่ยวบางแห่งต้องการให้มัคคุเทศก์เป็นผู้ชี้ชวนให้แก่นักท่องเที่ยวได้ซื้อบริการน าเที่ยว
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม มัคคุเทศก์จึงต้องเป็นนักขายที่ดีด้วยส าหรับบางบริษัท 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี นอกเหนือจากความมีใจรักในการท างาน มีศิลปะในการพูดที่ดี และมี
บุคลิกภาพที่ดีและอ่ืนๆ แล้ว มัคคุเทศก์ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วย คือ การรู้จักสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็หมายถึง การติดต่อระหว่างคนกับคน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันหรืออีก
นัยหนึ่งก็หมายถึง การติดต่อระหว่างคนกับคน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เกิดความรู้สึกเชื่อถือ ไว้วางใจ 
ซึ่งมีหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ส าคัญบางประการคือ 

    4.1 สร้างความเป็นมิตร เช่นการยิ้ม 

    4.2 มีความจริงใจ 

    4.3 การแสดงออก การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย 

    4.4 รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ในบางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักท่องเที่ยว และบางครั้งอาจเป็นข้อถกเถียงกัน เช่น ในเรื่องการเมือง ศาสนา ปรัชญา ฯลฯ แต่ใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นควรจะหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการหยิบยกเรื่อง
การเมืองศาสนา ปรัชญา มาเป็นหัวข้อในการสนทนา 

สุภาพร  มากแจ้ง (2554: 71) กล่าวว่ามัคคุเทศก์ยังต้องมีความสามารถที่จะท าให้คุณสมบัติ
เหล่านั้นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ ความสามารถของมัคคุเทศก์ประกอบด้วย 

1. ความสามารถด้านภาษา โดยเหตุที่งานของมัคคุเทศก์เป็นงานที่ต้องใช้ภาษาเป็นหลัก
โดยเฉพาะภาษาพูด มัคคุเทศก์จึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาแม่ของตนและภาษาต่างประเทศ
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อ่ืนๆ อยู่ในเกณฑ์ดี คือสามารถที่จะสื่อสารท าความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้องตามระเบียบการใช้ภาษา ความสามารถด้านภาษาจะเป็นคุณสมบัติส าคัญในการพิจารณารับ
มัคคุเทศก์เข้าท างาน ดังหลักเกณฑ์การรับมัคคุเทศก์เข้าท างานในสังกัดบริษัทดีทแฮล์มที่ก าหนดว่า 
“เนื่องจากงานของมัคคุเทศก์ต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และงาน
ด้านนี้ขึ้นอยู่กับการพูดเป็นส่วนใหญ่” ดังนั้นการรับสมัครจึงต้องพิจารณาการพูดภาษาเป็นหลักส าคัญ 

2. ความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านวิชาการได้แก่ ความรู้ที่มัคคุเทศก์ต้องใช้
เพ่ือประกอบอาชีพ คือ 

    2.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ 
ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง ที่พักแรม กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ 

    2.2 ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย เช่น ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมขนบประเพณี  
วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ธรรมเนียมจารีต อาหารการกิน การเมือง การปกครอง ฯลฯ 

    2.3 ความรู้รอบตัวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ 
กับเงินไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เหตุการณ์โลกปัจจุบันอัตราค่าที่พักและ
บริการต่างๆ ของโรงแรม ระเบียบพิธีทางศุลกากร แหล่งเริงรมย์ และแหล่งซื้อสินค้าต่างๆ ตลอดการ
ปฐมพยาบาล เป็นต้น 

3. ความสามารถด้านการน าเที่ยว ความสามารถด้านการน าเที่ยวเป็นหัวใจส าคัญของอาชีพ
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความสามารถในการใช้ภาษา และความสามารถ
ด้านวิชาการเป็นอย่างดี แต่หากขาดความสามารถด้านการน าเที่ยวก็ไม่อาจประสบความส าเร็จใน
อาชีพได้ มัคคุเทศก์ที่มีความสามารถด้านการน าเที่ยว จะท าให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ประกอบด้วยสาระความรู้และการพักผ่อนอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกเร่งรัด และเบื่อหน่ายเพราะถูกยัดเยียดด้วยความรู้จนเกิดความจ าเป็น หรือเบื่อ
หน่ายเพราะมัคคุเทศก์ขาดความรู้ไม่สามารถสนองความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ ความสามารถด้าน
การน าเที่ยวประกอบด้วย 

    3.1 ความสามารถในการจัดเวลา มัคคุเทศก์ที่ดีต้องสามารถค านวณเวลาในการน าเที่ยว
แต่ละรายการได้พอเหมาะ และนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวครบตามรายการที่จัดให้โดยไม่รู้สึกเหน็ด
เหนื่อย หรือเบื่อหน่าย การเตรียมการข้อนี้ต้องส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวล่วงหน้า แบ่งเวลาในการ
น าชมแต่ละจุดตามความส าคัญและความน่าสนใจ ทั้งนี้โดยไม่ลืมค านึงถึงการให้เวลาส่วนตัวแก่
นักท่องเที่ยวด้วย 

    3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ที่ดีต้องสามารถวิเคราะห์
นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบน าเที่ยวแต่ละครั้งว่า มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องใด เพ่ือจะได้
สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ถูก 
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    3.3 ความสามารถในการเร้าความสนใจ มัคคุเทศก์ที่ดีต้องสามารถท าให้นักท่องเที่ยว

สนุกสนานเพลิดเพลินตลอดรายการท่องเที่ยว ทั้งระหว่างการเดินทางและจุดแวะชม ดังนั้นนอกจาก
ความรู้เกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจตามทางผ่านที่มัคคุเทศก์อาจชี้ชวนให้นักท่องเที่ยว
สนใจได้แล้ว หากเดินทางเป็นเวลายาวนาน มัคคุเทศก์ควรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือ
การละเล่นเล็กๆน้อยๆ เพ่ือคลายเหงาและช่วยให้เกิดความเป็นกันเอง ภายในกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ด้วย 

    3.4 ความสามารถในการบริการและอ านวยความสะดวก มัคคุเทศก์ที่ดีต้องเอาใจใส่ดูแล
ให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน สะดวกสบายและปลอดภัย ปราศจาก
อุปสรรคและข้อขัดข้อง ดังนั้นก่อนการน าเที่ยวทุกครั้งมัคคุเทศก์ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ยานพาหนะแจ้งย้ าสถานที่พักแรม และสถานสถานประกอบการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง นัดหมายและให้
ข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่จะไป ตั้งแต่ก าหนดการ การเตรียมตัว ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่
นักท่องเที่ยวควรทราบ 

4. ความสามารถด้านการแก้ปัญหา มัคคุเทศก์ที่ดีต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญการที่จะ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนั้น มัคคุเทศก์ต้องมีการเตรียมการที่ดี โดยศึกษาล่วงหน้าถึงปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในการน าชมแต่ละรายการ และศึกษาขั้นตอนของการแก้ปัญหาเหล่านั้น และ
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือวิธีการไว้ล่วงหน้า โดยมีสิ่งส าคัญคือความมีสติมั่นคง และความรอบคอบของ
มัคคุเทศก์ ตัวอย่างปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ดังนั้นสรุปได้ว่าคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้  คือ 1) ด้านความรู้ของ
มัคคุเทศก์ ได้แก่ มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆตลอดจนความรู้ พ้ืนฐานในด้าน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศชาติและของ
ท้องถิ่น รวมทั้งความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ 2) ด้านความสามารถของมัคคุเทศก์ ได้แก่ มีความสามารถ
ด้านภาษา มีความสามารถด้านการน าเที่ยว และมีความสามารถด้านการแก้ปัญหา 3) ด้านคุณสมบัติ
ของมัคคุเทศก์ ได้แก่ มีบุคลิกดี มีศีลปะในการพูด มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง และมีใจรักใน
อาชีพ และ 4) ด้านจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ได้แก่ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความตระหนักใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์สุจริต ความประพฤติและกิริยามารยาทดี 
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข และ การไม่กล่าวต าหนิหรือให้
ร้ายป้ายสีผู้อ่ืน 
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มารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ 
 
 มารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องมีเพ่ือให้เกิดภาพลักษ์ที่ดีและ
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจึงอธิบายเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 
 มารยาท หมายถึง กิริยา วาจา ที่ถือว่าเรียบร้อย ส่วนในเรื่องบุคลิกภาพ มัคคุเทศก์จ าเป็นที่
จะต้องมีบุคลิกลักษณะที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมัคคุเทศก์ที่ดีต้องมีบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพ
ภายใน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (นิศา ชัชกุล, 2554: 250-252) 
 1. บุคลิกภาพภายนอกส าหรับมัคคุเทศก์ หมายถึง สิ่งที่ปรากฎให้เห็นได้ในตัวมัคคุเทศก์ 
ได้แก่ 
     1.1 ร่างกาย มัคคุเทศก์ควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อร่างกายเป็นอันดับแรก โดย
พิจารณาที่จะท าให้ผู้พบเห็นเกิดความสบายตาและสบายอารมณ์ มีจุดส าคัญๆ ในร่างกายที่จะต้อง
ค านึงถึงได้แก่  
                    1.1.1 ผม ไม่ปล่อยให้ยุ่งเหยิงตามบุญตามกรรม แต่ควรดูแลให้สะอาด มองดู
เรียบร้อย ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการตกแต่งที่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
         1.1.2 หน้าตา ต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ยู่ยี่หรือหน้างอ 
         1.1.3 หู จมูก ฟัน ควรดูแลท าความสะอาดให้เรียบร้อยตั้งแต่จะออกจากบ้าน ไม่ควร
แคะหู จมูก ฟัน ในที่สาธารณะหรือต่อหน้าบุคคลอื่น 
         1.1.4 เล็บ ต้องตัดให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมทั้งเล็บมือและเล็บเท้า ถ้าจะไว้ยาวก็ควร
ค านึงถึงความสะอาดด้วย 
     1.2 การแต่งกาย ควรได้รับความดูแลเอาใจใส่ โดยค านึงถึงความสะอาด เรียบร้อย และ
เหมาะสมสภาพแวดล้อม ได้แก่ น าเที่ยวทางทะเล น าชมวัด วัง เป็นต้น 
         1.2.1 เสื้อ กระโปรง หรือกางเกง ควรให้อยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นทั้งรูปร่าง ลักษณะ 
และสีสัน นอกจากจะต้องสะอาดเรียบร้อยแล้ว ต้องค านึงถึงกาลเทศะที่ใช้เสื้อผ้าชุดนั้นๆ เช่น การน า
เที่ยวทางทะเลจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายและกระชับ 
         1.2.2 รองเท้า ถุงเท้า ต้องสะอาด ไม่ขาดหรือช ารุด และเหมาะสมกับโอกาสหรือ
สถานที่ที่จะน าเที่ยวด้วย เช่น เข้าวัด ลงเรือ ตกปลา เดินป่า เป็นต้น ดังรูปภาพที่ 3.11 การแสดงภาพ
ตัวอย่างบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ 
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รูปภาพที่ 3.11 การแต่งกายของมัคคุเทศก์ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ที่มา : ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ (2560) 

 
    1.3 การพูดจา ควรระมัดระวังเก่ียวกับค าพูด น าเสียง และปกิกิริยาของผู้ฟังดังนี้ 
         1.3.1 ค าพูด ควรระมัดระวังใช้ถ้อยค าให้สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ค าก ากวมหรือค าที่มี
ความหมายสองแง่สองมุม 
         1.3.2 น้ าเสียง ไม่พูดจาห้วนๆ หรือตวาดกระโชกโฮกฮาก ให้เน้นน้ าหนักเสียงให้
เหมาะสม พูดให้ชัดถ้อยชัดค า ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 
         1.3.3 ปฏิกิริยาของผู้ฟัง ขณะพูดควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังว่าสนใจหรือต้องการฟัง
มากน้อยเพียงใด มีผู้ใดบ้างที่ต้องการซักถาม ไม่พูดสวนหรือแย่งพูด 
     1.4 กิริยามารยาท หมายถึง การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและความประพฤติจะต้องมี
อาการส ารวม เช่น ไม่ล้วง แคะ แกะ เกาส่วนใดๆ ของร่างกายในชุมชน 
 2. บุคลิกภาพภายใน หมายถึง สิ่งที่มัคคุเทศก์แสดงออกจากความรู้สึกภายในของมัคคุเทศก์
เองที่ส าคัญมีดังนี้ 
     2.1 มีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และหน้าที่ของมัคคุเทศก์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
และต่อชื่อเสียงของประเทศชาติ 
     2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อนักท่องเที่ยวและทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทจัดน าเที่ยว
ที่ตนสังกัดอยู่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
     2.3 มีสติในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
     2.4 มีน้ าใจต่อนักท่องเที่ยว 
     2.5 มองโลกในแง่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
     2.6 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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 จากเนื้อหาข้องต้นสรุปได้ว่าในเรื่องของมารยาทและบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์
จ าเป็นที่จะต้องมีโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือบุคลิกภาพ
ภายนอกจะต้องดูแลให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และหมั่นท าความสะอาดเป็นประจ า เช่น การดูแลร่างกาย 
การแต่งกาย กิริยามารยาททางค าพูด เป็นต้น ส่วนบุคลิกภาพภายในนั้น จะต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็น
ประจ า นั่นคือจะต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติต่ออาชีพของตนเองและนักท่องเที่ยวในทางที่ดี 
รวมทั้งจะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมัคคุเทศก์มีมารยาทที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี
แล้วนั้น ย่อมจะเกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะกลับมาเที่ยวและมา
ใช้บริการอีก ตลอดทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีแก่มัคคุเทศก์ได้ด้วย จึงนับว่าเป็นเรื่องส าคัญ
ที่มัคคุเทศก์ไม่ควรที่จะมองข้าม 

 

ศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ 
 
 ในเรื่องของการพูดนั้นทุกอาชีพจะต้องศึกษาวิธีการและเทคนิคในการพูดให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ ดังนั้นแล้วศิลปะการพูดจึงเป็นเรื่องที่มัคคุเทศก์จะต้องฝึกฝนจน
เกิดความช านาญ เพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่มัคคุเทศก์จะต้องปฏิบัติ ให้ได้ อาจจะต้องใช้เวลาและ
ประสบการณ์จากการพูด นอกจากนั้นยังจะต้องรู้วิธีท าอย่างไรให้เป็นการพูดที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ 
กล่าวคือ การพูดที่มีศาสตร์นั้นเป็นการพูดที่มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการฝึกฝน
การพูดโดยอาศัยการศึกษาหาความรู้ตลอดทั้งการเข้ารับการอบรมการพูดต่างๆ แต่ถ้าการพูดที่เป็น
ศิลป์นั้นสิ่งนี้เป็นการพุดที่มีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ มีเทคนิควิธีการในการพูด และยังรวมไปถึง
การมีพรสวรรค์ในการพูดนั่นเอง ดังนั้นเรื่องของศิลปะการพูดของมัคคุเทศก์ จึงได้ขออธิบายตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้คือ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคของการพูด ศิลปะการพูดในงานมัคคุเทศก ์เทคนิค
การพูดบนรถ และศิลปะการสร้างความประทับใจในงานมัคคุเทศก์ 
 1. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Human 
Relations เป็นค าประสมที่ เกิดจากค า  2 ค า มารวมกัน คือ มนุษย์ (Human) และ สัมพันธ์  
(Relations) 
 มนุษย์ (Human) หมายถึง ลักษณะของความเป็นมนุษย์ คือ ผู้มีจิตใจสูง 
 สัมพันธ์ (Relations) หมายถึง ความผูกพัน เกี่ยวข้อง การติดต่อกัน ความเกี่ยวพันกัน 
 เมื่อน าทั้งสองค ามารวมกันเป็น “มนุษยสัมพันธ์” จึงหมายถึง การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่าง
คนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน แต่ในเชิงวิชาการของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ศึกษา
เกี่ยวกับมนุษยไ์ด้ให้ความหมายของค าว่ามนุษยสัมพันธ์ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ด้านจิตวิทยา กล่าวว่า ค าว่า มนุษยสัมพันธ์มีความหมายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ 
ที่แสดงออกต่อกันในสังคม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง 
 ด้านสังคมวิทยา กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่คนซึ่งอยู่ร่วมกันมีการโต้ตอบและ 

มีการตอบสนองต่อกันและกัน ซึ่งอาจเป็นทั้งความสัมพันธ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ เช่น ความร่วมมือ 
การแข่งขัน การต่อต้าน การต่อสู้ เป็นต้น 
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 โดยทั่วไปมนุษยสัมพันธ์ จะใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และใช้ใน
ความหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้มีนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ไว้
หลากหลาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก อธิบายว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่ามนุษย์ อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นพวก มีปฏิสัมพันธ์ร่ วมกัน การที่มนุษย์อยู่
ร่วมกันท าให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การที่มนุษย์
มีสัมพันธ์กัน มนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมดังท่ีนักปราชญ์ได้กล่าวไว้ 
 มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้ศิลปะในการ
ที่จะเข้ากับคน โดยให้ชนะใจคน ครองใจคน ให้เขาร่วมกับเราด้วยความเต็มใจ และรู้สึกเป็นสุข (ชะลอ 
ธรรมศิริ, 2529: 2) 
 เดวิส คีส (Davis. Keith, 1957: 9) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ คือ การรวมคนให้ท างานร่วมกัน
ในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือให้บังเกิดผลบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 จากความหมายที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า “มนุษยสัมพันธ์” เป็นกลวิธีการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์ ให้มาท ากิจกรรมร่วมกันแบบเต็มใจและบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์จะเป็น
บุคคลที่สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย มีจิตสาธารณะที่เป็นที่รักใคร่ของผู้อ่ืนใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้ 
มนุษยสัมพันธ์จึงเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคล แรงจูงใจหรือสาเหตุภายในของบุคคลที่จะเข้า
มาท ากิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการสามารถเอาชนะจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามจนสามารถ
ท างานนั้น ๆ ได้ส าเร็จ 
 2. เทคนิคของการพูด เทคนิคของการพูดนั้นมัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องมีในขณะที่พูด
เพ่ือที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เข้าใจ และประทับใจในที่สุด  
     นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2555: 66-72) กล่าวว่า กลยุทธ์การพูดที่ท าให้ผู้ฟังสนใจ 
แน่นอนที่ว่าการพูดนั้นมิใช่เพียงมีเนื้อหาครบถ้วนในเรื่องที่พูดเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบ
อ่ืนๆ อีกหลายประการ เพ่ือจะท าให้การพูดนั้นๆ ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ตลอดเวลาของการพูด 
โดยผู้พูดจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญขององค์ประกอบนั้นๆ ด้วย กล่าวคือจะต้องประกอบด้วย
ดังนี้ 
     2.1 จินตนาการในการสื่อสาร ก่อนการพูดเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นก่อนว่า 
ปฏิกิริยาตอบสนองที่เราต้องการได้รับจากผู้ฟังนั้นเป็นอย่างไร เช่น รู้สึกอย่างไร และจะท าตามค าพูด
ของเราอย่างไร นั่นก็คือ ท าอย่างไรเราจะเปลี่ยนใจผู้ฟังได้ นั้นคือเป้าหมายในการพูดนั่นเอง 
     2.2 ศึกษาผู้ฟัง การที่เราท าความรู้จักหรือศึกษาผู้ฟัง ย่อมท าให้เราสามารถปรับกลยุทธ์
การพูดของเราให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี และเป็นแนวทางในการเตรียมการ
พูดของเราให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ฟังได้ เช่น การเตรียมเนื้อหา การเตรียมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ การเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ประกอบค าพูด การขึ้นต้นและสรุปเพราะการเตรียมการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะท าให้การพูดนั้นๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยคนฟังสนใจฟัง 

คนฟังต้องการรู้ คนฟังเชื่อและน าไปปฏิบัติได้ คนฟังพึงพอใจ นั่นก็เพราะเราศึกษาผู้ฟังและเตรียมการ
พูดได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุกครั้งที่เราจะพูดจึงต้องศึกษาล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้ฟัง มีดังต่อไปนี้  
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          2.2.1 อายุ มีส่วนส าคัญกับการพูด เราจึงต้องค านึงถึงด้วยว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นเด็ก 
เป็นวัยรุ่น เป็นนักศึกษา หรือเป็นคนท างานในระดับใด 
          2.2.2 เพศ เป็นชาย/หญิง ในสัดส่วนอย่างไร หรือเป็นหญิงทั้งหมด ชายทั้งหมด 
          2.2.3 วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่ของผู้ฟังมีระดับการศึกษาในระดับใด จะท าให้เรา
เตรียมการพูดได้อย่างเหมาะสมกับผู้ฟัง และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเรา
พูดให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูง เราอาจใช้ศัพท์แสงทางเทคนิค หรือพูดโดยใช้ถ้อยค าทางเทคนิคได้อย่างไม่
มีปัญหา แต่ถ้าหากผู้ฟังอีกประเภทหนึ่งเราอาจจะต้องปรับถ้อยค าที่ใช้หรือยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆ 
เป็นต้น 
         2.2.4 ระดับต าแหน่งงานหรือประสบการณ์ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องค านึงถึงเพราะจะได้
เตรียมการพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังได้ ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการพูดในโอกาสต่างๆ ย่อมจะต้อง
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ฟังเป็นอย่างดี เพ่ือเตรียมการพูดได้อย่างสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังซึ่งจะได้รับ
ปฏิกิริยาตอบรับที่ดีจากผู้ฟังได้อย่างแน่นอน  
     2.3 รู้จักตนเองเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ต้องรู้จักผู้ฟังเท่านั้น แต่ผู้ฟังเองก็ต้องรู้จักตัวเอง
เป็นอย่างดีด้วย เพราะถ้าหากเราส ารวจตัวเอง เราอาจจะพบว่ามีคุณลักษณะบางอย่างหรือหลาย
อย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือระมัดระวังที่เป็นคุณลักษณะจ าเป็นส าหรับการพูด เราจึงต้องส ารวจ
ตนเองในเรื่องเหล่านั้น ดังต่อไปนี้ 
          2.3.1 สไตล์การพูดของคุณเป็นอย่างไร หากพบว่าดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีก แต่
ถ้าพบว่าเป็นสไตล์การพูดที่ผู้ฟังไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยสนใจ ไม่เคยมีส่วนร่วมด้วยการเสนอความคิดเห็น
มีค าถาม นั่นแสดงว่าเราคงต้องปรับปรุงสไตล์การพูดเสียใหม่ 
          2.3.2 คุณค่าของเราในสายตาผู้ฟังจะเป็นอย่างไร เพราะผู้พูดย่อมสังเกตท่าทีความ
สนใจและความพึงพอใจของผู้ฟังได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น แบบประเมินผลจากผู้ฟังที่ผ่านๆ มา ย่อม
เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า คุณค่าของเราเป็นอย่างไรในสายตาและความรู้สึกของผู้ฟัง เพราะข้อมูลเหล่านั้นจะท า
ให้เราได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยที่ควรปรับปรุงแก้ไขได้อีกทางหนึ่ง 
          2.3.3 ลักษณะท่าทางในการพูด รูปแบบความคิดการใช้ถ้อยค า น้ าเสียงอารมณ์ที่
แสดงออกรวมทั้งบุคลิกภาพโดยรวมของเรา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพูด เราจึง
ต้องส ารวจตัวเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และดึงคุณสมบัติดีๆ ในตัวออกมาใช้ในการพูด 
สิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้ผู้ฟังพอใจ สนใจ และประทับใจในตัวผู้พูดได้เป็นอย่างดี 
    2.4 ท าให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ เราต้องตระหนักเสมอว่า การพูดของเรานั้น ควรต้องใช้ภาษา
ที่ชัดเจนเนื้อหาของเรื่องต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งจะต้องจัดล าดับการน าเสนอเพ่ือให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ง่าย สามารถมองเห็นภาพของสิ่งที่เราพูดทั้งหมดได้เป็นอย่างดี อาจกล่าวอีกหนึ่งว่า ผู้ฟังเมื่อ
ฟังเราพูดแล้ว พวกเขาสามารถมองเห็นภาพ ด้วยหูของเขา การใช้ตัวอย่าง การใช้การเปรียบเทียบ 
และการอุปมาอุปไมย 
     2.5 จงท าให้ผู้ฟังเชื่อมั่นในตัวเรา เราสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตัวเราได้ด้วยการที่เรามีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น มีอารมณ์แจ่มใสเป็นมิตรกับ
ผู้ฟัง ด้วยการแสดงออกมาโดยผ่านน้ าเสียงกริยาท่าทาง อย่าอารัมภบทมากเกินไปจนน่าเบื่อ  อย่าขอ
อภัยในสาระที่ก าลังถ่ายทอดอยู่ อย่าพูดโม้โอ้อวดเกินจริงออกไป แต่จงค านึงถึงว่าสิ่งที่เราพูดเป็น
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ประโยชน์กับผู้ฟังหรือไม่ เพราะสิ่งนี้ผู้ฟังจะสัมผัสได้จากการพูดของเรา และสิ่งนี้จะโน้มน้าวให้พวก
เขาสนใจ ติดตามฟัง ยอมรับและได้ประโยชน์จากการฟัง และนั่นก็คือเป้าหมายของการพูดนั่นเอง 
      2.6 อย่าลืมให้ดอกไม้กับผู้ฟังบ้าง ตามหลักของการพูดแล้ว ผู้พูดเองจะต้องเป็นนักฟังที่
ดีด้วย เช่น ขอบคุณการแสดงความเห็นหรือค าถามของผู้ฟัง เพราะนั่นเท่ากับเราให้เกียรติให้ความ
สนใจ และให้ความส าคัญกับผู้ฟัง ท าให้พวกเขาพึงพอใจผู้พูด เราจึงสามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ฟัง ด้วยการท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกดีๆ กับตัวเราโดยการแสดงความเอ้ืออาทร อย่ากล่าวหา 
อย่าสบประมาทหรือสร้างความผิดหวังหรือพูดจาน้ าท่วมทุ่ง การเอ่ยชื่อหรือเอ่ยถึงให้ผู้ ฟังเกิด
ความรู้สึกดีๆ กับตัวเราโดยการแสดงความเอ้ืออาทร การเอ่ยชื่อหรือเอ่ยถึงผู้ฟังเป็นครั้งคราว จะท าให้
พวกเขารู้สึกยินดีที่ได้มาฟังเราพูดนั่นก็เป็นการให้ดอกไม้กับผู้ฟัง 
      2.7 ควบคุมเวลาและการพูด นั่นก็คือ จงพูดในเวลาที่ผู้ฟังพร้อมและต้องการที่จะฟัง 

จึงมีข้อพึงตระหนักส าหรับผู้พูดว่า จงอย่าผลีผลามกระโจนเข้าใส่เนื้อหาของเรื่องที่จะพูดในทันทีที่
เริ่มต้นพูดเพราะผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะฟัง เราจึงต้องอารัมภบทเพ่ือเตรียมให้ผู้ฟังพร้อมที่จะฟังเสียก่อน 
จึงค่อยเริ่มเข้าสู่ เนื้อหาในขณะที่พวกเขาพร้อมที่จะฟัง อีกประการหนึ่งในการพูดของเรานั้ น 

เราจะต้องควบคุมเวลาด้วย คือ ไม่จบก่อนเวลาที่ก าหนดและไม่พูดจนเลยเวลาที่ก าหนด แต่จะต้อง
แบ่งเวลาให้น าเสนอเนื้อหาได้จนครบถ้วน โดยมีเวลาส าหรับการตอบค าถามและการสรุปให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 
       2.8 ประเมินและตอบสนองผลลัพธ์ ผู้ฟังจะบอกเราได้ในเรื่องการพูดของเรา ว่าเข้าใจ
หรือไม่เพียงใดเขาสนใจในสิ่งที่ เราพูดมากน้อยแค่ไหน พวกเขาได้รับประโยชน์อะไร และได้
เปลี่ยนแปลงความรู้ ความคิดในเรื่องนั้นหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เราควรสังเกตได้จากการรับฟังของพวกเขา 
การตั้งค าถามหรือการเสนอความคิดเห็นของพวกเขา ล้วนเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการพูดของเรา 
เราอาจน าปฏิกิริยาเหล่านี้ไปปรับปรุงหรือใช้ในการพูดครั้งต่อๆไปได้ยิ่งขึ้น 

 3. ศิลปะการพูดในงานมัคคุเทศก์ การพูดหรือการใช้ศิลปะในการพูด นับว่าเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ส าหรับการเป็นมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ต้องสามารถใช้ศิลปะในการพูดของตนออกมาใช้ให้ได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพในเวลาอันจ ากัด และควรใช้ให้เหมาะสม ในสภาวะสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวที่มี
พฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ หรือใน
สถานการณ์ที่ไม่อาจสามารถคาดเดาะอะไรได้ล่วงหน้า มัคคุเทศก์ต้องพร้อมเสมอที่จะต้องพูดหรือ
อธิบายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจเมื่อถึงเวลา มัคคุเทศก์ที่ดีจึงควรที่จะเรียนรู้การใช้ศิลปะการพูดให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ๆ กับการที่จะต้องมีการวางแผน การน าเที่ยวในแต่ละจุดแต่ละขั้นตอนให้
ได้อย่างลงตัว เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการน าเที่ยวกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ (บุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนาและชรินทร์ วรกุลกิจก าธร, 2558: 190-191) 
     3.1 การพูดที่ดีของมัคคุเทศก์ การพูดที่ดีของมัคคุเทศก์ จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
        3.1.1 เวลาพูดควรใช้น้ าเสียงที่ชัดเจน แจ่มใส สีหน้าท่าทางเป็นมิตร 
        3.1.2 ควรมีจังหวะและลีลาในการพูดอย่างเหมาะสม ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป และควร
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พูดหรือซักถามบ้าง 
        3.1.3 ควรค านึงถึงระดับและประเภทของผู้ฟังด้วยว่า ควรใช้ค าพูด และกิริยา
ท่าทางอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
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        3.1.4 มีวิธีการพูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตัวพร้อมรับฟังข้อมูล และแนวทาง
ในการปฏิบัติร่วมกันของหมู่คณะ เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
        3.1.5 มัคคุเทศก์ควรใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และควรล าดับความคิดก่อนออกมาเป็น
ค าพูดที่ดีเข้าใจง่าย 
         3.1.6 ควรระมัดระวังถึงค าพูด สุ่มเสียง อักขระ ความหมาย และจังหวะจะโคนใน
การพูดและควรสังเกตเวลาว่าเวลาใดเหมาะสมท่ีจะพูดอย่างไรและเรื่องอะไร 
         3.1.7 คอยสังเกตผู้ฟังเสมอว่าเขาสนใจหรือต้องการจะฟังในสิ่งที่มัคคุเทศก์พูด
หรืออธิบายมากน้อยเพียงใด ควรปรับการพูดให้ตรงกับเวลาและความสนใจของผู้ฟังตลอดเวลา 
         3.1.8 ควรพูดด้วยน้ าเสียงที่เหมาะสมมีการเน้นค าและพูดซ้ าในบางจุดที่ส าคัญ 
เช่น เวลานัดแนะขึ้นรถ เวลานัดรับประทานอาหาร ควรพูดให้ชัดถ้อยชัดค า 
         3.1.9 ระมัดระวังการใช้ถ้อยค าสองแง่สองง่าม และค าหยาบคาย 
         3.1.10 มีวิธีการที่จะอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจน่าติดตาม และรู้จัก
วิธีสร้างความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวด้วย 
     3.2 ค าพูดที่ควรยกเว้นส าหรับมัคคุเทศก์ มีดังนี้ 
        3.2.1 พูดแสดงความมักง่าย เช่น รับรองทัวร์ทริปนี้ได้โปรแกรมแถมเพียบ รับรอง
ว่าวันนี้จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินเต็มดวงแน่นอน เป็นต้น 
        3.2.2 สรุปแบบมักง่ายหรือสรุปง่ายเกินไป เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทุกท่าน
สามารถอ่านได้ท่ีแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดข้างในได้เลยครับ / ค่ะ 
        3.2.3 กล่าวโทษนั่นโทษนี่ หรือ บอกปัดความผิดให้สิ่งอ่ืนหรือผู้อ่ืนตลอด เช่น ขอ
อภัยครับ / ค่ะ รถมารับผม / ดิฉัน ช้า ผม /ดิฉัน ก็เลยมารับทุกท่านช้าตามไปด้วย (ท้ัง ๆ ที่มัคคุเทศก์
เองเป็นคนที่ช้า) 
        3.2.4 พูดขัดแย้งในตัวเองลังเลใจไม่แน่นอน เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่าง
นี้ ควรพูดแต่สิ่งที่รู้แล้วชัดเจนเท่านั้น 
        3.2.5 พูดเรียกร้องความสงสารเพ่ือหวังได้บางสิ่งบางอย่างจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่ควรท า เช่น เนื่องจากทริปนี้ผู้จัดขาดทุนอย่างมากขอความเห็นใจทุกท่านได้กรุณาช่วยเหลือ
จ่ายค่าตอบแทนให้เป็นพิเศษด้วยแต่ถ้าพูดเพ่ือให้เขาให้อภัยในสิ่งที่มัคคุเทศก์ท าพลาดไปก็ไม่เป็นไร 
        3.2.6 พูดสมมุติในเรื่องที่ไม่มีความหมาย หรือ เรื่องไร้สาระ จนเกินขอบเขตของ
งานมัคคุเทศก์ 
        3.2.7 พูดเรื่องละเอียดอ่อนที่เป็นความเชื่อ ความรู้สึก ความนับถือส่วนตัว เข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้พูดในลักษณะที่เป็นกลาง 
        3.2.8 พูดประชดประชัน แดกดันเพราะอารมณ์โกรธ เป็นสิ่งที่ไม่ควรท าอย่างยิ่ง 
ควรมีขันติรู้จักระงับอารมณ์โกรธให้ได้ 
        3.2.9 พูดแบบผัดวันประกันพรุ่ง พูดแบบขอไปที แล้วก็ไม่รับผิดชอบในค าพูด เป็น
สิ่งที่น่ารังเกียจที่สุด ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อถือในทันที สิ่งไหนที่นักท่องเที่ยวเอ่ยปากก็ควร
อ านวยความสะดวกให้เขาทันที หรือถ้าท าไม่ได้ในทันทีก็ควรให้เหตุผลอันสมควรและรีบกลับไปท า
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไว 
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  3.2.10 พูดจาแบบลูบหน้าปะจมูก ตีตนเสมอท่านไม่ให้เกียรตินักท่องเที่ยว ฯลฯ เป็น
สิ่งที่ไม่ควรท า ต้องส านึกเสมอว่าตนมาเป็นผู้ให้บริการ 
 4. เทคนิคการพูดบนรถ 
     หลายครั้งที่มัคคุเทศก์ต้องใช้เวลาอยู่บนรถมากกว่าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จึง
ต้องใช้เวลาบนรถในการพูดคุย หรือ น าเที่ยวให้เกิดประโยชน์ การพูดบนรถนั้นมัคคุเทศก์ควรยืนพูด
ให้อยู่ในแนวเดียวกับที่นั่งแถวแรก และควรยืนพูดในจุดที่เห็นนักท่องเที่ยวได้ทั่วถึง ขาสองข้างควรยืน
เหลื่อมล้ ากันเผื่อเวลารถเบรกจะได้ไม่เสียหลัก เช่นเดียวกับเวลารถหยุดแล้วออกตัว ให้ระวังการยืนให้
มั่นคงไม่เสียหลัก มือหนึ่งถือไมล์ อีกมือหนึ่งควรจับพนักพิงที่นั่งหรือขอบชั้นวางของหรืออาจยืนพิง
หลังที่นั่ง เพ่ือการทรงตัวขณะพูดในบางจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ ๆ กันหลายจุด หรือมีแหล่ง
ท่องเที่ยวถี่มาก มัคคุเทศก์ก็อาจนั่งหันหลังบรรยายก็ได้เพราะจะท าให้เห็นทัศนียภาพได้กว้าง และ
สามารถชี้ให้นักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดเจนขึ้น ยิ่งกว่ายืนหันหลัง ซึ่งตามปกติแล้วที่นั่ งของมัคคุเทศก์มัก
อยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าคนขับหรือแถวหน้าสุด เพ่ือความสะดวกในการประสานงานกับคนขับ และ
ได้เห็นนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เวลาพูดต้องพูดให้น่าฟัง ให้ไมค์อยู่ใกล้ปาก และต้องแน่ใจว่า
นักท่องเที่ยวได้ยินเสียงทั่วถึง ไม่เบาหรือดังเกินไป ระหว่างพูดถ้าจะชี้ให้เห็นสถานที่ต่าง ๆ ควรใช้การ
ผายมือแทนการชี้จะสุภาพกว่า ดังตัวอย่ารูปภาพที่ 3.12  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.12 แสดงวิธีการพูดบนรถของมัคคุเทศก์ 
ที่มา : ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ (2560) 

 
     4.1 ข้อควรระวังในการพูดบนรถ เรื่องของความเร็วของรถและความเร็วในการพูดของ
มัคคุเทศก์ หรือ แม้กระทั่งเวลารถติด สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการบริหารเวลาในการพูดของมัคคุเทศก์ได้
ชัดเจน ว่าควรใช้เวลาในแต่ละจุดเท่าไร ที่ส าคัญมัคคุเทศก์ไม่ควรถือข้อมูลแผ่นกระดาษพูด เพราะท า
ให้เสียบุคลิกและจะกลายเป็นมัคคุเทศก์ที่ขาดความมั่นใจ ไม่มีการเตรียมความพร้อม และทุกครั้งก่อน
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ถึงแหล่งท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ควรค านวณเวลาให้พอเหมาะในการพูดข้อมูลเบื้องต้นบนรถ เนื้อหาที่จะ
พูดบนรถอาจพูดลึกลงไปในรายละเอียดให้หมดเลยก็ได้ หากว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ก าลังไปไม่เอ้ือแก่การ
ให้มัคคุเทศก์ได้บรรยาย เช่น อาจมีผู้คนพลุ่นพล่าน ไม่มีที่ร่มก าบังแดดฝน เป็นต้น แต่หากแหล่ง
ท่องเที่ยวมีที่เอ้ืออ านวยในการบรรยายข้อมูล มัคคุเทศก์ก็อาจพูดข้อมูลบนรถถึงความส าคัญเล็กน้อย 
ก่อนไปบรรยายในสถานที่จริง ทั้งนี้การบรรยาย ต้องค านึงถึงประเภทของแหล่งท่องเที่ยวด้วย เช่น  
ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือภาพรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องเห็นของจริง
จึงจะบรรยายได้ มัคคุเทศก์ก็ต้องบรรยายรายละเอียดในตรงจุดนั้นจริง ๆ แต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ไม่มีรายละเอียดในข้อมูลที่ลงลึกเกินไป เช่น ในแหล่งธรรมชาติทั่วไป อาจเป็นเพียงแค่การบรรยาย
เล็กน้อย และปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวตามอัธยาศัย มัคคุเทศก์จะเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก
ในเรื่องการตอบค าถามและเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การถ่ายรูป ฯลฯ 
 4.2 อารมณ์ขันกับการน าเที่ยว การสร้างอารมณ์ขันให้เกิดขึ้นขณะน าเที่ยวนั้น เป็นเทคนิค
อย่างหนึ่งที่มัคคุเทศก์จะต้องท าการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความน่าสนใจ
มากขึ้นในขณะที่น าเที่ยว ส าหรับเรื่องเทคนิคการสร้างอารมณ์ขันนั้นได้มีนักวิชาการได้เสนอแนะ
วิธีการเอาไว้ดังนี้ 
  เจริญ สวาสดิพันธ์ (2539: 9-13) ได้กล่าวไว้ว่า การที่มัคคุเทศก์ต้องรับผิดชอบต่อการ
เดินทาง ความสะดวกปลอดภัย และให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานนั้น เป็นงานที่ไม่ง่าย
เลยเพราะมัคคุเทศก์ต้องเจอกับภาวะอารมณ์ ความต้องการที่หลากหลาย ต้องเจอกับปัจจัยภายนอก
หรืออุปสรรคที่ผู้ อ่ืนสร้างให้มาคอยขัดขวางการท างาน ท าให้งานของมัคคุเทศก์มีความท้าทาย  
น่าตื่นเต้น มีเรื่องให้ลุ้น ให้เหนื่อยทั้งกายใจอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เองมัคคุเทศก์จ าเป็นต้องหาวิธีการ
ท างานให้ง่ายหรือผ่อนคลายมากขึ้น เพ่ือลดภาวะความกังวลและสร้างให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิก
บานใจในหมู่นักท่องเที่ยว นั่นคือ ต้องสร้างอารมณ์ขันให้ เกิดขึ้น มัคคุเทศก์ที่ เก่ง และท าให้
นักท่องเที่ยวประทับใจจะขาดอารมณ์ขันเสียมิได้ เพราะอารมณ์ขันสามารถพลิกสถานการณ์ที่เลวร้าย
ให้ผ่อนคลายลงได้ และใช้ความสามารถเดียวกันนี้ปูทางให้เกิดความสมานฉันท์ มีมิตรไมตรี ท าให้เกิด
ความรัก ความผูกพันในหมู่คณะได้อีกด้วย โดยจะยกตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากสถานการณ์ดังนี้ 
      4.2.1 รับมือกับความกังวลที่ยังมาไม่ถึง เช่น นักท่องเที่ยวไม่แน่ใจว่าได้ลืมของไว้ที่
ห้องพักหรือไม่ขณะอยู่บนเครื่องในการเดินทางกลับและจะรู้อีกทีก็เดินทางถึงที่หมาย และได้เอะอะ
โวยวายพักใหญ่ มัคคุเทศก์ต้องปลอบใจท านองว่าช่วยได้แน่ยังไงก็ไม่น่าจะหาย หรือพูดว่า “เที่ยว
หน้าคุณพี่ต้องมาเที่ยวกับดิฉันใหม่รับรองดิฉันไม่ปล่อยให้คุณพี่ลืมอะไรอีกแล้ว ลืมอะไรก็ลืมได้นะ
คะแต่อย่าลืมฟันปลอม วิกผมก็แล้วกัน” 
       4.2.2 บรรเทาความโกลาหล บางครั้งนักท่องเที่ยวแย่งสิทธิกันเกินความพอดี แย่งกัน
ตักบุฟเฟต์มัคคเุทศก์อาจพูดติดตลก “นกน้อยท ารังแต่พอตัวค่ะ” ก็จะท าให้บรรยากาศดีขึ้น 
       4.3.3 ปลอบใจคนขี้กลัว นักท่องเที่ยวบางคนกลัวอย่างไม่มีเหตุผล เช่น ไม่กล้าด าน้ า
ตื้นเพราะกลัวฉลาม มัคคุเทศก์อาจจะหาค าพูดที่ว่า “กลัวฉลามหรือคะ โลกนี้สถิติเรื่องคนกินปลา มี
มากกว่าปลากินคนนับแสน ๆ ล้าน ๆ เท่า ฉลามน่าจะกลัวเรามากกว่าค่ะ แต่เพื่อความสบายใจไม่
ลงไปเล่นน่ะดีแล้วค่ะ” หรือกลัวความสูงไม่กล้าขึ้น ค าพูดที่ว่า “ก่อนนี้ดิฉันก็กลัวค่ะ ไม่ค่อยกล้าขึ้น 
เดี๋ยวนี้มาตึกเอ็มไพร์สเตททีไรใครไม่ให้ดิฉันขึ้น ดิฉันโกธรตายเลย วิวสวยจริง ๆ ค่ะ” อาจจะท าให้
นักท่องเที่ยวหายกลัวลงบ้าง และอยากไปเที่ยวมากขึ้น 
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       4.3.4 ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง หลายครั้งที่มีความผิดพลาดจากการท างาน เช่น มัคคุเทศก์
มาสาย อาหารไม่ดี ที่พักไม่ตรงกับในรายการ มัคคุเทศก์อาจหาทางออกด้วยวิธีนุ่มนวล เช่น “ที่คุณว่า
มานั้นดิฉันมาคิดดูแล้วปรากฏว่าประเด็นแรกนั้นคุณถูกแล้ว” 
       4.3.5 บรรเทาความอึดอัดกับเรื่องที่พูดไม่ได้ เช่น รถติดเพ่ือรอขบวนคนดังให้ผ่านไป 
ท าให้เสียเวลานานผิดปกติ ค าพูดที่ว่า “วันนี้รถเราแล่นมาเกือบพันกิโลเมตรเข้าไปแล้ว พักเครื่อง
รถเสียหน่อยก็ไม่เลว” หรือ “นับเป็นวาสนาหลายชั้นทีเดียวที่ได้มีโอกาสเห็นท่านเอกอัครราชทูต
จังหวะนี้” พูดเพ่ิมเติมอย่างนี้ก็ไม่เสียหายอะไร 
        4.3.6 ช่วยเตือนความรับผิดชอบ บางครั้งนักท่องเที่ยวใช้สิทธิการท่องเที่ยวมากเกิน
ขอบเขต ท าให้เพ่ือนร่วมเดินทางคนอ่ืนเดือดร้อนต้องรอ “ผู้ใดมาช้า ไปนมัสการหลวงพ่อผิดเวลา
ก าหนดไม่ถูกรางวัลที่สองมาว่าผมไม่ได้นะครับ ส่วนรางวัลที่หนึ่งนั้น ผมเหมาคนเดียวมานาน
แล้ว” 
 5. ศิลปะการสร้างความประทับใจในงานมัคคุเทศก์  เพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวนั้นมัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องศึกษาและฝึกฝนจนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้เกิด
ความช านาญและอย่างเข้าใจอย่างท่องแท้ ดังนักวิชาการได้กล่าวถึงศิลปะการสร้างความประทับใจใน
งานมัคคุเทศก์ ดังนี้ 
 เจริญ สวาสดิพันธ์ (2539: 70-81) กล่าวไว้ว่า มัคคุเทศก์ที่ต้องการสร้างบริการให้ประทับใจ
นักท่องเที่ยวนั้น ต้องคิดให้ได้เสียก่อนว่าเราก าลังบริการรับใช้นายของเรา ถ้ารู้จักใช้ศิลปะในการท า
อะไรต่อมิอะไรให้ถูกใจนายเราได้ เราก็สามารถน าศิลปะนั้นมาใช้ให้นักท่องเที่ยวของเราถูกใจได้
เช่นกัน ดังตัวอย่างศิลปะการบริการให้ประทับใจดังนี้ 
 1. รู้จักประเด็นความต้องการที่แท้จริง เราต้องรู้จักจัดล าดับความส าคัญให้ถูก แม้ว่าในการ
เดินทางจะมีก าหนดรายการไว้บ้างแล้ว แต่ในรายละเอียดความสนใจ ค่านิยม จนถึงระดับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคณะนั้นจะแตกต่างกัน มัคคุเทศก์จึงต้องสังเกต สอบถามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวจริง ๆ ความประทับใจในบริการที่แท้จริงจึงหมายถึง การต้องหยั่งลึกให้ได้ถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวนั่นเอง 
 2. มีลีลาการท างานรัดกุม รับผิดชอบ การบริหารเวลาจะมีความส าคัญอันดับแรกที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบ เพราะถ้าไม่รับผิดชอบเรื่องของเวลาแล้ว จะลามไปถึงความไม่รัดกุมในเรื่องอ่ืนด้วย 
มัคคเุทศก์ท่ีดี ต้องตั้งหน้าตั้งตาท างานอย่างผู้ที่ผ่านการเตรียมงานเตรียมการมาอย่างดี 
 3. เป็นสะพานเชื่อมอารมณ์ได้อย่างดี การท าให้ได้ดีในการบริการข้อนี้ค่อนข้างยาก 
มัคคุเทศก์ต้องโน้มน าอารมณ์นักท่องเที่ยวให้สัมผัสสิ่งใหม่ ๆ ในทางที่ดี ทางที่แปลก เกิดความรู้สึก
ใหม่ ๆ ขึ้นในตัวเขา 
 4. เป็นคนปลอดปัญหา ต้องไม่น าเรื่องส่วนตัวมากลัดกลุ้มท าให้งานเสีย ท างานทุกอย่าง
ด้วยความโปร่งใส ไม่มีนอกมีใน และต้องไม่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ตลอดจนสามารถตอบสิ่งขุ่นข้องหมองใจ หรือปัญหาต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน 
ตรงไปตรงมา 
 5. สร้างเกียรติให้แก่ผู้ใช้บริการ ต้องไม่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกต่ าต้อย หรือ 

ขุ่นหมองใจ พยายามน าจุดเด่นที่ดีที่มีอยู่ในตัวของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมาพูดคุยในวงสนทนา ให้เขา
รู้สึกเป็นปลื้มและประทับใจ 



58 

 6. หัดแปลงค าพูดให้เป็นไปแต่ทางดี ๆ ฟังเป็นมงคล ค าพูดที่ฟังแล้วหวาดเสียว ชวนให้
คลื่นไส้ จะไม่พูดกันในงานมัคคุเทศก์ ต้องพยายามหาทางเลี่ยง หรือถ้าต้องพูดเนื่องจากเลี่ยงไม่ได้อาจ
เพราะนักท่องเที่ยวขอร้องให้พูด ก็ควรตกแต่งค าพูดที่มีภาษาดอกไม้ มีความสุนทรีย์มาคุยให้
นักท่องเที่ยวฟัง 
 7. ท างานอย่างคนธรรมดา ต้องแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่า ตนเองเป็นคนธรรมดาสามารถ
ท าอะไรได้อย่างคนธรรมดา ไม่เป็นผู้ดีเกินเหตุ ไม่อ่อนแอปวกเปียก กลัวหรือกล้าในเรื่องไม่มีเหตุผล 
ท างานเหมือนผู้วิเศษ เป็นผู้รู้ไปหมดเก่งไปหมด สิ่งเหล่านี้จะท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้ยาก 
เนื่องจากเป็นลักษณะของคนท่ีไม่มีความจริงใจ 
 8. ท าให้เกิดความเชื่อมือให้ได้ เป็นสุดยอดปรารถนาของมัคคุเทศก์ทุกคน ต้องให้
นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังในตัวเรา มีอะไรก็มักเรียกใช้เรา อาจเป็นสิ่งที่ท าให้มัคคุเทศก์เหนื่อยมากขึ้น 

แต่จะท าให้มัคคุเทศก์มีก าลังใจในการท างานเช่นกัน หากนักท่องเที่ยวได้มอบหมายความไว้วางใจให้ 
 9. มีส านึกร่วมทุกข์ร่วมสุข หลักการเป็นผู้บริการที่ดีต้องไม่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าผู้
ให้บริการกินอยู่สบายเกินหน้าเกินตา อย่าให้นักท่องเที่ยวเห็นว่ามัคคุเทศก์ได้รับแต่สิ่งที่ดีกว่าเขา 

จากสถานประกอบการต่าง ๆ มัคคุเทศก์ต้องท าตัวให้เสมือนเรือจ้าง เป็นผู้รับใช้ดูแลเอาใจใส่ ท าให้
นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินรู้สึกคุ้มค่าตลอดการเดินทาง ไม่อวดดีอวดเด่นกว่านักท่องเที่ยว และพร้อมที่
จะเป็นผู้น าเผชิญปัญหาต่าง ๆ โดยไม่รีรอ 
 10. อย่าสนิทสนมใกล้ชิดเกินสมควร อย่าลืมว่าผู้ใช้บริการต้องมีฐานะเป็นนาย ถึงแม้ว่านาย
หรือนักท่องเที่ยวจะใจดีขนาดไหนก็ตาม แต่เขาก็ย่อมไม่ต้องการเห็นเรามายืนท่วมหัวเป็นแน่ เขาต้อง
รังเกียจที่เราร่วมโต๊ะกินข้าว เขาต้องทนไม่ได้ในบางเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา เช่น 

ค าหยาบคาย เป็นต้น 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่ามนุษยสัมพันธ์และศิลปะการพูดเพ่ือสร้างความประทับใจในงาน
มัคคุเทศก์ จากที่ได้ศึกษารายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่น าเที่ยวอย่างเดียวยังถือว่า
ไม่สมบูรณ์แบบในการท าหน้าที่มัคคุเทศก์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง และ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจตลอดจนการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้อง
น ามาค านึงถึง การมีมนุษยสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจให้กันและกัน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานและจะท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ส่วนการพูดส าหรับงานมัคคุเทศก์นั้น จะต้องมี
ศิลปะในการพูด ต้องหมั่นฝึกฝน ต้องมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
มัคคุเทศก์ที่ดีต้องมีการวางแผนและเตรียมการด้านต่าง ๆ อย่างรัดกุม โดยเฉพาะการวางแผนเรื่อง
การพูด เนื่องจากความสามารถในการพูดเป็นหัวใจส าคัญในงานมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ ต้องสามารถพูด
ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความสนุกสนาน สามารถเอาตัวรอดจากค าถามโดยการพูดของตนให้ได้
อย่างสละสลวย พูดให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอันดี รู้ถึงสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด รวมถึงต้องรู้จัก
สร้างสรรค์ค าพูดเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานหรือสร้างให้เกิดอารมณ์ขันระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วย นอกจากนี้ มัคคุเทศก์ต้องมีการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอาใจใส่ดูแลแก้ ไข
ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยก าลังความคิด การกระท าอย่างสุดความสามารถ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความรู้ความสนุกสนาน พึงพอใจในการบริการที่ได้รับ ซึ่งจะท าให้เขาเกิดความรู้สึกรักประเทศ
ไทย รักคนไทยและต้องการกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกในอนาคตข้างหน้า 
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จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
 
 ในเรื่องของจรรยาบรรณส าหรับมัคคุเทศก์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก เนื่องจาก
เรื่องของจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์ทุกคนควรจะมี เพราะนั่นหมายความถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์ เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
ในเรื่องของจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเอาไว้ดังนี้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และชรินทร์ วรกุลกิจก าธร (2558: 52-55) กล่าวว่าจรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก์หมายถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติของมัคคุเทศก์ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสถานภาพแห่ง
วิชาชีพ ท าให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือในฐานะเป็นตัวแทนของ
ประเทศและชนชาวไทย เป็นทูตวัฒนธรรมและทูตสันติภาพที่น่ายกย่อง มิใช่นักฉวยโอกาสหรือนักต้ม
ตุ๋นที่มีนักท่องเที่ยวเป็นเหยื่ออันโอชะ จรรยาบรรณหรือข้อพึงประพฤติของมัคคุเทศก์ที่ส าคัญมี  
10 ประการคือ 

 1. ความประพฤติและกิริยามารยาทดีงาม มัคคุเทศก์จะต้องมีความประพฤติที่ดี และ 

มีกิริยามารยาทสุภาพ ไม่ควรเสพของมึนเมา หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเป็นมิตรต่อ
นักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ในความดูแลของตนแต่ให้อยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องไม่ประพฤติตนในเชิงชู้สาวกับนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด หรือไม่ทะเลาะกับนักท่องเที่ยวโดย
เด็ดขาด ในกรณีที่มีเรื่องขัดแย้งต้องหาค าอธิบาย 

 2. ความซื่อสัตย์สุจริต มัคคุเทศก์ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อนักท่องเที่ยวไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนจากร้านค้าต่างๆ ที่จ าหน่ายสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือมีราคาสูงเกินไป เพ่ือจะ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนมากจากร้านค้า เป็นต้น 

 3. ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น
และความเอาใจใส่ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่ทิ้งงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่แสดงกิริยาอาการเบื่อหน่ายหรือเฉื่อยชา แต่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่แสดงสีหน้าบึ้งตึง หรือแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวแม้จะไม่พอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม และที่ส าคัญคือ
ต้องไม่ทะเลาะหรือโต้เถียงกับนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด 

 4. ความรู้จักประมาณตน มัคคุเทศก์พึงเข้าใจว่าตนอยู่ในฐานะผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวเป็น
ผู้บริการเปรียบเสมือนนายจ้าง จึงไม่ควรตีตนเสมอกับนักท่องเที่ยวทั้งด้วยกิริยาท่าทาง ความ
ประพฤติ และวาจา เช่น ไม่ตะโกน หรือตบมือดังๆ เพ่ือเรียกนักท่องเที่ยวไม่แสดงอาการขัดเคืองหรือ
เบื่อหน่าย เมื่อนักท่องเที่ยวพลาดเวลานัดหมาย ไม่เกรี้ยวกราดเอาแต่ใจ เมื่อนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่ได้
รับการเชื้อเชิญ เป็นต้น หากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมัคคุเทศก์ควรสามารถหาทางออกอย่างละมุน
ละม่อม ไม่ก่อให้เกิดความหมางใจแก่นักท่องเที่ยว 

 5. ความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ มัคคุเทศก์พึงเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาความรัก ความเอา
ใจใส่ดูแล ต้องการให้เห็นว่าตนเป็นคนส าคัญ จึงควรปฏิบัติตนต่อนักท่องเที่ยวอย่างเสมอหน้า เอาใจ
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ใส่ดูแลอย่างทั่ วถึง  ไม่ เลือกที่ รักมักที่ชั ง  ระมัดระวังที่จะไม่ก่อให้นักท่องเที่ ยวเกิดความ
กระทบกระเทือนใจ โดยมิได้เจตนา เช่นการเล่าเรื่องตลกของชาติต่างๆ ที่อาจกลายเป็นการดูหมิ่น
เจ้าของชาตินั้นได้ เป็นต้น พึงยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเราในการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว 

 6. ความเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุข มัคคุเทศก์พึงเข้าใจจุดประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวว่าต้องการความสุขและความเพลินเพลินจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้มัคคุเทศก์เป็นผู้สามารถ
สนองความประสงค์ได้โดยกระตือรือร้นและเต็มใจ ไม่ก่อทุกข์ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่นการเล่าเรื่อง
ส่วนตัวหรือความทุกข์ร้อนเพื่อขอความเห็นใจ 

 7. การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สิ่งที่มัคคุเทศก์อธิบายแก่นักท่องเที่ยวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มิใช่
เป็นข้อมูลที่ผิดๆ อันเกิดจากการเดาหรือการรับฟังมาจากผู้อ่ืนที่มิใช่ เป็นข้อมูลที่ผิดๆ อันเกิดจากการ
เดาหรือการรับฟังมาจากผู้อ่ืนที่มิใช่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือ
ข้อมูลที่ได้จากค าอธิบายของมัคคุเทศก์อยู่แล้ว หากให้ข้อมูลผิดๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อาชีพมัคคุเทศก์เป็นส่วนรวมได้ 

 8. การตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาถือเป็นมารยาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งและมัคคุเทศก์ก็ควร
จะต้องตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในการไปรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินหรือโรงแรมที่พัก 
การก าหนดเวลาเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ การส่งนักท่องเที่ยวกลับโรงแรมที่พักหรือจุดหมาย
ปลายทาง หรือที่สนามบิน รวมทั้งการนัดหมายเวลากับนักท่องเที่ยวในกรณีอ่ืนๆ การผิดนัดหรือไม่
ตรงต่อเวลา นอกจากจะเป็นการเสียมารยาทแล้ว ยังอาจเกิดผลเสียในการปฏิบัติงานด้วย 

 9. การไม่กล่าวต าหนิหรือให้ร้ายป้ายสีผู้อ่ืน มัคคุเทศก์พึงไม่กล่าวต าหนิติเตียน หรือให้ร้าย
ป้ายสีต่อการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์คนอ่ืนๆ รวมทั้งการด าเนินงานของบริษัทน าเที่ยวใดๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยวฟังอย่างเด็ดขาด รวมทั้งไม่พูดวิจารณ์ต าหนิประเทศของตนและประเทศอ่ืนให้ได้รับความ
เสียหาย 

 10. การมีศีลธรรมอันดีงาม มัคคุเทศก์จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีที่ชอบ ไม่ฝ่าฝืน
ศีลธรรมและผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยใน
สายตาชาวต่างประเทศ 

  จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555: 114-116) กล่าวว่า มัคคุเทศก์เป็นธุรกิจบริการแขนงหนึ่งที่
มีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนับวันจะขยายตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น มัคคุเทศก์เป็น
อาชีพที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว และเป็นตัวแทนของประเทศในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศ 
ดังนั้นเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเชื่อถือในอาชีพมัคคุเทศก์ ในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของประเทศ เป็นทูตวัฒนธรรม และทูตสันติภาพมัคคุเทศก์จึงควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 
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 1. ความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ มัคคุเทศก์พึงปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็ม
ก าลังความสามารถ และมีความรับผิดชอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน จนกระทั่งส่งนักท่องเที่ยวสู่ที่พัก
โดยสวัสดิภาพ ไม่ทอดทิ้งให้นักท่องเที่ยวเผชิญโชคโดยล าพัง หรือละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

 2. ความซื่อสัตย์สุจริต มัคคุเทศก์ไม่พึงปล่อยให้ความโลภ ความเห็นแก่ตัวได้เข้าครอบง า 
และถือโอกาสจากความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวเสียประโยชน์ เช่น  
น านักท่องเที่ยวไปซื้อของเฉพาะร้านที่จ่ายค่านายหน้า (Commission) ให้กับมัคคุเทศก์ โดยไม่
ค านึงถึงคุณภาพของสินค้ากับราคาที่นักท่องเที่ยวต้องจ่าย ผลของการกระท านี้กระทบไม่เฉพาะแต่
ชื่อเสียงของมัคคุเทศก์เท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปถึงบริษัทน าเที่ยวที่มัคคุเทศก์สังกัด และเลยไปถึงชื่อเสียง
ของประเทศชาติและชนในชาติด้วย 

 3. ความรู้จักประมาณตน มัคคุเทศก์พึงเข้าใจว่าตนอยู่ในฐานะผู้ให้บริการ นักท่องเที่ยวเป็น
ลูกค้าเปรียบเสมือนนายจ้าง จึงไม่ควรตีตนเสมอกับนักท่องเที่ยว ทั้งด้วยกิริยาท่าทาง ความประพฤติ 
และวาจา เช่น ไม่ตะโกน หรือตบมือดังๆ เพ่ือเรียกนักท่องเที่ยว ไม่แสดงอาการขัดเคืองหรือเบื่อหน่าย
เมื่อนักท่องเที่ยวพลาดเวลานัดหมาย ไม่เกรี้ยวกราด เอาแต่ใจ เมื่อนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตาม
ก าหนดการที่วางไว้ รวมทั้งไม่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มกับนักท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับ
การเชื้อเชิญเป็นต้น หากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น มัคคุเทศก์ควรสามารถหาทางออกอย่างละมุนละม่อม 
ไม่ก่อให้เกิดความหมางใจแก่นักท่องเที่ยว 

 4. ความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ มัคคุเทศก์พึงเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาความรัก ความเอา
ใจใส่ดูแล ต้องการให้เห็นว่าตนเป็นคนส าคัญ จึงควรปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวเกิดความกระทบกระเทือน
ใจโดยมิได้เจตนา เช่น การเล่าเรื่องตลกของชาติต่างๆ ที่อาจกลายเป็นการดูหมิ่นเจ้าของชาตินั้นได้ 
เป็นต้น พึงยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเราในการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว 

 5. ความเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข มัคคุเทศก์
พึงเข้าใจจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวว่าต้องการความสุขและความเพลิดเพลินจาการท่องเที่ยว ทั้งนี้
มัคคุเทศก์เป็นผู้สามารถสนองความประสงค์ได้โดยกระตือรือร้นและเต็มใจ ไม่ก่อทุกข์ให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การเล่าเรื่องส่วนตัว หรือความทุกข์ร้อนเพื่อขอความเห็นใจ 

 6. ความประพฤติและกิริยามารยาท  มัคคุ เทศก์จะต้องมีความประพฤติที่ดี  และ 

มีกิริยามารยาทสุภาพ ไม่ควรเสพของมึนเมาหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเป็นมิตรต่อ
นักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ในความดูแลของตนแต่ให้อยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องไม่ประพฤติตนในเชิงชู้สาวกับนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด 

 7. ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น
และความเอาใจใส่ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่ทิ้งงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ไม่แสดงกิริยาอาการเบื่อหน่ายหรือเฉื่อยชา แต่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสขณะปฏิบัติหน้าที่ 
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ไม่แสดงสีหน้าบึ้งตึง หรือแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวกราดแม้จะไม่พอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม และท่ีส าคัญ
คือ ต้องไม่ทะเลาะหรือโต้เถียงกับนักท่องเที่ยวอย่างเดขาด 

 8. การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สิ่งที่มัคคุเทศก์อธิบายแก่นักท่องเที่ยวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มิใช่
เป็นข้อมูลที่ผิดๆ อันเกิดจากการเดาหรือการรับฟังมาจากผู้อ่ืนที่มิใช่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เพราะ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากค าอธิบายของมัคคุเทศก์อยู่แล้ว หากให้ข้อมูลผิดๆ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาชีพมัคคุเทศก์เป็นส่วนรวมได้ 

 9. การตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาถือเป็นมารยาทที่ส าคัญอย่างหนึ่ง และมัคคุเทศก์ก็ควร
จะต้องตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในการไปรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินหรือโรงแรมที่พัก 
การก าหนดเวลาเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ การส่งนักท่องเที่ยวกลับโรงแรมที่พักหรือจุดหมาย
ปลายทาง หรือที่สนามบิน รวมทั้งการนัดหมายเวลากับนักท่องเที่ยวในกรณีอ่ืนๆ การผิดนัดหรือไม่
ตรงต่อเวลานอกจากจะเป็นการเสียมารยาทแล้ว ยังอาจเกิดผลเสียในการปฏิบัติงานด้วย 

 10. การไม่กล่าวต าหนิหรือให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น มัคคุเทศก์พึงไม่กล่าวต าหนิติเตียน หรือให้ร้าย
ป้ายสีต่อการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์คนอ่ืนๆ รวมทั้งการด าเนินงานของบริษัทน าเที่ยวใดๆ ให้
นักท่องเที่ยวฟังอย่างเด็ดขาด 

 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ประกอบด้วย ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความ
ประพฤติและกิริยามารยาท การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 

และ การไม่กล่าวต าหนิหรือให้ร้ายป้ายสีผู้อ่ืน หากมัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณแล้ว ก็
จะเกิดความเสียหายทั้งต่อตัวมัคคุเทศก์ และภาพลักษณ์ของอาชีพมัคคุเทศก์ สิ่งเหล่านี้จะท าให้อาชีพ
ของมัคคุเทศก์มีเกียรติ และมีคุณค่า นอกจากนั้นยังสามารถสร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศชาติ สมกับที่ยกให้มัคคุเทศก์เปรียบเสมือนทูตประจ าชาติเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้
ชาวต่างชาติได้รับรู้ 
 

สรุป 

 
มัคคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มัคคุเทศก์ทั่วไป หมายถึงมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้

เกี่ยวกับงานน าเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา ส าหรับน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ และมัคคุเทศก์เฉพาะ หมายถึงมัคคุเทศก์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานน าเที่ยว
เฉพาะสาขา เช่นสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการน าเที่ยว เป็นต้น อันเป็นการให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในสาขานั้นๆตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ  คุณลักษณะของมัคคุเทศก์
ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ คือ 1) ด้านความรู้ของมัคคุเทศก์ 2) ด้านความสามารถของมัคคุเทศก์  
3) ด้านคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ และ 4) ด้านจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ส าหรับเรื่องมารยาทและ
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บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องมีโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอก กล่าวคือบุคลิกภาพภายนอกจะต้องดูแลให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และหมั่นท าความสะอาดเป็น
ประจ า เช่น การดูแลร่างกาย การแต่งกาย กิริยามารยาททางค าพูด เป็นต้น ส่วนบุคลิกภาพภายในนั้น 
จะต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า นั่นคือจะต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติต่ออาชีพของตนเอง
และนักท่องเที่ยวในทางที่ดี รวมทั้งจะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ส่วนเรื่องศิลปะการพูดนั้น
มัคคุเทศก์จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคของ
การพูด ศิลปะการพูดในงานมัคคุเทศก์ เทคนิคการพูดบนรถ และศิลปะการสร้างความประทับใจใน
งานมัคคุเทศก์ สุดท้ายคือเรื่องจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ สิ่งนี้คือสิ่งส าคัญเพราะนั่นหมายถึงการ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาชีพของมัคคุเทศก์และควรจะพ่ึงปฏิบัติตามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย 
และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ เกิดความประทับใจเมื่อมัคคุเทศก์มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ  

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. ปัจจุบันมัคคุเทศก์แบ่งเป็นประเภทใดบ้าง และในแต่ละประเภทมีมัคคุเทศก์บัตรสีอะไรมีขอบข่าย 
    การปฏิบัติหน้าที่อย่างไร  
2. จงอธิบยาคุณลักษณะที่ดีของมัคคุเทศก์ 
3. จงบอกความหมายและความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับงานมัคคุเทศก์มาพอเข้าใจ 
4. จงบอกวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ ควรมีลักษณะอย่างไร 
5. ข้อควรระวังในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานมัคคุเทศก์มีอะไรบ้าง อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง  
    ประกอบ 
6. จงอธิบายแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูดและการพูดเพ่ือการน าเที่ยวของมัคคุเทศก์เพ่ือสร้าง 
    ความประทับใจ 
7. ศิลปะการสร้างความประทับใจในงานมัคคุเทศก์ท าได้อย่างไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
   ประกอบ 
8. นักศึกษาคิดว่าอาชีพมัคคุเทศก์ควรมีจรรยาบรรณหรือไม่และท าไมจึงคิดเช่นนั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

เร่ือง บทบาทหน้าท่ี และการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ 
หัวข้อเนื้อหา 

1. บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
2. บทบาทหน้าที่ของผู้น าเที่ยว 

 3. การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศ 

 4. การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศ 
 5. การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ 
 6. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
2. ยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของผู้น าเที่ยว 

 3. ชี้แจงการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศ 
 4. อธิบายการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศ 
 5. บอกถึงการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปราย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

1.5 แสดงบทบาทสมมุติ 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 โดยใช้ Powerpoint ในการ
น าเสนอ 

    2.2 ครูผู้สอนอธิบายข้อแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ กับผู้น าเที่ยว พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย 

2.3 ครูผู้สอนซักถามให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
2.4 ครูผู้สอนอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกัน 
2.5 แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้แสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อต่างๆ 

หน้าชั้นเรียน 
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2.6 แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนให้แสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 แสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวใน
ประเทศ 

กลุ่มที่ 2 แสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเที่ยวใน
ประเทศ 

กลุ่มที่  3 แสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยว
ต่างประเทศ  

   2.7 ครูผู้สอนและนักศึกษาอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกัน 
    2.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย 
    2.9 ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมเติม 

2.10 ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

    1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 
    2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 4 

    3. ค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
    3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 
    5. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี 4 
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ 

  
 บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์มีความส าคัญมาก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 
บุคคลที่สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวได้นั้น  คือ “มัคคุเทศก์” 
เพราะฉะนั้นมัคคุเทศก์จึงควรที่จะเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงต้องให้ความส าคัญทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ เพราะถ้าหากท าหน้าที่ของตนไม่บกพร่อง
แล้วนั้นผลที่ตามมาก็คือนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาใช้บริการอีก นอกจากนั้น
ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ การปฏิบัติงานน าเที่ยวในประเทศ การปฏิบัติงานน าเที่ยวต่างประเทศ และการปฏิบัติงาน
น าเที่ยวภายนอกประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
เป็นอย่างมาก และส่วนประกอบส าคัญหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอันที่จะน านักท่องเที่ยวให้
เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสวยงาม
ของธรรมชาติ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น “มัคคุเทศก์” ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อมัคคุเทศก์โดย
การตราพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ขึ้น ในทางปฏิบัติมัคคุเทศก์ถือเป็นผู้
ที่มีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นผู้ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจหรือไม่
ประทับใจในการท่องเที่ยวได้ เป็นตัวแทนของประเทศที่ส่งผลต่อภาพพจน์ การท่องเที่ยวของประเทศ 
ฉะนั้น มัคคุเทศก์จึงมีหลายหน้าที่ในอาชีพเดียว ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของมัคคุเทศก์
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (เถกิง สวาสดิพันธ์, 2525: 258-260)  
 1. เป็นตัวแทนของชาติ 
 2. สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ชาติ และหลีกเลี่ยงที่จะท าให้ภาพพจน์ของประเทศเสียหาย 
 3. ให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น 
 4. ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในสถาบันต่าง ๆ ของชาติ  
 นอกจากนั้นในการน าเที่ยวแต่ละครั้ง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการที่จะให้การเดินทางประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับมัคคุเทศก์เป็นส าคัญ มัคคุเทศก์จึงต้องมีเทคนิคและคุณสมบัติ
พิเศษ น ามาใช้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงบทบาทต่าง ๆ  ในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งสามารถเปรียบเทียบมัคคุเทศก์กับบทบาทต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 4 บทบาท คือ 
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 1. บทบาทหน้าที่ของการเป็นครู 
บทบาทการเป็นครู คือ มีความรู้ เฉพาะ มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน  
ทั้งประวัติศาสตร์และปัจจุบัน พร้อมที่จะอธิบายตอบค าถามรายละเอียดต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็นโดยมี
เนื้อหาสาระและวิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับครูอธิบายหรือสอน
วิชาการต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เป็นต้น ในเวลาเดียวกันก็มีความรู้ทั่วไป ที่สามารถใช้อธิบายสอดแทรก
หรือเสริมเพ่ิมเติม ความรู้ให้กว้างขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่า มัคคุเทศก์จะต้องแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งหมั่นสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวตลอดเวลา (ยนต์ ชุ่มจิต, (2553: 76-

83) ได้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูตามค าว่า TEACHERS เอาไว้ว่า ครูต้องมี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริการศิษย์และผู้ปกครอง แต่บางครั้งก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย แต่โดยธรรมชาติแล้วงานบริการหลักของครู คือ บริการให้
ความรู้เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ศิษย์ ส าหรับครูนั้น นอกจากให้บริการศิษย์แล้ว บางครั้งครู
ยังต้องให้บริการด้านค าปรึกษาหารือในด้านสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน
รอบๆ โรงเรียนอีกด้วย  จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครู เป็นกิจที่ครูต้องท าให้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ครูอาจารย์จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสอน การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ต้องปฏิบัติงานวิชาการ มีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลต่างๆ ประเมินผลการเรียนการ
สอน ท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และบริการสังคม ครูตามหลักทางพระพุทธศาสนามี 
๒ ด้านใหญ่ๆ ที่ต้องปฏิบัติ คือ ประการแรก ต้องท าหน้าที่เป็นสิปปทายก คือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
สิลปวิทยาการต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ศิษย์ ประการที่สอง ครูท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ คือ
ต้องคอยอบรมสั่งสอนตักเตือนให้ศิษย์ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีต่างๆ รู้คุณรู้โทษ 

  2. บทบาทหน้าของการเป็นนักแสดง 
 โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ (2552: 63) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของการเป็นนักแสดไว้ว่า การ
เดินทางที่มีระยะทางไกล บางครั้งต้องใช้เวลายาวนานท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่าย หาก
มัคคุเทศก์มีความรู้ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ควรจะมีกิจกรรมอ่ืนมาช่วยผ่อนคลายความ
เบื่อหน่าย เช่น เล่าเรื่องสนุกข าขัน นิทาน ร้องเพลง หรือเกมส์การเล่นต่าง ๆ พร้อมที่จะแสดงบทบาท
อ่ืน ๆ เช่นในกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งต้องแก้ไขแบบฉุกเฉิน การแสดงออกในท่าที่ปกติ จะท าให้
ลูกทัวร์คลายความระส่ าระสายในเหตุการณ์นั้น หรือแทบจะไม่รู้ว่าปัญหาเกิดข้ึน 
 3. บทบาทหน้าที่ของการเป็นนักจิตวิทยา 
 ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์ (2537: 42) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักจิตวิทยาว่า อาชีพ
มัคคุเทศก์เป็นอาชีพการให้บริการด้วยการสร้างความประทับใจ และต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวก าลังมี
ความต้องการสิ่งใด มากน้อยเพียงใด สังเกตการแสดงออกของอารมณ์พร้อมที่จะรับในเรื่องความรู้
หรือกิจกรรมที่มัคคุเทศก์ก าลังน าเสนอให้หรือไม่ และใช้จิตวิทยาด้วยการแทรกตัวเข้าถึงลูกทัวร์ทุกคน 
สัมผัสกับความรู้สึกและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 4. บทบาทหน้าที่ของการเป็นนักการทูต 
 เถกิง สวาสดิพันธ์ (2525: 258-260) กล่าวว่า การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
กองตรวจเงินเข้าเมือง ศุลกากร ต ารวจ พนักงานโรงแรม แม้กระท่ังคนใกล้ตัว คือคนขับรถ และในหมู่
นักท่องเที่ยวด้วยกัน ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปฏิบัติตนให้เหมาะสม เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะ
เป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่น 
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 การเป็นตัวแทนของชาติ คือ การสร้างภาพพจน์ให้ดีแก่ชาติ ให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มี
ความรับผิดชอบของบริษัทที่ตนสังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยทั่วไปแล้วบทบาทหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ในฐานะผู้น าเที่ยว มีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ 1) การรับเข้านักท่องเที่ยว 2) การน าเที่ยว 
และ 3) การส่งออกนักท่องเที่ยว และมีนักวิชาการได้อธิบายไว้ ดังนี้ (กุลวรา สุวรรณพิมล, (2556: 
85-89)   
 1. หน้าที่ในการรับเข้านักท่องเที่ยว (Transfer-in) 
     การรับเข้านักท่องเที่ยว หมายถึง การไปรับนักท่องเที่ยวจากจุดเข้าเมืองหรือจังหวัด 
เช่น ท่าอากาศนาย ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีรถยนต์ แล้วน ามาส่งยังสถานที่พักแรม ดูแลให้
นักท่องเที่ยวเข้าที่พักอย่างเรียบร้อย โดยมีแนวในการปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 รับงานจากแผนก Operation ของบริษัท 
  1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานให้เข้าใจ เช่น รายชื่อนักท่องเที่ยว จ านวนวันและ
เวลาเดินทางมาถึง โดยเที่ยวบิน เที่ยวรถไฟ เรือ ฯลฯ เที่ยวใด 
  1.3 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้เรียบร้อย 
  1.4 ตรวจสอบวันและเวลาเข้าของเที่ยวบิน (ในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบิน) 
ทันทีหรืออย่างช้าก่อนเวลาข้าวของเที่ยวบินนั้น 5 ชั่วโมง 
  1.5 นัดหมายคนขับรถ 
  1.6 เดินทางถึงจุดหมายก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที กรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางโดย
สนามบิน มัคคุเทศก์ต้องติดต่อกับพนักงาน ATTA (Association of Thai Travel Agents) ให้เป็นผู้
ไปรับนักท่องเที่ยวมาส่งให้มัคคุเทศก์อีกทอดหนึ่ง 
  1.7 จัดเตรียมป้ายชื่อของนักท่องเที่ยว หรือป้ายชื่อของบริษัทน าเที่ยว เพ่ือแสดงแก่
นักท่องเที่ยว ณ จุดรับเข้า 
  1.8 ตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยวก่อนน าขึ้นรถ 
  1.9 ตรวจเก็บ Voucher หรือ บัตรใช้บริการด้านต่างๆ ตามรายการท่องเที่ยว เช่น บัตร
รับประทานอาหาร บัตรทัวร์รายการต่างๆ ฯลฯ จากนักท่องเที่ยว 
  1.10 น าบัตร โดยสารไปยืนยัน (Reconfirm) เที่ยวกลับ 
  1.11 น านักท่องเที่ยวไปส่ง ณ ที่พัก โดยระหว่างการเดินทางมัคคุเทศก์ควรใช้เวลานี้ใน
การปฏิสันถารกับนักท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับ ถามทุกข์สุข ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ สถานที่ส าคัญและน่าสนใจระหว่างทาง ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักแรมและ
บริการต่างๆ ที่จัดให้ รายการท่องเที่ยวในวันต่อไป เป็นต้น 
  1.12 ดูแลนักท่องเที่ยวเข้าที่พักร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานพักแรมจนเรียบร้อย 
  1.13 นัดหมาย วัน เวลา ครั้งต่อไป รวมทั้งแจ้งข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ ตลอดจนข้อ
ควรระวังแก่นักท่องเที่ยว 
 2. หน้าที่ในการน าเที่ยว (Touring) 
     การน าเที่ยว ได้แก่ การน านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในรายการที่
ก าหนดแต่ละครั้ง แล้วน ามาส่งยังที่พัก มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 นัดหมายคนขับรถ 
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  2.2 มัคคุเทศก์เดินทางไปถึงท่ีพักนักท่องเที่ยวก่อนก าหนดนัดอย่างน้อย 30 นาที 
  2.3 ดูแลตรวจสอบจ านวนนักท่องเที่ยวให้ครบ ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่อาจเกิดมีขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถออกเดินทางได้ตามเวลาที่ก าหนด 
  2.4 ท าสัญลักษณ์นักท่องเที่ยวในกลุ่มของตนเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบอาจเป็น
ของที่ระลึกที่ใช้ประโยชน์ได้และมองเห็นง่าย เช่น หมวก เข็มกลัด ฯลฯ ที่ติดตราบริษัทน าเที่ยว 
  2.5 ตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยว และท าเครื่องหมายเพ่ือป้องกันการพลัดหลง
สูญหาย ในกรณีเดินทางหลายวัน โดยอาจใช้แถบผ้าสีเดียวกันผูก หรือใช้แถบชื่อบริษัทน าเที่ยวให้เป็น
ที่สังเกตได้ การตรวจสอบสัมภาระต้องท าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนที่พักแรม 
  2.6 น านักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในรายการและ
ตรงตามเวลาที่ก าหนด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ความสนใจของนักท่องเที่ยว 
  2.7 ดูแลอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยว สนองความประสงค์
ตามขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรม สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้สนุกสนานรื่นรมย์ตลอด
รายการ 
  2.8 น านักท่องเที่ยวกลับมาส่ง ณ ที่พัก และดูแลให้นักท่องเที่ยวเข้าที่พักจนเรียบร้อย 
  2.9 นัดหมาย วัน เวลาครั้งต่อไป ถ้ามีรายการต่อ 
 3. หน้าที่ในการส่งออกนักท่องเที่ยว (Transfer-out) 
     การส่งออกนักท่องเที่ยว คือ การน านักท่องเที่ยวจากท่ีพักไปส่งยังท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
สถานีรถไฟ หรือสถานีรถยนต์เพื่อเดินทางกลับ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ตรวจสอบยืนยัน (Reconfirm) บัตรโดยสาร โดยปกติต้องท าก่อนเวลาเดินทางไม่
น้อยกว่า 72 ชั่วโมง 
  3.2 ตรวจสอบเวลาออกท่ีแน่นอนของเที่ยวบิน 
  3.3 นัดคนขับรถ 
  3.4 ดูแลให้การคืนที่พัก (Check - out) ของนักท่องเที่ยวเป็นไปโดยเรียบร้อย 
  3.5 ตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วน 
  3.6 น านักท่องเที่ยวออกจากที่พักไปส่งยังท่าอากาศยาน โดยต้องไปถึงท่าอากาศยาน
ก่อนเวลาเครื่องบินออก 2 ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อย 
  3.7 ดูแลการ Check – in ของนักท่องเที่ยว ณ เคาน์เตอร์สายการบินที่นักท่องเที่ยวใช้
บริการให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เช่น การชั่งน้ าหนักกระเป๋า X – ray กระเป๋า จ านวนกระเป๋า และการ
ติด Tag กระเป๋า ตลอดจน Boarding Pass หรือบัตรขึ้นเครื่อง 
  3.8 ดูแลให้นักท่องเที่ยวผ่านการตรวจสอบหนังสือเดินทางเข้าไปสู่ห้องพักผู้โดยสารโดย
เรียบร้อย การส่งออกนักท่องเที่ยว ณ ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถยนต์ก็ใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน 
 นอกจากนั้นบริษัทน าเที่ยวบางแห่งแยกหน้าที่รับ–ส่งนักท่องเที่ยวกับการน าเที่ยวออกจาก
กันมัคคุเทศก์ที่ท าหน้าที่รับ–ส่งนักท่องเที่ยวเรียกว่า Transferred Guide ส่วนมัคคุเทศก์ที่ท าหน้าที่
น าเที่ยวเรียกว่า Tourist guide แต่โดยทั่วไปเมื่อมัคคุเทศก์ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดูแล
นักท่องเที่ยวกลุ่มใดมักหมายรวมตั้งแต่การรับเข้า การน าเที่ยว และการส่งออกนักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ที่ดีต้องมีหน้าทีท่ี่ส าคัญดังนี้ (นิคม จารุมณ,ี 2545: 120) 
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 1. แสดงความเป็นไทยให้ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในด้านกิริยามารยาท การวางตน
ค่านิยมของสังคมไทย เช่น ความอ่อนโยน ความมีน้ าใจ ความเอเฟ้ือเผื่อแผ่ ตลอดจนการด ารงชีวิต
ตามวัฒนธรรมไทย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มัคคุเทศก์ท าหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรมไทยนั่นเอง 
 2. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชาติ และสถาบันต่างๆ ของ
ชาติ เชิดชูความเป็นชาติอารยะที่ทัดเทียมกับชาติอ่ืนๆ หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติที่อาจน าความ
เสื่อมเสียมาสู่ประเทศชาติ หรือความประพฤติที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกดูหมื่นเหยียดหยามแก่
ประเทศและชนชาติไทย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ท าหน้าที่เป็นทูตสันติภาพนั่นเอง 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่ส าคัญที่มัคคุเทศก์ควรปฏิบัติ 
คือ 1. หน้าที่ในการรับเข้านักท่องเที่ยว (Transfer - in) คือ การไปรับนักท่องเที่ยวจากจุดเข้าเมือง
หรือจังหวัด 2. หน้าที่ในการน าเที่ยว (Touring) คือ การน านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
3. หน้าที่ในการส่งออกนักท่องเที่ยว (Transfer - out) คือ การน านักท่องเที่ยวจากที่พักไปส่งยังท่า
อากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ ดังนั้น มัคคุเทศก์จะต้องท าหน้าที่ดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ และอยากกลับมาเท่ียวอีกครั้ง 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้น าเที่ยว 
 
 การปฏิบัติงานของผู้น าเที่ยวหรือหัวหน้าทัวร์แตกต่างจากมัคคุเทศก์ เนื่องจากมัคคุเทศก์จะ
เป็นผู้บรรยาย หรือน าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการน าเที่ยว แต่ผู้น าเที่ยวหรือหัวหน้าทัวร์ (Tour 
Leader) จะเปรียบเหมือนพ่ีเลี้ยงให้กับนักท่องเที่ยว เพราะต้องคอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอดการ
เดินทาง ซึ่งการปฏิบัติงานของผู้น าเที่ยวหรือหัวหน้าทัวร์จะไม่มีส าหรับการท าทัวร์ในประเทศ 
(Domestic Tour) จะมีก็ต่อเมื่อท าทัวร์ไปต่างประเทศ (Out-bound Tour) และการท าทัวร์มาจาก
ต่างประเทศ (Inbound Tour) และเพ่ือให้เข้าในหน้าที่ของผู้น าเที่ยวมากขึ้นจึงขออธิบายการปฏิบัติ
ตัวของมัคคุเทศก์ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และชรินทร์ วรกุลกิจก าธร, 2558: 173-176) 
 1. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยวหรือหัวหน้าทัวร์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดในมาตรา 64 ไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้น าเที่ยวต้องขึ้นทะเบียน
เป็นผู้น าเที่ยวไว้กับส านักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้น าเที่ยวไว้ว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และคุณสมบัติ
ตามวรรคสอง ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าเที่ยวได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง แต่ให้แจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบเพ่ือประโยชน์ด้านข้อมูลของส านักงาน และในมาตรา 65 ไว้ว่า ในการจัดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวจัดให้มีผู้น าเที่ยวเดินทางไปด้วย 
ผู้น าเที่ยวนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานตามมาตรา 64 นอกจากหน้าที่ในการน าเที่ยว
และอ านวยความสะดวกแล้ว ผู้น าเที่ยวมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรายการน าเที่ยว ตาม
มาตรา 26 หรือมาตรา 29 แล้วแต่กรณี ซึ่งในมาตรา 26 ได้ก าหนดไว้ว่าในการโฆษณาหรือชี้ชวน
เกี่ยวกับรายการน าเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดท าเป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
     1.1 ชื่อผู้ประกอบการน าเที่ยว และสถานที่ และเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
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     1.2 ระยะเวลาในการใช้น าเที่ยว 
     1.3 ค่าบริการและวิธีการช าระค่าบริการ 
     1.4 ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
     1.5 จุดหมายปลายทางท่ีแวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญในการน าเที่ยว 
     1.6 ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ านวนครั้งของอาหารที่จัดให้ 
     1.7 จ านวนมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวในกรณีที่จัดให้เป็นมัคคุเทศก์หรือผุ้น าเที่ยว 
     1.8 จ านวนขั้นต่ าของนักท่องเที่ยวส าหรับการน าเที่ยว ในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมี
นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด 
 นอกจากนั้นในมาตรา 29 ได้ก าหนดในมาตราที่ 29 ได้ก าหนดไว้ว่า ในระหว่างการน าเที่ยว
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
นักท่องเที่ยว หรือเป็นเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงรายการน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะพิสูจน์
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นท าให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม และในมาตรา 33 ได้ก าหนด
ไว้ว่า ในการจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวเดินทางไปกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน า เที่ยวต้อง
ใช้มัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น
การกระท าในทางการที่จ้างของผู้ประกอบการน าเที่ยว 
 2. คุณสมบัติของผู้น าเที่ยวหรือหัวหน้า ที่ส าคัญมี 5 ประการคือ 
     2.1 มีความรู้ดี  เป็นผู้มีความรู้ทั้ งความรู้ เฉพาะคือความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ นั้นๆ  
อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงประวัติศาสตร์และปัจจุบัน สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ เท่าที่จ าเป็น
และตอบค าถามของนักท่องเที่ยวได้ และความรู้ทั่วไปคือความรู้นอกเหนือจากความรู้เฉพาะ  
ไม่จ าเป็นต้องอธิบายอย่างละเอียด แต่ใช้ส าหรับอธิบายสอดแทรกหรือเสริมเพ่ิมเติมให้รู้กว้างขึ้น เช่น 
ภูมิศาสตร์ อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี หรือสถิติต่างๆ นอกจากนี้ผู้น าทัวร์จะต้องคอยแสวงหาความรู้ 
ข้อมูลใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา 
     2.2 มีความสามารถในการใช้ค าพูด เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาถูกอักขระวิธี 
การเน้น การเว้นวรรค การเรียบเรียงประโยค ฟังเข้าใจง่าย ไม่มีปัญหาในการพูด เช่น ติดอ่างพูดไม่ชัด 
เสียงเบาเกินไป พูดจาคล่องแคล่ว รู้กาลเทศะ และเป็นคนช่างพูดพอสมควร อีกทั้งมีความรู้
ภาษาต่างประเทศใช้การได้ดี 
     2.3 บุคลิกดี เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่พิกลพิการหรือผิดปกติ การแต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย เหมาะสม เสริมบุคลิกให้เด่นชัดขึ้น และวางตัวดี มีสัมมาคารวะ 
     2.4 มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไม่ควรอาศัยสิทธิของตนเองเพ่ือท าการใดๆ ในทางผิด
ระเบียบ กฎข้อบังคับ หรือน ามาซึ่งรายได้ในทางมิชอบ ระมัดระวังอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่
นักท่องเที่ยว 
     2.5 มีความจริงใจและตั้งใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้ความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวทุกคน
เท่าเทียมกัน ไม่ทะเลาะโต้เถียงกับนักท่องเที่ยว แนะน าแหล่งชอปปิ้งหรือร้านค้าที่ได้มาตรฐาน โดยมิ
หวังผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ และไม่ดื่มสุรายาเมา เล่นการพนัน หรือท าตัวในลักษณะชู้สาว
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
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 3. ข้อแตกต่างระหว่างมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ มีดงันี้ 
     3.1 มัคคุเทศก์ (Tour Guide) หมายถึงผู้ที่ท าหน้าที่อธิบายให้ความรู้ ความกระจ่าง 
ตอบค าถามแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในแง่มุมต่างๆ อย่างละเอียด 
     3.2 หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) หมายถึงผู้ท าหน้าที่เตรียมการวางแผน คอยแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นผู้ประสานงานและด าเนินงานให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นตามก าหนดการนับ
แต่ก้าวแรกของการออกทัวร์จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมาก
ที่สุด ส าหรับการจัดทัวร์แบบ Inbound มัคคุเทศก์จะเป็นคนในท้องถิ่นนั้นหรือภูมิล าเนาอยู่ใน
ประเทศนั้นๆ จะคอยท าหน้าที่เมื่อคณะเดินทางไปถึง ส่วนหัวหน้าทัวร์คือผู้ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ
ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งเดินทางกลับ ถ้าหากเป็นการจัดทัวร์แบบ Domestic ผู้น าทัวร์มักจะท าหน้าที่
เป็นมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ไปพร้อมๆ กัน 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าผู้น าเที่ยวจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถในการใช้
ค าพูด บุคลิกดี ความรับผิดชอบสูง มีความจริงใจและตั้งใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นข้อแตกต่าง
ระหว่างมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์คือมัคคุเทศก์จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และตอบค าถามแก่
นักท่องเที่ยวส่วนผู้น าเที่ยวจะเป็นผู้ท าหน้าที่คอยวางแผน คอยแก้ปัญหาพาะหน้า เป็นผู้ประสานงาน
และด าเนินงานให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นตามก าหนดการนับแต่ก้าวแรกของการออกทัวร์
จนกระท่ังเสร็จสิ้นการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด 

 
การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour) 
 
 ส่วนการน าเที่ยวแบบ Domestic หรือน านักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวในประเทศไทยในการ
น าเที่ยวแบบนี้มัคคุเทศก์ไม่จ าเป็นต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide) เนื่องจากมีความรู้ใน
ประเทศของตัวเองแล้วเป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นการน าเที่ยวยังสถานที่เฉพาะที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่
มัคคุเทศก์ประจ าคอยช่วยบรรยายให้ เช่น พระบรมมหาราชวัง พระที่นังวิมานเมฆ การเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์บางแห่ง เขตพ้ืนที่บางจุดของอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นจึงขอ
อธิบายการน าเที่ยวแบบ Domestic Tour เอาไว้ ดังนี้ 
 1. การเตรียมตัว เมื่อรับงานมาจาก (Tour Operation) แล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลของนักท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว เพศ วัย อายุ อาชีพ 
สัญชาติ ข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น จากนั้นดูรายละเอียดจากใบมอบงาน เช่น รายการน า
เที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสถานที่พัก เป็นต้น แล้วก็ท าการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ
การเงิน ใบเสร็จที่จะส่งไปเก็บเงินภายหลังกับบริษัท และท าการยืนยันการใช้บริการกับที่ พัก 
ร้านอาหาร หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าชมหากมีค่าเข้าชม โดยแจ้งให้ทราบ
รายละเอียดอย่างครบถ้วน เช่น วัน เวลา จ านวนนักท่องเที่ยว เป็นต้น และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้
ส าหรับพูด ป้ายชื่อนักท่องเที่ยวกรณีมีจ านวนมากกว่า 10 คน รายการน าเที่ยวเพ่ือใช้แจกแก
นักท่องเที่ยว สุดท้ายคือการนัดหมายคนขับรถ 
 2. การปฏิบัติงานระหว่างน าเที่ยว อันดับแรกมัคคุเทศก์จะต้องกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ตามสถานที่ที่ได้ท าการนัดหมาย จากนั้นแนะน าตัวเองและเชิญนักท่องเที่ยวขึ้นรถ ระหว่างบนรถควร
แนะน าตัวเองอีกครั้งและ เช่น บอกชื่อเล่นแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือจะได้จ าง่าย รวมถึงการแนะน า
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คนขับรถ และควรให้นักท่องเที่ยวจ าป้ายทะเบียนรถ เพ่ือป้องกันการพลัดหลงเมื่อเวลาจอดตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จากนั้นอธิบายเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป อุปกรณ์ในรถ และบอก
รายการน าเที่ยวอย่างคร่าวๆ ตลอดถึงการเตือนและการปกิบัติตัวต่างๆของนักท่องเที่ยว กฎและข้อ
ห้ามต่างๆเมื่อเข้าเยี่ยมชมตามสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการแต่งกาย นอกจากนั้นควรมีกิจกรรมบน
รถเพ่ือให้เกิด ความรู้ความบันเทิงและความสนุกสนาน เช่นการเล่นเกมส์ต่างๆ และในระหว่างนั้นก็ให้
ดูความเหมาะสม ว่าควรที่จะให้ฟังเพลง หรือชมวีดีทัศน์หรือไม่ เพราะต้องสังเกตุความชอบและไม่
ชอบของนักท่องเที่ยวด้วย  
 จากนั้นเมื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวควรมีการนัดหมายเวลาขึ้นรถลงรถทุกครั้ง จากนั้นพา
นักท่องเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว 
และเตรียมตอบค าถามข้อสงสัยให้แก่นักท่องเที่ยว จากนั้นพานักท่องเที่ยวแวะซื้อของที่ระลึก และเมื่อ
ถึงร้านอาหารควรนัดแนะเวลาก่อนที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปที่ร้านก่อนล่วงหน้า  จากนั้นเมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้าไปที่ร้านอาหารควรแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบบริเวณที่นั่ง และคอยดูแลบริการอาหาร
ของพนักงานเสริฟอาหารว่าได้ครบทุกโต๊ะหรือไม่ รวมถึงควรเช็คดูว่านักท่องเที่ยวคนไหนทานอะไรได้
หรือไม่ได้ซึ่งจะต้องทราบข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นจะได้ท าการแจ้งไปยังร้านอาหาร เช่น ลูกค้าบางคนไม่
ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางชนิด หรือสั่ งอาหารเมนูพิเศษส าหรับเด็ก เป็นต้น และเมื่อถึงที่พัก 
ควรมีการประสานกับทางโรงแรม เรื่องการลงทะเบียนของแขก แจกกุญแจให้กับนักท่องเที่ยว พร้อม
แนะน าให้ความปลอดภัยอ านวยความสะดวกต่างๆแก่นักท่องเที่ยว แนะน าห้องอาหารอยู่ชั้นไหน และ
ปลุกนักท่องเที่ยวในตอนเช้า อาจจะให้ทางโรงแรมเป็นผู้จัดการ (Morning Call) 0kdoyhoแนะน า
อาหารเช้าให้แก่นักท่องเที่ยว ส าหรับในวันสุดท้ายของการเดินทางมัคคุเทศก์ควรจัดการเรื่องเอกสาร
การจ่ายเงินต่างๆ ดูแลสัมภาระของนักท่องเที่ยวเตือนเรื่องการลืมสิ่งของในห้องพัก ตลอดทั้งการคืน
กุญแจห้องพักเมื่อเสร็จแล้วให้เช็คตรวจสัมภาระของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ส าหรับในวันสุดท้ายก่อนส่ง
นักท่องเที่ยวกลับควรกล่าวค าขอบคุณและสร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งช่วงระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่และเสร็จสิ้นหน้าที่ทุกครั้ง 
 3. การปฏิบัติงานหลังน าเที่ยว มัคคุเทศก์ควรจะไปรายงานการปฏิบัติงานให้กับบริษัท
ทราบ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เพ่ือจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และควรท าบันทึกเสนอต่อบริษัท 
เกี่ยวกับ ข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริการของบริษัทน าเที่ยว และการบริการ
ของผู้ประกอบการร้านต่างๆที่ใช้บริการ เพ่ือบริษัทจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ขึ้น และตัวมัคคุเทศก์เองก็ควรที่จะดูข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยเพ่ือที่จะได้แก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศ 
(Domestic Tour) การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ถึงแม้จะไม่ได้กังวลมากเพราะเที่ยวในประเทศของตนเอง 
และส่วนใหญ่ต้อนรับแค่นักท่องเที่ยวคนไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะให้ส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกครั้ง และทหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นก่อนการน าเที่ยว ระหว่างการน าเที่ยว หรือหลังการ
น าเที่ยว เพราะนั่นหมายถึงการสร้างความประทับใจตลอดการน าเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจแล้วก็จะกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งถ้าเราบริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจแล้ว
จะท าให้ได้รับค าชมและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและบริษัทด้วย 
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การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour) 
 
 ส าหรับการน าเที่ยวในประเทศจะต้องมีการเตรียมการวางแผนให้ดีก่อนการเดินทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง โดยการปฏิบัติงานการน าเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศ 
(Inbound Tour) และขั้นตอนการปฏิบัติงานการน านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่องเที่ยวใน
ประเทศ (Inbound Tour) มี 3 ขั้นตอนดังนี้ (พิมพรรณ สุจารินพงค์, 2559: 57-59)  
 1. การเตรียมตัวก่อนการน าเที่ยว 
     1.1 การรับงานมัคคุเทศก์ควรจะมารับงานจากแผนกจัดแบ่งงาน (Tour Operation) 
ทบทวนเอกสาร ข้อมูลต่างๆ อาทิ จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด พร้อมข้อมูลส่วนตัว 
     1.2 ใบมอบงานหรือใบสั่งงาน เป็นรายรายละเอียดของงาน เกี่ยวกับสถานที่พักแรม 
แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่จะพานักท่องเที่ยวจะเข้าไปใช้บริการ 
     1.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการจ่ายเงิน มัคคุเทศก์ต้องรู้รายละเอียด
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ว่ารายการไหนที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสด และรายการไหนที่จะต้องใช้หนังสือ
สัญญาใช้เงินหรือใบส าคัญแทนการช าระเงิน (Voucher) ซึ่งจะส่งไปเก็บเงินภายหลังกับบริษัทต้นทาง 
หรือบางทีจะต้องจ่ายเป็นบัตรเครดิต สิ่งเหล่านี้มัคคุเทศก์ควรจะต้องทราบรายละเอียดยืนยันการใช้
บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงแรม ร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยว สถาน
บันเทิง และร้านจ าหน่ายของที่ระลึก 
      1.4 เตรียมรายการน าเที่ยวเพ่ือแจกนักท่องเที่ยว เตรียมไมโครโฟนเคลื่อนที่ส าหรับใช้
ในสถานที่ต่างๆ เตรียมป้ายชื่อนักท่องเที่ยว หรือป้ายชื่อบริษัท พวงมาลัยเพื่อต้องรับนักท่องเที่ยว 
 2. การปฏิบัติงานระหว่างน าเที่ยว 
     2.1 การต้อนรับที่สนามบิน แนะน าตัวกับนักท่องเที่ยว ถาม จ านวนนักท่องเที่ยวกับ
หัวหน้าทัวร์ตรวจสอบจ านวนกระเป๋าเดินทางเพ่ือน ารถเข็นมารับ เมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นรถให้ตรวจสอบ
ว่านักท่องเที่ยวทุกคนมี หนังสือเดินทาง และทรัพย์สินมีค่าอยู่ครบไหม แล้วจึงออกรถ 
     2.2 ระหว่างทางขณะพานักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรม ควรจะกล่าวค าต้อนรับ สวัสดี 
แนะน าตัวเอง คนขับรถ อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางและสองฟากทางที่รถผ่าน อธิบายเกี่ยวกับ อุปกรณ์
เกี่ยวกับรถ อุปกรณ์เก่ียวกับรถ จากนั้นก็อธิบายรายการน าเที่ยวอย่างคร่าวๆ 
     2.3 ถึงโรงแรมที่พัก ประสานกับแผนกต้อนรับ เรื่องการลงทะเบียน ของนักท่องเที่ยว 
แจกกุญแจให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมแนะน า การให้ความปลอดภัยในขณะที่พักอยู่ในโรงแรม การปลุก
ตอนเช้า (Morning Call) แนะน าอาหารเช้า ซึ่งอาหารเช้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อาหารเช้า
แบบ อังกฤษ (Continental Breakfast) ประกอบด้วย น าผลไม้ ขนมปังแบบต่างๆ เนยหรือแยม ชา 
กาแฟ ไม่มี เนื้อสัตว์  และอีกแบบหนึ่ งจะเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) 
ประกอบด้วยน้ า ผลไม้หรือผลไม้ ขนมปังแบบต่างๆ ไข่ และเนื้อสัตว์ เช่น แฮม เบคอน ชา กาแฟ 
     2.4 ขณะเดินทางท่องเที่ยวบนรถโค้ช ก่อนที่จะถึงสถานที่ท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ควรจะ
เตือนและอธิบายถึงการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่สักการะบูชา และควรมีการจัดกิจกรรมบนรถเพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
บันเทิงและความสนุกสนาน เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง การดูวีดีทัศน์ การพูดคุยกัน การเล่า
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เรื่องตลก การเลือกกิจกรรมมาใช้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมัคคุเทศก์เพราะขึ้นอยู่กับโอกาสความชอบ
ของ นักท่องเที่ยวและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
     2.5 ถึงแหล่งท่องเที่ยว ทุกครั้งที่มีการขึ้นรถ ลงรถมัคคุเทศก์ควรจะต้องบอกเรื่องเวลา 
นัดหมายเวลาให้ตรงกัน หลังจากนั้นก็พานักท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งอธิบาย ประวัติ
ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวและคอยตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยว หลังจากนั้น พา
นักท่องเที่ยว หลังจากนั้น พานักท่องเที่ยวแวะซื้อของที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยวนั้นโดยหาแหล่ง
ท่องเที่ยวแวะซื้อของที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยวนั้นโดยหาแหล่งซื้อของที่นักท่องเที่ยวเห็นวิธีการท า 
และสาธิตให้นักท่องเที่ยวดูและที่ส าคัญร้านขายของที่ระลึกควรจะเป็นร้านที่ขายสินค้ าที่มีคุณภาพ 
และสามารถต่อรอง  
     2.6 น านักท่องเที่ยวเที่ยวชมที่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในรายการ และตรงตาม
เวลาที่ก าหนด ดูแลอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยว 
     2.7 น านักท่องเที่ยวกลับมาส่ง ณ ที่พัก และนัดหมาย วัน เวลาครั้งต่อไป ถ้ามีรายการ
ต่อวันสุดท้ายของการเดินทางดูแลความสะดวกเรื่องสัมภาระของนักท่องเที่ยวและเตือนเรื่องการคืน
กุญแจและเรื่องของมีค่าในตู้นิรภัยเมื่อเสร็จภาระกิจที่โรงแรมแล้ว ควรตรวจสอบสัมภาระของ
นักท่องเที่ยวอีกครั้ง และน านักท่องเที่ยวออกจากที่พักเพ่ือไปส่งท่าอากาศยาน โดยต้ องไปถึงท่า
อากาศยานก่อนเวลาเครื่องบินออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ต่อจากนั้นต้องดูแลการลงทะเบียน ของ
นักท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์สายการบิน ดูแลนักท่องเที่ยวจนเสร็จพิธีการผ่านการตรวจสอบหนังสือเดิน
ทางเข้าไปสู่ห้องพักผู้โดยสารโดยเรียบร้อย 
 3. การปฏิบัติงานหลังการน าเที่ยว 
     มัคคุเทศก์ควรจะไปรายงานการปกฏิบัติงานให้ทางบริษัททราบ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 
เพ่ือจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และควรท าบันทึกเสนอต่อบริษัท เกี่ยวกับ ข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการบริการของบริการของบริษัทน าเที่ยว และการบริการของ
ผู้ประกอบการที่บริษัทน าเที่ยวไปใช้บริการ 

 จากการปฏิบัติงานน าเที่ยวในประเทศส าหรับมัคคุเทศก์แล้วนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1) การเตรียมตัวก่อนการน าเที่ยว เช่น การรับงาน การมอบ
งานหรือใบสั่งงาน การจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมรายการน าเที่ยวเพ่ือแจกนักท่องเที่ยว 2) การ
ปฏิบัติงานระหว่างน าเที่ยว การต้อนรับที่สนามบิน ระหว่างทางขณะพานักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรม 
ควรจะกล่าวค าต้อนรับ ถึงโรงแรมที่พักประสานกับแผนกต้อนรับ ขณะเดินทางท่องเที่ยวบนรถโค้ช 
การนัดหมายเวลา น านักท่องเที่ยวเที่ยวชมที่ต่างๆ น านักท่องเที่ยวกลับมาส่ง ณ ที่พัก และนัดหมาย 
วัน เวลาครั้งต่อไป 3) การปฏิบัติงานหลังการน าเที่ยว ควรจะไปรายงานการปฏิบัติงานให้ทางบริษัท
ทราบ และสรุปงาน  
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศ 
(Inbound Tour) สิ่งส าคัญในการบริการนักท่องเที่ยวคือจะต้องท าด้วยหัวใจในการบริการหรือที่
เรียกว่า (Service Mind) เพราะส่วนใหญ่แล้วจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความแตกต่าง
ด้านภาษาและวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้เราเกิดความกังวลอยู่บ้างส าหรับหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือการบริการนักท่องเที่ยวเพราะมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนฑูตทางวัฒนธรรมที่จะ
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สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ควรพึงระวังการให้บริการและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนการปฏิบัติ
หน้าที่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

 

การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) 
 
 ในการพานักท่องเที่ยวไปต่างประเทศนั้นหน้าที่ของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะ
ไม่ได้ท าหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้และตอบค าถามแก่นักท่องเที่ยวเมื่อไปถึงต่างประเทศแล้วแต่
สิ่งส าคัญกว่านั้นคือการดูแลอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไปจนถึงเดินทาง
กลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่เรื่องติด Tag กระเป๋าให้นักท่องเที่ยว  
การเช็คอินตั๋ว ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการออกนอกประเทศ และการประสานงานติดต่อกับบริษัท
ทัวร์ต่างประเทศซึ่งก็จะส่ง Local Guide หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาให้เพ่ือคอยต้องรับนักท่องเที่ยว
และพาเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นกรณีที่บางพ้ืนที่ไม่มีมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ก็จ าเป็น 

ที่จะต้องบรรยายและให้ข้อมูลได้ ซึ่งจะแตกต่างกับการท าหน้าที่ของมัคคุเทศก์แบบ Inbound  
ซึ่งจะต้องคอยดูแลอ านวยความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่ไปรับนักท่องเที่ยว พานักท่องเที่ยวเที่ยวชมยัง
สถานที่ท่องเที่ยว บรรยายตลอดทั้งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวจนกระทั่งส่งนักท่องเที่ยวกลับที่
สนามบิน แต่มัคคุเทศก์ Inbound จะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเป็นอย่างมาก 
เพ่ือที่จะใช้ส าหรับสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ เพ่ือให้ เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่น าเที่ยว
ต่างประเทศมากข้ึนได้อธิบายไว้ดังนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2557: 109-115) 
 1. การท าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานไทยในการน านักท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ก่อนการ
เดินทางเป็นเวลาหลายวัน มัคุเทศก์หรืออีกฐานะหนึ่ง คือ หัวหน้าทัวร์ต้องตรวจสอบเอกสารสัมภาระ
ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศให้พร้อม ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือเดินทาง  บัตรโดยสาร
เครื่องบิน วีซ่า (ในกรณีไปในประเทศที่ต้องขอวีซ่า) ใบรายการของบุคคลซึ่งเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ใบ ต.ม 6) และต้องตรวจสอบเอกสาร สัมภาระของบริษัท ของตัวมัคคุเทศก์เอง ส่วน
ของนักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ต้องย้ าเกี่ยวกับน้ าหนักตามที่สายการบินก าหนด และเมื่อถึงก าหนดการ
เดินทางมัคคุเทศก์ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.1 นัดนักท่องเที่ยวก่อนเครื่องบินออกอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่ม
เดินทางมาถึง ณ จุดนัดบริเวณด้านหน้าก่อนทางเข้าเช็คอินบัตรโดยสาร มัคคุเทศก์ต้องกล่าวทักทาย
สวัสดีแนะน าตัวสร้างมนุษยสัมพันธ์ จากนั้นท าการติด Tag ที่สัมภาระแสดงความเป็นเจ้าของ 
รายละเอียดบน Tag ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสกุล ที่อยู่ จุดหมายปลายทางที่จะไป มัคคุเทศก์ต้องช่วย
ตรวจสัมภาระของนักท่องเที่ยว ที่จะน าเข้าใต้เครื่องบินโดยดูแลให้ผ่านการชั่งน้ าหนัก หน้าเคาน์เตอร์
ตรวจบัตรโดยสาร เมื่อชั่งน้ าหนักเจ้าหน้าที่สายการบินจะติดบัตรติดกระเป๋า (Baggage Claim Tag) 
ส่วนหนึ่งติดที่กระเป๋าเพ่ือได้ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง อีกส่วนหนึ่งจะให้กับผู้โดยสารเพ่ือน าไปรับ
กระเป๋าที่ปลายทาง โดยก่อนการเช็คอินมัคคุเทศก์ควรน าสัมภาระมากองรวมเป็นแถวหน้าเคาน์เตอร์
เช็คอินเพ่ือให้สัมภาระอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน ย้ าเตือนเรื่องสิ่งของที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องแก่นักท่องเที่ยว
ว่า ต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้ามที่อาจถูกตรวจจับโดยเครื่องแสกน เช่น มีด วัตถุโลหะบางชนิด 
ของเหลว เป็นต้น มิเช่นนั้นอาจถูกริบและอาจไม่ได้คืน  
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     1.2 ในระหว่างหรือก่อนที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมา มัคคุเทศก์จะน าบัตรโดยสาร
เครื่องบินไปเช็คอินถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ให้อาจเข้าเช็คอินช่องเคาร์เตอร์ที่เขียนว่า Check-In Group (มี
บางส่วน) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สายการบินออกบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) โดยมัคคุเทศก์ต้องน าสัมภาระ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนขึ้นชั่งน้ าหนัก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คกว่ากระเป๋าของนักท่องเที่ยวแต่ละ
คนแต่ละใบมีน้ าหนักเกินกว่าก าหนดหรือไม่ มัคคุเทศก์ควรยื่นบัตรโดยสารส าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
ด้วยกันแนบไปพร้อมกันแนบไปพร้อมกัน (ใครจะนั่งด้วยกันก็ควรยื่นพาสปอร์ตไปพร้อมกัน) และบอก
ทางเจ้าหน้าที่สายการบินเกี่ยวกับที่นั่ง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันได้นั่งใกล้กัน เมื่อได้บัตรที่นั่ง
มาแล้วมัคคุเทศก์ควรเรียกชื่อนักท่องเที่ยวให้มารับด้วยตนเอง เมื่อให้ครบทุกคนแล้ว ควรอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินควรบอกเรื่องชื่อสายการบิน เที่ยวบิน (Flight No.) หมายเลข
ที่นั่ ง (Seat No.) เวลาขึ้นเครื่องบิน (Boarding Time) หมายเลขทางขึ้นเครื่องบิน (Gate No.) 
จากนั้นควรอธิบายถึงการใช้เอกสารแต่ละชิ้นที่จ าเป็นส าหรับการออกไปต่างประเทศ โดยอธิบาย
กระบวนการในการออกนอกราชอาณาจักร และย้ าว่านักท่องเที่ยวคนใดไม่ม่ันใจในขั้นตอนต่างๆ ก็ให้
รอเข้าไปพร้อมกับมัคคุเทศก์ จากนั้นให้ย้ าถึงเวลาขึ้นเครื่อง และย้ าถึงเครื่องหมายเลขทางข้ึนเครื่องให้
ชัดเจนอีกครั้งอาจอธิบายสิ่งของที่สามารถหาซื้อได้ใน Duty Fee 
 บางกรณี หากบริษัทน าเที่ยวให้บริการของสายการบินที่ยังไม่ได้ระบุที่นั่งมาให้ เมื่อมาท า
การ Check-In แล้วมัคคุเทศก์อาจต้องจัดที่นั่งให้เขาได้นั่งใหม่ในกรณีที่ได้ที่นั่งกระจัดกระจาย (กรณีนี้
อาจเจอบ่อยหากมาท าการเช็คอินล่าช้าและท่ีนั่งบนเครื่องหนาแน่น) 
     1.3 หลังจากที่อธิบายเกี่ยวกับเอกสาร และกระบวนการต่างๆ เสร็จแล้ว มัคคุเทศก์
จะต้องเริ่มน านักท่องเที่ยวเดินเข้าไปยังห้องพักผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่อง โดยจะผ่านด่านตรวจหนังสือ
เดินทาง-ตั๋วเครื่องบิน และรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางเพ่ือออกต่างประเทศ พร้อมยื่นใบ
ตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือออกต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่จะดึงส่วนนี้เก็บไว้ (ปัจจุบันมีระบบการตรวจคน
เข้า-ออกเมืองแบบสแกนพาสปอร์ตและลายนิ้วมือ (นิ้วชี้) โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ในช่องปกติซึ่งจะ
รวดเร็วกว่า ซึ่งมีใช้กันในหลายประเทศแล้ว) โดยนักท่องเที่ยวอาจโดนสุ่มตรวจสิ่งของต้องห้าม และ
ของต้องก ากัดออกนอกประเทศหากต้องสงสัย หรือเดินผ่านเครื่องสแกนแล้วไม่ผ่านมีสัญญานดังขึ้น 
     1.4 มัคคุเทศก์น านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าห้องพักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยผ่านการ
ตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด ของเหลวของต้องห้าม (อีกครั้งหากมี) โดยพนักงานตรวจค้นของการท่า
อากาศยาน จะท าการตรวจค้นสิ่งของดังกล่าวก่อนเข้าสู่ห้องพักผู้โดยสาร จากนั้นยื่นบัตรโดยสารให้
เจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อเข้าไปนั่งรอในห้องพักก่อนขึ้นเครื่อง 
      1.5 เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องบินมัคคุเทศก์ควรเดินน านักท่องเที่ยวผ่านการตรวจบัตรที่นั่ง
บนเครื่องโดยพนักงานสายการบินจะประจ าที่ประตูทางออก จะท าหน้าที่ตรวจบัตรที่นั่งว่าผู้โดยสาร
ขึ้นเครื่องถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเมื่อเข้าสู่เครื่องบินเป็นที่เรียบร้อย เมื่อนักท่องเที่ยวมีที่นั่งเป็นที่
เรียบร้อยถือว่าเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนกระบวนการขาออก และเมื่อเครื่องบินบินขึ้นไปได้สักระยะ และ
กัปตันอนุญาตให้ปลดเข็มขัดลุกเดินไปมาได้ มัคคุเทศก์ก็ควรเดินดูแลสอบถาม ทักทายสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเป็นระยะๆ และเมื่อไปถึงยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง มัคคุเทศก์
จะต้องน านักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังที่จะกล่าวต่อไป 
 2. การท าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานในการน านักท่องเที่ยวเข้าไปในต่างประเทศ กรณีน า
นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ จะมีขั้นตอนคือ นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมเอกสารได้แก่ 
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หนังสือเดินทาง ใบรายการของบุคคลคนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ใบส าแดงรายการสิ่งของ
ผู้โดยสารของกรมศุลกากร (ประเทศส่วนใหญ่ใช้การสุ่มตรวจ) บางประเทศจะต้องมีใบตรวจสุขภาพ
ด้วย และเมื่อเครื่องบินลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือ แนวปฏิบัติในภาพรวมในการน า
นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ คือ 
     2.1 เมื่อลงจากเครื่องแล้ว มัคคุเทศก์น านักท่องเที่ยวแสดงหนังสือเดินทางและใบ
รายการของบุคคลต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ณ บริเวณเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองระหว่างเดินไปรับสัมภาระตามสายพานที่ท่าอากาศยาน สนามบินบางแห่งต้องนั่ง
รถไฟฟ้าไปอาคารผู้โดยสารอีกอาคารเพ่ือรับสัมภาระ เช่น ที่สนามบินปักกิ่ง สนามบินกรุงโรม เป็นต้น 
     2.2 น านักท่องเที่ยวรับสัมภาระ โดยต้องสังเกตว่าจะต้องไปรับสัมภาระจาก สายพานใด 
โดยดูจากจอ Terminal ที่ปรากฎอยู่ตามจุดที่สังเกตุได้ง่ายทั่วบริเวณก่อนถึงสายพานรับสัมภาระ เมื่อ
สัมภาระเคลื่อนมามัคคุเทศก์ควรน าออกมารวมกันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาตรวจสอบ รับสัมภาระ
ของตน รวบรวมตรวจสอบสัมภาระนักท่องเที่ยวให้ครบ 
     2.3 จากนั้นน านักท่องเที่ยวผ่านการตรวจสัมภาระ โดยอาจโดนสุ่มตรวจเป็นบางคนโดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรของแต่ละประเทศ (ในกรณีกลับเข้าประเทศในวันเดินทางกลับ) แต่หากเป็นวัน
เดินทางระหว่างไปเที่ยว เมื่อรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่อาจไม่ตรวจสัมภาระอีกเพราะถือ
ว่าได้รับการตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วในวันเข้ามาแล้ว และเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ภายในสนามบิน
เป็นที่เรียบร้อย มัคคุเทศก์ก็จะน านักท่องเที่ยวขึ้นรถ เพ่ือท่องเที่ยวต่อไป กรณีไปต่างประเทศที่มี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ก็จะมอบภาระหน้าที่ในการบรรยายให้กับทางมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แต่ถ้า
ไปในประเทศที่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ก็จะมอบภาระหน้าที่การบรรยายให้กับมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น แต่ถ้าไปประเทศที่ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ไทยผู้นั้นก็ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในการน าเที่ยวต่อไปจนจบรายการน าเที่ยวในครั้งนั้นๆ 
 3. การท าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานในการน านักท่องเที่ยวกลับประเทศ กรณีวันเดินทาง
กลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภาระกิจด้านการท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ควรแนะน า
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจัดระเบียบสัมภาระ เนื่องจากขากลับนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีสิ่งของสัมภาระ
มากข้ึนจากการซื้อของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน ควรย้ าและอธิบายพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการ
ท าเรื่องการคืนภาษี กรณีมีนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและได้ภาษีคืน แนะน าการแพ๊ค-จัดกระเป๋าใหม่ให้
น้ าหนักไม่เกินที่สายการบินก าหนด แนะน าการจัด-ถือสัมภาระขึ้นเครื่องเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับ
ปรับ ยึดสินค้าหรือสิ่งของ โดยเฉพาะการโดนศุลกากรซุ่มตรวจเจอของที่ซื้อมาและอาจต้องเสียภาษี 
จากนั้นก็ท าการเช็คอิน โหลดสัมภาระ อธิบายตั๋วโดยสารเกี่ยวกับเวลาขึ้นเครื่องเที่ยวบิน และ Gate 
ขึ้นเครื่อง และปฏิบัติขั้นตอนอื่นๆ เช่นเดียวกับการน านักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในต่างประเทศ 
 ในกรณีที่กลับเข้าประเทศไทยให้ย้ านักท่องเที่ยวว่าหากไม่มีของต้องเสียภาษีอากร  
ของต้องห้าม ของต้องก ากัดให้เดินผ่านช่องเดียว (ไม่มีของต้องส าแดง) หากมีสิ่งของต้องเสียภาษีอากร 
หรือไม่แน่ใจว่าของเหล่านี้ต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ให้ยื่นใบส าแดงสิ่งของผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่
ศุลกากรในช่องแดง (ไม่มีของต้องส าแดง) หากมีสิ่งของต้องเสียภาษีอากร หรือไม่แน่ใจว่าของเหล่านี้
ต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ให้ยื่นใบส าแดงสิ่งของผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในช่องแดง (มีของต้อง
ส าแดง) ก่อนหน้านั้นควรย้ าเตือนนักท่องเที่ยวว่าในกรณีลักลอบน าของที่ต้องเสียภาษีอากรผ่านทาง
ช่องเขียวแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับได้ นักท่องเที่ยวจะต้องถูกริบสิ่งของและอาจถูกปรับตามอัตราภาษีของ
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สินค้าแต่ละประเภทด้วย และเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางมัคคุเทศก์ช่วยดูแลขั้นตอน
กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และดูแลสัมภาระของนักท่องเที่ยวจากสายพานให้ครบ อธิบายอ านวย
ความสะดวกก่อนผ่านด่านตรวจศุลกากร จากนั้นควรกล่าวขอบคุณอ าลานักท่องเที่ยวจุดสุดท้ายคือ ณ 
จุดรับสัมภาระจากสายพาน 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ 
(Outbound Tour) สิ่งส าคัญในการบริการนักท่องเที่ยวคือจะต้องท าด้วยหัวใจในการบริการหรือที่
เรียกว่า (Service Mind) เพราะส่วนใหญ่แล้วจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความแตกต่าง
ด้านภาษาและวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้เราเกิดความกังวลอยู่บ้างส าหรับหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือการบริการนักท่องเที่ยวเพราะมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนฑูตทางวัฒนธรรมที่จะ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ควรพึงระวังการให้บริการและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนการปฏิบัติ
หน้าที่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
 

สรุป 
 

 บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่ส าคัญที่มัคคุเทศก์ควรปฏิบัติ คือ 1) หน้าที่ในการรับเข้า
นักท่องเที่ยว (Transfer - in) คือ การไปรับนักท่องเที่ยวจากจุดเข้าเมืองหรือจังหวัด 2) หน้าที่ในการ
น าเที่ยว (Touring) คือ การน านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และ 3) หน้าที่ในการ
ส่งออกนักท่องเที่ยว (Transfer - out) คือ การน านักท่องเที่ยวจากที่พักไปส่งยังท่าอากาศยาน ท่าเรือ 
สถานีรถไฟ ดังนั้น มัคคุเทศก์จะต้องท าหน้าที่ดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เกิดความ
ประทับใจ และอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ส าหรับหน้าที่ของผู้น าเที่ยว ผู้น าเที่ยวจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ดี มีความสามารถในการใช้ค าพูด บุคลิกดี ความรับผิดชอบสูง มีความจริงใจและตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นข้อแตกต่างระหว่างมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์คือมัคคุเทศก์จะเป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้ และตอบค าถามแก่นักท่องเที่ยวส่วนผู้น าเที่ยวจะเป็นผู้ท าหน้าที่คอยวางแผน คอย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นผู้ประสานงานและด าเนินงานให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นตาม
ก าหนดการนับแต่ก้าวแรกของการออกทัวร์จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 
 การปฏิ บั ติ งาน น านั กท่ องเที่ ย ว ในประ เทศ เที่ ย ว ในประ เทศ  (Domestic Tour)  
การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ถึงแม้จะไม่ได้กังวลมากเพราะเที่ยวในประเทศของตนเอง และส่วนใหญ่
ต้อนรับแค่นักท่องเที่ยวคนไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะให้ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
และหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นก่อนการน าเที่ยว ระหว่างการน าเที่ยว หรือหลังการน าเที่ยว เพราะ
นั่นหมายถึงการสร้างความประทับใจตลอดการน าเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้ว
ก็จะกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งถ้าเราบริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจแล้วจะท าให้ได้รับค าชม
และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและบริษัทด้วย 

 การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) สิ่งส าคัญ
ในการบริการนักท่องเที่ยวคือจะต้องท าด้วยหัวใจในการบริการหรือที่เรียกว่า (Service Mind) เพราะ
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ส่วนใหญ่แล้วจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมสิ่ง
เหล่านี้อาจจะท าให้เราเกิดความกังวลอยู่บ้างส าหรับหน้าที่ของมัคคุเทศก์ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือการ
บริการนักท่องเที่ยวเพราะมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนฑูตทางวัฒนธรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศ ควรพึงระวังการให้บริการและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ และหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. บทบาทของมัคคุเทศก์หมายถึงอะไรและมีความส าคัญอย่างไร 

2. จงอธิบายหน้าที่ของมัคคุเทศก์พร้อมยกตัวอย่างประกอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
    2.1 หน้าที่ในการรับเข้านักท่องเที่ยว (Transfer - in) 
    2.2 หน้าที่ในการน าเที่ยว (Touring) 
    2.3 หน้าที่ในการส่งออกนักท่องเที่ยว (Transfer - out) 
3. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างมัคคุเทศก์กับผู้น าเที่ยวหรือหัวหน้าทัวร์คืออะไร 
4. ให้นักศึกษาอธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์มาพอสังเขป ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
    4.1 การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour) 
    4.2 การปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour) 
    4.3 สรุปการปฏิบัติงานน านักท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

เร่ือง ธุรกิจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ธุรกิจที่พักแรม 
2. ธุรกิจขนส่ง 

 3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 4. ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก 
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก ์
 6. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรม 

2. อธิบายองค์ประกอบของธุรกิจขนส่ง 
 3. ชี้แจงความหมายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 4. อธิบายความส าคัญของธุรกิจสินค้าของที่ระลึก 

 5. บอกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปราย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 โดยใช้ Powerpoint ในการ
น าเสนอ 

    2.2 ครูผู้สอนและนักศึกษาอภิปราย ความส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรม และองค์ประกอบ
ของธุรกิจขนส่ง 
 2.3 ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนจากการอภิปราย 

2.4 ครูผู้สอนแจกใบความรู้ชุดที่ 1-3 เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าที่
ระลึก และหน่วยงานที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ดังนี้ 

ใบความรู้ชุดที่ 1 ตัวอย่างธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
ได้มาตรฐาน 
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ใบความรู้ชุดที่ 2 ชุมชนตัวอย่างที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ที่สามารถผลิตสินค้าของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  
ใบความรู้ชุดที่ 3 สถานการณ์ตัวอย่างเมื่อนักท่องเที่ยวท าเอกสารพาสปอร์ตหาย

จะต้องปฏิบัติอย่างไร และจะต้องติดต่อกับหน่วยงานใด 

 2.5 แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์ตามใบงานที่มอบหมายให้ 
    2.6 ตัวแทนกลุ่มอภิปรายร่วมกันหน้าชั้นเรียน 
    2.7 อภิปรายสรุปประเด็นส าคัญร่วมกัน 

    2.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย 
2.9 ครผูู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมเติมและให้ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 
2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 
3. ใบความรู้ชุดที่ 1-3  

 ใบความรู้ชุดที่ 1 ตัวอย่างธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน 

ใบความรู้ชุดที่ 2 ชุมชนตัวอย่างที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ที่สามารถผลิตสินค้าของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

ใบความรู้ชุดที่ 3 สถานการณ์ตัวอย่างเมื่อนักท่องเที่ยวท าเอกสารพาสปอร์ตหายจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร และจะต้องติดต่อกับหน่วยงานใด 

4. ค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
    3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 
    4. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 



บทท่ี 5 
ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 

 
 ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์นั้น มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องศึกษาและ
ท าความเข้าใจ เนื่องจากธุรกิจและหน่วยงานดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรทราบทั้งสิ้น 
เพราะต้องมีการติดต่อประสานงาน และต้องท าความเข้าใจในธุรกิจและหน่วยงานซึ่งจะท าให้
มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองได้มากขึ้น ส าหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
นั้นมีหลายธุรกิจมาก โดยเฉพาะในปัจจุบัน ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากทุกธุรกิจที่เ กิดขึ้นต่าง
ต้องการอ านวยความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนั้นใน
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญที่มัคคุเทศก์ควรทราบเช่นกัน  เนื่องจากจะ
ช่วยท าให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก ์

 

ธุรกิจที่พักแรม 

 
 ธุรกิจที่พัก (Accommodation) เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และยังเป็นธุรกิจที่อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน และคอย
ให้บริการเสริมในด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น การบริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม การนวดสปา การออก
ก าลังกายดูแลสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจที่พัก เป็นธุรกิจที่แข่งขันกันค่อนข้างสูง ดังนั้นจึง
ต้องเน้นในเรื่องของการบริการลูกค้าเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอย่างคุ้มค่าที่สุด ธุรกิจที่พัก
แรมสามารถแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 165-170)  

 1. ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะ และแบ่งเป็นห้องพักมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยเก็บค่าเช่าเป็นรายห้อง ซึ่งอาจแบ่ง
ธุรกิจโรงแรมเป็น 4 ประเภทย่อย คือ 

      1.1 ธุรกิจโรงแรมย่านพาณิชย์ (Commercial Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่าน
ธุรกิจการค้า ผู้มาพักมักเป็นนักธุรกิจที่มาติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนา ทางโรงแรมอาจให้สิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น บริการอาหาร บริการซักรีด ร้านขายของที่ระลึก คลีนิค สระว่าย
น้ า ศูนย์สุขภาพ สถานที่จ าหน่ายบัตรโดยสาร เป็นต้น โรงแรมประเภทนี้มักนิยมใช้ เป็นที่
ประชุมสัมมนา หรือธุรกิจน าเที่ยวมักเลือกเป็นที่พักของกรุ๊ปทัวร์ เพราะอยู่ในย่านชุมชนและย่าน
ธุรกิจ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยังสะดวกส าหรับนักธุรกิจ
หลังเสร็จการติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนาสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการท่องเทียว
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1.2 ธุรกิจโรงแรมเรซิเดนท์ (Residential Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่ผู้พักมักเช่าอยู่เป็น

ระยะเวลานานๆ จึงต้องมีสัญญาเช่า ซึ่งทางโรงแรมจะมีบริการต่างๆ อ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้พัก เช่นบริการดูแลความสะอาดห้องพัก บริการอาหารแบบส่งถึงห้อง มีห้องอาหาร 
ห้องค๊อกเทลเลาจน์ ห้องนั่งเล่น เป็นต้น โรงแรมประเภทนี้มีห้องพักให้บริการหลายระดับ ตั้งแต่
ห้องพักราคาปานกลางจนถึงห้องพักแบบหรูหราราคาแพงส าหรับครอบครัวไปพัก 

       1.3 ธุรกิจโรงแรมใกล้สนามบิน (Airport Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน
ซึ่งห้องพักจะกันเสียงรบกวนจากการขึ้นลงของเครื่องบิน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมมูล  

มักเป็นที่พักส าหรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องรอคิวเครื่องบิน หรือเครื่องบินยกเลิกเที่ยวบิน 
รวมทั้งเป็นที่นิยมในหมู่นักธุรกิจด้วย เนื่องจากที่พักประเภทนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางระหว่างสนามบินกับโรงแรมได้มาก 

       1.4 ธุรกิจโรงแรมต่างอากาศ (Resort Hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมที่สร้างอยู่ตามสถานที่
ตากอากาศ ซึ่งมักตั้งอยู่ในที่ที่มีท าเลดี เช่น ชายทะเล บนภูเขา ริมทะเลสาบ แหล่งน้ าพุร้อน ในสนาม
กอล์ฟ เป็นต้น โดยเป็นสถานที่ท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก อาจมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเสริมเข้าไปด้วย 
เช่นการเดินป่า ปีนเขา ขี่ม้า ตกปลา เล่นกอล์ฟ เล่นสกี เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พร้อมมูล รวมทั้งมีสิ่งเริงรมย์บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย ผู้พักแรมประเภทนี้มักเป็นนักท่องเที่ยวที่ไป
พักผ่อนตากอากาศประจ าปี หรือเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ ห้องพักของโรงแรมประเภทนี้มีหลาย
ระดับราคา ตั้งแต่ราคาปานกลางจนถึงราคาแพงมาก 

 2. ธุรกิจโมเต็ล (Motel) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะ โดยเก็บค่าเช่า มีห้องพักพร้อม
ที่จอดรถเฉพาะห้องพักแต่ละห้อง และมีห้องพักส่วนหนึ่งที่มีลักษณะและการใช้สอยเช่นเดียวกับ
โรงแรม ตามปกติโมเต็ลมักตั้งอยู่ริมถนนตามชานเมือง เพ่ือนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ไปเองสามารถ
เข้าจอดถึงหน้าห้องพักหรือลานจอดรวม จึงมักมีบริการเกี่ยวข้องกับรถยนต์รวมอยู่ด้วย เช่น อู่ซ่อมรถ 
ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ สถานีเติมน้ ามัน เป็นต้น นักท่องเที่ยวมักพักในโมเต็ลเพียงคืนเดียว 
เพ่ือเอาแรงขับรถยนต์ท่องเที่ยวต่อไปยังที่อ่ืนๆ 

 3. ธุรกิจเรือนแรม หรือเพ็นชั่น หรือบอร์ดดิ้งเฮ้าส์ (Guest House, Pension, Boarding 

House) เป็นธุรกิจที่พักแรมโดยเก็บค่าเช่า ตามปกติมักตั้งอยู่ย่านชุมชนในเมืองใหญ่ๆ ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว อัตราค่าเช่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า อาจมีเตียงที่สะอาดและห้องน้ ารวมไว้
บริการ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาก เช่น มีระบบห้องปรับอากาศ อาหารเครื่องดื่มตลอดจน
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 4. ธุรกิจบ้านพักในบ้าน หรือบ้านพักในฟาร์ม (Home Stay, Farm Stay) เป็นธุรกิจที่พัก
แรมที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องพักในบ้านของตนเองหรือพักในฟาร์มของตนเองที่จัดสร้างขึ้นหรือดัดแปลง
เป็นห้องพักแรมให้นักท่องเที่ยวใช้พักแรม โดยเก็บค่าเช่า ตามปกติมักให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่
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ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพ้ืนบ้าน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของ
บ้าน อัตราค่าเช่าอยู่ในระดับต่ ามาก อาจมีบริการด้านอาหารและการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย 

 5. ธุรกิจบังกะโล หรือกระท่อม หรือเรือนทัศนาจร (Bungalow, Cottage, Tourist 

House) เป็นธุรกิจที่พักแรมแบบบ้านเป็นหลังๆ ให้นักท่องเที่ยวใช้พักแรมโดยเก็บค่าเช่า ตามปกติมัก
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยว ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ โดยนักท่องเที่ยวต้องจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เอง แต่อัตราค่าเช่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

 6. ธุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท์ (Condominium, Apartment) เป็นธุรกิจที่พักแรมแบบ
มีห้องนอนและห้องครัวรวมอยู่ด้วยกันโดยเก็บค่าเช่า ซึ่งเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มากันแบบ
ครอบครัว สามารถท าอาหารและร่วมรับประทานบนที่พักได้ อันเป็นการประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายต่ า
กว่าการเข้าพักในโรงแรม ส าหรับห้องชุดนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะมีสิทธิอย่างเด็ดขาด 
โดยมีหนังสือรับรองสิทธิและอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่ผู้ถือสิทธิ์ทั้งหลายในห้องชุดจะเป็นผู้ท า
ความตกลงก าหนดขึ้นเอง ส่วนอพาร์ตเมนต์เป็นสถานที่พักแรมเป็นห้องให้เช่าโดยท าสัญญาเช่าเป็น
สัปดาห์หรือเดือนมากกว่ารายวัน 

 7. ธุรกิจหอพัก (Hostel, Dormitory) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่กลุ่มบุคคลหรือสถาบันจัดไว้
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าพัก โดยเก็บค่าเช่า ส่วนใหญ่มักเป็นอาคารเก่าที่ได้รับการดัดแปลง 
เพ่ือให้มีสภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่พักได้ บางแห่งอาจจะมีบริการอาหารทุกมื้อให้ หรือมีห้องครัวที่
ใช้ร่วมกับผู้ที่มาพักคนอ่ืนๆ ส าหรับประกอบอาหารรับประทานเอง มักจ่ายค่าเช่าในอัตราต่ ามาก 

ผู้เข้าพักมักเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นที่ชอบแบกเครื่องนอนและเครื่องครัวติดตัวไป 

 8. ธุรกิจหมู่บ้านตากอากาศ (Resort) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยอาคาร
หลายๆ อาคารแต่ละอาคารจะมีห้องพักจ านวนหนึ่งให้นักท่องเที่ยวเข้าพักแรม โดยเก็บค่าเช่า  
ซึ่งอาคารที่พักเหล่านี้มักสร้างล้อมรอบบริเวณที่จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาพักได้ใช้ร่วมกัน 
เช่นห้องอาหาร บาร์ สนามกีฬา สระว่ายน้ า เป็นต้น บางแห่งอาจมีอุปกรณ์ส าหรับท าครัวไว้บริการผู้
มาพักด้วย 

 9. ธุรกิจที่ตั้งแคมป์ หรือที่จอดรถคาราแวน (Campground, Caravan Parking) เป็นธุรกิจ
ที่พักแรมที่จัดบริเวณพ้ืนที่ไว้ส าหรับบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่าที่ตั้งกระโจมพักแรมหรือเช่าที่
จอดรถคาราแวนซึ่งเป็นรถมีหลังคาใช้เป็นที่อยู่ได้ โดยใช้พ่วงกับรถยนต์ (อเมริกันเรียกว่า Trailer)  

ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีบริการด้านสุขาภิบาล เช่นห้องสุขา ห้องอาบน้ า น้ าดื่ม ท่อระบายน้ าเก็บขยะ 
เป็นต้น บางแห่งมีบริการร้านอาหาร ร้านค้า ปั้มน้ ามันด้วย มักจ่ายค่าเช่าในอัตราต่ ามากมี 7 รูปแบบ
ใหญ่ๆ คือ 

      9.1 ที่พักตั้งแคมป์ส าหรับผู้เดินทางทั่วไป (Travel Campground) เป็นที่พักริมทาง
ส าหรับนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป ให้ความส าคัญในการพัฒนาน้อย มักจะอยู่ใกล้กับเส้นทางที่ใช้
ประโยชน์สูง ขนาดไม่ใหญ่โต มีสิ่งอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็น 
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      9.2 ที่พักตั้งแคมป์จุดกลาง (Central Campground) เป็นที่พักแรมที่ต้องการสถานที่
เหมือนบ้าน โดยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับมาพักภายในวันเดียวกันได้โดยไม่ต้องแบก
สัมภาระไปทั้งหมด มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ บริการ ซึ่งสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมจะมี
ความส าคัญกับผู้พักแรม 

       9.3 ที่พักแรมระยะยาว (Long Term Campground) เป็นที่พักแรมที่พัฒนาขึ้นมา
ส าหรับใช้ประโยชน์ในระยะยาว โดยจะใช้เวลาอยู่ในที่พักแรมส่วนใหญ่ 

       9.4 ที่พักตั้งแคมป์ในพ้ืนที่ป่า (Forest Campground) เป็นที่พักแรมที่จัดให้มีส าหรับ
แบ่งส่วนย่อยๆ ในพ้ืนที่ป่า โดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ส่วนตัวส าหรับครอบครัว 

       9.5 ที่ตั้ งแคมป์ช่วงนักท่องเที่ยวมาก (Peak Load Campground) เป็นที่ พักแรม
ชั่วคราวที่ออกแบบสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในช่วงระยะสั้นๆ ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น จนเกินขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่พักแรมหลัก 

       9.6 ที่ตั้งแคมป์เขตธุรกันดาร (Back Country Campground) เป็นที่พักแรมที่ก าหนด
ขึ้นเฉพาะอยู่ที่ห่างไกลจากถนน ไม่มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือมีน้อยมาก 

       9.7 ที่ตั้งแคมป์ในที่ป่าอนุรักษ์ (Wilderness Campground) เป็นที่พักแรมที่อยู่ในพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ท่ีเปราะบาง ไม่เน้นการพัฒนาพื้นที่ 

 10. ธุรกิจห้องพักพร้อมอาหารเช้า (Bed and Breakfast) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่เจ้าของบ้าน
มีห้องเหลือแบ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยคิดว่าเช่ารวมกับอาหารเช้า แต่ไม่มีบริการอาหารมื้อ
อ่ืนๆ ซึ่งมีบริการหลายระดับทั้งที่ราคาถูกและราคาปานกลาง 

 11. ธุรกิจเรือแบบบ้าน (House Boat) เป็นธุรกิจที่พักในเรือแบบบ้านที่ท าขึ้นเพ่ือบริการ
นักท่องเที่ยว โดยเก็บค่าเช่า เช่น ในฟลอริดามีเรือแบบโมเต็ล เรียกว่า Fetal ซึ่งนักท่องเที่ยวชอบมาก 
เป็นต้น 

 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าธุรกิจที่พักแรมนั้นมีความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดถึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ เนื่องจากมัคคุเทศก์จะต้องพานักท่องเที่ยว
เข้าท่ีพักแรมเพ่ือใช้ส าหรับการพักผ่อนนอนหลับ ซึ่งที่พักก็มีหลายประเภทเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโม
เต็ล ธุรกิจเรือนแรม หรือเพ็นชั่น หรือบอร์ดดิ้งเฮ้าส์ ธุรกิจบ้านพักในบ้าน หรือบ้านพักในฟาร์ม ธุรกิจ
บังกะโล หรือกระท่อม หรือเรือนทัศนาจร ธุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท์ ธุรกิจหอพัก ธุรกิจหมู่บ้าน
ตากอากาศ ธุรกิจที่ตั้งแคมป์ หรือที่จอดรถคาราแวน ธุรกิจห้องพักพร้อมอาหารเช้า ธุรกิจเรือแบบ
บ้าน เป็นต้น 
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ธุรกิจขนส่ง 
 
 ธุรกิจการขนส่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ เนื่องจากจะต้อง
อาศัยการเดินทางจากที่อยู่ประจ าที่หนึ่งเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวเพ่ือ เพ่ือความ
สะดวกสบาย การพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางดังกล่าวจะต้องใช้บริการ
ธุรกิจขนส่งทั้งสิ้น ดังนั้นธุรกิจขนส่งจึงมีความส าคัญมากและจะต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้ง 3 ด้าน
คือ การขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ดังจะกล่าวต่อไปนี้  

 1. การขนส่งทางบก ในการเดินทางด้วยการขนส่งทางบกจะประกอบด้วยการเดินทางหลักๆ 
อยู่ 2 ประเภทดังนี้ คือการขนส่งด้วยรถยนต์หรือรถยนต์โดยสาร และการขนส่งด้วยรถไฟ  

    1.1 การขนส่งด้วยรถยนต์ รถยนต์โดยสารในประเทศไทยรถยนต์ที่ให้บริการเพ่ือการ
ท่องเที่ยว (ไม่นับรถส่วนตัว) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552: 272-275)  

         1.1.1 รถยนต์โดยสารสาธารณะ เป็นรถยนต์ที่น ามารับจ้างส่งบุคคลเพ่ือสินจ้างทั้ง
ประจ าและไม่ประจ าทาง ส าหรับประเทศไทยรถยนต์ประเภทนี้จะใช้ป้ายสีเหลือง ซึ่งรถยนต์โดยสาร
สาธารณะยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยคือ 

                 1.1.1.1 รถยนต์โดยสารสาธารณะ (Bus) เป็นบริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์
สาธารณะประจ าทางที่นิยมใช้กันทั้งในเมืองใหญ่และระหว่างจังหวัดต่างๆ สามารถให้บริการคนใน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวพร้อมกันไป 

        1.1.1.2 รถยนต์โดยสารแท็กซี่ (Taxi) เป็นบริการขนส่งผู้โดยสารที่นักท่องเที่ยว
และนักธุรกิจใช้กันมาก เพราะมีความคล่องตัวสามารถใช้ได้ดีกับสถานที่หรือเส้นทางที่นักท่องเที่ยวไม่
คุ้นเคยซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ให้ความสะดวกและมั่นใจว่าจะไปยังสถานที่ท่ีต้องการได้ 

 1.1.2 รถยนต์บริการ เป็นรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งบุคคลหรือนักท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ
ส่วนตัวแต่ไม่ใช่เป็นการให้เช่าเพ่ือรับจ้างอีกต่อหนึ่ง ส าหรับประเทศไทยรถยนต์ประเภทนี้จะใช้ป้ายสี
เขียว ซึ่งรถยนต์บริการยังแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

       1.1.2.1 รถเช่า (Rental Car) เป็นรูปแบบของการบริการขนส่งผู้โดยสารอีก
แบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว เพราะสามารถเช่ารถจากจังหวัดหนึ่งแล้วขับเอง 
(หรือมีคนขับก็ได้) ไปยังอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทาง และเม่ือถึงจังหวัดนั้นแล้วก็อาจส่งรถ
ไว้กับสาขาของบริษัทรถเช่าในจังหวัดปลายทางได้ 

       1.1.2.2 รถทัวร์เช่าเหมาล า (Charter Coach Tour) เป็นบริการขนส่งผู้โดยสาร
เพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่ โดยผู้จัดน าเที่ยวจะเช่ารถในการเดินทางเยี่ยม
ชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การจัดน าเที่ยวประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการจัด โดยอาจเริ่มจากการเช่ า  
4 ชั่วโมงถึง 3-4 วัน หรือมากกว่านั้นตามแต่จะตกลงกันและราคาก็แตกต่างกัน ปัจจุบันบริการรถทัวร์
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ได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากในด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ระหว่างการเดินทาง 

        1.1.2.3 รถรับส่งที่สนามบิน (Limousine) เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองหรือโรงแรม จากตัวเมืองหรือโรงแรมไปยัง
สนามบิน การขนส่งผู้โดยสารลักษณะนี้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน
สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าเมืองหลั งจากลง
เครื่องบินสามารถใช้บริการได้ท่ีเคาน์เตอร์ของสนามบิน 

 นอกจากความรู้เรื่องประเภทของรถยนต์แล้วสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรทราบคือ เส้นทางถนน 
เพราะเป็นเส้นทางที่ใช้ส าหรับรถทุกชนิดนอกจากนั้นยังใช้ส าหรับรถโดยสารวิ่งบริการไปยังสถานที่
ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ
ได้ ดังนั้นเส้นทางถนนจะต้องสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐาน การจราจรไม่ติดขัด มีป้ายบอกทิศทางชัดเจน
ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในประเทศไทยสามารถแบ่งทาง
หลวงหลักออกเป็น 4 สายดังนี้ 

 ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางหลวงสายเหนือซึ่งถนนพหลโยธิน (เดิมชื่อถนน
ประชาธิปไตย) มีจุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 845 
กิโลเมตร 

 ทางหลวงหมายเลข 2 เป็นเส้นทางหลวงตะวันออกเฉียงเหนือชื่ อมิตรภาพ โดยแยก
จากเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ที่จังหวัดสระบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย รวมระยะทาง 408 
กิโลเมตร 

 ทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางหลวงสายตะวันออกชื่อถนนสุขุมวิท มีความยาว 
315 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่ อ าเภอครองใหญ่ จังหวัดตราด 

 ทางหลวงหมายเลข 4 เป็นเส้นทางหลวงสายใต้ชื่อถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพมหา
นครไปสิ้นสุดที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 1,305 กิโลเมตร 

 ส าหรับทางหลวงที่มีหมายเลข 2 ตัว เป็นทางหลวงสายประธานในระดับภูมิภาค เช่น
ทางหลวงหมายเลข 22 เป็นทางหลวงสายประธานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจากจังหวัด
อุดรธานีถึงจังหวัดนครพนม เป็นต้น ส่วนทางหลวงที่มีตัวเลข 3 ตัวเป็นทางหลวงสายรองซึ่งเป็น
เส้นทางเชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินในระดับภูมิภาค เช่น ทางหลวงหมายเลข 101 เป็นทางหลวง
สายรองในภาคเหนือ เริ่มต้นจากจังหวัดก าแพงเพชรถึงจังหวัดน่าน และทางหลวงที่มีหมายเลข 4 ตัว
เป็นทางหลวงท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดเชื่อมระหว่างตัวจังหวัดกับอ าเภอหรือสถานที่ส าคัญต่างๆ 
ภายในจังหวัดนั้น เช่น ทางหลวงหมายเลข 1004 ซึ่งเป็นทางหลวงในภาคเหนือ สายแยกเชียงใหม่ไป
ห้วยแก้ว ดอยสุเทพ และดอยปุย หรือทางหลวงหมายเลข 3062 สายอยุธยา-บ้านแพรก 
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              1.2 การขนส่งด้วยรถไฟ การขนส่งด้วยรถไฟถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักท่องเที่ยว
นิยมใช้บริการในการเดินทาง เนื่องจากมีความปลอดภัย มีราคาที่ประหยัด ได้ชมวิวและบรรยากาศ
สองข้างทาง เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาของการบริการขนส่งทางรถไฟในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น  ได้มี
นักวิชาการอธิบายเนื้อหาดังกล่าวไว้ดังนี้ 

   สมบัติ  กาญจนกิจ (2557: 220-221) กล่าวว่า การประดิษฐ์คิดค้นหัวรถจักร และ
การสร้างทางรถไฟ มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวและท าธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเริ่มต้นในประเทศอังกฤษ ในศตวรรษที่ 19 โดยมีการก่อสร้างทางรถไฟเพ่ือ
การขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1830 และต่อมาใช้ขนส่งผู้โดยสารจ านวนมากระหว่างเมือง
หรือภายในเมืองได้เป็นอย่างดีรถไฟสามารถจะให้บริการทั้งแก่การท่องเที่ยวภายในประเทศ 
(Domestic tourism) และธุรกิจด้วยส าหรับในบางประเทศ เช่น ในประเทศอังกฤษการเดินทางโดย
รถไฟในประมาณร้อยละ 30 เป็นการเดินทางเพ่ือธุรกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางโดย
รถไฟซึ่งบางครั้งจะต้องใช้เวลาหลายๆชั่วโมงหรือเป็นวัน การบริการขนส่งโดยรถไฟในระหว่าง
ประเทศจึงมีการอ านวยความสะดวกเป็นบริการให้ผู้โดยสารเลือกใช้หลายประการ เช่น ที่นอน (เป็น
ชั้น - berth) อาหาร (ในห้องอาหารหรือรถเสบียง) และบางแห่งในประเทศมีบริการโทรศัพท์บนรถไฟ
ด้วย ซึ่งในปัจจุบันที่ทุกคนล้วนแต่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตน การบริการโทรศัพท์รถไฟจึงไม่มี
ความจ าเป็นอีกต่อไป ความสะดวกสบายส่วนหนึ่งในการโดยสารรถไฟเกิดจากการจัดชั้นโดยสารให้แก่
ผู้โดยสาร ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางประเทศก็จัดชั้นโดยสารไว้ 2 ชั้น คือ ชั้นหนึ่งและชั้น
ประหยัด (First class and Standard) บางประเทศก็จัดให้มี 3 ชั้น คือ ชั้น 1 (First) ชั้น 2 (Second) 

และชั้น 3 (Third) และในบางประเทศ เช่น อินเดีย ก็เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วทั้งตู้
โดยสารได้ 

   ส าหรับในประเทศไทยกิจการรถไฟเริ่มชะลอตัวลงทั้งระบบเนื่องจากมีการผลิต
รถยนต์ส่วนตัวออกมาสู้ตลาดมากขึ้นในปัจจุบันการขนส่งโดยใช้รถยนต์เป็นการขนส่งที่นิยมมากที่สุด
ส าหรับนักท่องเที่ยว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 85 ของการเดินทางโดย
รถยนต์มีความคล่องตัวมากกว่า และเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้มากกว่ารถไฟ ไม่ว่าจะพิจารณาใน
เชิงธุรกิจหรือการท่องเที่ยว แต่เมื่อมีรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาสู่ตลอดมากขึ้นจึงท าให้เกิดปัญหา
การจราจรแออัดตามมาโดยเฉพาะในพ้ืนที่เมือง เช่น  ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีการสร้างรถไฟฟ้า
ขึ้นเพ่ือสัญจรในเมือง โดยในเกือบทุกเมืองใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มีรถไฟฟ้าทั้งลอยฟ้าและบนดินเปิด
ให้บริการทั้งนั้น โดยในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 สายหลัก คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟ
ใต้ดิน MRT และรถไฟ Airport Link ที่เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการบริการขนส่งโดยรถไฟ
ในประเทศไทยจะยังไม่ขยายตัวมากนัก รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมและพัฒนาการเดินทางโดยรถไฟโดย
ใช้ระบบระบบโลจิสติกส์เข้ามาซึ่ง (การขนส่งทางรถไฟและแผนพัฒนาของไทยในอนาคต , 2560)

ระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนของแต่ละ
ธุรกิจ เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนส าคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
การบริการ  ยิ่งเมื่อมีผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงอย่างราคาน้ ามันเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ
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เศรษฐกิจโลกแล้ว การบริหารการจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา  

ซึ่งแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพนั้นมีหลายทาง เช่น การลดเที่ยวเปล่า (Dead head) โดยการ
บริหารจัดการขนส่งสินค้าแบบไปกลับ (Backhaul Management) การใช้พลังงานทดแทนน้ ามัน
เชื้อเพลิง การใช้ GPS ในการวางแผนเส้นทางเดินรถ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และเลือก
รูปแบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ า หรือ ทางราง ให้เหมาะสมกับสินค้าและความ
ต้องการของธุรกิจ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ “สมเหตุสมผล”   

แต่โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยยังไม่ค่อยเอ้ืออ านวยที่จะท าให้การขนส่งในรูปแบบต่างๆ  

มีประสิทธิภาพอย่างที่ผู้ประกอบการคาดหวัง  ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของไทยจึงดูเหมือนว่าจะสูง
อยู่เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ “การขนส่งทางระบบราง” หรือ “การขนส่งทางรถไฟ” เป็นรูปแบบ
การขนส่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ย้อนไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยถือก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2429 เส้นทางจากกรุงเทพฯ 

ถึงสมุทรปราการ ระยะทาง 21 กิโลเมตร ต่อมาเม่ือวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 จึงไดม้ีพิธีเปิดการเดิน
รถไฟระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร และได้ถือเอาวันนั้นเป็น “วันสถาปนา
กิจการรถไฟหลวง” อย่างเป็นทางการ การขนส่งทางรถไฟ ท าให้สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจ านวน
มากจึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยต่ ากว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน อีกทั้ งก่อให้เกิดมลภาวะ
น้อยกว่าทางถนนด้วย สินค้าที่นิยมขนส่งจึงมักเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ าและน้ าหนักมากๆ เช่น ปูนซิ
เมนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น ส่วนข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟ คือ  ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางนาน บรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องสามารถทนต่อแรงกระแทกสูงได้ เพราะต้องมีการขนถ่ายซ้ า 
จากสถานีรถไฟไปยังสถานที่ปลายทาง และเหนือสิ่งอ่ืนได้ ข้อจ ากัดทางด้านรางรถไฟ (เส้นทางที่มีอยู่
จ ากัด)  ท าให้การขนส่งทางรถไฟมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการขนส่งแบบอ่ืน เนื่องจากจะต้องให้
ความส าคัญกับการโดยสารก่อนการขนส่งสินค้านั่นเอง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 และมีการพัฒนา
ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆเรื่อยมา จนกระทั่งปี 2560 (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ถึง 2564,2560) ที่ได้ฉบับนี้ จัดท าขึ้น ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็น  
ศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
1) การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและ การด าเนินการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีผลในทางปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ 

 จากนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและแผนพัฒนาใน
ระดับต่างๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557  
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ในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 
(ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร-สนข.) ตามกรอบยุทศาสตร์ที่มีเป้าหมาย 4 
อย่าง ได้แก่ การสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม สร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และการสร้างโอกาสส าหรับการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งน าไปสู่ 5 แผนงานหลัก คือ 1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง 2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรใน กทม.และปริมณฑล 3. 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า และ 5.การเพ่ิมขีดวามสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ 

ในขณะที่แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนปี 2559 (Action Plan) ประกอบด้วย การ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้า เมืองหลักในภูมิภาคและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานรถไฟ
ทางคู่เส้นทางที่มีความคับคั่งของการเดินรถ จ านวน 6 เส้นทาง และวางมาตรฐานใหม่ส าหรับการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่มาตรฐาน 1,435 เมตร (Standard Gauge) จ านวน 2 เส้นทาง ซึ่งหากสามารถ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้จริง ก็เท่ากับว่าได้ก้าวข้ามข้อจ ากัดในการขนส่งทาง
รถไฟในเรื่องเส้นทางไปอีกขั้นหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการรถไฟมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้วรวมทั้งสิ้น 4,346 
กิโลเมตร โดยเป็นทางคู่ช่วงกรุงเทพ-รังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วงรังสิต-ชุมทาง
บ้านภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้ 

1. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง (สถานีรถไฟอุบลราชธานี อ าเภอวารินช า
ราบ) จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ จังหวัดหนองคาย และต่อจากหนองคายไป
ยัง สถานีรถไฟท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร 

2. ทางรถไฟสายเหนือ ถึง สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีรถไฟ 
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 751 กิโลเมตร 

3. ทางรถไฟสายใต้ เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพ ถึง ( สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ
ไหงโกลก ) จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,159 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 
ระยะทาง 974 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของ ประเทศมาเลเซีย ไปถึงยัง ประเทศ
สิงคโปร์ และ สถานีรถไฟกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟ
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร 

4. ทางรถไฟสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว ( สถานีรถไฟอรัญประเทศ อ าเภอ
อรัญประเทศ ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ จังหวัดระยอง ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต สถานี
รถไฟมาบตาพุด ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

5. ทางรถไฟสายตะวันตก จาก สถานีธนบุรี ถึง (อ าเภอไทรโยค สถานีรถไฟน้ าตก) 
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึง สถานีรถไฟสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะทาง 157 กิโลเมตร 
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6. ทางรถไฟสายแม่กลอง ช่วง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ -สถานีรถไฟมหาชัย 

ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม-สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
แม้ว่าเส้นทางของรถไฟจะถูกสร้างครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แต่ข้อจ ากัด

ในการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยยังคงมีปัจจัยอ่ืนๆที่ต้องพัฒนาอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นจ านวนหัว
ลากที่ยังไม่เพียงพอ กฎระเบียบบางอย่างที่ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้อง
ติดตามโครงการพัฒนาฯที่ภาครัฐได้พิจารณาที่จะด าเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะรูปแบบในการ
ขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ หรือทางราง  เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่
ธุรกิจจะต้องพิจารณาเพ่ือให้ต้นทุนในการขนส่งมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้ระบบโลจิสติกส์กลายเป็น
ปัจจัยที่เพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง  จะเห็นได้ว่าการขนส่ง
ทางบกไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือทางรถไฟล้วนแล้วแต่มีข้อจ ากัดในการพัฒนาการบริการทั้งสิ้น  

แต่อย่างไรก็ตามจ าเป็นที่จะต้องมีการบริการด้านการขนส่งส าหรับนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเพ่ือ
เป็นทางเลือกและเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้มีความพึงพอใจท าให้นักท่องเที่ยว
อยากจะมาใช้บริการอีก ดังนั้น จึงต้องมีการบริการการขนส่งทางเรือด้วยโดยจะอธิบายดังเนื้อหา
ต่อไปนี้ 
 2. การขนส่งทางน้้า การคมนาคมทางน้ านับว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี
มาช้านาน โดยในอดีตใช้ส าหรับการขนย้ายสิ่งของหรือสินค้าที่มีน้ าหนักมาก เพ่ือช่วยทุ่นแรงและ 

ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เรือ
ในการเดินทางก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น ทั้งในด้านความเร็ว 
ความปลอดภัย ส าหรับนักท่องเที่ยวนั้นการเดินทางโดยเรือนับว่ามีความจ าเป็นอย่างมากเพราะจะท า
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติทางน้ าได้ ซึ่งเรือที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวนั้นมี
หลายประเภท ดังนี้ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2558:158-161) 

 2.1 เรือส าราญ (Cruise Ships) เรือส าราญเป็นเรือขนาดใหญ่ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบ ทั้งการบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องพัก นันทนาการประเภทต่างๆ เช่น สระว่ายน้ า กีฬา
ประเภทต่างๆ ศูนย์ออกก าลังกาย ไนต์คลับ คาราโอเกะ ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ห้องเกมและ  

การบริการซักรีด เป็นต้น นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่อ านวยความสะดวกสบายเหมือนกับการ
บริการในโรงแรม เส้นทางการเดินเรือของเรือส าราญคือ การเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล และ
มหาสมุทรซึ่งนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต้องการพักผ่อนหย่อนใจ และชมทัศนียภาพของท้องทะเล  
หมู่เกาะหรือชายฝั่งทะเล เช่น หมู่เกาะแปซิฟิก หมู่เกาะแคริบเบียน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองท่า
ต่างๆ ที่งดงามและทันสมัย สิ่งเหล่านี้ท าให้เรือส าราญได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการท่องเที่ยวบริเวณทวีปเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น ประเทศไทย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เรือส าราญที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคือ ควีน อลิซาเบท  
ที่สอง (Queen Elizabeth II) ซึ่ ง ในเรือมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และบริการ อ่ืนๆ ให้แก่
นักท่องเที่ยวเพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าถูกจ ากัดพ้ืนที่อยู่บนเรือ ปัจจุบันมีเรือส าราญซิลเวอร์ซี 
(Silver Sea Cruises) ของประเทศอิตาลี เปิดบริการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1994 มีเส้นทาง
ประจ าระหว่างมอนติคาร์โลเอเธนส์ และพร้อมที่จะเดินทางไปเส้นทางอ่ืนๆ ทั่วโลก เรือส าราญล านี้
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บรรทุกผู้โดยสารได้ 294 คน มี 114 ห้อง มีบริการที่หรูหราทันสมัย และรายการน าเที่ยวเปลี่ยนแปลง
ทุกเดือน ส าหรับธุรกิจเรือส าราญในประเทศไทยได้รับความนิยมมากข้ึน มีเส้นทางให้บริการท่องเที่ยว
ทั่วอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และประเทศเพ่ือนบ้าน การบริการมี 2 ลักษณะคือ ล่องเรือไปและกลับ 
เช่น เส้นทางสัตหีบ-เวียดนาม หรือการรวมตัวของธุรกิจเรือส าราญ กับธุรกิจการบินคือ บิน-ล่องเรือ 
นักท่องเที่ยวใช้บริการใดบริการหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง เช่น เริ่มต้นด้วยการล่องเรือและ
เดินทางกลับโดยเครื่องบิน เป็นต้น บริษัทเรือส าราญในประเทศไทยมีหลายบริษัทให้บริการเรือหลาย
ล า เช่น สตาครุส ซีทราน เทรเวล และสยามคอยซ์จ ากัด เป็นต้น 

 2.2 เรือเฟอรี่ (Ferry) บริการเรือโดยสารส าหรับนักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด มีบริษัท
ผู้ประกอบการเดินทางเรือจ านวนหลายบริษัท ดังนี้คือ 

    2.2.1 ภาคใต้มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทส่งเสริมบริการจ ากัด ให้บริการเรือ รับ -ส่ง 
ผู้โดยสารประจ าระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเกาะสมุย เกาะพงัน บริษัทเฟอรี่จ ากัดให้บริการเรือ
เฟอรี่ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเกาะสมุย บริษัทนวคุณ ทรานสปอร์ต จ ากัดให้บริการเรือจัมโบ
เฟอรี่เส้นทางกรุงเทพฯ เกาะสมุย และสงขลา 

   2.2.2 ภาคตะวันออก ให้บริการเดินเรือประเภทความเร็วสูง มีการให้บริการหลาย
บริษัท เช่น บริษัทฟาสเฟอรี่สยาม ให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ – พัทยา – หัวหิน – ภูเก็ต – พีพี –  
สิมิลัน บริษัทเชาเบไอแลนด์ทัวร์ให้บริการระหว่างเกาะล้าน – เกาะครก – เกาะสาก – เกาะเสม็ด 
เป็นต้น 

 2.3 การท่องเที่ยวโดยเรือพาย เป็นการท่องเที่ยวทางเรือท่ีเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวขนาด
เล็กที่ต้องการความเป็นอิสระ มีความเรียบง่ายและเดินทางในระยะสั้น โดยมีเส้นทางตามล าคลองและ
แม่น้ าที่มีน้ าไม่ลึกจนเกินไปและตามทะเลสาบ การท่องเที่ยวทางน้ าโดยวิธีนี้ให้อรรถรสที่แปลกใหม่
ส าหรับชาวต่างประเทศที่ได้ชมทัศนียภาพที่มีอาคารบ้านเรือน และวิถีชีวิตสองข้าง ฝั่งแม่น้ าหรือล า
คลอง หรือทะเลสาบ เช่น ตลาดน้ าด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีเรือพายให้บริการน านักท่องเที่ยว
ไปตามล าคลองในอาณาบริเวณนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศชื่นชอบกับการท่องเที่ยว
ทางเรือลักษณะนี้ 

 2.4 การท่องเที่ยวโดยเรือหางยาว เป็นการเดินทางที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จะตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ของวิธีการเดินทางโดนเรือหาง
ยาวที่สามารถแล่นได้เร็ว และสามารถเดินทางได้ทั้งระยะใกล้และไกล นักท่องเที่ยวสามารถศึกษา
ทิวทัศน์และวิถีชีวิตได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ าหรือล าคลอง การท่องเที่ยวลักษณะนี้เหมาะสมกับกลุ่มขนาด
เล็ก เช่น การท่องเที่ยวทางเรือในคลองบางกอกใหญ่ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก และแม่น้ าเจ้าพระยา 
ข้อเสียของการท่องเที่ยวโดยเรือหางยาวส่งเสียงดัง รบกวนมากขณะเดินทาง 

 2.5 การท่องเที่ยวโดยล่องแพ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชอบ
การผจญภัย ความมีอิสระกลมกลืนกับธรรมชาติ บรรยากาศที่แปลกใหม่ความตื่นเต้นและการท า
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กิจกรรมต่างๆ บนแพ เช่น การรับประทานอาหาร ร้องเพลง และเล่นเกม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
การล่องแพที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก การล่องแพตามล าคลองและตามแม่น้ าแม่กลอง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นต้น 

 2.6 การล่องเรือยาง เป็นการท่องเที่ยวอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับการน าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ
ไม่นานมานี้ คุณสมบัติของเรือยาง ไม่โคลงเคลง มีน้ าหนักเบา นั่งได้ ล าละ 10-12 คน เรือประเภทนี้
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพราะมีความแปลกใหม่ ตื่นเต้น ผจญภัย เช่น การล่องแก่ง  
ที่น้ าตกทีลอเร และทีลอซู อ าเภออุ้งผางจังหวัดตาก และการบริการล่องแก่งของรีสอร์ทต่างๆ จังหวัด
นครนายก 

 2.7 เรือแคนู การพายเรือโดยใช้เรือแคนู (Canoe) เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่ชอบ
การผจญภัยได้รับความสนุกสนานในการพายเรือโดยใช้เรือแคนู เช่น ที่เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะ
ขาม 

 2.8 เรือยอร์ท (Yatch) เป็นการท่องเที่ยวทางเรือที่นิยมในกลุ่มบุคคลที่มีฐานะเศรษฐกิจดี 
ในเรือยอร์ทมีเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์เปรียบเทียบได้กับรถคาราแวน สามารถแล่นไป
ด้วยใบเรือหรือเครื่องยนต์ มีเทคโนโลยีในการวัดกระแสลม ความตื้นลึกของน้ า มีความสะดวกและ
ปลอดภัยมีราคาแพง เรือยอร์ทไม่ค่อยแพร่หลายนักในประเทศไทย ในต่างประเทศเป็นที่นิยมมาก 
เช่นแคนาดา และสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

 1.3 การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางอากาศ (Air Transport) เป็นการขนส่งที่ได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทางที่ไม่ว่าจะอยู่
ไกลแค่ไหนก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย และต้องการการเดินทางที่รวดเร็ว ส าหรับในยุค
ปัจจุบันการขนส่งทางด้านอากาศได้มีการพัฒนามากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถจองเครื่องบินเองได้ด้วย
ระบบออนไลน์ (On-Line) ที่ไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน อีกประการหนึ่งคือได้มีสายการบินต้นทุนต่ า
เปิดตัวให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาค่าตั๋วเดินทางไม่แพงเหมือนในอดีต จึง
นับว่าการขนส่งทางอากาศได้รับความนิยมมากทั่วโลกและได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ ส าหรับใน
เมืองไทยมีสายการบินภายในประเทศหลายสาย แม้จะยังให้บริการไม่ทุกจังหวัด แต่ก็ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมักจะมีสนามบิน (Thailand Airport) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส าหรับในกรุงเทพฯ มีสนามบินหลัก (Bangkok 

Airport) 2 แห่งคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นอกจากนี้ยังมีเครื่องบิน
แบบเหมาล าให้เช่า ส าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางทางเครื่องบินที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมีอิสระใน
การเดินทางมากข้ึนด้วย ซ่ึงเนื้อหาที่น่าสนใจที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางการบินมีดังนี้  

 1.3.1 วิวัฒนาการของการขนส่งทางอากาศ นิภา วธาวนิชกุล (2550: 121-122)  
ได้กล่าวถึงจินตนาการของมนุษย์ที่จะบินได้เหมือนนกได้ประสบความส าเร็จ เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 
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20 โดยพ่ีน้องสกุลไรท์ (Wright) ได้สร้างยานติดเครื่องยนต์และใบพัดที่สามารถบรรทุกคนจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งบนอากาศได้ส าเร็จ เครื่องบินที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องบินปีก 2 ชั้น มีคนนั่งทุกคนได้ 1-
2 คน บินได้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 20 ฟุต อยู่ในอากาศได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ได้ระยะทางเพียง 
120 ฟุต ต่อมามนุษย์ได้ค้นพบหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องของศาสตร์และศิลปะทางการบินประกอบกับความ
เจริญในวิทยาการแขนงต่างๆ ช่วยผลักดันให้การบินเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศต่างๆ ได้เร่งแข่งขันในการผลิตเครื่องบินเพ่ือท าการรบและทิ้งระเบิด 
เครื่องบินรบในสมัยนั้นเน้นเครื่องบิน 2 เครื่องยนต์ ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สงบลง ประเทศ
ต่างๆ ได้พัฒนาและดัดแปลงเครื่องบินทหารมาใช้กับการบินพลเรือน โดยตั้งบริษัทการบินซึ่ง
ระยะแรกบินในประเทศ แต่ต่อมาได้พัฒนาการบินพิสัยไกล จนท าการบินระหว่างประเทศได้ และได้มี
การปรับปรุงสร้างเครื่องบินให้มีสมรรถนะทางเครื่องยนต์สูงขึ้นสามารถติดเครื่องยนต์ได้มากกว่า 2 
เครื่องและบรรทุกคนโดยสารได้มากขึ้น จนกระท่ังถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 การพัฒนายานอากาศก็มิได้
หยุดยั้ง เพ่ือเอาชนะในสงครามจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินที่ใช้ในการสงครามก็ถูก
น ามาดัดแปลงใช้ส าหรับกิจการบินพลเรือนเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1932 ประกอบกับความนิยมในการ
เดินทางด้วยเครื่องบินได้ขยายตัวกว้างขึ้น เพราะประหยัดเวลาและเริ่มประกันความปลอดภัยส่งผลให้
การขนส่งทางอากาศเริ่มรุดหน้าและพัฒนาล้ าหน้าการขนส่งอ่ืนอย่างมาก มีการสร้างเครื่องบินบรรทุก
ผู้โดยสารและสินค้าที่มีล าตัวกว้างขวางขึ้น เพราะประหยัดเวลาและเริ่มประกันความปลอดภัยส่งผล
ให้การขนส่งทางอากาศเริ่มรุดหน้าและพัฒนาล้ าหน้าการขนส่ง อ่ืนอย่างมาก มีการสร้างเครื่องบิน
บรรทุกผู้โดยสารและสินค้าที่มีล าตัวกว้าง (Wide Bodied Aircraft) และสามารถบินได้ในระยะ
ทางไกล (Long Haul) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการบินก้าวหน้าถึงขนาดมีการน าเครื่องบินเหนือเสียง
มาใช้ในการขนส่งทางอากาศในเวลาต่อมา 
 1.3.2 ประเภทของเครื่องบิน (Types of Aircraft) นิคม จารุมณี (2544: 156-157) 
กล่าวว่าในอเมริกา เครื่องบินแบบ B-727, B–737, DC–9 ได้ถูกผลิตออกมาใช้ในอุตสาหกรรมการบิน 
ส่วนอังกฤษเองก็ได้สร้างเครื่องบิน เช่น BAC III และ Trident ออกมาใช้ในธุรกิจการบินพาณิชย์ 
ฝรั่งเศสผลิตเครื่องบินรุ่น Caravelle และรุ่น Mercure ออกมาเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทผลิต
เครื่องบินขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เช่น บริษัทโบอ้ิง (Boeing) บริษทัล๊อคฮึด (Loc -Heed) และ
บริษัทดั๊กกลาส (Douglas) ได้ท าการผลิตเครื่องบินเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถผลิต
เครื่องบินแบบต่างๆ ออกมาสู่ตลาดได้ปีละเป็นจ าเป็นมาก ยอดรวมของการผลิตเครื่ องบินของบริษัท
ผลิตเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาจึงสูงกว่ายอดรวมของการผลิตเครื่องบินในประเทศยุโรปและอังกฤษ
รวมกันในแต่ละปี เหตุผลส าคัญประการหนึ่งของการขยายตัวอย่างมากมายในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องบินในสหรัฐอเมริกาก็คือ เครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทผลิตเครื่องบินในประเทศยุโรปนั้นค่อนข้าง
จะออกแบบเครื่องบินจ ากัดอยู่เฉพาะบริษัทการบินแห่งชาติของประเทศตนเองเท่านั้น ดังนั้น
เครื่องบินเหล่านี้จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากตลาดธุรกิจการบินระหว่างประเทศ ในทางตรงกันข้าม
บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินในสหรัฐอเมริกากลับมีข้อได้เปรียบต่อบริษัทผลิตเครื่องบินในยุโรปหลายปะการ
เช่น สามารถขายเครื่องบินที่ผลิตให้แก่บริษัทการบินต่างๆ ภายในสหรัฐอเมริกาเอง บริษัทการบิน
เหล่านี้มีเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศรวมกันในแต่ละปี มากกว่าการขนส่งผู้โดยสารของ
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บริษัทการบินทั้งโลกทุกสายการบินรวมกัน ประการที่สองเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามียอด
จ าหน่ายสูงสุดในตลาดโลกและช่วยส่งผลให้เพ่ิมยอดการส่งออกสูงสุดในบรรดาสินค้าอุตสาหกรรม
ส่งออกทุกชนิดของสหรัฐอเมริกา 
 1.3.3 การขนส่งทางอากาศของไทย ปัจจุบันท่าอากาศยานตามภูมิภาคของไทย  

มีจ านวนทั้งสิ้น 28 แห่ง ที่สังกัดกรมการบินพลเรือน ดังนี้ (รายงานประจ าปีกรมการบินพลเรือน , 
2556) 

               1.3.3.1 ภาคเหนือ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานล าปาง ท่าอากาศยาน
แม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยานแพร่ 
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานน่านนคร และท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก 

      1.3.3.2 ภาคกลาง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

      1.3.3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 แห่งได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา  

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี 

               1.3.3.4 ภาคใต้ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานกระบี่ 
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานปัตตานี ท่าอากาศยานระนอง 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานตรัง 

               ส าหรับท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จะเป็นแบบรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
คมนาคมเป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

 1.3.4 สายการบินของไทย ส าหรับสายการบินของไทยนั้นได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ า เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้เครื่องบินในการ
เดินทางมากข้ึน ดังนั้นจึงท าให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง เกิดสายการบินใหม่ๆ ขึ้นมากมาย เช่น  การ
บินไทย การบินไทยสมายล์ กานต์แอร์ เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ นกสกู๊ต  
นกแอร์ นิวเจนแอร์เวย์ บางกอกแอร์เวย์ บัดเจ็ทไลน์ สยามแอร์ อาร์ แอร์ไลน์ สยามแอร์ อาร์แอร์ไลน์ 
โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ เป็นต้น 

 1.3.5 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก ปี 2016 (The World’s Top 10 Airlines of 2016, 
2560) โดยจัดอันดับสายการบิน 10 อันดับที่ดีที่สุดในโลก ปี 2016 ดังนี้ 1 ) สายการบินเอมิเรทส์ 
(Emirates) 2) สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส์  (Qatar Airways) 3) สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 
(Singapore Airlines) 4) สายการบินคาเธย์แปซิฟิค (Cathay Pacific Airways) 5) สายการบินออล
นิปปอนแอร์เวย์ส์ (All Nippon Airways) 6) สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส์ (Etihad Airways) 7) สาย
การบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) 8) สายการบินอีวีเอแอร์ (EVA Air) 9) สายการบินแค
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วนตัส (Qantas) และ 10) สายการบินลุฟท์ธันซา (Lufthansa) ส าหรับสายการบินไทย (Thai 
Airways) อยู่ในอันดับที่ 13 ซึ่งการจัดอันดับสายการบินของสกายแทรกซ์ อยู่บนพ้ืนฐานการให้
คะแนนมาจากความประทับใจในการเดินทางของผู้โดยสารจ านวนกว่า 19.2 ล้านคน จาก 104 
ประเทศ ซึ่งมีสายการบินที่ท าการส ารวจ จ านวน 280 สายการบิน โดยใช้ดัชนีวัดค่าทั้งหมด 41 
ตัวชี้วัด นับตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ไปจนถึงการอ านวยความสะดวกบนที่นั่งและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า การขนส่งทางบกหรือทางรถไฟ รถยนต์ การขนส่งทางน้ า
หรือทางเรือ และ การขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบิน มีความส าคัญมากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เนื่องจากระบบขนส่งดังกล่าวเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และยังท าให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น โดยการขนส่งทางรถไฟนั้นจะต้องมีการพัฒนาให้มีค วาม
ทันสมัยและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส าหรับการขนส่งทางน้ าสามารถใช้เรือซึ่งมีหลายประเภทไว้
คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น เรือส าราญ เรือเฟอรี่ เรือพาย เรือแคนู เรือยอร์ท เป็นต้น นอกจาก
การบริการขนส่งทางน้ าแล้วจ าเป็นต้องมีการบริการขนส่งในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะในปัจจุบันจ าเป็น
ที่จะต้องมีการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาน้อย มีความสะดวกรวดเร็ว นั่นก็คือการขนส่งทางอากาศจึง
นับว่ามีความส าคัญมากต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ดังนั้น
การขนส่งทางการบินในประเทศไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และให้มีความทัดเทียมกับทั่วโลก อันจะท าให้เกิดความ
มั่นใจในมาตรฐานการบริการด้านการขนส่งทางการบินของไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จ าเป็นจะต้องบริการแก่นักท่องเที่ยว และยัง
เป็นการท าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับรู้รสชาติอาหารของแต่ละท้องถิ่น และเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมอาหารของแต่ละประเทศได้ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วในทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปถึง โดยเฉพาะอาหารประจ าชาติ ส าหรับประเทศ
ไทยเอกลักษณ์ทางด้านอาหารประจ าชาติก็มีความโดนเด่นมาก ท าให้รัฐบาลส่งเสริมด้านอาหารของ
ไทยให้เป็นที่รู้จักของต่างชาติทั่วโลก จึงนับได้ว่าธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องดื่มมีความส าคัญอย่าง
มากทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในประเทศ 

 ประเภทของร้านอาหารและภัตตาคาร การแบ่งประเภทของร้านอาหารและภัตตาคาร 
สามารถแบ่งตามลักษณะของอาหารที่บริการและสถานที่ตั้งได้ดังนี้ (นิคม จารุมณี, 2535: 170-172)  

 1. คอฟฟี่ชอบ (Coffee Shops) ร้านอาหารชนิดนี้มีลักษณะเป็นการให้บริการแบบ
รวดเร็ว หรือรับประทานด่วน (Fast-Food Service) ลูกค้าหมุนเวียนเข้ามารับประทานอาหารจ านวน
มาก โดยใช้เวลาน้อย ในร้านอาหารนี้ การบริการส่วนใหญ่เป็นการให้บริการที่เคาน์ เตอร์บริการ  
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การตกแต่งภายในร้านก็ไม่หรูหราแต่เป็นการตกแต่งง่ายๆ ราคาอาหารค่อนข้างต่ า ท าเลที่ดีของคอฟฟ่ี
ชอบควรเป็นอาคารกึ่งส านักงาน หรือตามศูนย์การค้าซึ่งมีทางเดินที่ผ่านร้านที่มีจ านวนผู้คนต้องใช้
เป็นเส้นทางผ่านจ านวนมาก แต่อาจมีผลให้ค่าเช่าราคาสูงพนักงานตามปกติได้รับการฝึกหัดมาบ้าง 
หรือในเกณฑ์ค่อนข้างดี ช่วงที่ขายดีที่สุดได้แก่ช่วงอาหารเที่ยง หรือช่วงกาแฟบ่าย ส่วนช่วงเช้าอาจ
ให้บริการ 

 2. คาเฟทีเรียส์ (Cafeterias) ร้านคาเฟทีเรียส์ทุกแห่งต้องการผู้คนจ านวนมากท่ีเดินทาง
หรือใช้เส้นทางผ่านร้าน ดังนั้นท าเลที่ตั้งของร้านจึงมีความส าคัญมากศูนย์การค้า สนามบิน 
สถาบันการศึกษาหรือย่านส านักงาน จึงเป็นท าเลที่ดีส าหรับธุรกิจประเภทนี้ การบริการตัวเองของ
ลูกค้าเป็นเรื่องปกติส าหรับผู้เข้ามาซื้อบริการในคาเฟทีเรียส์ บริการอาหารส่วนใหญ่ค่อนข้างจ ากัดกว่า
ภัตตาคารทั่วๆไป คาเฟทีเรียส์ต้องการสถานที่เตรียมอาหารค่อนข้างมาก พนักงานส่วนมากได้รับการ
ฝึกฝนมาปานกลางความรวดเร็วในการให้บริการเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ เพราะลูกค้าจะมี
ค่อนข้างมากในช่วงที่ธุรกิจหนาแน่น 

 3. กูร์เมต์ภัตตาคาร (Gourmet Restaurants) กูร์เมต์ภัตตาคารตามปกติต้องการการ
ลงทุนค่อนข้างสูงกว่าภัตตาคารหรือร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะภัตตาคารต้องการการตกแต่ง
และสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีราคา ภัตตาคารชนิดนี้มุ่งลูกค้าเป้าหมายระดับสูง  ต้องการมาตรฐาน
ค่อนข้างมีราคา ภัตตาคารชนิดนี้มุ่งลูกค้าเป้าหมายระดับสูง ต้องการมาตรฐานค่อนข้างมีระดับ และ
พร้อมที่จะจ่ายเพื่อซื้อบริการที่พึงพอใจ กับท้ังยังรวมถึงชื่อเสียงของภัตตาคารเอง และการดึงดูดลูกค้า
ให้กลับมาสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอด้วย ราคาอาหารในภัตตาคารประเภทนี้จะค่อนข้างสูงกว่าปกติ 
ทั้งนี้เพราะต้องลงทุนสูง รายการอาหารและเครื่องดื่มจะได้ รับการคัดเลือกและจัดเป็นอย่างดี 
เช่นเดียวกันกับพนักงานบริการที่ได้รับการฝึกหัดมาค่อนข้างดีเช่นกัน ชื่อเสียงของรสชาติอาหาร  

การบริการที่ดีเยี่ยม บรรยากาศ และการตกแต่งท่ีมีรสนิยมจะช่วยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการดึงดูด
ลูกค้า โดยอาศัยการบอกกล่าวปากต่อปากในหมู่ลูกค้า คือหัวใจของความส าเร็จในธุรกิจ 

 4. ภัตตาคารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ (Ethnic Restaurants) ภัตตาคารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ
จะให้บริการอาหารพิเศษ เฉพาะรายการอาหารประจ าท้องถิ่น หรือประจ าชาติ ส่วนใหญ่ธุรกิจ
ร้านอาหารประเภทนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มภัตตาคารแบบครอบครัว เช่น ภัตตาคารอาหารจีน ภัตตาคาร
อาหารอิตาเลียน ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส และภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น การตกแต่งภายในร้าน
ก็เน้นลักษณะประจ าชาติ เช่นเดียวกันกับรายการอาหาร (Menu) และเครื่องแบบพนักงาน 

 5. ร้านอาหารจานเดียว (Fast Food Restaurants) ร้านอาหารจานเดียวแบบด่วน 
ปัจจุบันก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือรับกับชีวิตของผู้คนในเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องรีบร้อนในการ
ท างานการเดินทาง และการรับประทานอาหารร้านอาหารจานเดียวประเภทนี้มีการด าเนินธุรกิจในรูป
ของแฟรนไชส์ (Franchising) คือการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเจ้าของลิขสิทธ์ เช่น ชื่อทางการค้า 
(Logo) กรรมวิธีการปรุงอาหารและอ่ืนๆ ร้านอาหารจานเดียวจะบริการอาหารแก่ลูกค้าทั้งที่
รับประทานในร้านหรือซื้อออกไป รายการอาหารที่บริการมีค่อนข้างจ ากัดแต่ราคาค่อนข้างต่ าแต่ทั้งนี้
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ไม่ได้จ ากัดอาหารเฉพาะชนิด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburgers) หรือพิซซา (Pizza) เท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงอาหารเฉพาะเชื้อชาติที่อยู่ในรูปของอาหารจานเดียวอ่ืนๆ ด้วย เช่น ร้านอาหารสีฟ้าใน
กรุงเทพฯ โดยร้านอาหารจานเดียวจะต้องเปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมง
ต่อวัน และเปิดทุกวันตลอดสัปดาห์ จะไม่มีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าในร้าน การ
บริการร้านอาหารในรูปการรับสิทธิ์ท าให้ร้านอาหารต้องรักษามาตรฐานราคาและคุณภาพของอาหาร
ตามข้อตกลงกับบริษัทแม่ (Franchiser) ที่ให้สิทธิ์ ร้านอาหารประเภทนี้นับได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มการ
ให้บริการอาหารจานเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงในสังคมปัจจุบัน 

 6. ร้านเดลี่ (Deli Shops) หรือ ร้านขายอาหารส าเร็จรูป เป็นการผสมผสานการ
ให้บริการอาหารส าเร็จรูปประเภทเนื้อแช่แข็ง เย็น (Cheeses) แซนวิช (Sandwiches) สลัด (Salads) 

และอาหารส าเร็จรูปประเภทอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ก าลังได้รับความนิยมจากลูกค้ามาก ร้านเดลี่บางร้าน
อาจมีที่นั่งค่อนข้างจ ากัดในร้านไว้บริการลูกค้าด้วย ร้านขายอาหารส าเร็จรูปประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ใน
ท าเลที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น บริเวณห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า ระยะเวลาที่เปิดบริการก็ไม่
ยาวนานนัก ปกติจะเปิดตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ 21.00 น. กางลงทุนเปิดร้านชนิดนี้
ค่อนข้างต่ า ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน ไม่สูงนักเพราะใช้แรงงานน้อย เจ้าของกิจการเป็นผู้ขาย
เองและอาจมีผู้ช่วยอีกหนึ่งหรือสองคน 

 7. ภัตตาคารบุฟเฟต์ (Buffet Restaurants) ภัตตาคารแบบช่วยตัวเองของลูกค้านี้ 
ปกติมักจะบริการเครื่องดื่ม เช่น สุราชนิดต่างๆ เบียร์และไวน์ด้วย ทางร้านจะให้บริการแก่ลูกค้า
ส าหรับการสั่งเครื่องดื่มที่โต๊ะลูกค้าโดยตรง ส าหรับอาหารที่บริการแก่ลูกค้าจะเป็นประเภท “ทุกอย่าง
ที่คุณสามารถกินได้” (All You Can Eat) ซึ่งจะมีทั้งอาหารประเภทร้อนและเย็น อาหารที่บริการจะมี
เพียงราคาเดียวทั้งร้าน ซึ่งปกติจะเป็นราคาที่ไม่สูงมากนักเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุน การเตรียม
อาหารและการบริการทางร้านสามารถรักษาระดับราคาและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ าได้ ลูกค้าของ
ภัตตาคารชนิดนี้ปกติมักจะเป็นครอบครัวที่ออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน ดังนั้นการรักษาราคา
ให้สมเหตุสมผลจึงมีความส าคัญมาก 

 จากเนื้อหาดังกล่าวสรุปได้ว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีความจ าเป็นอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องพักรับประทาน
อาหาร อย่างน้อย 3 มื้อต่อหนึ่งวัน และยังถือได้ว่าอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ ดังนั้นแล้วธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มจึงเป็นธุรกิจที่ส าคัญ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งประเภทของภัตตาคารร้านอาหาร
ได้หลายประเภท เช่น คอฟฟ่ีชอบ คาเฟทีเรียส์ กูร์เมต์ภัตตาคาร ร้านอาหารจานเดียว ร้านเดลี่ 
ภัตตาคารบุฟเฟต์ เป็นต้น 
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ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก 

 
 ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กล่าวคือเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ย่อยมีความพึงพอใจกับสินค้าของที่
ระลึกที่ขายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และซื้อกลับมาเป็นของฝาก เพ่ือน ากลับมายังภูมิล าเนาของ
ตนเอง จึงท าให้ธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น และเกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ชุมชนนั้น โดยในแต่ละท้องถิ่นก็ย่อมมีเอกลักษณ์ของสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนที่ นับว่าเป็น
จุดขายอย่างหนึ่งของธุรกิจสินค้าของที่ระลึก โดยสินค้าของที่ระลึกมักมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 7 ประการ
ดังต่อไปนี้คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 194-195) 

 1. เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไปท่องเที่ยว เป็นสินค้าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็รู้ถึง
หรือเดาที่มาของสินค้านั้นได้ หรือเมื่อยามเห็นสินค้านี้ก็ให้นึกถึงสถานที่ซื้อได้ เช่น เครื่องแกะสลัก
เมืองแพร่ เครื่องเงินเชียงใหม่ เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ข้าวหลาม
นครปฐม ล าไยล าพูน ลิ้นจี่เมืองฝาง เป็นต้น 

 2. เป็นสินค้าที่หายากและราคาแพง เป็นสินค้าที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นต้นก าเนิดหรือมี
ชื่อเสียงในการผลิตสินค้าที่ระลึกประเภทนี้ ท าให้แน่ใจว่าได้สินค้าท่ีเป็นของแท้หรือมีราคาถูกกว่าที่อ่ืน 
เช่น อัญมณี หินแร่บางชนิด สารสมุนไพรบางชนิด ศิลปวัตถุโบราณ เป็นต้น 

 3. เป็นสิ้นค้าที่มีราคาถูกกว่าที่วางขายในภูมิล้าเนาของนักท่องเที่ยว เป็นสินค้าใช้สอย
ที่นักท่องเที่ยวใช้ประจ าวัน แต่มีราคาถูกกว่าที่ซื้อในภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวเอง เช่น เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง เครื่องหนัง อาหารแห้ง ภาชนะใช้ในครัวเรือน บุหรี่ เหล้า เป็นต้น 

 4. เป็นสินค้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์แปลกหรือมีประโยชน์ใช้สอย เป็นสินค้าที่มีความ
แปลกใหม่ในการออกแบบหรือมีประโยชน์ใช้สอยพิเศษ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่ใส่ภาชนะหีบห่อ
สวยงาม อุปกรณ์แกะสลัก พวงกุญแจ ของเลียนแบบของโบราณ ตุ๊กตา เป็นต้น 

 5. เป็นสินค้าที่มีรูปร่าง ขนาด และน้้าหนักเหมาะสมต่อการขนส่ง  เป็นสินค้าที่ไม่
เปราะบางหรือช ารุดง่าย ถ้าหากสินค้ามีจุดอ่อนดังกล่าวจะต้องหาทางแก้ไข เช่น มีการบรรจุหีบห่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีน้ าหนักน้อยและมีขนาดเล็กลง เป็นต้น 

 6. เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุและแรงงานในท้องถิ่นนั้น เป็นสินค้าที่น าวัสดุเหลือใช้ไร้ค่ามาแปร
รูปเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม นอกจากนั้นการใช้แรงงานเด็ก และสตรีนอกเวลางาน
ประจ ามาประดิษฐ์สินค้า ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

 7. เป็นสินค้าที่มีการแสดงขั้นตอนการผลิตให้นักท่องเที่ยวเห็นหรือทดลองท้า  เป็น
สินค้าที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเห็นคุณค่าของ
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สินค้านั้น เช่น ให้นักท่องเที่ยวเก็บผลไม้ด้วยตัวเอง การวาดลายร่มให้นักท่องเที่ยวชม การทอผ้าให้
นักท่องเที่ยวชม เป็นต้น 

 นอกจากลักษณะของสินค้าแล้วสินค้าของที่ระลึกยังมีความส าคัญต่อชุมชน ต่อประเทศ 
และต่อการท่องเที่ยวด้วยดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2554: 287-290)  

 1. ความส้าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม ในสัตส่วนขององค์ประกอบอุตสาหกรรมด้าน
การท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกมีบทบาทส าคัญในการสร้างงานอาชีพใหม่ๆ บางชนิดเป็นการผลิต
สินค้าที่อาศัยแรงงานในช่วงนอกฤดูกาล หรือช่วงเวลาว่างของประชาชนในท้องถิ่น เช่น หลังฤดูกาล
เก็บเก่ียว เป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมท้องถิ่น และสกัดก้ันการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ไปหางานในเขตเมือง
ใหญ่ๆ นอกจากนี้เป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศให้คงอยู่สืบทอดถึง
คนรุ่นหลัง และเป็นการใช้วัตถุดิบ วัสดุต่างๆ ที่มีและหาได้ในท้องถิ่น หรือเป็นการน าวัตถุดิบที่ไร้ค่ามา
แปรรูปเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 2. ความส้าคัญต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และประเทศ เป็นแหล่งใช้จ่ายที่ส าคัญของนักท่องเที่ยวมาก จึงเป็นธุรกิจที่ช่วยลดการขาดดุลการค้า
ของประเทศ ของที่ระลึกบางชนิดเปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนสร้างสัมพันธไมตรี ที่
แสดงออกถึงความมีน้ าใจของประเทศหนึ่ง หรือในสมัยก่อนเรียกว่า “เครื่องบรรณาการ” และยังเป็น
สิ้นค้าที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
อยากมาเที่ยว เช่น นาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ เครื่องหนังอิตาลี พลอยศรีลังกา เป็นต้น 

 3. ความส้าคัญต่อระบบการท่องเที่ยว ของที่ระลึกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในระบบ
การท่องเที่ยว ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศใดก็ตามที่ไม่มีสินค้าของที่ระลึก อาจ
ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าการท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีสินค้าที่สร้างความประทับใจหรือหรือความ
ทรงจ าในถิ่นที่เคยไปท่องเที่ยวในอดีต นักท่องเที่ยวบางคนเมื่อได้ซื้อหรือจ่ายเงินไปจะมีความรู้สึกเป็น
สุข บางคนรู้สึกว่าเป็นการสร้างความยอมรับทางสังคมชนิดหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจ รสนิยม หรือการเอาอย่างผู้อ่ืน บางคนซื้อสินค้าไปเพ่ือเป็นของฝาก เป็นการแสดงความมี
น้ าใจ แสดงความขอบคุณพ่ีน้องเพ่ือนฝูง 

 จากเนื้อหาดังกล่าวสรุปได้ว่า ธุรกิจสินค้าของที่ระลึกมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวก็ชอบที่จะซื้อของฝากของที่ระลึกกลับไปฝากญาติ พ่ีน้อง หรือซื้อกลับไปยัง
ภูมิล าเนาของตน จึงนับได้ว่าธุรกิจสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ระบบการท่องเที่ยวน่าสนใจ
และเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน และธุรกิจสินค้าของที่ระลึกยัง
มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคือ เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไปท่องเที่ยว เป็นสินค้าที่หายากและ
ราคาแพง เป็นสิ้นค้าที่มีราคาถูกกว่าที่วางขายในภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยว เป็นสินค้าที่ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แปลกหรือมีประโยชน์ใช้สอย เป็นสินค้าที่มีรูปร่าง ขนาด และน้ าหนักเหมาะสมต่อการ
ขนส่ง เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุและแรงงานในท้องถิ่นนั้น เป็นสินค้าที่มีการแสดงขั้นตอนการผลิตให้
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นักท่องเที่ยวเห็นหรือทดลองท า นอกจากนั้นยังมีความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และมี
ความส าคัญต่อระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐและ
หน่วยงานในภาคเอกชน และไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากหน้าที่ของมัคคุเทศก์จะต้อง
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจึงจ าเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี เพ่ือให้
การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพมัคคุเทศก์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับมัคคุเทศกป์ระกอบไปด้วยหลายหน่วยงานดังนี้ 
 1 .  ก ร ะท ร ว งก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะกี ฬ า  (Ministry of Tourism and Sports) 

(ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560:1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงาน
ที่มีบทบาท ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการส่ งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการ เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา  

สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
สร้างเสริมความเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดัน
การน านโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการต่างๆ นั้นไปสู่การปฏิบัติจริง  ตลอดจน
การบูรณาการและการบริหารจัดการเพ่ือผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ผลักดัน การท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาวิจัยสนับสนุนการท างาน และสามารถท าได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศ 
ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่า ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
กีฬา ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศนั้นเป็นไป อย่างมีทิศทางและ
เป้าหมายที่ชัดเจน อีกทั้งสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับชาติ
กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 2. กรมการท่องเที่ยว ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว
, 2560) มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจน า
เที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วย
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ให้อ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

     2.1 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างภาพยนตร์ ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

     2.2 ประสานการส ารวจ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
บูรณะ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพ่ือเป็นการน ามาตรฐานทางการท่องเที่ยวไป
สาธิตหรือเป็นต้นแบบ ปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยว 

  2.3 ส ารวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนและ
บริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว รวมทั้งข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนและ กิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 

  2.4 จัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว แผนพัฒนา
ทะเบียน ธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว รวมทั้งประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท ามาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งด าเนินการ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน 

  2.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
จัดท า และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อความต้องการด้าน
แรงงาน ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการรับรองมาตรฐาน
สมรรถนะ ส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 

  2.7 สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

  2.8 ติดตามและประเมินผลงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 

  2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน รวมถึงประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้
สามารถ ด าเนินการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  2.10 ด าเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ
และ ต่างประเทศ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
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  2.11 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand: TAT) เป็น
หน่วยงานในภาครัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมในปี พ.ศ. 2492 ใช้ชื่อว่า
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ก็ขึ้นเป็นหน่วยงาน
อิสระสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และปี พ.ศ. 2522 ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand: TAT หรือ ททท.) มีฐานะเป็นองค์การของรัฐ และ
ตามมาตราที่ 8 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้พูดถึงบทบาทและหน้าที่
ตามวัตถุประสงค์หลักๆ เอาไว้ดังนี้ 

  3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของ
คนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของ
คนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.3 เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอ่ืนอัน
จะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

 3.4 อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

        3.5 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่าง
ประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว 

        3.6 ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และใน มาตรา ๙ ให้ ททท. มีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบ
แห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

3.7 ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน 
นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

3.8 ส่งเสริม ร่วมมือ หรือด าเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่างๆ 
เพ่ือสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.9 ส่งเสริมการทัศนศึกษา 

3.10 ส ารวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคล
และเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
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3.11 ส ารวจ ก าหนดพ้ืนที่และสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดท าเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

3.12 ส ารวจ วางแผนและด าเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ หรือ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ 

3.13 ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จ าเป็นรวมตลอดถึงการลงทุน หรือร่วมทุน
เพ่ือเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

3.14 กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

3.15 ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.16 ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.18 ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย 
จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง ท าการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน 
หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศ
ให้ 

3.19 กระท ากิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ ททท.  

 4. ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานราชการระดับกองบัญชาการสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ต้องท างานประสานกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
(ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2560) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและ
ยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ 
รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพ านักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
ประเทศไทยมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
789 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,810 กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย 547 
กิโลเมตร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทาง
น้ า และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้น 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จ านวน 
116,665,288 คน (คนไทย 30,986,314 คน และคนต่างชาติ 85,678,974 คน) ประมาณ 80%  
เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ตที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส ดังนั้น ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการ
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รักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดินทางเข้ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ 

     วิสัยทัศน์ คือ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล ยึดความมั่นคงเป็น
หัวใจในการท างาน 

      พันธกิจ ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีดังนี้ 

      1. เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองทั้งระบบ 

      2. ล้างปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและ คนต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความสงบสุขของ
ประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

       3. แก้ปัญหาภาพลักษณ์ความล่าช้าในการตรวจคนเข้าเมือง ด่าน ตม. ท่าอากาศยาน
สากล 

       4. เร่งวางโครงสร้างกลไกขับเคลื่อนทุกด้านเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0  

       5. ตอบสนองการจัดระเบียบการควบคุมแรงงานต่างด้าวในภารกิจคนเข้าเมืองทั้ง
ระบบ 

 5. กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานโดยภาครัฐบาล อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
มีหน้าที่ในการควบคุมการน าเข้า และการน าออกสินค้าของประเทศ ท าหน้าที่จัดเก็บรายได้ในรูปของ
อากรขาเข้า และอากรระหว่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของศุลกากร และ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ป้องกันควบคุมปราบปรามการลักลอบ และหลีกเลี่ยงภาษีแทน
หน่วยราชการอ่ืนๆ ด้วย เช่นกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย โดยมีวิสัยทัศน์
และพันธกิจดังนี้ (กรมศุลกากร, 2561) 

        วิสัยทัศน์ คือ ศุลกากรมาตรฐานโลก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและปกป้องสังคม 

       พันธกิจ ของกรมศุลกากรมีดังนี้ 
       1. ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก  

                 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทาง
ศุลกากร 
                 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพ่ือปกป้องสังคม 
                 4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

 

      6. กองบังคับการต้ารวจท่องเที่ยว กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว เป็นส่วนราชการ
ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางกรมต ารวจ ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยวมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย
อ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักรทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว 
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยว หรือเพ่ือการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยคน
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เข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความผิดอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง  
ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวซึ่งกองบัญชาการต ารวจ
ท่องเที่ยว กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยวจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ต ารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2534 มีนโยบายหลักที่ส าคัญดังนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม
, 2557: 306) 
     1. สร้างภาพพจน์และชื่อเสียงของต ารวจท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และเกิดความ
ศรัทธาของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

2. สร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยว และให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างส านึกความสามัคคีในหมู่คณะ ผนึกก าลังต ารวจท่องเที่ยวให้ร่วมมือร่วมใจกันใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการให้บริการอ านวยความ
สะดวกและให้การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเสมือนญาติมิตร 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  
โดยประสานความร่วมมือต่อภาครัฐและเอกชนเพ่ือป้องกันและก าจัดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมต่อ
นักท่องเที่ยวโดยมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีรูปแบบที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารงานในหน่วยงาน ให้บุคลากรมีการศึกษา มีความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการครองคน และครองงาน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

สรุป 
 
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของอาชีพมัคคุเทศก์ประกอบด้วย 1 ) ธุรกิจที่พักแรม เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจโมเต็ล ธุรกิจเรือนแรม หรือเพ็นชั่น หรือบอร์ดดิ้งเฮ้าส์  ธุรกิจบ้านพักในบ้าน หรือ
บ้านพักในฟาร์ม ธุรกิจบังกะโล หรือกระท่อม หรือเรือนทัศนาจร ธุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท์ ธุรกิจ
หอพัก ธุรกิจหมู่บ้านตากอากาศ ธุรกิจที่ตั้งแคมป์ หรือที่จอดรถคาราแวน ธุรกิจห้องพักพร้อมอาหาร
เช้า และ ธุรกิจเรือแบบบ้าน เป็นต้น 2) ธุรกิจขนส่ง เช่น การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า และการ
ขนส่งทางอากาศ เป็นต้น 3) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น คอฟฟ่ีชอบ คาเฟทีเรียส์ กูร์เมต์
ภัตตาคาร ภัตตาคารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ ร้านอาหารจานเดียว ร้านเดลี่ และภัตตาคารบุฟเฟต์ เป็นต้น 
4) ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก มีลักษณะเฉพาะและความส าคัญท้ังต่อสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
ระบบการท่องเที่ยว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรม
ศุลกากร กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. ธุรกิจที่พักแรมประกอบด้วยธุรกิจใดบ้างและมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไร 
2. การขนส่งทางบกมีเส้นทางหลวงหลักๆอยู่กี่สาย ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง 
3. ธุรกิจขนส่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 

4. การขนส่งทางน้ ามีก่ีประเภทและปัจจุบันท่านคิดว่าประเภทใดมีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวมาก 
ที่สุดเพราะเหตุใด 

5. จงอธิบายประวัติการขนส่งทางอากาศมาโดยสังเขป 
6. สายการบินที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันประกอบด้วยสายการบินใด 
7. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มประกอบด้วยธุรกิจใดจงอธิบายพอสังเขป 
8. ลักษณะเฉพาะส าคัญของสินค้าของที่ระลึกประกอบด้วยอะไรบ้าง 
9. หน่วยงานใดบ้างที่เก่ียวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ 
10. ท่านคิดว่ามัคคุเทศก์ควรจะติดต่อหน่วยงานใดเมื่อเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวประสบอุบัติติเหตุ  

จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับพิธีการเข้า–ออกนอกราชอาณาจักร 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ประเภทของหนังสือเดินทางและวีซ่า 
2. การตรวจลงตราหนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว 

 3. วิธีการศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยว 

 4. รายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา 
 5. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญเกี่ยวกับประเภทของหนังสือเดินทางและวีซ่า 
2. อธิบายการตรวจลงตราหนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว 

 3. ชี้แจงวิธีการศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยว 
 4. บอกรายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปราย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนในเอกสารค าสอนบทที่ 6 โดยใช้ Powerpoint ในการน าเสนอ 

2.2 ครูผู้สอนให้ดูรูปภาพตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทของหนังสือเดินทาง และวีซ่า ในรูปแบบ
ต่างๆ  
    2.3 ครูผู้สอนและนักศึกษาอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
เดินทาง และวีซ่า ในรูปแบบต่างๆ  
    2.4 ครูผู้สอนให้ชมคลิป VDO การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง วิธีการศุลกากรส าหรับ
นักท่องเที่ยว และรายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้น 

    2.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย 

    2.6 ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติม 

    2.7 ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

    1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 6 
    2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 

3. รูปภาพตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทของหนังสือเดินทาง และวีซ่า ในรูปแบบต่างๆ  
4. คลิป VDO การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง วิธีการศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยว และ

รายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้น 
5. ค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 
    4. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 



 

บทท่ี 6 

ความรู้เกี่ยวกับพิธีการเข้า-ออกนอกราชอาณาจักร 
 

ความรู้เกี่ยวกับพิธีการเข้า–ออกนอกราชอาณาจักร เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์
โดยตรง เนื่องจากว่ามัคคุเทศก์จะต้องท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ คอยบริการ
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออก เช่น บริษัทการบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
กองต ารวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เป็นต้น ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงมีหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกนอกประเทศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจในการบริการ และนอกจากนั้น มัคคุเทศก์จะต้องช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่อง
เอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง และวีซ่า เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเภทของหนังสือเดินทางและวีซ่า การตรวจลงตราหนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว เอกสารใน
การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และรายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา 

 

ประเภทของหนังสือเดินทางและวีซ่า 
 

 การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศจ าเป็นที่จะต้องมีเอกสารที่แสดงตัวตน ส าหรับ
ประกอบการเดินทาง เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ 
นักท่องเที่ยวจึงต้องมีหลักฐานดังกล่าวไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ดังนั้นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคือการเตรียมเอกสาร
การเดินทาง ซึ่งประเภทของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง มีดังนี ้(บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา, 2555:94-96) 
 1. ประเภทของของหนังสือเดินทาง สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ 

     1.1 หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) เป็นหนังสือเดินทางที่รัฐบาลของ
ประเทศออกให้แก่คนสัญชาติของตนหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น เช่น นักท่องเที่ยว  
นักธุรกิจ เป็นต้น 
     1.2 หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางที่รัฐบาลของ
ประเทศออกให้แก่ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปท างานในต่างประเทศ 
     1.3 หนังสือเดินทางการทูต (Diplomatic Passport) เป็นหนังสือเดินทางที่รัฐบาลของ
ประเทศออกให้แก่คณะฑูตกงสุลและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ทางการทูต ภายใต้กฎหมายและธรรมเนียม
ระหว่างประเทศ 
     1.4 หนังสือเดินทางครอบครัว (Family Passport) เป็นหนังสือเดินทางที่รัฐบาลของ
ประเทศออกให้แก่ผู้เดินทางทั้งครอบครัว โดยให้บุคคลเหล่านั้นเดินทางร่วมกันภายใต้หนังสือเดินทาง
ฉบับเดียวกัน เช่น สามีภรรยา หรือสามีภรรยาพร้อมบุตรหรือเด็กสองคนหรือมากกว่า เป็นต้น หนังสือ
เดินทางประเภทนี้เฉพาะผู้มีชื่อแรกในหนังสือเดินทางเท่านั้นที่สามารถเดินทางตามล าพัง 
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1.5 หนังสือเดินทางหมู่ (Collective Passport) เป็นหนังสือเดินทางที่รัฐบาลของ

ประเทศออกให้แก่ผู้เดินทางเป็นหมู่คณะ เช่น นักท่องเที่ยว นักกีฬา นักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
เดินทางไปและกลับพร้อมกันใช้ได้เพียงครั้งเดียว 
      1.6 หนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nation Passport) เป็นหนังสือ
เดินทางที่องค์การสหประชาชาติออกให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การ ซึ่งอาจเป็นสัญชาติใดก็ได้ที่ท างาน
อยู่ในองค์การสหประชาชาติโดยตรง 
 2. ประเภทของเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ออกแทนหนังสือเดินทางมีผล
ตามกฎหมายไม่เท่าเทียมหนังสือเดินทางและใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้นอีกท้ังมีวัตถุประสงค์อันจ ากัด 
จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ามีประเทศใดยอมรับเอกสารเหล่านี้หรือไม่ซึ่งเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางมีหลายประเภทด้วยกันได้แก่ 
    2.1 Boarder Pass 
    2.2 Certificate of Identity 
    2.3 Emergency Certificate 
    2.4 Form of Affirmations 
    2.5 Laissez Passport 
    2.6 Certificate De Depart 
    2.7 Seamen’ s Discharge Book 
    2.8 Provisional Aliens Certificate 
 3. ลักษณะของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยลักษณะหนังสือ
เดินทางที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
     3.1 ต้องระบุว่าเป็นหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางชนิดใด 
 3.2 บอกสัญชาติของผู้ถือ 
 3.3 บอกชื่อและชื่อสกุลของผู้ถือ 
 3.4 บอกวัน เดือน ปี และสถานที่เกิดของผู้ถือ 
 3.5 บอกอาชีพของผู้ถือ 
 3.6 บอกต าหนิรูปพรรณและมีรูปถ่ายของผู้ถือ 
 3.7 บอกชื่อประเทศท่ีผู้ใช้หนังสือเดินทางจะไปได้ 
 3.8 บอกสถานที่ที่ออกหนังสือเดินทาง และวันเดือนปีที่ออกกับชื่อและต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจออก 
 3.9 บอกก าหนดวันสิ้นสุดของหนังสือเดินทาง 
     ในกรณีบุคคลต่างด้าวท าหนังสือเดินทางสูญหายเมื่อได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
และได้รับการตรวจประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประเภทการตรวจลงตราในหนังสือ
เดินทางแล้ว ต่อมาหนังสือเดินทางเกิดสูญหาย บุคคลต่างด้าวต้องปฏิบัติดังนี้ 
     1. บุคคลต่างด้าวจะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยต้องขอคัดส าเนาหลักฐาน
การแจ้งความนั้นไว้ด้วย 
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    2. บุคคลต่างด้าวน าส าเนาหลักฐานการแจ้งความตามข้อ 1 ไปติดต่อสถานทูตหรือสถาน
กงสุลของบุคคลต่างด้าว เพ่ือขอรับหนังสือเดินทางหรือเอกสาร ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่
ส าหรับใช้ในการเดินทางออกจากประเทศไทย 
    3. บุคคลต่างด้าวจะต้องน าหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ได้รับใหม่นี้
ไปติดต่อกับส านักตรวจคนเข้าเมือง (ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง (ในส่วน
ภูมิภาค) เพ่ือตรวจสอบหลักฐานการเดินทางเข้ามาครั้งสุดท้าย และส าเนาหลักฐานการเดินทางเข้ามา
ดังกล่าวลงในหนังสือเดินทางที่ได้รับใหม่ เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลต่างด้าวคนนี้เดินทางเข้ามาตั้งแต่
เมื่อใดและได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ถึงเมื่อใด หลังจากส าเนาหลักฐานการเดินทางเข้ามาครั้งสุดท้ายและ
ทราบก าหนดอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วบุคคลต่างด้าวประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป 
หรือประสงค์เดินทางกลับออกไปภายในก าหนดเมื่อใดก็ได้ 
    ส าหรับกรณีบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาแล้วเสียชีวิตระหว่างอยู่ในประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
    1. ขอรับใบมรณะบัตรจากท่ีท าการทะเบียนราษฎร์ 
    2. น าใบมรณะบัตรและหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวไปยังที่ท าการด่านตรวจคนเข้า
เมืองในพ้ืนที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบันทึกการมรณะในหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าว 
 4. ประเภทวีซ่าส าหรับการตรวจลงตรา สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  
(ฉันทัช วรรณถนอม, 2557: 247-249)  
     4.1 วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพ่ือเป็นทางผ่านไปยัง
ประเทศอ่ืนที่เป็นจุดหมายอันไม่ใช่ประเทศท่ีได้รับอนุญาตซึ่งวีซ่าเดินทางผ่าน 
     4.2 วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว
หรือสันทนาการโดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจกรรมทางธุรกิจมาเก่ียวข้องระหว่างการเดินทางนั้นๆ 
     4.3 วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าการค้าหรือติดต่อ
ธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือกิจกรรมอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการท าธุรกิจ ในบางประเทศจะมีการรวม
เอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย 
     4.4 วีซ่าท างาน ชั่วคราว (Temporary Worker Visa) เป็นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับ
อนุญาตให้ท างานในประเทศนั้นได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในวีซ่า ส่วนใหญ่วีซ่าชนิดนี้  
มีข้ันตอนวิธีปฏิบัติมาก การได้มาซึ่งวีซ่าจึงค่อนข้างยาก แต่มีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวนานกว่า
วีซ่าธุรกิจ 
     4.5 วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) เป็นวีซ่าที่ได้รับ
เมื่อเดินทางถึงประเทศท่ีเป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง 
     4.6 วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, Partner Visa, Marriage Visa) เป็นวี
ซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ สามารถ
เดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพ านักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว 
              4.7 วีซ่าคู่หมั้น (Fiancee Visa, Prospective Marriage Visa, Settlement Visa) เป็นวี
ซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปพ านักอยู่ในประเทศ
ตามสัญชาติของอีกฝ่ายและจะต้องท าการสมรสผู้ถือสัญชาติของประเทศดังกล่าวภายในเวลาที่
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ก าหนดตามวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพ านักได้ถาวรตามบุคคลใน
ครอบครัว 
     4.8 วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ท าการเรียนในประเทศที่ได้รับวี
ซ่านักเรียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน 
     4.9 วีซ่าท่องเที่ยวและท างาน (Working Holiday Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างประเทศผู้เป็นภาคี มีสาระส าคัญคือ สามารถเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวและท างานภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
     4.10 วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการ
ทูตหรือเพ่ือการของรัฐของประเทศนั้นๆ 
     4.11 วีซ่านักเขียน (Journalist Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้กับนักเขียนหรือผู้สื่อข่าวจาก
หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
     4.12 วีซ่าอพยพ (Immigration Visa) เป็นวีซ่าที่อนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่น
ฐานยังประเทศที่อนุญาต 
     4.13 วีซ่าผู้รับบ านาญ หรือ วีซ่าผู้เกษียณ (Pensioner Visa หรือ Retirement Visa) 
เป็นวีซ่าซึ่งบางประเทศอนุญาตให้ส าหรับผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีรายได้ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่
ประเทศที่ออกวีซ่าดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นจ านวนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และไม่มีความประสงค์ที่
จะท างานแล้ว มักมีการจ ากัดอายุของผู้รับอนุญาต 
     โดยรูปแบบวีซ่าของแต่ละประเทศ อาจมีหลายลักษณะได้แก่ 
     1. แบบเอกสาร เป็นหนังสือซึ่งวีซ่าแบบเอกสารอาจถือได้ว่าเป็นวีซ่าแบบเก่าแก่ เช่น  
การอนุญาตให้บุคคลเดินทางออกจากดินแดนของตน 
     2. แบบตราประทับ ใช้วิธีการประทับหรือพิมพ์การตรวจลงตราไว้ด้วยหมึก 
     3. แบบฉลาก เป็นการพิมพ์การตรวจตราไว้บนฉลากจากนั้นน าฉลากนั้นติดลงบนหนังสือ
เดินทาง 
     4. แบบอิเล็กทรอนิก เป็นรูปแบบล่าสุดของออกตรวจตรา ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ใน
ส่วนเก็บข้อมูลของหนังสือเดินทาง เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศผู้อนุญาตข้อมูลต่างๆ จะถูกเรียกขึ้นมาดู
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์ใช้วีซ่ารูปแบบนี้ 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าประเภทหนังสือเดินทางมีด้วยกัน 6 ประเภทคือ 1) หนังสือ
เดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) 2) หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) 3) หนังสือ
เดินทางการทูต  (Diplomatic Passport) 4 ) หนั งสื อ เดินทางครอบครั ว  (Family Passport)  
5) หนังสือเดินทางหมู่ (Collective Passport) และ 6) หนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nation Passport) นอกจากนั้นยังมี ประเภทของเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และ 
ลักษณะของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  ส าหรับประเภทของวีซ่านั้น
ประกอบด้วย 1) วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) 2) วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 3) วีซ่าธุรกิจ 
(Business Visa) 4) วีซ่าท างาน ชั่วคราว (Temporary Worker Visa) 5) วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาต
ของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) 6) วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, 
Partner Visa, Marriage Visa) 7) วี ซ่ า คู่ ห มั้ น  (Fiancee Visa, Prospective Marriage Visa, 
Settlement Visa) 8) วีซ่านักเรียน (Student Visa) 9) วีซ่าท่องเที่ยวและท างาน (Working Holiday 
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Visa) 10) วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) 11) วีซ่านักเขียน (Journalist Visa) 12) วีซ่าอพยพ 
(Immigration Visa) 13) วีซ่าผู้รับบ านาญ หรือ วีซ่าผู้เกษียณ (Pensioner Visa หรือ Retirement 
Visa) 
 

การตรวจลงตราหนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

 การตรวจลงตราหรือวีซ่า (VISA) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของประเทศหนึ่งอนุญาต
ให้คนต่างด้าวหรือคนอีกประเทศหนึ่งเดินทางเข้าประเทศของตน โดยวิธีการประทับตราลงในหนังสือ
เดินทางและก าหนดอายุของการตรวจลงตราไว้ตามชนิดของหนังสือเดินทาง และตามวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางของบุคคลนั้นๆ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภท รายละเอียดมีดังนี้  (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 
2555) 
 1. วีซ่าส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูต (Diplomatic Visa) วีซ่าชนิดนี้จะออกให้ส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูต เพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมวิธีการขอกระท าได้
ด้วยการยื่นค าขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ แต่หากผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
ของประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีความตกลงกับประเทศไทยว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่าง
กัน ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า คนต่างด้าวประเภทนี้เมื่อเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะได้รับการอนุญาตให้อยู่ต่อในขั้นต้น ณ ด่านตรวจ เป็นเวลา 90 วัน 
 2. วีซ่าส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ (Official Visa) วีซ่าชนิดนี้ออกให้กับผู้ถือหนังสือ
เดินทางราชการเพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ซึ่งมีวิธีการขอวีซ่าหรือ
มีการยกเว้น ไม่ต้องมีวีซ่าส าหรับบางประเทศที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในท านองเดียวกันกับวีซ่า
ส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูต ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะได้รับอนุญาตให้
พ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน ณ ด่านตรวจเช่นกัน 
 3. วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa) วีซ่าชนิดนี้คนต่างชาติจะต้องไป
ยื่นค าขอที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยต้องระบุแจ้งเหตุผลลงในแบบ
ค าขอวีซ่าด้วยว่า ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยความมุ่งหมายใด ซึ่งทางราชการได้ก าหนด
รหัสเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษไว้ ส าหรับใส่ก ากับลงไปในวีซ่า ตามแต่ละเหตุผลที่ขอวีซ่า ทั้งนี้ เพ่ือให้
ทราบถึงเหตุผลหรือความมุ่งหมายตั้งแต่แรกของคนต่างด้าวว่า ต้องการจะขอเข้าประเทศไทยด้วย
วัตถุประสงค์ใด และยังจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียนและการสถิติอีกด้วย Non 
Immigrant Visa นี้มีความส าคัญมาก เพราะเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวชนิดเดียวเท่านั้ น  
ที่สามารถใช้ยื่นขอรับในอนุญาตท างานได้ และการที่คนต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตท างานได้หรือไม่
นั้น จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 11 
ได้บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 “มาตราที่ 11 คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตท างานตามมาตรา 7 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1 ) มีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้ เข้ามาในราชอาณาจักเป็นการชั่วคราว  
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดิน
ทางผ่าน คนต่างด้าวผู้ใด หากต้องการจะขอวีซ่าชนิดนี้ก็ต้องไปยื่นค าขอยังสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ กรอกแบบค าขอวีซ่า แจ้งวัตถุประสงค์ของตน ที่ต้องการขอวีซ่าดังได้
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กล่าวแล้วข้างต้น แต่เนื่องจากที่วีซ่าชนิดนี้มีความส าคัญเพราะสามารถใช้ประกอบค าขอใบอนุญาต
ท างาน และจะใช้ขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทยเป็นเวลานานได้ตามความจ าเป็นวีซ่าของไทย 
ดังกล่าวนี้ในปัจจุบันจะเป็นสติกเกอร์ติดลงไปในหนังสือเดินทาง แต่อาจมีกงสุลไทยบางแห่งซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ที่ยังใช้เป็นตราประทับอยู่ แต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน โดยสติกเกอร์หรือรอยตรา
ประทับดังกล่าวจะมีข้อความระบุบอกว่าเป็นวีซ่าประเภทอะไร มีรหัสว่าอะไร เช่น ถ้าขอเพ่ือไป
ท างานในวีซ่าก็จะระบุว่า Non-Immigrant Visa class B ถ้าขอเพ่ือเข้ามาศึกษาก็จะเป็น class ED 
หรือถ้าเป็น O ก็หมายถึง Other คือพวกที่อยู่ใน 10) ดังกล่าวข้างต้น และในวีซ่านั้นจะระบุก าหนด
ระยะเวลาให้ใช้วีซ่าว่าให้ใช้ตั้งแต่วันที่ออกให้ จนถึงเมื่อใด ระยะเวลาตรงนี้มีผู้เข้าใจผิดกันมาก โดย
มักจะเข้าใจว่าเป็นระยะเวลาที่ระบุไว้นั้น เป็นเพียงก าหนดระยะเวลาที่ให้ใช้วีซ่าเดินทางเข้าประเทศ
ไทยเท่านั้นเอง และเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในระหว่างเวลาที่ก าหนดให้ใช้วีซ่า ก็จะได้รับการ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้เวลา 90 วัน ณ ด่านตรวจ แม้ว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยในวันสุดท้าย
ของระยะเวลาให้ใช้วีซ่าที่ระบุไว้นั้นก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นก าหนดระยะเวลาการอนุญาตในขั้นต้น
ส าหรับวีซ่าประเภทนี้ 
 นอกจากนั้นแล้ว หากเห็นว่ามีถ้อยค าเป็นภาษาอังกฤษว่า No Extension of Stay  
(ไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ) ที่ปรากฏอยู่ในวีซ่า หากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามวีซ่าที่ได้รับไว้
ตั้งแต่แรกขณะที่เดินทางเข้ามาจะสิ้นสุดลง คนต่างด้าวนั้นก็มีสิทธิที่จะยื่นค าขออยู่ต่อได้ตามเหตุผล 
และความจ าเป็นของตน ถ้าหากผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่ามีเหตุผล และความจ าเป็นของตน ถ้าหากผู้มี
อ านาจอนุญาตเห็นว่ามีเหตุผล หรือความจ าเป็นจริง ก็จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวต่อไปได้ หรือหากว่าคนต่างด้าวผู้นั้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้อยู่ต่อของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ก าหนดไว้ ก็จะได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ต่อได้ 
 4. วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าชนิดนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวีซ่าเพ่ือการ
ท่องเที่ยว โดยวีซ่าชนิดนี้ต้องยื่นค าขอจากนอกประเทศไทยเช่นเดียวกับ Non-Immigrant Visa 
เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะได้รับอนุญาต ณ ด่านตรวจ ให้อยู่เป็นเวลา 60 วัน และขออยู่ต่อได้อีก 
30 วัน (เฉพาะประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา 
จะขอเลื่อนการเดินทางออกไปได้อีกเพียง 7 วัน ตามนโยบายของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ) วีซ่า
ชนิดนี้สามารถขออยู่ต่อในระยะยาวได้เช่นกันหากมีความจ าเป็น เพราะกฎหมายให้อ านาจอธิบดีกรม
ต ารวจ (ปัจจุบันคือ ผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ) เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี (ตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) เพียงแต่ว่าวีซ่าชนิด
นี้ไม่สามารถใช้ขออนุญาตท างานได้เท่านั้นเอง อนึ่ง คนต่างด้าวผู้ถือ TOURIST VISA หากเขาต้องการ
จะขออนุญาตท างานในประเทศไทย หรือเกรงว่าถ้าไม่มี Non-Immigrant Visa ตามที่ได้รับค าบอก
เล่าของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วจะไม่สามารถขออยู่ต่อระยะยาวได้ ก็มีสิทธิยื่นค าขอเปลี่ยนวีซ่า
ประเภทเป็น Non-Immigrant Visa ได้ที่กองก ากับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี (ด้านทิศใต้) 
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โทร 02-1419910 แต่ว่าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทวีซ่า
หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 5. วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) ชื่อของวีซ่าชนิดนี้ 
ก็เหมือนกับการขอ Tourist Visa ทุกประการ คงมีข้อแตกต่างกันเฉพาะชื่อวีซ่า และเรื่องระยะเวลา
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การอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศไทยขณะเมื่อผ่านด่านตรวจ กับจ านวนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่านั้น 
วีซ่าชนิดนี้เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย จะได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่เป็นเวลา 30 วัน ณ ด่านตรวจ 
และสามารถยื่นค าขออยู่ต่อได้อีก 7 วัน แต่ในกรณีจ าเป็นก็อาจค าขออยู่ต่อได้ เช่นเดียวกับ Tourist 
Visa ดังได้กล่าวมาแล้ว วีซ่าชนิดนี้ไม่สามารถใช้ขอใบอนุญาตท างานได้ แต่อาจขอเปลี่ยนเป็น Non-
Immigrant Visa เช่นเดียวกับ Tourist Visa 
 6. วีซ่าประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 41 (Immigrant Visa 
Under Section 41) วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าส าหรับออกให้แก่คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ความเป็นจริง 
ในปัจจุบันไม่มีการออกวีซ่าชนิดนี้ เนื่องจากไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นค าขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยผ่านสถานทูต หรือสถานกงสุลในต่างประเทศแต่อย่างใด คงมีแต่การเข้ามายื่นค าขอมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 7. วีซ่าประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนด จ านวนคนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) วีซ่าชนิดนี้จะออกให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
มีถิ่นที่อยู่ตามเดิมซึ่งเปรียบเสมือนเป็น Re-Entry Visa ของผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งต้องมีการสลักหลัง 
(Endorsement) ด้วยทุกครั้งที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรค่าธรรมเนียมของวีซ่าชนิดนี้เป็นเงิน
จ านวน 1,900 บาท ส าหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 1 ครั้ง และจ านวน 3 ,800 บาท 
ส าหรับการเดินทางกลับเข้ามาหลายครั้ง โดยจะก าหนดอายุการใช้ตามอายุของสลักในใบส าคัญถิ่นที่
อยู่ 
 8. วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ที่ถือ
หนังสือทางราชการ เพ่ือจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าการตรวจลงตราหนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว นั้นมี
ความส าคัญมากเนื่องจากเป็นวิธีการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละประเทศได้อีกวิธีหนึ่ง
นอกจากนั้นยังเป็นการท าตามระเบียบพิธีการตามกฎหมาย การท าวีซ่าก็ เป็นการท าตามกฎระเบียบ
วิธีการต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติเมื่อมีการเดินทางเข้าออกประเทศนั้น โดยการก าหนด
ประเภทของวีซ่า สามารถแบ่งออกได้ เป็น 8 ประเภท คือ 1) วีซ่าส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการทูต 
(Diplomatic Visa) 2) วีซ่าส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ (Official Visa) 3) วีซ่าประเภทคนอยู่
ชั่วคราว (Non – Immigrant Visa) 4) วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) 5) วีซ่าประเภทคน
เดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) 6) วีซ่าประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตาม
มาตรา 41 (Immigrant Visa Under Section 41) 7) วีซ่าประเภทคนเข้าเมืองนอกก าหนด จ านวน
คนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) และ 8) 
วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) 
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วิธีการศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

 มัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องรู้เรื่องวิธีการศุลกากร เนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออก
ประเทศ หน้าที่ของมัคคุเทศก์จะต้องคอยแนะน า และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดจน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ซึ่งงานตรวจคนเข้าเมืองค่อนข้างที่จะ
มีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวมัคคุเทศก์จึงต้องมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง โดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นหลักใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ซึ่งมีศัพท์ที่ควรรู้และเกี่ยวพันกับมัคคุเทศก์ดังต่อไปนี้ 
 1. ศัพท์ท่ีควรรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

     1.1 คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
     1.2 คนเข้าเมือง หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
     1.3 เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือใน
ฐานะอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
     1.4 เคหสถาน หมายถึง ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือหรือแพ ซึ่งคนอาศัยอยู่ 
และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วหรือไม่ก็ตาม ตามประมวล
กฎหมายอาญา 
     1.5 โรงแรม หมายถึง บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเ พ่ือรับสินจ้างส าหรับผู้เดินทาง
หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
     1.6 ผู้จัดการโรงแรม หมายถึง บุคคลผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 
     1.7 หนังสือเดินทาง หมายถึง เอกสารที่แสดงรูปพรรณและสัญชาติที่รัฐออกให้แก่คนใน
ชาติ เพ่ือใช้เดินทางไปหรือพ านักอยู่ในต่างประเทศ อันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าผู้ถือหนังสือเดินทางมี
สิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองอันดีจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศของตนใน
ต่างประเทศ 
 2. ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง ข้อควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบพิธีการ
ศุลกากรส าหรับผู้ เดินทางเข้า-ออกประเทศทางท่าอากาศยานนานาชาติ ประกอบด้วย ดังนี้   
(กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556: 236-239)  
     2.1 ผู้เดินทางไปต่างประเทศ  
          2.1.1 การแจ้งของใช้ส่วนตัวออกไปต่างประเทศ ถ้าต้องการน าของใช้ส่วนตัวติดตัว
ออกไประหว่างการเดินทาง เช่น กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ วิทยุเทป ฯลฯ และประสงค์  
จะน ากลับเข้ามาภายในประเทศ จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทาง เพ่ือสิทธิ์ในการยกเว้น
ภาษีขาเข้าภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
           2.1.1.1 เป็นของเก่าใช้แล้ว และมีจ านวน ปริมาณพอสมควรแก่ฐานะ 
        2.1.1.2 มีเครื่องหมาย เลขหมายให้ตรวจสอบได้ง่าย 
          2.1.2 วิธีปฏิบัติ น าบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน หนังสือเดินทาง ตั๋วโดยสาร และของที่น า
ติดตัวออกไปแสดงและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่ท าการศุลกากร (ขาออก) ประจ าท่าอากาศ
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กรุงเทพฯ ส าหรับของที่มิใช่ของส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นสินค้า จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือ
น าไปปฏิบัติพิธีศุลกากรก่อนการเดินทาง 
        2.1.2.1 ของต้องห้ามในการน าออกนอกราชอาณาจักร เช่น ยาเสพติดให้โทษ 
วัตถุระเบิด เป็นต้น 
        2.1.2.2 ของต้องก ากัด หมายถึง ของบางชนิดที่มีกฎหมายควบคุมการส่งออก 
ผู้ที่ประสงค์จะน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่น าออกด้วย เช่น พระพุทธรูป ศาสนวัตถุ 
โบราณวัตถุ (กรมศิลปากร) สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์เลี้ยง เช่น นก ลิงแมว ฯลฯ (กรมป่าไม้และกรมปศุ
สัตว์) พันธุ์พืช เช่น ทุเรียน ล าไย ฯลฯ (กรมวิชาการเกษตร) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน (กรมต ารวจ) 
    2.2 การน าเงินไทย เงินตราต่างประเทศ หรือปัจจัยการช าระเงินตราต่างประเทศออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคาร 

         2.2.1 เงินไทย ผู้เดินทางไปต่างประเทศคนละ 50,000 บาท 
         2.2.2 เงินตราต่างประเทศหรือปัจจัยการช าระเงินตราต่างประเทศ คือ 
       2.2.2.1 ผู้เดินทางไปต่างประเทศแบบไม่จ ากัดมูลค่า  
       2.2.2.2 ผู้เดินทางผ่าน หรือผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวระยะเวลาที่
ก าหนดในบัตรโดยสารเดินทางผ่านหรือบัตรโดยสารเดินทางไปกลับไม่จ ากัดมูลค่า 
         2.2.3 การขออนุญาตน าเงินตราต่างประเทศหรือปัจจัยการช าระเงินตราต่างประเทศ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
       2.2.3.1 ผู้เดินทางต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยขออนุญาต
ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั่วราชอาณาจักร 
       2.2.3.2 หลักฐานการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธต.1) ต้อง
น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติในขณะน าออก (ปัจจัยการช าระเงินตรา
ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน) 
    2.3 การน าเงินไทย เงินตราต่างประเทศ และปัจจัยการช าระเงินตราต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
         2.3.1 เงินไทย คนละ 50,000 บาท 
         2.3.2 เงินต่างประเทศหรือปัจจัยการช าระเงินต่างประเทศ 
        2.3.2.1 ผู้เดินทางผ่าน น าเข้าได้โดยไม่จ ากัดมูลค่า 
        2.3.2.2 คนไทยหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หากน าเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องขายให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่
ได้รับอนุญาตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา ส าหรับการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
น าเงินตราฯ เข้าออกนอกราชอาณาจักรได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ 
ด่านศุลกากร 
     2.4 การน ากระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านศุลกากรตรวจเมื่อเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
          2.4.1 ผู้เดินทางต้องกรอกรายการในแบบส าแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสาร ก่อนน า
กระเป๋า สัมภาระ ผ่านเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
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          2.4.2 ผู้ไม่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัดให้ยื่นแบบส าแดง
สิ่งของติดตัวผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในช่องเขียว ซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่า ไม่มีของต้องส าแดง 
          2.4.3 ผู้ที่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัดหรือไม่แน่ใจว่าของที่
น ามานั้นต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ให้ยื่นแบบส าแดงสิ่งของติดต่อผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรใน
ช่องแดง ซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่ามีของส าแดง ส าหรับผู้ลักลอบน าของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของ
ต้องก ากัดหรือไม่แน่ใจว่าของที่น าเข้ามานั้นต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ให้ยื่นแบบส าแดงสิ่งของติดต่อ
ผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในช่องแดง ซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่ามีของส าแดง ส าหรับผู้ลักลอบน าของ
ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือต้องก ากัดผ่านออกช่องเดียว นอกจากจะถูกริบสิ่งของแล้วอาจจะ
ถูกปรับ 4 เท่า ของราคาสิ่งของรวมค่าภาษีอากร 
     2.5 ของยกเว้นภาษีขาเข้า 
  2.5.1 บุหรีไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้น น้ าหนักไม่เกิน 250 กรัม 
  2.5.2 สุรา 1 ลิตร 
  2.5.3 ของใช้ส่วนตัวพอสมควรแก่ฐานะ 
  2.5.4 ของใช้ในบ้านเรือนเก่าใช้แล้วที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องจากย้าย
ภูมิล าเนา และมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ 
     2.6 ของต้องห้าม ต้องก ากัดในการน าเข้า 
           2.6.1 ของต้องห้าม คือของที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าโดยเด็ดขาด เช่น วัตถุลามก ยาเสพ
ติดให้โทษ เป็นต้น   
    2.6.2 ของต้องก ากัด คือ ของที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้า เช่น เครื่องรับ – ส่งวิทยุคมนาคมและส่วนประกอบ (กรมไปรษณีย์ – โทรเลข) 
พืชและสัตว์ ส่วนต่างๆ ของพืช (กรมการเกษตร) สัตว์และซากสัตว์ (กรมปศุสัตว์) เครื่องส าอาง
ส าเร็จรูป (กระทรวงสาธารณสุข) สัตว์น้ า (กรมประมง) ฯลฯ 

     2.7 อัตราภาษีอากรส าหรับของน าเข้าบางชนิดเป็นอัตรารวมโดยประมาณ ตัวอย่าง เช่น  
  2.7.1 เครื่องรับวิทยุ – เทป อัตราภาษี 30% ของราคาของ 
  2.7.2 เครื่องรับโทรทัศน์  อัตราภาษี 40% ของราคาของ 
  2.7.3 เครื่องเล่นวิดีโอ  อัตราภาษี 15-50% ของราคาของ 
  2.7.4 เครื่องถ่ายวิดีโอ  อัตราภาษี 15-50% ของราคาของ 
  2.7.5 กล้องถ่ายรูป  อัตราภาษี 10-25% ของราคาของ 
  2.7.6 ของเด็กเล่น  อัตราภาษี 10-25% ของราคาของ 
  2.7.7 เครื่องหนัง   อัตราภาษี 60-100% ของราคาของ 
  2.7.8 เครื่องส าอางส าเร็จรูป อัตราภาษี 40-60% ของราคาของ ฯลฯ 
 จากเนื้ อหาข้างต้นสรุปได้ว่ า มัคคุ เทศก์จึ งจ า เป็นที่ จะต้องทราบค าศัพท์ เกี่ ยวกับ
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับพิธีการ
ศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยค าศัพท์ดังนี้ว่าหมายถึงอะไร เช่น คนต่างด้าว คนเข้า
เมือง เจ้าบ้าน เคหสถาน โรงแรม ผู้จัดการโรงแรม และหนังสือเดินทาง เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางไปต่างประเทศจะต้องแจ้งของใช้ส่วนตัว และน า
ของส่วนตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจ และน าบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน หนังสือเดินทาง ตั๋วโดยสารไป
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แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนั้นยังต้องอธิบายเรื่องของต้องก ากัด และของต้องห้ าม  
ให้นักท่องเที่ยวทราบ เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางออกนอกประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
เงินตรามัคคุเทศก์จะต้องคอยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ 
พร้อมทั้งอธิบายจ านวนการน าเงินไทยเข้าหรือออกนอกประเทศ รวมถึงการน าเงินต่างประเทศเข้า
หรือออกจากประเทศไทย เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องการ
เสียภาษีอากร มัคคุเทศก์จะต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบทุกครั้งส าหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีก่อน
น าเข้าหรือออกนอกประเทศเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา 

 

 มัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องทราบรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา เนื่องจาก
ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้มัคคุเทศก์มีความพร้อมมากขึ้นส าหรับการเดินทาง และมีประโยชน์ส าหรับ
การจัดการด้านเอกสารในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงต้องทราบรายชื่อประเทศที่
ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดากับประเทศไทย  
โดยรายชื่อกลุ่มประเทศที่สามารถพ านักได้ตามระยะเวลา ดังนี้ (พิมพรรณ สุจารินพงค์, 2559:152-
158)  

1. รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือ
เดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษกับประเทศไทยโดยสามารถพ านักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน  
โดยไม่ต้องขอวีซ่าคือ กัมพูชา จีน ลาว มองโกเลีย พม่า โอมาน เวียดนาม และเนปาล 
 2. รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือ
เดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษกับประเทศไทยโดยสามารถพ านักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน โดย
ไม่ต้องขอวีซ่าคือ อาร์เจนตินา (Argentina) ออสเตรีย (Austria) เบลเยี่ยม (Belgium) ภูฏาน 
(Bhutan) บราซิล (Brazil) ชิลี (Chile) คอสตาริกา (Costa Rica) โครเอเชีย (Croatia) สาธารณรัฐ
เช็ก (Czech Republic) เยอรมนี (Germany) ฮังการี (Hungary) อินเดีย (India) อิสราเอล (Israel) 
อิตาลี (Italy) ญี่ปุ่น (Japan) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 
มาเลเซีย (Malaysia) เม็กซิโก (Mexico) เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) เปรู (Peru) ฟิลิปปินส์ 
(The Philippines) โปแลนด์ (Poland) โรมาเนีย (Romanai) รัสเซีย (Russian Federation) สิงคโปร์ 
(Singapore) สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) แอฟริกาใต้ (South Africa) สวิตเซอร์แลนด์ 
(Switzerland: including Liechtensin) ตูนีเซีย (Tunisia) ตุรกี (Turkey) สวีเดน (Sweden)  
 2. รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับ
ประเทศไทย โดยสามารถพ านักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน คือ ลาว รัสเซีย เวียดนาม เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า โดยตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง และระหว่าง
ไทยกับมาเก๊า หนังสือเดินทางของไทยทุกประเภท ทั้งประเภททูต ราชการและธรรมดา จะได้รับการ
ยกเว้นตรวจลงตรา 
 3. รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับ
ประเทศไทย โดยสามารถพ านักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน คือ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี 
สาธารณรัฐเกาหลี เปรู หากบุคคลสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย 
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ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพ่ือท างานหรือจะพ านักในไทยเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในความตกลง 
ยังจ าเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากคนต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทที่
เหมาะสมในการยื่นขอรับใบอนุญาตท างานหรือการขออยู่ต่อ 
 4. รายชื่อ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ 
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) มีดังต่อไปนี้  และพ านักอยู่ ใน
ราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน คือ ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra) สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria) 
ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan : Kingdom of Bhutan) สาธารณรัฐประชาชนจีน (China : People’s 
Republic of China) สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus : Republic of Cyprus) สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia) สาธารณรัฐอินเดีย (India : 
Republic of India) สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan : Republic of Kazakhstan) สาธารณรัฐ
ลัตเวีย (Latvia : Republic of Latvia) สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania) 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives) สาธาณรัฐมอลตา (Malta) สาธารณรัฐมอ
ริเซียส (Mauritius : Republic of Mauritius) โรมาเนีย (Romania) สาธารณรัฐซานมารัโน (San 
Marino) ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia : Kingdom of Saudi Arabia) ไต้หวัน 
(Taiwan) ยูเครน (Ukraine) อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) 
 5. การตรวจลงตรา (Visa On Arrival) ประเภทนักท่องเที่ยวตามช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองตามท่ีก าหนดไว้ 42 แห่ง ได้แก่  
    1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
    3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
    4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
    5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
    6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
    7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย 
    8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน 
    9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 
    10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง 
    11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา 
    12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย 
    13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย 
    14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ 
    15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา 
              ณ ท าเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง 
 16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด 
                  ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบตาพุด และท าเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง 

17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย 
                   ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย 
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     18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย 
                    ณ ท าเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน 
     19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต 
                   ณ ท าเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และท าเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง 
     20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล 
                    ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรต ามะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง 
     21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ 
                   ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ าลึกกระบี่ บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า 
                   บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา  และบริเวณเขตสนามบินกระบี่ 
     22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา 
                   ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ าลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย 
     23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย 
     24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  
     25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา 
                   ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ 
     26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
     27. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ าร้อน 
     28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ 
     29. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร 
     30. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก 
                   ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก 
     31. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ 
     32. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก 
     33. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ บริเวณเขตท่าเรือตามชายฝั่งแม่น้ าโขง 
     34. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ 
     35. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร 
                   ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร 
     36. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ 
     37. ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม 
                   ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม 
     38. ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน 
                   ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน 
     39. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ 
     40. ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน 
     41. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ 
     42. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา 
     43. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ 
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     44. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้ง 
                   ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี 
     45. ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานหัวหิน 
     46. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่าน   
                    ตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ 
     47. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ ท าเลจอดเรือใกล้เกาะหลีเป๊ะ 
     48. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานตรัง 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่ารายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา มัคคุเทศก์
จ าเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเนื่องจากจะได้ทราบว่าประเทศใดจ าเป็นที่จะต้องท าวีซ่าก่อนเข้า
ประเทศ หรือประเทศใดไม่ต้องใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับมัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยว 
ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้ รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต 
หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษกับประเทศไทยโดยสามารถพ านักอยู่ได้ไม่เกิน  
30 วัน รายชื่อประเทศที่ได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทาง
ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษกับประเทศไทยโดยสามารถพ านักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน รายชื่อ  
18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) และ การตรวจลงตรา (Visa On Arrival) ประเภท
นักท่องเที่ยวตามช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่ก าหนดไว้ 42 แห่ง เป็นต้น 
 

สรุป 

 

 มัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าและออกนอกราชอาณาจักร เพ่ือจะต้องคอย
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และท าให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เช่น การเตรียมเอกสารต่างๆ ขั้นตอน วิธีการในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับศุลกากร ตลอดทั้งรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา โดยสิ่งที่มัคคุเทศก์
ควรรู้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้คือ 1) ประเภทของหนังสือเดินทางและวีซ่า 2) การตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว 3) วิธีการศุลกากรส าหรับนักท่องเที่ยว  และ 4) รายชื่อประเทศ
ที่ได้รับการยกเว้นในการตรวจลงตรา โดยเนื้อหาดังกล่าวนับว่ามีความส าคัญกับอาชีพของมัคคุเทศก์
เป็นอย่างยิ่ง ท าให้มัคคุเทศก์มีความพร้อมก่อนการเดินทาง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ได้  
 

 

 

 

 

 

 

 



129 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. ประเภทของหนังสือเดินทางมีก่ีประเภท และหนังสือเดินทางประเภทใดที่ใช้ส าหรับนักท่องเที่ยว 
2. เมื่อนักท่องเที่ยวท าหนังสือเดินทางหายในฐานะที่ท่านเป็นมัคคุเทศก์ท่านจะท าอย่างไร 

3. จงอธิบายลักษณะของหนังสือเดินทางประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. ประเภทวีซ่าส าหรับการตรวจลงตรามีก่ีประเภท 
5. นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยสามารถน าเงินออกจากประเทศได้คนละเท่าไหร่ 
6. ของต้องห้ามหมายถึงอะไร และมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่างประกอบ 
7. จงอธิบายและยกตัวอย่างของยกเว้นภาษีน าเข้า 
8. รายชื่อประเทศท่ีได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทาง 

ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษกับประเทศไทยโดยสามารถพ านักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน มี
ประเทศใดบ้าง 

9. รายชื่อประเทศท่ีได้ท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย 
โดยสามารถพ านักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน มีประเทศใดบ้าง 

10. จงยกตัวอย่างด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยมาอย่างน้อย 10 ที่ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

เร่ือง เทคนิคการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการน าเท่ียว 
หัวข้อเนื้อหา 

1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
2. เทคนิคการน าเที่ยว 

 3. การวางแผนในการน าเที่ยว 

 4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 
 5. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

2. อธิบายเทคนิคการน าเที่ยว 

 3. ชี้แจงวิธีการการวางแผนในการน าเที่ยว 
 4. บอกปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปรายกลุ่มย่อย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนบทที่ 7 โดยใช้ Powerpoint ในการ
น าเสนอ 

    2.2 แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม ครูผู้สอนชี้แจงการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แล้วมอบหมายให้ศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เทคนิคการน า
เที่ยว และวิธีการการวางแผนในการน าเที่ยว  

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเทคนิคการน าเที่ยว 
กลุ่มท่ี 3 ศึกษาวิธีการการวางแผนในการน าเที่ยว 

    2.3 ครูผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแสดงความคิดเห็น การจับประเด็นส าคัญ และ
การสรุปความ 

    2.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอสาระท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
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2.5 ครูผู้สอนซักถาม นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
2.6 ครูผู้สอนยกตัวอย่างปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว เกี่ยวกับ

ปัญหาจากนักท่องเที่ยว ปัญหาจากผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ ปัญหาจากยานพาหนะ ปัญหาจาก
คนขับรถ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา 

2.7 ครูผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และสรุปประเด็นปัญหา 
2.8 ครูผู้สอนอธิบายสรุปเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมเติม 

2.9 สรุปเนื้อหาและให้ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

    1. Powerpoint สรุปประเด็นเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 7 
    2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 7 

3. ค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
    3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 

4. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 



 

บทท่ี 7 
เทคนิคการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 

 
 มัคคุเทศก์คือผู้ที่ให้ความรู้ คอยอ านวยความสะดวก และให้บริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่การไปรับนักท่องเที่ยวจนกระทั่งไปส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติ
หน้าที่นั้นอาจมีเหตุสุดวิสัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เพ่ือเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
การท างานน้อยที่สุด มัคคุเทศก์จะต้องมีการวางแผนและมีความเตรียมพร้อมก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
โดยจะต้องท าการศึกษาด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพ่ือที่จะทราบความต้องการและสามารถ
บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านเทคนิคการน าเที่ยว ตลอดทั้งการวางแผนและ
เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นอาชีพมัคคุเทศก์จึงต้องมีความ
เข้าใจในหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมีความเรียบร้อย 

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
 
 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องส าคัญที่มัคคุ เทศก์ควรทราบ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวแต่ละชาติมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม รวมถึงการแสดงออกต่างๆ ดังนั้น
มัคคุเทศก์จึงต้องมีความรู้ในด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติ เพ่ือที่จะได้บริการอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และก่อนที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้เรื่องของ
นักท่องเที่ยว ซ่ึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่านักท่องเที่ยวเอาไว้หลายท่านดังนี้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, (2555: 46) นักท่องเที่ยว (Tourist) ตามความหมายของสันนิบาตชาติ
ที่ได้ให้ค านิยามไว้ในปี พ.ศ. 2480 ว่านักท่องเที่ยว หมายถึงบุคคลที่เดินทางอยู่ในประเทศหนึ่ง
ประเทศใดที่มิใช่บ้านเมืองที่อาศัยอยู่เป็นประจ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงและได้ขยายความ
ต่อไปอีกว่า บุคคลเช่นใดนับเป็นนักท่องเที่ยวและบุคคลเช่นใดไม่นับเป็นนักท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ 
 1. บุคคลที่นับเป็นนักท่องเที่ยวได้แก่ 
     1.1 ผู้เดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือสุขภาพ 
     1.2 ผู้เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     1.3 ผู้เดินทางเพ่ือท าธุรกิจการค้าบางประการ 
     1.4 ผู้เดินทางมากับเรือที่เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ า แม้จะแวะพักอยู่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมงก็ตาม 
 2. บุคคลที่ไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
     2.1 ผู้เดินทางมาเพ่ือประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรือประกอบธุรกิจที่มีรายได้ในประเทศ
นั้น โดยจะมีสัญญาไว้กับผู้ใดหรือไม่ก็ตาม 
     2.2 ผู้เดินทางมาเพ่ือตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น 
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2.3 ผู้เดินทางข้ามพรมแดนไปท างานนอกประเทศของตน 

     2.4 ผู้เดินทางเพ่ือเข้าไปเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่ที่จัดไว้เป็นหอพัก 

     2.5 ผู้เดินทางผ่านโดยมิได้แวะลงจากยานพาหนะเลยแม้ว่าจะเดินทางอยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงก็ตาม 
     2.6 ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยทางศาสนาไปอยู่ต่างประเทศหรือผู้ลี้ภัยสงคราม 
 Swarbrooke และ Horner, (1999) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวหมายถึงบุคคลที่ซื้อทัวร์เหมาจาก
บริษัททัวร์ ขณะที่นักเดินทางหมายถึงบุคคลที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และยังมีนัยที่เพิ่มเติมขึ้นมา
อีกว่าพฤติกรรมของนักเดินทางมีลักษณะที่เหนือกว่าหรือดีกว่านักท่องเที่ยวดังนั้น คนที่ซื้อทัวร์เหมาก็
ต้องการที่จะมองตัวเองเป็นนักเดินทางไม่ใช่นักท่องเที่ยว 
 คณะผู้เข้าประชุมในการประชุมสัมมนาว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวขององค์การ
สหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมเมื่อ ค.ศ. 1963 ค าจ ากัดความนี้ได้รับการแก้ไขเล็กน้อย และได้
กลายเป็นค าจ ากัดความขององค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ค า
จ ากัดความค าว่า “นักท่องเที่ยว” หรือ tourist ดังนี้ (World Tourism Organization, 1995: 240) 
 ค าว่าผู้เยี่ยมเยียนระหว่างประเทศ (International Visitor) หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่เดินทางไป
ยังประเทศอ่ืนๆที่ไม่ใช่ประเทศที่เขาพักอาศัยอยู่ตามปกติ โดยมีจุดประสงค์หลักที่ไม่ใช่เพื่อท ากิจกรรม
ประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้จากประเทศที่เขาไปเยือน และเป็นบุคคลที่เข้าไปพักอยู่ในประเทศ
นั้นเป็นเวลา 1 ปี หรือน้อยกว่าค าจ ากัดความนี้ครอบคลุมผู้เยี่ยมเยียน (Visitor) 2 ประเภท คือ 
นั กท่ อ ง เที่ ย วต่ า งช าติ  (International Tourist) และนั กทั ศนาจรต่ า งช าติ  (International 
Excursionist) ซึ่งอาจจะให้ค าจ ากัดความได้ดังต่อไปนี้ 
 นักท่องเที่ยวต่างชาติ หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนตามค าจ ากัดความข้างต้นที่พั กอยู่อย่างน้อย  
1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปีในประเทศที่เข้าไปเยือน โดยมีจุดประสงค์ที่จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ความเพลิดเพลิน (Pleasure) พักผ่อน ชมวัฒนธรรม เล่นกีฬาเยี่ยมเยียนญาติมิตร และ
เพ่ือความเพลิดเพลินรูปแบบอื่นๆ 
 2. ทางด้านวิชาการ (Professional) ประชุมท าภารกิจ (Mission) ติดต่อธุรกิจ (Business)  
 3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการท่องเที่ยวอ่ืน รักษาสุขภาพ แสวงบุญ นักทัศนาจรต่างชาติ หมายถึง  
ผู้เยี่ยมเยือนตามค าจ ากัดความข้างบนแต่ไม่ได้มีการพักค้างคืนในประเทศท่ีเข้าไปเยือน  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวหมายถึงผู้ที่ เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ อ่ืนเ พ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเพ่ือหารายได้ และนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น  
3 ประเภท คือ 1) นักท่องเที่ยวที่ไปกับบริษัททัวร์ ชอบความสะดวกสบาย 2) นักเดินทางชอบเดินทาง
แบบผจญภัยและเดินทางด้วยตัวเอง 3) ผู้มาเยือน คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่
อ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง 
 เมื่อท าความเข้าใจกับความหมายและประเภทของนักท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่มัคคุเทศก์จะต้อง
ทราบในล าดับต่อไปคือพฤติกรรมของนักท่องเที่ย วในแต่ละประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวเอเชียหลายเชื้อชาติที่ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลี นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
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และอเมริกันที่ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเช่นกัน จึงขอยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวในประเทศ
ต่างๆ ดังนี้ (พิมพรรณ สุจารินพงค์, 2559: 89-92) 
 1. นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ลักษณะการเดินทาง ชอบการเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางแบบ
แพ็คเก็จทัวร์แหล่งท่องเที่ยวชอบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทชายทะเล โรงแรมชอบนอนเตียง
แยก (Twin Room) และชอบห้องพักที่มีสัญลักษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น มีน้ าอุ่นไว้บริการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน ชอบอาหารของท้องถิ่น ไม่นิยมอาหารรสจัด ร้านอาหารต้องสะอาด บริการรวดเร็ว 
และต้องมีพนักงานหญิงคอยบริการประจ าโต๊ะ และเป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยสุภาพ มักจะปฏิบัติพนักงานผู้
ให้บริการอย่างดี ท าตามค าแนะน าของพนักงาน ไม่ค่อยแสดงอารมณ์โกรธเมื่อได้รับบริการที่ไม่ดี โดย
เลือกที่จะเงียบและเลือกไปใช้บริการที่อ่ืนแทนพฤติกรรมที่ พึงระวังกับชาวญี่ปุ่น เช่น หลีกเลี่ยงการ
สบตาเนื่องจากเป็นการกระท าที่ไม่สุภาพห้ามแตะเนื้อต้องตัว เรียกชื่อด้วยการใช้ค าหน้านามตามด้วย
นามสกุล 
 2. นักท่องเที่ยวเกาหลี ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางเป็นหมู่ คณะและครอบครัวแหล่ง
ท่องเที่ยวชอบแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโรงแรม ชอบพักโรงแรมระดับประหยัด สามารถส่งเสียงดังได้
และโรงแรมนั้นควรมีบริการคาราโอเกะ ชอบรับประทานอาหารรสจืด อาหารจ าพวกเนื้อ เช่น เนื้อวัว 
ปลา และกิมจิ (ผักดอง) ชอบดื่มสุราระหว่างอาหารเย็น และเวลารับประทานอาหารส่วนใหญ่จะ
รับประทานให้หมดจานอุปนิสัยอ่ืนๆ มีความรักชาติรุนแรง ชอบซื้อของที่ระลึก กีฬาโปรด คือ กอล์ฟ 
 3. นักท่องเที่ยวฮ่องกง ลักษณะการเดินทางชอบการเดินทางเป็นหมู่คณะและชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวในเมือง ชอบพักโรงแรมระดับกลาง สะอาดและปลอดภัย อาหารชอบรับประทานอาหาร
ประเภทผัก ผลไม้อุปนิสัยอ่ืนๆ ชอบแต่งกายสีฉูดฉาด บางครั้งอาจจะขัดแย้งกับวัย ชอบคุยเสียงดัง 
และชอบซื้อของที่ระลึก 
 4. นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นกลุ่มนักเดินทางที่กังวลเรื่องความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบ
ร้องทุกข์เม่ือได้รับบริการที่ไม่ดี เนื่องจากชาวจีนมองว่า การแสดงอารมณ์ต่างๆ ในด้านลบต่อหน้าผู้อ่ืน 
เช่นการวิจารณ์ การบ่น การแสดงความโกรธ เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า และมองเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวเป็น
เรื่องท่ีไม่เหมาะสม 
 5. นักท่องเที่ยวเยอรมัน ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางแบบอิสระชอบแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ชอบพักโรงแรมที่ติดกับธรรมชาติ เช่น โรงแรมรีสอร์ท ที่พักแรมต้องสะอาดปลอดภัย ชอบ
รับประทานอาหารเช้าแบบอังกฤษ และชอบทาน โยเกิร์ท (Yoghurt) ไม่ชอบรับประทานอาหาร
จ าพวกเนื้อ 
 6. นักท่องเที่ยวอังกฤษ ชอบการเดินทางแบบอิสระแหล่งท่องเที่ยวชอบประเภท
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชอบพักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาตรฐานชอบรับประทานอาหารแบบอังกฤษ รับประทานอาหารเที่ยงเป็นอาหารมื้อหลัก 
อุปนิสัยอื่นๆ ไม่ชอบวิจารณ์เรื่องส่วนตัวคนอ่ืน กีฬาโปรดคือ ล่าสัตว์ แล่นเรือ  
 7. นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางแบบอิสระแหล่งท่องเที่ยวชอบ
ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และผลงานทางศิลปะโรงแรม ชอบโรงแรมค่อนข้างหรู มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับมาตรฐาน อาหารนิยมทางอาหารเช้า แบบอังกฤษ อุปนิสัยอื่นๆ สุขุมอดกลั้น 
ไม่โวยวาย แก้ปัญหาด้วยเหตุผล เคารพสิทธิของผู้อื่น กีฬาโปรดคือ Cricket และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยง ชาวฝรั่งเศสไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเรียกพวกเขาด้วยชื่อหรือถามถึงอาชีพ แต่จะ
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พึงพอใจอย่างมากหากมีคนถามถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติ เพราะมีความภูมิใจเกี่ยวกับ
ชาติของตนเองเป็นอย่างมาก 
 8. นักท่องเที่ยวอเมริกัน ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางแบบอิสระชอบแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชอบเดินป่า พักโรงแรมระดับหรู 5 ดาวถึงปานกลาง สะอาด 
ปลอดภัย อาหารเช้านิยมรับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกัน และชอบลองชิมอาหารในท้องถิ่น
อุปนิสัยอ่ืนๆ ชอบซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องเพชร กีฬาโปรดคือ ด าน้ าตื้น เรือใบ ปีนเขา ส่วน
ความคาดหวังในคุณภาพบริการจะมากกว่าชาวยุโรป และคุ้นเคยกับการให้ทิป (Tip) ข้อพึงระวังกับ
ชาวอเมริกัน เช่น พยายามสบตาในขณะที่สนทนาเพ่ือแสดงความจริงใจ มีความตรงต่อเวลา มีการ
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ควรทักทายด้วยการจับมือและจับแน่นๆ 
 9. นักท่องเที่ยวออสเตรเลีย ชอบเดินทางแบบอิสระชอบแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โรงแรมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง สะอาด ปลอดภัย ชอบ
ลองรับประทานอาหารในท้องถิ่น กีฬาโปรดส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาประเภทผจญภัย เช่น เดินป่า ปีนเขา 
และ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นคนที่มีนิสัยง่ายๆ ไม่ชอบการให้บริการที่เป็นทางการมากนัก 
แนวโน้มเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ข้อพึงระวังกับชาวออสเตรเลีย เช่น ไม่
ชอบให้ถามถึงการศึกษาและความส าเร็จอ่ืนๆ ชอบให้เรียกชื่อตนเองแม้จะเป็นการพบปะกันในครั้ง
แรกก็ตาม เป็นคนตรงเวลา 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวหมายถึงผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่อ่ืนเพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเพ่ือหารายได้ และนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ 1) นักท่องเที่ยวที่ไปกับบริษัททัวร์ ชอบความสะดวกสบาย 2) นักเดินทางชอบเดินทาง
แบบผจญภัยและเดินทางด้วยตัวเอง 3) ผู้มาเยือน คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่
อ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ลักษณะการเดินทาง ชอบการเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางแบบแพ็คเก็จ
ทัวร์แหล่งท่องเที่ยวชอบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทชายทะเล นักท่องเที่ยวเกาหลี ลักษณะการ
เดินทางชอบเดินทางเป็นหมู่คณะและครอบครัวแหล่งท่องเที่ยวชอบแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโรงแรม 
นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นกลุ่มนักเดินทางท่ีกังวลเรื่องความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบร้องทุกข์เมื่อ
ได้รับบริการที่ไม่ดี นักท่องเที่ยวเยอรมัน ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางแบบอิสระชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชอบพักโรงแรมที่ติดกับธรรมชาติ เป็นต้น 

 

เทคนิคการน าเที่ยว 
 
 เทคนิคการน าเที่ยวนั้นมัคคุเทศก์จะต้องเป็นผู้ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา รู้จักสังเกต
พฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว มีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ นอกจากนั้นต้องอาศัยการ
สะสมประสบการณ์ในการน าเที่ยว สิ่งต่างๆเหล่านี้จะท าให้มัคคุเทศก์รู้จักวิธีการปฏิบัติต่อ
นักท่องเที่ยว ท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งเทคนิค
นั้นอาจเกิดขึ้นเองเฉพาะตัว โดยในเนื้อหาจะขอกล่าวถึงเทคนิคน าเที่ยวที่ส าคัญแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ (เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว, 2545: 204-121) 
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 1. เทคนิคการน าชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา และมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากทวีปยุโรป และอเมริกา แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติในไทยแบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดและทะเล ซึ่งมี 50 แห่ง และประเภท
ธรรมชาติอีก 432 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดและทะเลมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมเรียกว่า “น่านน้ า
ไทย” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามติดอันดับของโลก เช่น อ่าวแม่ร าพึง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะภูเก็ต เกาะสมุย 
อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่
จ าแนกได้หลายประเภท เช่น ถ้ าน้ าตก ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เขื่อน อ่างเก็บน้ า ซึ่งได้แก่ ถ้ าดาวดึงส์ 
จังหวัดกาญจนบุรี น้ าตกทีลอซู จังหวัดตาก ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น สถานที่เหล่านี้
เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์ไว้คู่ประเทศไทยต่อไป ดังนั้น มัคคุเทศก์ซึ่งเป็นบุคคลที่
อยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น จึงควร
มีการเตรียมการตั้ งแต่ก่อนออกเดินทางจนกระทั่ งสิ้นสุดการเดินทาง เ พ่ือช่วยกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนนานที่สุด เพ่ือช่วยรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศด้วย 
     1.1 โปรแกรมก่อนออกเดินทาง การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมตัว
ก่อนออกเดินทาง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ขณะที่ไปเยือน 

          1.1.2 วัตถุประสงค์ 
         1.1.2.1 ให้ข้อมูล เช่น เอกสารต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ ผู้คน 
รวมทั้งแนะน าเรื่องความส าคัญของการอนุรักษ์สถานที่ท่ีจะไปเยือน 
         1.1.2.2 ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษ 
         1.1.2.3 ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวให้พิจารณาไว้ล่วงหน้าถึงผลกระทบกับ
สถานที่ที่จะไปเยือนรวมทั้งข้อควรปฏิบัติตนขณะเดินทาง โดยมีความมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบต่อ
ท้องถิ่นให้น้อยที่สุด 
  1.1.3. เทคนิค 
          1.1.3.1 การบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนและระบบนิเวศของพ้ืนที่ที่จะไปเยือนไว้
ในเอกสารก่อนเดินทางโดยเน้นความส าคัญของการอ่านข้อมูลก่อนเดินทาง เช่น บรรณานุกรม 
หนังสือที่คัดเลือกมา และข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติมส าหรับจุดมุ่งหมายปลายทางแต่ละแห่ง 
          1.1.3.2 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีเหตุผลดีโดยใช้ตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่ 
ผู้มาเยือนอาจพบ 
          1.1.3.3 ก าหนดจริยธรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งจะประกอบด้วย
พฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติในพ้ืนที่เป็นธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
          1.1.3.4 จัดหาข้อมูลเรื่องอุปกรณ์ เสื้อผ้า และสิ่งของส่วนตัวที่เหมาะกับเขตที่
จะไปเยือน 
          1.1.3.5 เตือนเรื่องอาหารที่จะน าไปรับประทาน ซึ่งจะไปสร้างภาระเป็นของ
เหลือทิ้งในพื้นที่นั้น 
         1.1.3.6 ให้ข้อมูลเรื่องต่างๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะเป็นของผิดกฎหมาย 
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         1.1.3.7 ให้ข้อมูลเพ่ือป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวน าสิ่งต่างๆ ที่ เป็นของ
แปลกปลอมเข้าสู่ระบบนิเวศน์ของท้องถิ่น ซึ่งมักจะเป็นการน าเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 
   1.1.4 ผลประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
         1.1.4.1 นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสอย่างเต็มที่เพ่ือชมชีวิตสัตว์ป่า และเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ก่อนออกเดินทาง 
         1.1.4.2 นักท่องเที่ยวต้องการความตระหนัก หรือมีจิตส านึกว่าการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 
         1.1.4.3 นักท่องเที่ยวมีอุปกรณ์และเสื้อผ้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีไปเยือน 
     1.2 โปรแกรมน าเที่ยว หลักการทั่วไปของการน าเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความพร้อม  
(โดยการให้ข้อมูลล่วงหน้า) ที่จะพบกับวัฒนธรรม และสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ที่จะไปเยือน 
          1.2.1 วัตถุประสงค์ 
         1.2.1.1 เพ่ือให้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยสอนนักท่องเที่ยวให้มีความ
ระมัดระวังเมื่อเข้าไปถึงพ้ืนที่ที่จะไปเยือน 
         1.2.1.2 ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสภาพสังคมและ
การเมืองในพ้ืนที่ที่เดินทางไปเยือน 
         1.2.2.3 ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่นและความพยายามด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  1.2.2 เทคนิค 
          1.2.2.1 จัดการปฐมนิเทศผู้น าอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ตามความอ่อนไหวของสภาพแวดล้อมที่ไปเยือน 
          1.2.2.2  ให้ค าอธิบายที่มีคุณภาพดีตลอดเวลา อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ที่มา
ของธรรมชาติของท้องถิ่น ระมัดระวังเรื่องการติดต่อกับคนท้องถิ่น เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทาง
วัฒนธรรม 
          1.2.2.3 บรรยายสรุปก่อนไปถึงในแต่ละที่ รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ที่ควร
หลีกเลี่ยงในพ้ืนที่ที่เข้มงวดในการปฏิบัติตัว ความตื่นตัวเป็นพิเศษต่อพันธุ์สัตว์ที่เปราะบาง และเป็น
อันตรายได้ง่าย พ้ืนที่ที่มีเขต (Zone) ที่ชัดเจน เพ่ือรักษาชีวิตสัตว์ป่าท้องถิ่น รวมทั้งกฎข้อบังคับของ
ท้องถิ่น 
           1.2.2.4 การใช้เวลาบนท้องถนนระหว่างการเดินทางเพ่ือให้มีการพูดคุยกัน
ในลักษณะที่จะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวต่อพ้ืนที่ที่จะไปเยือน 
  1.2.3 ผลประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
          1.2.3.1 ได้ทราบว่าจะใช้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมอย่างไรให้มีผลกระทบ
ด้านลบน้อยที่สุด 
          1.2.3.2 เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องธรรมชาติ วัฒนธรรมของชุมชน คุณค่า
ของท้องถิ่น 
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          1.2.3.3 เกิดความเข้าใจในบทบาทของการเป็นนักท่องเที่ยว และการมีส่วน
ช่วยเหลือ ในด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่น ตลอดจนความพยายามท่ีจะให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความ
ยั่งยืน 
    1.3 การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยว
ให้น้อยที่สุด โดยการให้เอกสารไปอ่าน การบรรยายสรุปพร้อมยกตัวอย่าง รวมทั้งเสนอแนะพฤติกรรม
ที่ถูกต้อง 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ 
        1.3.1.1 เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ลดผลกระทบด้านลบ โดยการเพ่ิมความ
เข้าใจเรื่องความเปราะบางของสภาพแวดล้อม 
        1.3.1.2 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการกระท า
โดยตั้งใจเรื่องความเปราะบางของสภาพแวดล้อม 
         1.3.2 เทคนิค บริษัทน าเที่ยวควรจะชักชวนและแนะน าลูกค้าในเรื่องต่อไปนี้ 
        1.3.2.1 การบรรยายสรุปให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับข้อบังคับในท้องถิ่น 
        1.3.2.2 จัดหาค าแนะน าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ไปเยือน 
        1.3.2.3 สรุปย่อยให้นักท่องเที่ยวทราบเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสม อาทิ 
พฤติกรรมช่วงการล่องเรือแคนู การตั้งแคมป์ การอยู่ท่ามกลางสัตว์และพืช รวมทั้งในเรื่องขยะของเสีย
ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
        1.3.2.4 แนะน านักท่องเที่ยวทุกคนเรื่องระดับความยุ่งยากของการท่องเที่ยวแต่
ละครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการขาดประสบการณ์หรือ
ความสามารถที่จะหลบหลีกพ้ืนที่ที่ยังไม่คุ้นเคย 
        1.3.2.5 ไม่ส่งเสริมความคาดหวังที่อาจเกิดขึ้นจริงที่จะได้พบเห็นสัตว์ป่า  
โดยการอธิบายทุกๆ แง่มุมของระบบนิเวศ 
        1.3.2.6 แนะน าเรื่องไม่ให้เก็บของที่ระลึกของพ้ืนที่ธรรมชาติ เช่น กระดูกและ
เปลือกหอย นอกจากว่าทางการท้องถิ่นจะยินยอมเป็นกรณีพิเศษ 
        1.3.2.7 ไม่ส่งเสริมความคาดหวังที่อาจเกิดขึ้นจริงที่จะได้พบเห็นสัตว์ป่า 

โดยการอธิบายทุกๆ แง่มุมของระบบนิเวศ 
        1.3.2.8 แนะน าเรื่องไม่ให้เก็บของที่ระลึกของพ้ืนเมืองที่ธรรมชาติ เช่น กระดูก
และเปลือกหอย นอกจากว่าทางการท้องถิ่นจะยินยอมเป็นกรณีพิเศษ 
        1.3.2.9 พยายามแนะน าไม่ให้ซื้อของพ้ืนเมืองพิเศษ โดยเฉพาะที่ท ามาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกคุกคาม เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 
  1.3.3 ผลประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว 
         1.3.3.1 เรียนรู้วิธีเดินทางโดยไม่ทิ้งรอยเท้า 
         1.3.3.2 ได้รับรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ
สภาพแวดล้อม 
         1.3.3.3 ได้ทราบกฎและข้อบังคับของเขตพ้ืนที่ธรรมชาติ และความจ าเป็นที่
จะต้องท าตามกฎเหล่านั้น เช่น กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติต่างๆ 
             1.4 ข้อควรค านึงในการน าชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ าและทางทะเล  
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         1.4.1 การแต่งกาย มัคคุเทศก์จะต้องแนะน าให้นักท่องเที่ยวทราบว่าการในการเที่ยว
แต่ละครั้ง ควรแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานที่และลักษณะการเดินทาง เช่น การท่องเที่ยว
โดยทางเรือ ต้องแนะน านักท่องเที่ยวให้ใส่ชุดที่สบายๆ เนื้อผ้าเบาบางไม่หนัก กางเกงอาจจะใส่กางเกง
ขาสั้นหรือขายาวก็ได้แต่ต้องไม่เป็นกางเกงที่มีเนื้อผ้าหนาและหนักเมื่อเปียกน้ า ไม่ควรที่จะใส่กางเกง
ยีนส์หรือเสื้อยีนส์ในการท่องเที่ยวทางน้ า เพราะเนื้อผ้าจะมีลักษณะหนาและหนักท าให้ไม่สะดวกใน
การลงเล่นน้ า 
         1.4.2 สัมภาระที่น าติดตัวไป จะต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบว่าควรจะเอาสัมภาระ
อะไรไปบ้างและไม่ควรน าอะไรไปบ้าง เพ่ือจะได้สะดวกในการจัดเก็บและก่อให้เกิดความสบายใจแก่
นักท่องเที่ยว ไม่ต้องกังวลถึงสิ่งของที่น ามาสิ่งที่มัคคุเทศก์จะต้องย้ าเตือนแก่นักท่องเที่ยวทุกครั้ง
เกี่ยวกับสัมภาระที่จะน าติดตัวไปนั้นคือ ของมีค่าต่างๆ เพราะสิ่งของมีค่าเหล่านี้อาจจะเกิดการสูญ
หายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวได้ ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์จึงต้อง
ควรย้ าเตือนในเรื่องเหล่านี้ให้นักท่องเที่ยวทราบ ถ้าสิ่งที่น าติดตัวไปเป็นเอกสาร ให้น าเอกสารเหล่านั้น
บรรจุลงในถุงและปิดผนึกให้แน่นเรียบร้อยเพ่ือป้องกันการเปียกน้ าอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เอกสาร 
  1.4.3 ห้ามมิให้นักท่องเที่ยวดื่มหรือน าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของมึนเมาต่างๆ 

ขึ้นไปบนเรือ เพราของมึนเมาต่างๆ เหล่านี้อาจท าให้นักท่องเที่ยวขาดสติ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดความร าคาญ 
  1.4.4 หากเกิดการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางหรือมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ 
โรคความดันโลหิตสูง จะต้องแจ้งให้มัคคุเทศก์ทราบก่อนล่วงหนหน้าเพ่ือจะได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆ  
เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่เจ็บป่วยเหล่านั้นได้ถูกต้อง และทันท่วงที ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้มัคคุเทศก์ไม่
ควรจะน าบุคคลที่เจ็บป่วยเหล่านั้นเดินทางท่องเที่ยวทางน้ า ควรเปลี่ยนการเดินทางเป็นการท่องเที่ยว
ทางบกแทน เพราะบุคคลที่เจ็บป่วยเหล่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีหากเกิดอุบัติเหตุ 
  1.4.5 ในการท่องเที่ยวทางน้ า มัคคุเทศก์จะต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับ
กฎข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติค าเตือนและค าแนะน าต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ และให้นักท่องเที่ยว
รักษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยหรือป้องกันมิให้นักท่องเที่ยว
เกดิอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางได้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวอยู่บนเรือมัคคุเทศก์จะต้องแนะน าวิธีการใช้
เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลือถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ และให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง
ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ 
 2. เทคนิคการน าชมโบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ จัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured 
attractions) มีลักษณะตรงข้ามกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้
หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงถึง
อารยธรรมความเจริญก้าวหน้าของบริเวณหรือท้องถิ่นนั้นๆ ว่าในสมัยโบราณมีความเจริญก้าวหน้าใน
ด้านใดบ้าง ทรัพยากรเหล่านี้ได้แก่ วัดโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน พระราชวัง 
ก าแพงเมือง พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีมรดกทางด้านนี้อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น 
สภาพเมืองเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย เป็นต้น  
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       แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม มักจะเป็นไปในรูปของลักษณะ
พิธีกรรม งานประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เช่น หมู่บ้านชาวเขา ศูนย์วัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนเมือง 
และสินค้าพ้ืนเมือง ฯลฯ ในประเทศไทยมีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ชนรุ่นหลัง 
ซึ่งได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศกาลกินเจ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก และ 

งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ 
      2.1 เทคนิคการน าชมวัด ในการน าชมวัด สิ่งแรกที่มัคคุเทศก์ควรดูแลนักท่องเที่ยวคือ 
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแต่งกายที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวในขณะชมสถานที่ เช่น  การพูดคุย  
การถ่ายรูปในบริเวณวัด ห้ามการปีนป่ายพระพุทธรูป เป็นต้น เมื่อนักท่องเที่ยวทราบว่าจะไปชมวัด 
มัคคุเทศก์จะท าอย่างไร หาวิธีโน้มน้าวอย่างไรให้เขาเกิดความสนใจต้องการไปชม มัคคุเทศก์ควร
อธิบายว่า วัดที่จะพาไปชมนี้มิใช่ในความหมายว่า Temple เพราหมายถึงเป็นที่ที่รวมทั้งหมดของในที่
สถานแห่งนั้น มัคคุเทศก์ไม่ควรน านักท่องเที่ยวไปดูสถานที่อย่างเดียว แต่มัคคุเทศก์ก็ควรแสดงให้เขา
เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพระหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดว่าเป็นอย่างไร คนไทยเมื่อมีสิ่งที่ดีที่สุดบางคนก็
น ามาถวายวัด บางคนไม่มีที่อยู่ก็มาอาศัยวัด สัตว์เลี้ยงต่างๆ หากเจ้าของไม่ต้องการหรือมีมากเกินไปก็
เอามาให้ทางวัด มัคคุเทศก์ควรโน้มน้าวให้เกิดความแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวสนใจอยากไปชมวัด
ของไทย การอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟัง ควรพูดถึงหลักความจริง ไม่ควรอ้างนิยายปรัมปรา และ
มัคคุเทศก์ควรให้เกียติกับมัคคุเทศก์ที่ก าลังพูดอยู่ ถ้าเขาพูดผิดก็อย่าให้เขาได้อาย ควรบอกเขาเมื่อมี
โอกาสอยู่เฉพาะล าพัง และควรให้กลุ่มของตนอยู่ห่างจากกลุ่มมัคคุเทศก์ผู้อ่ืนบ้าง ถ้าเขาก าลังอธิบาย
อยู่ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ มัคคุเทศก์ควรจ า วัน เดือน ปี พ.ศ. ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวกับวัดได้อย่างแม่นย าถูกต้อง จะสร้างความเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยว ในการน าทัวร์ Inbound 
มัคคุเทศก์ควรเชี่ยวชาญด้านประวัติความเป็นมาและสถาปัตยกรรมของวัดในพุทธศาสนา ตลอดจน
ข้อมูลด้านพุทธศิลป์ เพราะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรป 
     2.2 เทคนิคการน าชมวัง ในการน าชมวัง ถ้ามัคคุเทศก์จ า พ.ศ. ได้จะดี พ.ศ. ตั้งแต่รัชกาล
ที่1 ถึงรัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ จะท าให้ทราบเหตุการณ์ต่างๆ ได้เข้าใจขึ้น และได้ช่วยในการ
เปรียบเทียบว่าของไทยตรงกับตรงกับสมัยนี้ถ้าของชาติอ่ืนตรงกับยุคสมัยไหน เวลาอธิบายให้นักท่อง
เที่ยงฟัง เขาจะเข้าใจดีขึ้น ยิ่งทราบประวัติได้ก็ยิ่งดีมากรัชกาลใดโปรดอะไร เล่าเรื่องราวของราชวงศ์
ได้ จะท าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะฟังมากขึ้น รู้ที่เปรียบเทียบประวัติศาสตร์บางวันได้ก็ยิ่งดี เป็นการ
พิสูจน์ว่าเราเก่งจริง มัคคุเทศก์ต้องมีความรอบรู้ในเหตุการณ์บ้านเมืองด้วย ต้องท าความรู้จักกับชาติ
ของนักท่องเที่ยวที่จะมาต้องตอบค าถามให้เขาพอใจ ตอบตามความเป็นจริง เลือกตอบแต่ในด้านดี 
แต่ก็ไม่ใช่ยกยอจนเลอเลิศ เรื่องเกี่ยวกับศาสนา การเมือง ราชวงศ์ เรื่องของเมืองไทย เป็นเรื่อง
อันตราย ถ้าเลี่ยงเสีย ถ้าจ าเป็นต้องพูดก็ให้ระมัดระวังในค าพูดของท่านด้วย 
 3. เทคนิคการน าชมแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ในประเทศไทย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
มัคคุเทศก์ควรทราบประวัติ ความส าคัญ และรายละเอียดของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ 
เพราะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และลักษณะพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นที่นิยมส าหรับ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และหาดูได้ยาก เช่น ทัวร์ตลาดน้ าด าเนินสะดวก ซึ่งมีเทคนิคการน าชมเป็น
ตัวอย่างดังนี้ 
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    3.1 ทัวร์ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เป็นทัวร์ที่นิยมจัดกันมากในปัจจุบันเพราะไทยเคยถูก
เปรียบเทียบเสมือนกับ “เวนิสตะวันออก” ที่อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นอกจากจะมีคน
พายเรือขายของกันมากแล้ว อาชีพของชาวบ้านนี้ยังท านา ถ้ามัคคุเทศก์มีความรู้เกี่ยวกับการท านา 
ตั้งแต่เริ่มไถ หว่าน เก็บเกี่ยว เรื่อยไปจนกลายเป็นข้าวสุกที่เรารับประทานอยู่ได้ก็จะดี ยิ่งทราบว่าที่นา
ไร่หนึ่งปลูกข้าวได้เท่าไหร่ ก็ยิ่งจะดีมาก ถือว่ามัคคุเทศก์ผู้นั้นมีความรอบรู้อย่างแท้จริง ท าให้คนฟัง
สนใจ และนิยมในตัวมัคคุเทศก์นั้นมาก นอกจากท านาแล้ว ยังมีมะพร้าวอีก ก็ท านองเดียวกันสวน
มะพร้าวชนิดหนึ่งมีมะพร้าวกี่ต้น ต้นหนึ่งได้ผลเท่าไหร่ ปลูกกี่ปีจึงขายได้ ขายได้ผลละเท่าไหร่ ก าไรดี
ไหม ประโยชน์ของมะพร้าว ฯลฯ ก่อนมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวไปที่ใดก็ตามควรศึกษาภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และเรื่องที่จะพูดให้ดีเสียก่อน หากไม่ทราบก็ตอบว่าไม่ทราบ ผลัดเขาไว้ก่อน และค่อยตอบ
ให้เขาทราบภายหลัง อย่าโกหกพูดเพียงให้พ้นตัว ให้ความรู้ที่ผิดๆ แก่เขา หากเขาทราบว่าสิ่งที่ถูกเป็น
เช่นไรแล้วพูดต่อๆ กันไป ก็มักจะไม่ได้รับความเชื่อถือจากพวกเขาอีกเลย ซึ่งจะมีผลต่อการท าทัวร์
ของมัคคุเทศก์เอง เพราะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเช่นคราวก่อน แต่จะมีปฏิกิริยาต่อต้านกลับมา
ในทางลบ เมื่อเห็นชนบทหรือการท านา ท าสวน ท าไร่ ของคนไทยแล้ว ไม่ควรลืมที่จะเปรียบเทียบ
ความเป็นอยู่ของคนไทย อย่าเปรียบในด้านเศรษฐกิจ เพราะประเทศเราก าลังพัฒนา แต่ควร
เปรียบเทียบด้านความสุข สงบ ความสันโดษความยิ้มแย้มเป็นมิตร โอบอ้อมอารีของชาวไทยชีวิตที่
เป็นอยู่ง่ายๆ ไม่แข่งกับเวลาเหมือนคนในประเทศซีกโลกตะวันตก เปรียบความสุขระหว่างชาว
ตะวันออกกับชาวตะวันตก ความผูกพันระหว่างครอบครัวไทย แม้แก่เฒ่าก็ยังได้ใกล้ชิดลูกหลาน 
ก่อให้เกิดความอบอุ่นอย่างไร 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าเทคนิคการน าเที่ยวของมัคคุเทศก์นั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝนจน
เกิดการช านาญ ซึ่งมัคคุเทศก์แต่ละคนอาจมีเทคนิคในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยสามารถสรุปเทคนิคการท างานของมัคคุเทศก์ออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้คือ 1) 
เทคนิคการน าชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2) เทคนิคการน าชมโบราณสถาน แหล่งวัฒนธรรม
ประเพณี และกิจกรรม และ 3) เทคนิคการน าชมแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นต้น  
 

การวางแผนในการน าเที่ยว  
 
 ก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจะต้องมีการวางแผนในการน าเที่ยวก่อนเพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
การวางแผนในการน าเที่ยวนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มัคคุเทศก์ควรทราบ โดยมัคคุเทศก์จะต้องท างาน
ร่วมกับบริษัททัวร์ในกรณีที่เป็นมัคคุเทศก์ประจ ากับบริษัท หรือถ้าเป็นมัคคุเทศก์อิสระก็จ าเป็นที่
จะต้องวางแผนการเดินทางก่อนล่วงหน้าเช่นเดียวกัน ซึ่งการวางแผนในการน าเที่ยวนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2559:92-95) 
 1. การวางแผนระยะยาว คือการจัดวางแผนตั้งแต่ช่วง 5 ปีขึ้นไป โดยมากจะเป็นการ
วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาบริษัทให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนา
บุคคลากร การพัฒนาการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ในการวางแผนระยะ
ยาวนี้จะมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมน าเที่ยว ก าหนดวัตถุประสงค์ก าหนดลูกค้า
เป้าหมาย โดยการจัดการวางแผนท่องเที่ยวจะพิจารณาตามความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น 
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ลูกค้าบางกลุ่มสนใจการท่องเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติทางทะเล หรือความงามของทุ่งหญ้า  
ป่าเขา ดอกไม้ ส่วนบางกลุ่มจะสนใจการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี บางกลุ่มอาจจะสนใจเพียงเพ่ือซื้อของเท่านั้น บริษัทน าเที่ยวจึงต้องก าหนดแนวทาง และ
นโยบายของตนเพ่ือน าไปสู่แผนการที่ต้องปฏิบัติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การวางแผนระยะยาว อาจมี
อะไรบางอย่างที่เกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก เนื่องจากไม่มีใครสามารถบอกอนาคตได้ชัดเจน การ
วางแผนระยะยาวที่ดีจึงควรต้องมีทางเลือกในการท าการตลาดหลายๆทาง ต้องติดตามคาดการณ์
ติดตามกระแสการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยตรวจสอบแนวโน้มกระแสการเดินทาง
ท่องเที่ยวจากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น UNWTO, PATA ททท. เป็นต้น มีการ
เตรียมการด้านสินค้าบริการที่หลากหลายเข้ามารองรับกิจการในอนาคต และเมื่อถึงเวลาก็ปรับใช้ให้
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การวางแผนระยะยาว ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐบาล
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย 
 2. การวางแผนระยะสั้น โดยมากบริษัทน าเที่ยวหรือธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวจะให้
ความส าคัญต่อการวางแผนระยะสั้น เนื่องจากจะเห็นแนวทางความส าเร็จได้ชัดเจนใกล้เคียงความเป็น
จริงกว่า อีกทั้งธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวสูงเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมองอะไรที่ไกลตัวมากเกินไปนัก 
     2.1 การวางแผนจัดน าเที่ยวประจ าปี จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
          2.1.1 ประเภทการจัดน าเที่ยว บริษัทน าเที่ยวต้องมีนโยบายในการจัดน าเที่ยวว่าจะ
จัดน าเที่ยวประเภทใดบ้าง เช่น เน้นรับจัดน าเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศโดยเน้นเที่ยวแบบ
เต็มวัน (One Day) หรือการเที่ยวชมเมือง (City Tour) หรือเน้นจัดน าเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไทยเที่ยว
ภายในประเทศ (Domestic Tour) หรือเน้นจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound Tour) เน้นจัดน า
เที่ยวเป็นหมู่คณะกรุ๊ปเหมา เป็นต้น 
          2.1.2 ภูมิภาค/จุดหมายปลายทาง บริษัทน าเที่ยวมุ่งเน้นการจัดน าเที่ยวสู่ภูมิภาค
ยุโรป เอเชีย หรือ อเมริกา เป็นต้น โดยเน้นหนักประเทศใดบ้าง ถ้าเป็นภายในประเทศมุ่งเน้นภาคหรือ
จังหวัดใด ที่เที่ยวลักษณะไหนบ้าง 
          2.1.3 วัตถุประสงค์ ในการจัดน าเที่ยวแต่ละครั้งควรจะวางวัตถุประสงค์ของการจัดว่า
มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักท่องเที่ยวได้อะไร เช่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ต่างๆ หรือให้ทราบถึง 
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถานที่สวยงามตามธรรมชาติ หรือเน้นให้มีโอกาสได้ซื้อ
ของ หรือเพ่ือให้ได้มีโอกาสได้ลองรับประทานอาหารประจ าท้องถิ่นนั้นๆ หรืออาจเน้นให้มีโอกาสได้
ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น เน้นเพ่ือให้ได้มีโอกาสเล่นกีฬาหรือชมกีฬา เป็นการท่องเที่ยว
ในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ ช็อปปิ้ง ศึกษาดูงานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือเน้นหลายๆ อย่าง เป็นต้น อนึ่ง
ถ้าวางวัตถุประสงค์ในการจัดน าเที่ยวไว้แล้ว บริษัทน าเที่ยวก็ต้องพยายามจัดการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
          2.1.4 ช่วงเวลาของการจัด จ านวนวัน และระยะทางในการจัดน าเที่ยว บริษัทน าเที่ยว
จะจัดน าเที่ยวในช่วงเวลาใดบ้าง ต้องใช้ระยะเวลากี่วัน ต้องพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของ
สถานที่ที่จะไปประกอบกับเวลาว่างของนักท่องเที่ยว เช่น สมมุติว่านักท่องเที่ยวมีช่วงหยุดยาวหน้า
เทศกาล 4 วัน ก็ควรจัดรายการให้สอดคล้องกับวันที่มี ตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวยุโรปนิยมมาเที่ยว
ประเทศไทยอากาศดี แต่ถ้าจะจัดให้นักท่องเที่ยวไทยไปชมดอกทิวลิปบานที่เนเธอร์แลนด์ ก็ต้องจัด
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ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เพราะระยะนั้นเป็นช่วงที่ดอกทิวลิปบาน และเป็นช่วงที่
โรงเรียนในไทยปิดภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองอาจมีเวลาพาบุตรหลานเที่ยว และเป็นช่วงฤดูร้อนที่คนไทย
อยากหลบลมร้อนไปเที่ยวเมืองหนาว และช่วงนั้นยุโรปเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ นักท่องเที่ยวยังไม่มาก
เหมือนช่วงฤดูร้อน ความสะดวกในด้านการบริการของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังไม่มากเหมือนช่วงฤดู
ร้อน หรือถ้าเป็นการเที่ยวในประเทศไทยหน้าหนาวก็ควรเที่ยวภาคเหนือ หน้าร้อนควรเที่ยวภาคใต้ 
เป็นต้น 
           นอกจากนั้นจ านวนวันที่จะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ก็ต้องพิจารณาจากจ านวน
จุดหมายปลายทางท่ีจะแวะ และการให้น้ าหนักความส าคัญต่อสถานที่ที่จะเยี่ยมชมด้วย อย่างไรก็ตาม 
การจัดน าเที่ยวไม่ควรใช้เวลานานเกิน 2 สัปดาห์หรือสั้นกว่านั้น เพราะนักท่องเที่ยวจะมีปัญหาด้าน
อารมณ์ อันเนื่องมาจากความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง คิดถึงบ้าน และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
  ระยะทางก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าใช้เวลานั่งรถนาน โดยไม่ได้แวะเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวใดๆ เลย ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวเบื่อ เกิดการเมื่อยล้า การจัดน าเที่ยวจึงควรค านึงถึงความ
อดทนของนักท่องเที่ยวที่มีขีดจ ากัดด้วย ถ้าเดินทางโดยให้นั่งรถตลอดวันจะท าให้เหนื่อยอาจเจ็บป่วย
ได้ง่าย หรืออาจท าให้นักท่องเที่ยวอ่อนเพลียหลับในขณะร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ชมการแสดง อีกทั้ง
การเดินทางไกลมากจะท าให้เสียเวลาเดินทาง และต้องใช้จ านวนวันเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นในการวางแผน
เรื่องของระยะทาง หากจุดหมายที่ไปไม่มีสิ่งที่น่าสนใจจริงๆ อีกท้ังระยะทางก็ไกล ยิ่งไม่สมควรที่จะจัด
ไปเพราะไม่คุ้มกับการเดินทาง 
  การจัดน าเที่ยวต้องมีการวางแผนประจ าปี บริษัทน าเที่ยวด าเนินธุรกิจมานาน  
ที่มีรายการน าเที่ยวเหมือนเดิมทุกปีดูไม่เหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงบางรายการที่เห็นว่ามี
ข้อบกพร่องออก โดยอาจแก้ไขรายการและเพ่ิมสถานที่เที่ยวใหม่เข้าไป หรือเปลี่ยนกิจกรรมให้ดู
น่าสนใจมากขึ้น โดยก่อนจะวางแผนจัดน าเที่ยว ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุง 
พัฒนาให้การจัดน าเที่ยวน่าสนใจตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เพราะลูกค้าแต่ละคนแต่ละกลุ่ม 
มีความต้องการแตกต่างกัน เช่น กลุ่มสูงอายุ ไม่ต้องการรายการแน่นเกินไป กลุ่มผู้หญิงชอบซื้อของ 
กลุ่มหนุ่มสาวชอบผจญภัย เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามการจัดน าเที่ยวในแต่ละประเภทสามารถจัดได้หลายรูปแบบในลักษณะ
ต่างๆ กันไป และไม่ว่าจะจัดรูปแบบใดก็ตามผู้จัดควรยึดหลักความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
เหมือนๆกันทุกๆ คนที่ว่า “ต้องกินดีอยู่ดี มีที่ซ้ือของ หมายปองสะดวกสบาย ได้รับความรู้ ควบคู่ราคา
ถูก” 
  2.1.5 ความคาดหวังจากลูกค้า ลูกค้าอาจคาดหวังว่าจะได้รับบริการตามที่ต้องการ 
เช่น ต้องการสัมผัสธรรมชาติ อาบแดด ได้เที่ยวสถานบันเทิงที่ตั้งใจมา ได้เยี่ยมชมสถานที่ได้เห็นสิ่ง
แปลกใหม่ๆ หรือได้ซื้อของที่ถูกใจ ถ้าเป็นลูกค้าสูงอายุ ควรจัดการท่องเที่ยวระยะสั้นเผื่อเวลาหยุดพัก
ให้มาก ไม่ควรให้นั่งรถนานทั้งวัน หรือไม่ควรให้เดินชมนานๆ ควรค านึงถึงอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
ดังนั้นการจัดรายการต้องมีความยืดหยุ่นเพราะผู้สูงอายุมักท าอะไรเชื่องช้าเหนื่อยง่ายและอาหารต้อง
กินง่าย แต่ถ้าเป็นการจัดรายการของทัวร์เหมาจ่ายมาเป็นหมู่คณะ หรือเป็นการท่องเที่ยวแบบเพ่ือ
เป็นรางวัลแก่พนักงาน ก็ควรจัดน าเที่ยวโดยเน้นให้มีงานเลี้ยงฉลอง (Party) หรือจัดให้มีกิจกรรม
นันทนาการที่ส่งเสริมความรักสามัคคีในรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างความสนุกสนานครื้นเครงแก่หมู่
คณะได้ไปในตัว สิ่งส าคัญท้ังหลายทั้งปวงที่ลืมไม่ได้คือลูกค้าทุกกลุ่มต้องการให้มีการบริการที่ดี การให้
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เขาได้พักผ่อนเต็มที่ ได้รับประทานอาหารอร่อยๆ การได้ซื้อของที่ถูกใจ ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่เขา
ต้องการ การให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สนุกสนานตามความคาดหวังของเขาในครั้งนั้นๆ เขาก็จะมี
ความสุข บริษัทก็จะได้รับค าชื่นชมมีชื่อเสียงตามมา โดยบริษัทต้องตั้งเป้าการท างานไว้ว่า “ต้อง
พยายามท าให้การบริการน าเที่ยวเป็นที่ประทับใจเกินความคาดหวังที่ลูกค้ามี” เสมอ 
  2.1.6 กิจกรรม ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าท าให้บริษัทน าเที่ยวต้องคิดหา
วิธีการสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย บริษัทน าเที่ยวต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของลูกค้าถ้าจัดไป
ตรงกับช่วงเทศกาลก็ควรให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลนั้น เช่น เทศกาล
ลอยกระทง หรือเทศกาลลอยกระทง หรือเทศกาลคริสต์มาสในต่างประเทศ หรือถ้าไม่ตรงกับเทศกาล
หรือเหตุการณ์พิเศษก็ควรจัดหากิจกรรมบันเทิงให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าชม เช่น เข้าชมละคร 
โขน ที่โรงละครแห่งชาติ รายการมวยที่เวทีราชด าเนินในกรุงเทพมหานคร หรือชมคาบาเร่ต์ 
(Cabaret) อัลคาซ่าร์ในเขตพัทยา โดยอาจจัดเป็นรายการน าเที่ยวที่ให้เลือกเสริมพิเศษ (Optional 
Tour) ก็ได้ ซึ่งการจัดให้มีกิจกรรม จะเป็นการเพ่ิมความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  
การปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อของฝากตามสมควรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการใช้
เวลาโดยที่บริษัทน าเที่ยวไม่ต้องลงทุนอะไรเลย 
  2.1.7 แหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส าคัญในการจัดน าเที่ยว ผู้จัดรายการน าเที่ยวต้อง
ให้ความส าคัญในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก ผู้จัดคงไม่อยากได้ยินนักท่องเที่ยวบ่นว่าอาหาร
อร่อยที่พักดีแต่ แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้เรื่อง ผู้จัดต้องจัดรายการให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ควรจัดให้แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ไม่ควรค านึงถึงแค่เดินทางไป
ถึงสะดวกหรือคิดเพียงแค่จะเข้าชมในสถานที่ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเท่านั้น 
  2.1.8 งบประมาณ ในการจัดน าเที่ยวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลายโอกาสก็จะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายของลูกค้าเป็นส าคัญ การที่ลูกค้าจะเรียกร้องความสะดวกสบายมาก
น้อยเพียงใดนั้น บริษัทน าเที่ยวมักสามารถจัดหาบริการมาให้ได้ ส าคัญที่ว่าลูกค้ามีศักยภาพในการจ่าย
เพียงใด ถ้าลูกค้าให้งบประมาณมาเพียงน้อยนิดแต่เรียกร้องการบริการชั้นเลิศ อาหารจากภัตตาคาร
ชั้นดี โรงแรมระดับห้าดาว รายการน าเที่ยวอย่างหรูหรา บริษัทน าเที่ยวก็ไม่สามารถจัดให้ได้ แต่ถ้า
ลูกค้ามีก าลังจ่ายมากบริษัทก็จะท างานง่ายขึ้น การวางแผนระยะสั้นเกี่ยวกับงบประมาณ ก็จะ
เน้นหนักไปในการลงโฆษณาตามสื่อต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญ (Event) ต่างๆ ที่
ทางรัฐบาลหรือสมาคมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จัดขึ้น นอกจากนี้ต้องกันงบส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเป็นการ
จองสถานประกอบการโดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ด้วย และต้องไม่ลืมเปรียบเทียบ
ราคาขายกับตลาดคู่แข่งในรายการน าเที่ยวเดียวกันด้วย 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าการที่มัคคุเทศก์จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเรียบร้อยนั้น 
สิ่งส าคัญที่มัคคุเทศก์พึงระลึกถึงคือการศึกษาหาความรู้ และการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวางแผนในการน าเที่ยวเนื่องจากปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงต้องมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยการวางแผนเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้การน าเที่ยว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการวางแผนในการน าเที่ยวนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง  คือ 

1) การวางแผนระยะยาว คือ การวางแผนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยส่วนมากจะเป็นการวางแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผนนาน แต่ข้อเสียคืออาจมีการคลาดเคลื่อน
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ได้ 2) การวางแผนระยะสั้น การวางแผนในลักษณะนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถวางแผนได้ใน
ขณะนั้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เช่น การวางแผนจัดน าเที่ยวประจ าปี เป็นต้น 

 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว 
 
 การท างานย่อมมีปัญหาอาชีพมัคคุเทศก์ก็เช่นเดียวกันจะต้องเจอปัญหาอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ท าอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา ดังนั้นมัคคุเทศก์
จึงต้องมีการวางแผนป้องกัน และเตรียมพร้อมกับการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่ อเกิด
เหตุการณ์ในกรณีฉุกเฉิน หน้าที่หลักของมัคคุเทศก์จะต้องเป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งเมื่อเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีการ ดังนี้ (บังอร 
ฉัตรรุ่งเรือง, 2554:99-105)  
 1. ปัญหาและอุปสรรคในด้านของนักท่องเที่ยว 
     1.1 ปัญหาลูกทัวร์ยังไม่พอใจ โดยทั่วไปแล้ว นักท่องเที่ยวมักไม่ชอบที่จะต าหนิติเตียน
หรือไม่พอใจใครให้เสียความรู้สึกในระหว่างการท่องเที่ยว เพราะได้เตรียมใจมาเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน
ให้เบิกบานใจและคลายความเครียด ลืมปัญหาทุกอย่าง แต่บางครั้งก็ไม่อาจหลักเลี่ยงปัญหาอันอาจ
เกิดขึ้นได้ โดยสังเกตได้จากปฏิกิริยาความไม่พอใจใน 3 ลักษณะ คือทางกิริยาท่าทาง สีหน้าแววตา 
ทางวาจาโดยค าพูดประชดประชัน ว่ากล่าวติเตียน แสดงความไม่พอใจ และทางลายลักษณ์อักษร 
ผ่านทางแบบสอบถามของบริษัท หรือจดหมายร้องเรียน 
           1.1.1 แผนการป้องกัน คือ การอบรมมัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ให้มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดการกับลูกทัวร์ประเภทต่างๆ 
           1.1.2 แผนการแก้ไข คือ เงินส ารองพิเศษหรือโปรแกรมพิเศษส าหรับสร้าง ชดเชย 
หรือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกทัวร์ที่ให้มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ถือส ารองไว้ 
      1.2 ปัญหาความล่าช้าอันเกิดจากลูกทัวร์ ลูกทัวร์บางคนอาจล่าช้าเนื่องจากตื่นสาย  
ห่วงถ่ายรูป หลงทาง หลงกลุ่ม ห่วงซื้อของ เข้าห้องน้ านาน และเหตุผลอ่ืนๆ 
           1.2.1 แผนการป้องกัน คือ การเผื่อเวลาชดเชยไว้ในแต่ละจุดของรายการน าเที่ยว 
           1.2.2 แผนการแก้ไข คือ รายละเอียดของเส้นทางลัดส ารองที่ท าให้เดินทางได้เร็วขึ้น 
แต่อาจไม่เห็นวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจ 
      1.3 ปัญหาลูกทัวร์ไม่สบายหรือเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ลูกทัวร์อาจประสบอุบัติเหตุ
ขาแพลง แขนขาหัก ถูกงูกัดหรือสัตว์มีพิษกัด ไม่สบายจากโรคประจ าตัว แพ้อากาศ อาหารเป็นพิษ 
หรืออ่ืนๆ 
  1.3.1 แผนการป้องกัน คือ ในรายการน าเที่ยวควรระบุถึงยาประจ าตัวเสื้อกันหนาว 
และสิ่งที่ลูกทัวร์ควรติดตัวไปด้วยในระหว่างการเดินทางท่อเที่ยวไว้ในหัวข้อ “สิ่งที่ควรเตรียมตัวใน
การเดินทาง”  
  1.3 .2 แผนการแก้ ไข คือ รายชื่ อและที่ อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานพยาบาล สถานีอนามัยและโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงของแหล่งท่องเที่ยว จุดแวะพัก ที่พัก 
และจุดหมายปลายทางในรายการน าเที่ยวส าหรับหัวหน้าทัวร์ 
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      1.4 ปัญหาลูกทัวร์ของหายหรือลืมไว้ในที่พัก ร้านอาหาร หรือจุดแวะต่างๆ ลูกทัวร์อาจ
ลืมของไว้หรือท าของหายโดยไม่รู้ตัว 
  1.4.1 แผนการป้องกัน คือ การเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลืมของและรู้จักตรวจตรา
ยานพาหนะหลังจากลูกทัวร์ลงหมดแล้วเผื่อมีข้าวของที่ลืมเอาไว้ 
  1.4.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศั พท์ของที่ 
พัก ร้านอาหารหรือจุดแวะต่างๆรวมทั้งธนาคารในกรณีที่เป็นเอกสารส าคัญทางด้านการเงินที่หายไป 
เช่น บัตร ATM บัตรเครดิต ระบุไว้ในรายการน าเที่ยวส าหรับหัวหน้าทัวร์ 
       1.5 ปัญหาลูกทัวร์ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจุดหมายปลายทางปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมือง  
       1.5.1 แผนการป้องกัน คือ การแจ้งให้ลูกทัวร์เตรียมเอกสารในการยืนยันรับรองว่า
จะไม่หลบหนีเข้าเมืองและมีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น เอกสารรับรองการท างาน
จากที่ท างาน 
  1.5.2 แผนการแก้ไข คือการแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า หากลูก
ทัวร์ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ  
ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
ลิขสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดและหากลูกทัวร์ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศ
ใดจนท าให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะลูกทัวร์ อ่ืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอ ณ สนามบิน
ต่อไปได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการต่อช่วยเหลือลูกทัวร์ที่ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองเป็นระยะ 
โดยเฉพาะการจองตั๋วเครื่องบินกลับให้ 
       1.6 ปัญหาลูกทัวร์น าของต้องห้ามเข้าเมือง 
  1.6.1 แผนการป้องกัน คือ การแจ้งเตือนลูกทัวร์ถึงสิ่งของต้องห้ามในการเข้า
ประเทศท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยว อาจจะแทรกเป็นเนื้อหาอยู่ในรายการน าเที่ยวก็ได้ 
  1.6.2 แผนการแก้ไข คือ ให้ลูกทัวร์ทิ้งสิ่งของต้องห้ามเหล่านั้นที่น าเข้ามาไว้ที่ถังขยะ
ของสนามบินหากเป็นของที่รับประทานได้ ให้แจกจ่ายช่วยกันทางให้หมดที่สนามบิน ควรอยู่กับลูก
ทัวร์ตลอดเวลาที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพราะลูกทัวร์อาจสื่อสารไม่ได้ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในด้านของพนักงานขับรถ 
     2.1 ปัญหาพนักงานขับรถไม่มีความพร้อมในการท างาน บางครั้ง พนักงานขับรถอาจไม่
สบาย มีปัญหาครอบครัว และไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะท างานได้ 
           2.1.1 แผนการป้องกัน คือ การอบรมและตรวจสอบพนักงานขับรถในเรื่องการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และการสับเปลี่ยนพนักงานขับรถในกรณีที่เป็นระยะทางไกล 
  2.1.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานขับ
รถคนอ่ืนที่พร้อมปฏิบัติงานได้ไว้ในรายการน าเที่ยวส าหรับหัวหน้าทัวร์และในข้อมูลของส านักงานใน
บริษัททัวร์ 
     2.2 ปัญหาพนักงานขับรถไม่มีความคุ้นเคยเส้นทางในการเดินทาง 
  2.2.1 แผนการป้องกัน คือ การจัดหาข้อมูลรวมทั้งแผนที่เกี่ยวกับเส้นทางการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้พนักงานขับรถได้ศึกษาล่วงหน้า 
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  2.2.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานขับรถคนอ่ืน
หรือผู้เชี่ยวชาญช านาญการในเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวนั้นที่สามารถให้สอบถามได้ หรือรายชื่อ
และที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของปั๊มน้ ามันหรือจุดแวะพักที่สามารถแวะเข้าไปสอบถามเส้นทาง
ได้ 
     2.3 ปัญหาพนักงานขับรถไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อเวลา 
  2.3.1 แผนการป้องกัน คือ การคัดเลือกพนักงานขับรถและบริษัทให้เช่ารถที่ได้ผ่าน
การตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ใน BLACKLIST ของวงการบริษัททัวร์ รวมทั้งการโทรตรวจเช็คกับมัคคุเทศก์
หรือหัวหน้าทัวร์เป็นระยะๆตลอดการน าทัวร์ 
  2.3.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานขับ
รถคนอ่ืนที่พร้อมปฏิบัติงานได้ไว้ในรายการน าเที่ยวส าหรับหัวหน้าทัวร์และในข้อมูลของส านักงานใน
บริษัททัวร์ 
 3. ปญัหารถเกิดอุบัติเหตุ เช่นรถชนกัน รถเบรกแตก รถชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า 
     3.1 แผนป้องกัน คือ การให้พนักงานขับรถหรือบริษัทให้เช่ารถท าการตรวจเช็ครถว่าอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และการตรวจเช็คสภาพพนักงานขับรถว่าพร้อมปฏิบัติงานก่อนออกทัวร์ และการ
สับเปลี่ยนพนักงานขับรถในกรณีท่ีเป็นระยะทางไกล 
     3.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทให้เช่ารถที่พร้อมมารับ
ช่วงต่อได้ในกรณีที่รถไม่อยู่ในสภาพวิ่งต่อไปได้ และรายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานพยาบาลสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงของแหล่งท่องเที่ยว จุดแวะพัก และ
จุดหมายปลายทางในรายการน าเที่ยวส าหรับหัวหน้าทัวร์ในกรณีมีผู้บาดเจ็บ 
 4. ปัญหาและอุปสรรคในด้านของแหล่งท่องเที่ยว 
    4.1 ปัญหาสภาพแหล่งท่องเที่ยวไม่พร้อมให้บริการ เช่น แหล่งท่องเที่ยวปิด ไม่มี
ร้านอาหารหรือ ห้องน้ าไม่เพียงพอ หรือแหล่งท่องเที่ยวไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
                    4.1.1 แผนการป้องกัน คือ การตรวจเช็คกับแหล่งท่องเที่ยวล่วงหน้าว่าเปิด
ด าเนินการในช่วงของการน าเที่ยว และการตรวจสอบรายงานล่าสุดที่หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์เขียน
ไว้เกี่ยวกับสภาพแหล่งท่องเที่ยวก่อนจัดรายการน าเที่ยว และรายงานการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวฉบับ
ล่าสุด 
  4.1.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้อยู่ในรายการและสามารถชดเชยทดแทนกันได้ไว้ในรายการน า
เที่ยวส าหรับหัวหน้าทัวร์ 
 
 5. ปัญหาและอุปสรรคในด้านของท่ีพัก 
     5.1 ปัญหาจ านวนห้องพักไม่เพียงพอ 
           5.1.1 แผนการป้องกัน คือ การติดต่อยืนยันกับทางที่พักถึงจ านวนห้องพักที่ต้องการ 
และวางเงินมัดจ าท าเป็นสัญญาลายลักษณ์ให้ชัดเจน 
   5.1.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของที่พักอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน 
     5.2 ปัญหาสภาพของที่พักและห้องพักไม่พร้อมให้บริการ 
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  5.2.1 แผนการป้องกัน คือ การตรวจรายงานล่าสุดที่หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์เขียน
ไว้เกี่ยวกับสภาพของที่พัก และห้องพักก่อนจัดรายการน าเที่ยว และรายงานการส ารวจที่พักฉบับ
ล่าสุด 
  5.2.2 แผนการแก้ไข คือ รายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของที่พักอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน 

 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการน าเที่ยว มัคคุเทศก์จะต้องเป็น
ผู้ที่มีความเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการน าเที่ยวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อน ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดคือการเตรียมการใน
การแก้ไขปัญหาก่อนล่วงหน้า โดยมีแนวทางวิธีในการแก้ไขปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น 5 แนวทาง 
ดังนี้ 1) ปัญหาและอุปสรรคในด้านของนักท่องเที่ยว 2) ปัญหาและอุปสรรคในด้านของพนักงานขับรถ 
3) ปัญหารถเกิดอุบัติเหตุ เช่นรถชนกัน รถเบรกแตก รถชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า 4) ปัญหาและอุปสรรค
ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว และ 5) ปัญหาและอุปสรรคในด้านของที่พัก  
 

สรุป 
 
 นักท่องเที่ยวหมายถึงผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ไม่ได้ไปเพ่ือหารายได้ และนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1 ) นักท่องเที่ยวที่
ไปกับบริษัททัวร์ ชอบความสะดวกสบาย 2) นักเดินทางชอบเดินทางแบบผจญภัยและเดินทางด้วย
ตัวเอง 3) ผู้มาเยือน คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่อ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 
ลักษณะการเดินทาง ชอบการเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางแบบแพ็คเก็จทัวร์แหล่งท่องเที่ยวชอบ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทชายทะเล นักท่องเที่ยวเกาหลี ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางเป็น
หมู่คณะและครอบครัวแหล่งท่องเที่ยวชอบแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโรงแรม นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็น
กลุ่มนักเดินทางที่กังวลเรื่องความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบร้องทุกข์เมื่อได้รับบริการที่ไม่ดี 
นักท่องเที่ยวเยอรมัน ลักษณะการเดินทางชอบเดินทางแบบอิสระชอบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ชอบพักโรงแรมที่ติดกับธรรมชาติ เทคนิคการท างานของมัคคุเทศก์ออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ 
ดังนี้คือ 1) เทคนิคการน าชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2) เทคนิคการน าชมโบราณสถาน แหล่ง
วัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรม และ 3) เทคนิคการน าชมแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 
การวางแผนในการน าเที่ยวนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง คือ การวางแผนระยะยาว และการ
วางแผนระยะสั้น ส าหรับแนวทางวิธีในการแก้ไขปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น 5 แนวทาง ดังนี้  
1) ปัญหาและอุปสรรคในด้านของนักท่องเที่ยว 2) ปัญหาและอุปสรรคในด้านของพนักงานขับรถ  
3) ปัญหารถเกิดอุบัติเหตุ เช่นรถชนกัน รถเบรกแตก รถชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า 4) ปัญหาและอุปสรรค
ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว และ 5) ปัญหาและอุปสรรคในด้านของที่พัก  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. นักท่องเที่ยวหมายถึงอะไร 
2. นักศึกษาคิดว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนมีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยอย่างไร 
3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเอเชียแตกต่างจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกอย่างไร 

4. จงอธิบายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยมีความส าคัญอย่างไร 

5. จงอธิบายเทคนิคการน าชมแหล่งท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรม 
6. การวางแผนในการน าเที่ยวนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นได้เป็นกี่ช่วง และการวางแผนในลักษณะใดที่ 

ได้รับความนิยมเนื่องจากเหตุผลใด 
7. ค านิยามท่ีมักใช้ส าหรับอาชีพของมัคคุเทศก์ที่ว่า “ตื่นก่อน นอนทีหลัง” ท่านเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้ 

หรือไม่อย่างไร 
8. เมื่อเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวมีความล่าช้า ในฐานะที่ท่านเป็น 

มัคคุเทศก์ ท่านควรแก้ไขปัญหาอย่างไร 

9. เมื่อยานพาหนะในการเดินทางน าเที่ยวเกิดมีปัญหาระหว่างทางท่านจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 
10. เมื่อท่านเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแล้วเจอปัญหาไม่สามารถพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมยังสถานที่ 

ท่องเที่ยวนั้นได้เนื่องจากปิดให้บริการกะทันหัน ท่านมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

เร่ือง ความรู้ท่ัวไปส าหรับมัคคุเทศก์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก 

2. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
 3. ความรู้เรื่องไทย 

 4. ความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 
 5. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับห้องพัก 

2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. บอกความรู้เรื่องไทย 
 4. ยกตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. วิธีการสอน 
              1.1 บรรยาย  

    1.2 ยกตัวอย่าง  
    1.3 อภิปราย  
    1.4 เน้นให้คิดด้วยตนเอง 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.1 บรรยายบทเรียนในเอกสารประกอบการสอนบทที่ 8 โดยใช้ Powerpoint ในการ
น าเสนอ 

    2.2 ครูผู้สอนให้ดูคลิป VDO เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของมัคคุเทศก์ 
    2.3 ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีการสุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทั้งหมด 4 กลุ่ม หลังจากนั้น
ให้ส่งตัวแทนมาจับฉลากตามหัวข้อที่ได้ มีทั้งหมด 4 หัวข้อคือ ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เรื่องไทย และความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับห้องพัก 
กลุ่มท่ี 2 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
กลุ่มท่ี 3 ความรู้เรื่องไทย 
กลุ่มท่ี 4 ความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 
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2.4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย ศึกษา วิเคราะห์ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 ครูผู้สอนเลือกสุ่มนักศึกษาในกลุ่มน าเสนอผลสรุปการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
2.6 ครูผู้สอนและนักศึกษาอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนร่วมกัน 

2.7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย 
2.8 ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมเติม 
2.9 สรุปเนื้อหาและให้ตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

    1. Powerpoint เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 
    2. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 

3. คลิป VDO เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของมัคคุเทศก์ 
4. ค าถามแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

    1. สังเกตความตั้งใจและสนใจเรียน 
    2. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
    3. ซักถามความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 
    4. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 



 

บทท่ี 8 

ความรู้ทั่วไปส าหรับมคัคุเทศก ์
 

อาชีพมัคคุเทศก์นับได้ว่าเป็นอาชีพที่ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์กับมัคคุเทศก์ เนื่องจากในขณะปฏิบัติหน้าที่นักท่องเที่ยวต้องมีข้อ
สงสัยซักถาม ซึ่งอาจไม่ใช่แค่ค าถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยวอาจสอบถามเรื่อง
อ่ืนๆได้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของไทย ความรู้เรื่องอาหารไทย ความรู้เรื่องห้องพัก 
เป็นต้นเป็นต้น มัคคุเทศก์จึงต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และข้อมูลความรู้จะต้องมาจาก
ข้อเท็จจริง มีความทันสมัย ดังนั้นความรู้ทั่วไปที่มัคคุเทศก์ควรทราบในบทนี้ประกอบด้วย ความรู้
เกี่ยวกับห้องพัก ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เรื่องไทย และความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการ
ท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด  
 

ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก 

 

 อาชีพมัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องติดต่อประสานงานกับสถานที่ พักแรมอยู่ เป็นประจ า 
เนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจะต้องมีการพักแรมตามสถานที่พักต่างๆ เช่น โรงแรม       
รีสอร์ท เป็นต้น ดังนั้นมัคคุเทศก์จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับห้องพักของธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วยหัวข้อ
ส าคัญดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555: 73-77) 

1. ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก โรงแรมสามารถแบ่งประเภทของห้องพักออกเป็น 6 ประเภทคือ 
    1.1 ห้องพักเดี่ยว (Single Room, SGL) เป็นห้องที่มีเตียง 1 หรือ 2 เตียง แต่มีจ านวนผู้
เข้าพักเพียง 1 คน การตกแต่งแบบธรรมดาและมีห้องสุขภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีของขบเคี้ยวและ
เครื่องดื่มไว้บริการในห้องพัก 
    1.2 ห้องพักคู่ (Twin or Double Room, TWB or DBL) เป็นห้องพักที่มี 2 เตียงวาง
แยกกัน และมีจ านวนผู้เข้าพัก 2 คน ลักษณะการตกแต่งและห้องสุขภัณฑ์เหมือนกับห้องพักเดี่ยว ข้อ
แตกต่างระหว่าง Twin Room และ Double Room คือ 
          1.2.1 Twin Room ใช้เตียงขนาดเตียงเดี่ยว 2 เตียงวางแยกกัน 
          1.2.2 Double Room ใช้เตียงขนาดเตียงเดี่ยว 2 เตียงวางชิดกัน หรือเตียงขนาด 
King Size 1 เตียง 
 1.3 ห้องพัก 3 คน (Triple Room) เป็นห้องพักแบบห้องพักคู่และมีเตียงเสริมส าหรับผู้
เข้าพัก 3 คน 
 1.4 ห้องเดอลุกซ์ (Deluxe) หรือจูเนียร์สูท (Junior Suite) เป็นห้องพักที่กว้างและมีการ
ตกแต่งดีกว่าห้องธรรมดา แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นห้องนั่งเล่นหรือรับแขก และตอนที่ 2 
เป็นห้องนอนและห้องสุขภัณฑ์ การแบ่งส่วนของห้องพักมักจะใช้ฉากก้ัน 
(Partition) 
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1.5 ห้องชุด (Suit) เป็นห้องพักที่มีลักษณะคล้ายกับห้องเดอลุกซ์ แต่จะมีการตกแต่งที่

หรูหราและกว้างขวางกว่า ประกอบด้วยห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น มีโทรทัศน์ตู้เย็นพร้อมกับของขบ
เคี้ยวและเครื่องดื่ม ซึ่งแยกจากห้องนอนโดยมีผนังกั้น ห้องพักที่เป็นห้องชุดจะอยู่ในด้านที่ดีที่สุดของ
โรงแรม สามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ห้องพักหันหน้าเข้าหาทะเล (Sea View) หันหน้าเข้าหา
ภูเขา (Mountain View) หันหน้าเข้าหาแม่น้ า (River View) หรือหันหน้าเข้าหาตัวเมืองในกรณีที่
โรงแรมอยู่นอกเมือง เป็นต้น 
 1.6 ห้องชุดแบบพิเศษ (Royal Suite, Penthouse) เป็นห้องพักที่โรงแรมตั้งแต่ระดับ  
3 ดาวขึ้นไปมีให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนมากจะมีห้องชุดพิเศษ 1 ห้อง เพ่ือต้อนรับแขกระดับ VIP อาจจะมี
ชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงแรม เช่น Presidential Suite, Imperial Suit เป็นต้น นอกจาก
ห้องชุดพิเศษแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ครัวส าหรับเตรียมอาหาร ห้องสุขภัณฑ์ 
และมีห้องนอน 2 ห้อง 

2. ความรู้เกี่ยวกับเตียงนอน ธุรกิจน าเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเตียงนอนของห้องพัก
โรงแรม ซึ่งเตียงนอนที่โรงแรมใช้กันมาก ได้แก่ 

    2.1 Single Bed เป็นเตียงเดี่ยวส าหรับนอนคนเดียว มีขนาดประมาณ 37x81 นิ้ว 
     2.2 Double Bed เป็นเตียงเดี่ยวส าหรับนอน 2 คน ปกติมีขนาด 54x81 นิ้ว 
     2.3 Hollywood Large เป็นเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 80x81นิ้ว 
     2.4 Twin Red เป็นเตียง Single Bed 2 ตัวอยู่ในห้องเดียว 
     2.5 Studio Bed เป็นเตียงที่ใช้นอนและสามารถพับเก็บเป็นโซฟาได้ 
     2.6 Rollaway Bed เป็นเตียงที่มีน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีขนาดเล็กกว่า 
Single Bed โดยมีขนาดประมาณ 30x75 นิ้ว 

2.7 Extra Bed เป็นเตียงที่ลูกค้าขอเพ่ิมในกรณีต้องการพักห้องเดียวกันแต่มีเตียงไม่พอ 
2.8 Cot/Crib เป็นเตียงเล็ก มีทั้งชนิดธรรมดาหรือเตียงที่มีลูกกรง 

     จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าอาชีพมัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับที่พักแรม
และห้องพักเนื่องจากจะต้องคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยความรู้ในห้องพัก
จะประกอบด้วย 1) ห้องพักเดี่ยว 2) ห้องพักคู่ 3) ห้องพัก 3 คน 4) ห้องเดอลุกซ์ 5) ห้องชุด และ 6) 
ห้องชุดแบบพิเศษ ส าหรับความรู้เกี่ยวกับเตียง ประกอบด้วย 1) Single Bed เป็นเตียงเดี่ยวส าหรับ
นอนคนเดียว 2) Double Bed เป็นเตียงเดี่ยวส าหรับนอน 2 คน 3) Hollywood Large เป็นเตียง
เดี่ยวขนาดใหญ่พิเศษ 4) Twin Red เป็นเตียง Single Bed 2 ตัว 5) Studio Bed เป็นเตียงที่ใช้นอน
และสามารถพับเก็บเป็นโซฟาได้ 6) Rollaway Bed เป็นเตียงที่มีน้ าหนักเบา 7) Extra Bed เป็นเตียง
ที่ลูกค้าขอเพ่ิมในกรณีต้องการพักห้องเดียวกัน และ 8) Cot/Crib เป็นเตียงเล็ก 
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ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 มัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะความรู้อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ในระดับสากลทั่วโลก เนื่องจากมัคคุเทศก์
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของรายการอาหารเพ่ือคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาว
ต่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดของรายการอาหารดังนี้ (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2556: 
240-244) 
 1. ชนิดของรายการอาหาร (Menu Type) รายการอาหาร (Menu) ค าว่า “Menu” เป็นค า
ภาษาฝรั่งเศส ส่วนภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Bill of fare” แต่ในประเทศไทยนิยมเรียกทับค าศัพท์
ภาษาฝรั่งเศส เดิมรายการอาหาร (เมนู) นั้นใหญ่ และจัดตั้งที่ปลายโต๊ะเพ่ือให้ทุกคนได้อ่าน เมื่อเวลา
ผ่านไปรายการอาหาร (เมนู) เริ่มเล็กลง และได้มีการท าเพ่ิมเติมตามจ านวนของโต๊ะ รายการอาหาร 
(เมนู) อาจจะมีแบบเรียบๆ หรือลวดลายก็ตามแต่ลักษณะของร้านอาหารและโอกาส 
     1.1 “อา ตาเบลอะ โด๊ต” (A Table D’hote) หรือ “เซ็ตเมน”ู (Set Menu) เป็นรายการ
อาหารที่มีการระบุชัดเจนว่ามีรายการอาหารบริการใน 1 ชุด มีกี่อย่าง และแต่ละรายการจะมีราคาต่อ
ชุดแน่นอน ส่วนใหญ่จะมีหลายรายการให้เลือก เช่น ชุดอาหารอิตาลี อาจจะมีสลัดทะเล ซุปหอยเอส
คาโก เนื้อแกะอบ และพาสต้า (แป้งชนิดหนึ่ง) เนยแข็ง ไอศกรีม จบด้วยกาแฟหรือชา คิดราคา 250 
บาท เป็นต้น 
     1.2 “อา ลา การ์ต เมนู” (A La Carte Menu) เป็นรายการอาหารที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป
ในร้านอาหารหรือภัตตาคารนั้น แต่ละรายการอาหารจะมีราคาระบุแน่ชัดต่อจาน จะมี การปรุง 
ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่ง 
     1.3 “เลอ พลาต์ ดู จูร์” (Le Plat Du Jour) หรือ Specialty of The House เป็นรายการ
อาหารพิเศษที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล หรือจะเปลี่ยนรายการทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หรืออาจจะเปลี่ยน
ชั่วระยะ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ทาร์ตมะม่วง เป็นต้น 
     1.4 “บุฟเฟต์” (Buffet) เป็นรายการอาหารที่มีหลายรายการหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือก
ตามความพอใจ อาจจะเป็นช่วงเวลาอาหารเช้า อาหารเที่ยง หรืออาหารค่ า การคิดราคาจะคิดเป็น
รายบุคคล ไม่ได้คิดตามราคาของชนิดของรายการอาหารที่สั่ง 
 2. ชนิดของอาหารเช้า 

     2.1 อาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) ประกอบด้วย ขนมปัง ไข่ อาจจะ
เป็นไข่ดาวหรือไข่ลวกก็ได้ ผลไม้สดหรือน้ าผลไม้เครื่องดื่มชา หรือกาแฟ 
     2.2 อาหารเช้าแบบคอนติเนลตัล (Continental Breakfast) ประกอบด้วย ขนมปัง 
น้ าผลไม้ เครื่องดื่มชาหรือกาแฟ 
     2.3 อาหารเช้าแบบยุโรป (European Breakfast) ประกอบด้วยขนมปัง แฮม หรือเบคอน 
หรือไส้กรอก น้ าผลไม้ เครื่องดื่มชาหรือกาแฟ 
     2.4 อาหารเช้าแบบเอเชีย (Asian Breakfast) ประกอบด้วยข้าวต้มเครื่อง น้ าผลไม้ 
เครื่องดื่มชาหรือกาแฟ 
 3. ชนิดของเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม (Beverage) หมายถึง ของเหลวส าหรับดื่ม เครื่องดื่มนับเป็น
สิ่งจ าเป็นของชีวิต เนื่องจากร่างกายของมนุษย์ต้องการของเหลววันละประมาณ 1.5 ลิตร ซึ่งไม่
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จ าเป็นต้องเป็นน้ าบริสุทธิ์ อาจจะเป็นของเหลวอ่ืนๆก็ได้ เช่น น้ าโซดา น้ าผลไม้ และเครื่องดื่มประเภท
อ่ืน ที่ท าการแปรสภาพโดยการหมัก เครื่องดื่มแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
     3.1 เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Non Alcoholic Drinks) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
Soft Drink เช่น น้ าผลไม้ น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าแร่ 
     3.2 เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Drinks) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Strong 
Drink เช่น เหล้าองุ่น บรั่นดี วิสกี้ เบียร์ หรือเครื่องดื่มผสมเหล้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ได้แก่ (Cocktail) 
 4. เครื่องดื่มที่ใช้ประกอบอาหาร อาหารมื้อเช้า ไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วน
อาหารมื้อเที่ยงและมื้อค่ ามักดื่มทั้ง 2 ประเภท ประเภทที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่จะเป็นการดื่มก่อน
อาหาร คือ เป็นเครื่องดื่มประเภทเรียกน้ าย่อย (Appetizer) เช่น เบียร์ วิสกี้ ค็อกเทล เป็นต้น และ
เป็นเครื่องดื่มระหว่างอาหาร ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้ อาหารพวกซุป นิยมดื่มเหล้า เชอรี่ (Sherry) 
อาหารพวกปลาและกุ้ง นิยมดื่มไวน์ขาว (White Wine) อาหารพวกเนื้อ นิยมดื่มไวน์แดง (Red Wine) 
หอยนางรม นิยมดื่มไวน์ขาว (White Wine) และ ของหวาน นิยมดื่มแชมเปญ (Champagne) ส่วน
เครื่องดื่มหลังอาหาร นิยมดื่มชา กาแฟ และลิเคียวกับบรั่นดีเป็นอันดับสุดท้าย 
    4.1 การแบ่งประเภทของเหล้าไวน์ เหล้าไวน์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
         4.1.1 แอมฟิไตเซอร์ไวน์ หรืออะเพอริทีฟ (Aperitif) เสิร์ฟก่อนอาหารหรือพวกออเดิฟ 
เพ่ือกระตุ้นและเรียกน้ าย่อย เช่น เหล้าเชอรี่ เวอมุธ เป็นต้น 
        4.1.2 เรดดินเนอร์ไวน์ (Red Dinner Wines) จะเสิร์ฟกับอาหารพวกเนื้อท่ีมีสีแดง หรือ
สีเข้มคล้ า เช่น เนื้ออบ เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทเรดดินเนอร์ไวน์ คือ Burgundy, 
Claret และ Pinot Noir  
        4.1.3 ไวท์ดินเนอร์ (White Dinner Wines) เสิร์ฟกับอาหารเนื้อที่มีสีขาว เช่น พวก 
Paultry ปลา (Fish) ส าหรับตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทไวท์ดินเนอร์ คือ Sauterne, Semillon และ 
Riesling  
        4.1.4 ดีเสิร์ตไวน์ (Dessert Wines) มักเสิร์ฟกับพวกของหวาน ถั่ว คุกกี้ เป็นต้น 
ส าหรับตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทดีเสิร์ตไวน์ คือ Port, To Kay, Angelica และ Sherry 
        4.1.5 สปากลิ้งไวน์ (Sparkling Wines) เช่น แชมเปญ เบอกันดี้ เสิร์ฟในเทศกาลหรือ
ในโอกาสส าคัญ มักจะเสิร์ฟเวลาอาหารกลางวัน และเย็น สามารถแบ่งประเภทไวน์ตามสีได้  

3 ประเภท คือ 
                4.1.5.1 White Wine จะมีสีขาวหรือออกเหลือง 
                         4.1.5.2 Rose Wine จะออกสีชมพู อ่านว่า โรเซ่ไวน์ 
      4.1.5.3 Red Wine จะมีสีแดงใส และอาจจะแดงเข้มแล้วแต่ท้องที่ที่ผลิตเหล้า
นั้น 
    4.2 หลักส าคัญในการเสิร์ฟเหล้าไวน์ 
         4.2.1 จะต้องเสิร์ฟในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น เหล้าไวน์ขาว โรเซ่ไวน์ เสิร์ฟเย็น และ 
Sparkling Wine จะเสิร์ฟเย็นมาก ส่วนเหล้าไวน์แดง เสิร์ฟให้ได้อุณหภูมิของห้อง 
         4.2.2 จะต้องใช้แก้วพอเหมาะ แก้วมักจะมีก้านแก้วเสมอ เพ่ือที่จะให้ความร้อนจาก
มือมีผลกระทบต่อเหล้าในแก้ว และเพ่ือสะดวกในการหยิบแก้วจะใช้สีขาวใส เพ่ือโชว์สีของเหล้า และ
ขอบแก้วควรท าโค้งเข้า ปากแก้วจะแคบกว่าก้นแก้ว เพ่ือจะได้เก็บกลิ่นความหอมของเหล้าได้นาน 
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         4.2.3 ความรู้เกี่ยวกับเหล้า พนักงานเสิร์ฟเหล้ามีชื่อเฉพาะว่า ซอมมิเลียหรือไวน์บัท
เลอร์ (Wine Butler) จะต้องมีความรู้เรื่องเหล้าเป็นอย่างดี เหล้าชนิดใดเหมาะกับอาหารใด และ
จะต้องมีความช านาญในการเสิร์ฟเหล้า การเปิดจุกขวดและการรินที่ถูกวิธีเพ่ือความประทับใจ 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ชนิดของรายการอาหารดังนี้ 1) ชนิดของรายการอาหาร (Menu Type) ประกอบด้วย เซ็ตเมนู (Set 
Menu) อา ลา การ์ต เมนู (A La Carte Menu) เลอ พลาต์ ดู จูร์ (Le Plat Du Jour) และ บุฟเฟต์ 
(Buffet)  2) ชนิดของอาหารเช้า ประกอบด้วย อาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) 
อาหารเช้าแบบคอนติเนลตัล (Continental Breakfast) อาหารเช้าแบบยุโรป (European Breakfast) 
และอาหารเช้าแบบเอเชีย (Asian Breakfast) 3) ชนิดของเครื่องดื่ม ประกอบด้วย เครื่องดื่มประเภท
ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non Alcoholic Drinks) และเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic 
Drinks) และ4)เครื่องดื่มที่ใช้ประกอบอาหาร ประกอบด้วย การแบ่งประเภทของเหล้าไวน์ และ หลัก
ส าคัญในการเสิร์ฟเหล้าไวน์ 
 

ความรู้เร่ืองไทย 

 

 เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศไทย นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และอาหารไทย เป็นต้น สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ดึงดูดใจท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองไทย โดยความรู้เรื่องไทยที่มี
ความส าคัญต่ออาชีพมัคคุเทศก์ประกอบด้วยดังนี้ 
 1. ความรู้เรื่องอาหารไทย ความรู้เรื่องอาหารไทยมีสิ่งส าคัญที่ควรรู้ส าหรับอาชีพมัคคุเทศก์ 
ดังนี้ (สุภาพร มากแจ้ง,2554: 80-81) 
     1.1 การเสิร์ฟอาหาร อาหารไทยนิยมท าให้เสร็จเรียบร้อยไว้แล้วจัดให้พร้อมทุกประเภท
และเสิร์ฟพร้อมกันครั้งเดียว เสร็จอาหารคาวแล้วจึงเสิร์ฟอาหารหวานพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 
     1.2 การรับประทานอาหาร สมัยโบราณนั่งรับประทานกับพ้ืนโดยล้อมวงรอบส ารับมีเสื่อปู
และรับประทานด้วยมือ ปัจจุบันนิยมนั่งโต๊ะ และรับประทานด้วยช้อนส้อม 
     1.3 ประเภทของอาหารและการจัดอาหาร คนไทยชอบรับประทานอาหารหลายรสมีทั้งรส
เข้มข้นและรสอ่อนสลับกัน การจัดอาหารจึงถือเอาว่าต้องจัดให้มีครบทุกรสทุกรูปและหลายลักษณะ 
มีหลักว่าต้องจัดอาหารคาวให้ครบ 5 ประเภท และอาหารหวานให้ครบ 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.3.1 อาหารคาว ได้แก่ 
          1.3.1.1 ประเภทแกงเผ็ด และของแนม เช่น แกงส้มกับปลาสลิดทอด ฯลฯ 
          1.1.3.2 ประเภทแกงจืด และของแนม เช่น แกงจืดกับปลาเค็มชุบไข่ทอด 
          1.1.3.3 ประเภทผัดและ/หรือย า 
          1.1.3.4 ประเภทเครื่องจิ้ม ได้แก่ น้ าพริกต่างๆ 
          1.1.3.5 ประเภทเครื่องเคียง ได้แก่ อาหารเบ็ดเตล็ด เช่น ห่อหมก หมูทอด
กระเทียมพริกไทย ปูจ๋า ฯลฯ 
  1.3.2 อาหารหวาน ได้แก่ 
          1.3.2.1 หวานแห้ง เช่น ทองหยอด ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ฯลฯ 
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          1.3.2.2 หวานน้ า เช่น ซ่าหริ่ม กล้วยบวชชี ฯลฯ 
          1.3.2.3 ผลไม้ 
          ทั้งนี้มิใช่จะน ามาใช้จัดเป็นอาหารประจ าวันในครอบครัวทุกมื้อเสมอไป 
ส าหรับการรับประทานอาหารในครอบครัวแต่ละวันนั้น ไม่จ าเป็นต้องครบทุกประเภทก็ได้ จัดเพียง 2-
3 อย่างให้รับประทานเข้ากันได้ก็พอ ที่ต้องจัดเป็นชุดครบถ้วนนั้น ใช้จัดในโอกาสพิเศษ เช่น ในการ
ท าบุญเลี้ยงพระ จัดรับรองหรือเลี้ยงแขก สมัยก่อนนิยมจัดถวายเจ้านาย จัดในครอบครัวผู้มีฐานะ
ร่ ารวยและครอบครัวใหญ่โต ถ้าครอบครัวคนธรรมดาสามัญแล้วก็จะจัดเพียง แกงจืดหรือแกงเผ็ดหนึ่ง
อย่าง ผัดหรือย าอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีเครื่องจิ้ม เช่น น้ าพริก ผัก ปลาทอด เท่านั้นก็เป็นการ
เหมาะสมแล้ว 
     1.4 อาหารตามฤดูกาล ได้แก่ 
  1.4.1 ฤดูร้อน เป็นอาหารประเภทชื่นใจและคล่องคอ เช่น ข้าวแช่ ขนมจีนซาวน้ าลูก
ตาลลอยแก้ว ทับทิมกรอบ ซ่าหริ่ม ฯลฯ 
  1.4.2 ฤดูฝน ผักปลาอุดมสมบูรณ์หาง่ายราคาถูก อาหารเป็นประเภท แกงเลียง  
แกงส้ม ย า และเครื่องจิ้มต่างๆ เป็นต้น 
  1.4.3 ฤดูหนาว ร่างกายต้องการความอบอุ่น อาหารเป็นประเภท แกงกะทิ  
เช้าเครื่องเทศ ต้มย ารสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด ของหวานเป็นพวกแกงบวด หรือหวานร้อน เช่น ถั่วเขียวต้ม
น้ าตาล เป็นต้น 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่ามัคคุเทศก์จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องอาหารไทย เช่น การเสิร์ฟ
อาหาร การรับประทานอาหาร ประเภทของอาหารตลอดทั้ งอาหารตามฤดูการต่างๆของไทย
นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า อาหารไทยแท้ที่สืบเนื่องมาจากต้นต ารับไทยเดิมนั้นมักจะมีเครื่องปรุงที่
ผสมพืชผลจ าพวกสมุนไพร ซึ่งได้สรรพคุณเป็นยารักษาและบ ารุงไปในตัว เช่น มีข่า ตะไคร้ ใบกระ
เพรา หัวหอม หัวกระเทียม กระชาย ฯลฯ เหล่านี้ล้วนมีคุณค่าแก่สุขภาพ ทั้งในด้านให้ความ
เจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึกหรอ บ าบัดรักษาโรคต่างๆ จึงนับได้ว่าคนไทยฉลาดมีฝีมือในการ
ปรุงอาหารได้ดีเยี่ยม เพราะมิได้มุ่งประกอบอาหารเพ่ือความเอร็ดอร่อยและอ่ิมหน าส าราญเท่านั้น  
ยังมุ่งให้เป็นยาเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขแข็งแรงและปลอดภัยอีกด้วย 

      
    2. ความรู้เรื่องพระบรมมหาราชวัง ความรู้เรื่องพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสิ่งที่

ส าคัญ ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2525: 1-50) 
         2.1 ที่ตั้งพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง ตั้งอยู่ระหว่างวัดเดิม 2 วัด คือวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ อยู่ทางด้านใต้ และวัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษดิ์หรือวัดสลัก ซึ่งอยู่
ทางด้านเหนือ บริเวณที่ตั้ง เป็นที่ที่พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมาก่อน  

เมื่อเวนคืนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระราชทานที่ให้ใหม่แถบคลองวัดสาม
ปลื้มไปจนถึงคลองวัดส าเพ็งแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2325 อาณาเขต
พระราชวังหลวงเมื่อแรกสร้างมีเนื้อที่ประมาณ 132 ไร่ ทางด้านใต้ยังไม่จดเขตพระเชตุพนฯ เช่นทุก
วันนี้ จนถึงรัชกาลที่ 2 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายวังด้านใต้ออกมาต่อเขตวัด โดยโปรดเกล้าฯ ให้ร้างถนน
คั่นกลาง แบ่งแยกเขตวัดให้เป็นสัดส่วน เรียกกันว่าถนนท้ายวัง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 152 ไร่ 2 งาน ผัง
ของพระบรมมหาราชวังเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยาในหลักใหญ่ คือ สร้างชิดแม่น้ าหันหน้าวัง
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ขึ้นเหนือน้ า เอาก าแพงเมืองด้านข้างแม่น้ าเป็นก าแพงวังชั้นนอกสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขต
พระราชฐาน เหมือนอย่างวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา พระราชมณเทียร
สถานต่างๆ ก็วางระยะตรงกัน คือหมู่พระมณเฑียรตรงกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทตรงกับพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ เว้นแต่พระที่นั่งองค์กลางตรงกับพระที่นั่งสรรเพชญ์
ปราสาท ที่ยังไม่ได้สร้างในชั้นแรกเพ่ิงมาสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเติมลงตรงที่นี้ ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหมู่พระมหามณเฑียร 
พระมหาปราสาท พระที่นั่งต่างๆ ตลอดจนหอและอาคารอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็น
ต้นมา ในรัชกาลหลังๆ ได้โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขสิ่งก่อสร้างบางส่วน บูรณะซ่อมแซมบ้าง ต่อเติมบ้าง รื้อ
แล้วสร้างใหม่ หรือสร้างเพิ่มเติมตลอดทุกรัชกาลจนถึงปัจจุบัน 
         2.2 การแบ่งส่วนพระบรมมหาราชวัง แบ่งเป็น 3 ส่วน เรียกว่า เขตพระราชฐาน
ชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ตามล าดับ 
              2.2.1 เขตพระราชฐานชั้นนอก อยู่ติดกับถนนหน้าพระลาน ประกอบด้วยวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม ศาลาสหทัยสมาคม ศาลาเหรียญกษาปณ์ ส านักราชเลขาธิการ และหมู่อาคารที่ท า
การพระคลังข้างที่ เขตพระราชฐานชั้นนอกนี้ติดต่อกับเขตพระราชฐานชั้นกลางด้วยประตูพิมานไชย
ศร ี
     2.2.2 เขตพระราชฐานชั้นกลาง ประกอบด้วยหมู่พระมหามณเฑียร พระมหา
ปราสาทและพระท่ีนั่งต่างๆ นับจากทิศตะวันออก ได้แก่ 
   2.2.2.1 พระที่นั่งบรมพิมานและหมู่พระที่นั่งในสวนศิวาลัย ประกอบด้วย 
พระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่งมหิศรปราสาท พระที่นั่งสีตลาภิรมย์ พระพุทธรัตนสถาน และพระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ 
   2.2.2.2 หมู่พระมหามณเฑียร ประกอบด้วย พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหย
สูรพิมาน หอศาสตราคม หอพระสุลาไลยพิมาน หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ พระที่นั่ง
ราชฤดี พระท่ีนั่งสนามจันทร์ 
   2.2.2.3 หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปรสารท ได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 
   2.2.2.4 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบด้วย พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์
ปราสาท พระที่นั่งราชกรัณยสภา เป็นต้น 
    2.2.3 เขตพระราชฐานชั้นกลาง ติดต่อกับเขตพระราชฐานชั้นในด้วยประตูสนาม
ราชกิจ และประตูดุสิตศาสดา 
    2.2.4 เขตพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับทรงพระส าราญของพระเจ้าแผ่นดิน
และพระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน จัดเป็นเขตรโหฐานไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกผ่าน
เข้าออก ประกอบด้วย 
            2.2.4.1 พระท่ีนั่งศิวาลัยปราสาท 
            2.2.4.2 พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร ได้แก่ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระปรัศว์ขวา หรือพระที่นั่งเทพสถานพิลาส พระปรัศว์ซ้าย หรือพระที่นั่ง
เทพอาสน์พิไล 
     2.2.4.3 ท้องพระโรงหลังในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
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   2.2.4.4 พระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้แก่ พระที่นั่งพิมาน
รัถยา พระปรัศว์ขวา พระปรัศว์ซ้าย 
   2.2.4.5 พระต าหนักพระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 
   2.2.4.6 อาคารที่อยู่เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายในเขตพระราชฐานในนี้
อยู่ติดถนนท้ายวัง 
 3. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย  ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกใน
ประเทศไทย นิภา วธาวนิชกุล (2550: 93-96) กล่าวว่า เริ่มในปี พ.ศ. 2541 กองทุนมรดกโลกได้เลือก
ประเทศต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์ เพ่ือประกาศเป็นมรดกโลกจ านวน 525 แห่ง ส าหรับประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญา คุ้มครอง
มรดกโลก และเห็นชอบกับรายชื่อแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติทั้ง 6 แห่ง มีดังนี้  แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ก าแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะตะรุเตา และ เขตรัษา
พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – ทุ่งใหญ่นเรศวร หลังจากนั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญยา
คุ้มครองมรดกโลก และคณะกรรมการมรดกโลกได้เห็นชอบให้แหล่งวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้ง 6 
แหล่ง อยู่ในบัญชีมรดกโลกต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย อนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกโดยคณะกรรมการแห่งชาติได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรมศิลปกร 
กรมป่าไม้ได้จัดท าเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติทั้ง 6 แหล่ง ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
มรดกโลกก าหนดไว้ และเม่ือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 ประเทศไทยได้ส่งรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียด
ของข้อมูลไปยังยูเนสโก เพ่ือเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก (The Word Heritage Commitee) ครั้งที่ 15 ณ เมืองคาร์เภจ ประเทศตูนีเซีย ปี พ.ศ. 
2534 คณะกรรมการฯ พิจารณาให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติไทยจ านวน 3 แหล่งได้รับ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–ก าแพงเพชร อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง–ทุ่งใหญ่นเรศวร ต่อมาในการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2535 ณ เมืองซานตาเฟ่ รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6–14 ธันวาคม 2535 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีก 1 แห่ง คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  
ต่อมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกเป็นอันดับที่ 2 ของมรดกทาง
ธรรมชาติของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 10-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ 
เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ รวมขณะนี้ประเทศไทยได้รับประกาศว่ามีมรดกโลกอยู่ 5 แห่ง 
ได้แก่ 
     3.1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก โดยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ คือ เป็นงานชิ้นส าคัญโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมสยาม
ยุคแรก และพ้ืนที่อุทยานแห่งนี้เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรก นับเป็นจุดก าเนิดการสร้าง
ประเทศ 
     3.2 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยตั้งแต่ 
พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 รวม 417 ปี มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 34 พระองค์ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าอย่างส าคัญทางด้านศิลปกรรม ประวัติศาสตร์และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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โบราณคดี เป็นส่วนหนึ่งของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีแม่น้ า 3 สาย คือ เจ้าพระยา ป่าสัก 
และลพบุรี รวมทั้งคูเมืองขุดเพ่ิมเติมล้อมรอบอยู่มีผังเมืองที่ดี มีพระราชวังสวยงาม มีวัดวาอาราม
ภายในเมืองอีกราว 400 แห่ง บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่
 3.2.1 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ 
 3.2.2 บริ เวณโบราณสถานนอกอุทยานประวัติศาสตร์  แต่อยู่บนเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา 
 3.2.3 บริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 หลักฐานแห่งอารยธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร
ที่มีลักษณะโดดเด่นโดยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ คือพ้ืนที่อุทยานแห่งนี้เป็นตัวแทนที่เป็น
ประจักษ์พยานแสดงความเยี่ยมในการสร้างงานศิลปะ และแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทาง
สถาปัตยกรรมไทยและชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต ท าให้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 3.3 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – ทุ่งใหญ่นเรศวร (เขตรักษาพันธ์สัตป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร, 2553) เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกร่วมกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ภายใต้ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534 กิน
พ้ืนที่ครอบคลุม 6 อ าเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ อ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลานสัก อ าเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภออุ้มผางจังหวัดตาก มีพ้ืนที่ 
2,279,500 ไร่ หรือ 3,647 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกได้เป็น 
      3.3.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดตาก 
      3.3.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อยู่ ในพ้ืนที่จั งหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งพ้ืนที่คงเหลือในนี้มีเนื้อที่ 1,331,062 ไร่ 

         ทั้งนี้ชื่อ "ทุ่งใหญ่นเรศวร" สันนิษฐานว่ามาจากในสมัยอยุธยา  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงเคยใช้เป็นฐานที่มั่นเพ่ือเตรียมท าศึกกับพม่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มี
ลักษณะทางภูประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าล าธารที่ส าคัญเช่น แม่น้ า
แควน้อยและแม่น้ าแควใหญ่ พ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีความสูงโดยเฉลี่ยมี
ความสูงอยู่ที่ ประมาณ 800–1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล และมีเขาใหญ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ หรือเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นหรือสัตว์ถิ่นเดียว 
เช่น ช้างป่า, กระทิง, เสือชนิดต่าง ๆ, ไก่ฟ้าหลังเทา, เป็ดหงส์, เป็ดก่า, นกเงือก, ควายป่า, เลียงผา, 
เสือดาว, หมาใน, นกยูงไทย และแมลงป่าชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย 

 3.4 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ส านักศิลปากรที่ 9 
ขอนแก่น ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2553: 12) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ส าคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กรม
ศิลปากรได้ท าการส ารวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ระหว่างปี พ .ศ. 2517-2518 จากการศึกษา
หลักฐานต่างๆ ที่พบท าให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 1822-
4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทาง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


164 
ประวัติศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ภายในพิพิธภัณฑฯ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
       3.4.1 ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์
เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้น
ทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดินเพ่ือให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทาง
โบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดินเพ่ือให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทาง
โบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ 
       3.4.2 ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว 
และวัฒนธรรมของบ้านเชียง ซึ่งอาคารจัดแสดงนิทรรศการจ านวน 10 ส่วน สามารถเรียงล าดับตาม
ลักษณะการเข้าชมได้ดังนี้ 
 3.4.2.1 ส่วนจัดแสดงที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กับบ้านเชียง 
 3.4.2.2 ส่วนจัดแสดงที่ 2 การด าเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง 
 3.4.2.3 ส่วนจัดแสดงที่ 3 การปฏิบัติงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง 
 3.4.2.4 ส่วนจัดแสดงที่ 4 บ้านเชียง : หลุมขุดค้นทางโบราณคดี 
 3.4.2.5 ส่วนจัดแสดงที่ 5 โบราณวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์
ศรีใน 

    3.4.2.6 ส่วนจัดแสดงที่ 6 วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 3.4.2.7 ส่วนจัดแสดงที่ 7 บ้านเชียง : การค้นพบยุคส าริดที่สาบสูญ 
 3.4.2.8 ส่วนจัดแสดงที่ 8 บ้านเชียง : มรดกโลก 
 3.4.2.9 ส่วนจัดแสดงที่ 9 การกระจายตัวของวัฒธรรมบ้านเชียง 
 3.4.2.10 ส่วนจัดแสดงที่ 10 ชาวไทพวนบ้านเชียง 

3.5 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 11 อ าเภอ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อ าเภอปาก
ช่ อ ง  อ า เภอวั งน้ า เ ขี ย ว  จั งหวั ดนครร าชสี ม า , อ า เภอนาดี  อ า เภอกบิ นทร์ บุ รี  อ า เภอ 

ประจันตคาม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี, อ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก และอ าเภอแก่งคอย อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่  19 กันยายน พ.ศ. 
2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มี
เนื้อที่ปกคลุม 2,215.42 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น  
ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นสอง ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-
1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, มีผีเสื้ออยู่กว่า 189 ชนิด, นกป่า
มากมายกว่า 350 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า 
พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่ว ๆ ไป 

จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ความรู้เรื่องไทยประกอบด้วย 1) ความรู้เรื่องอาหารไทย 
ประกอบด้วย การเสิร์ฟอาหาร การรับประทานอาหาร ประเภทของอาหารและการจัดอาหาร และ 
อาหารตามฤดูกาล 2) ความรู้เรื่องพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย ที่ตั้งพระบรมมหาราชวังหรือวัง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
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หลวง การแบ่งส่วนพระบรมมหาราชวัง และ 3) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย 
ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – ทุ่งใหญ่นเรศวร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 

ความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 

 

 ต่อไปนี้คือค าขวัญท่องเที่ยว 77 จังหวัดที่มัคคุเทศก์ควรทราบ เนื่องจากค าขวัญจะบ่งบอกถึง
จุดเด่น สิ่งที่น่าสนใจที่มัคคุเทศก์ควรน าไปบรรยายขยายความให้นักท่องเที่ยวได้ทราบได้เป็นอย่างดี 
ความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด ประกอบด้วยดังนี้ (ประชิด สกุณะพัฒน์, 2554: 
16-545)  
 1. กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งาม
เรืองรอง” 
 2. กระบี่ “ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้
ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน” 
 3. กาญจนบุรี “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ าแคว แหล่งแร่
น้ าตก” 
 4. กาฬสินธุ์ “เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ า วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาสวยภูพาน 
มหาธารล าปาว ไดโนเสาร์สัตว์ดลกล้านปี” 
 5. ก าแพงเพชร “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามันลาน
กระบือ” 
 6. ขอนแก่น “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยว
ขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิค” 
 7. จันทบุรี “น้ าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์
ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี” 

 8. ฉะเชิงเทรา “แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร
ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์” 
 9. ชลบุรี “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 
 10. ชัยนาท “หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาว
แตงกวา” 
 11. ชัยภูมิ “ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอด
ผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี” 
 12. ชุมพร “ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อ
รังนก” 
 13. เชียงราย “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนนา” 
 14. เชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ าค่านคร
พิงค”์ 
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 15. ตรัง “เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศ ถิ่นก าเนิดยางพารา เด่นสง่า
ดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ าตกสวยตระการตา” 
 16. ตราด “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ า ระก าแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่
เกาะช้าง สุดทางบูรพา” 
 17. ตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” 
 18. นครนายก “เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ าตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ” 
 19. นครปฐม “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” 
 20. นครพนม “พระธาตุพนมค่าล้ า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่ง
โขง” 
 21. นครราชสีมา “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” 
 22. นครศรีธรรมราช “เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอรปกรรมดี  มี
มานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ท าอันตรายผู้ใด” 
 23. นครสวรรค์ “เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ าโพ” 
 24. นนทบุรี “พระต าหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านาม
ละบือ เลื่องลือทุเรียนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ” 
 25. นราธิวาส “ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่
แร่ทอง ลองกองหอมหวาน” 
 26. น่าน “แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างด า  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรอง
พระธาตุแช่แห้ง” 
 27. บึงกาฬ “ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ ายางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ 
น้ าตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่” 
 28. บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” 
 29. ปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใส
เจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” 
 30. ประจวบคีรีขันธ์ “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ้ า งามล้ าน้ าใจ” 
 31. ปราจีนบุรี “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี” 
 32. ปัตตานี “เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ า  ชนน้อมน าศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติ
งามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้” 
 33. พระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ า เลิศล้ ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา” 
 34. พังงา “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์
ทรัพยากร” 
 35. พัทลุง “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ าตก แหล่งนกน้ า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ 
น้ าพุร้อน” 
 36. พิจิตร “ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลิน
บึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเรื่อง ต านานเมืองชาละวัน” 
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 37. พิษณุโลก “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นก าเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ 
หวานฉ่ าแท้กล้วยตาก ถ้ าและน้ าตกหลากตระการตา” 
 38. เพชรบุรี “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” 
 39. เพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ าหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อ
ขุนผาเมือง” 
 40. แพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” 
 41. พะเยา “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนง าเมือง งาม
ลือเลื่องดอยบุษราคัม” 
 42. ภูเก็ต “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม” 
 43. มหาสารคาม “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ าเลอค่า ตักศิลานคร” 
 44. มุกดาหาร “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขาม
หวาน กลองโบราณล้ าเลิศ ถิ่นก าเนิดล าผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน” 
  45. แม่ฮ่องสอน “หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่น
บัวตอง” 
 46. ยะลา “ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” 
 47. ยโสธร “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ” 
 48. ร้อยเอ็ด “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวด
ประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” 
 49. ระยอง “ผลไม้รสล้ า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวี
เอก” 
 50. ระนอง “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ าแร่ มุกแท้เมืองระนอง” 
 51. ราชบุรี “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ า
งาม ตลาดน้ าด าเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี” 
 52. ลพบุรี “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอ
พอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” 
 53. ล าปาง “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือ
โลก” 
 54. ล าพูน “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล าไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญ
ชัย” 
 55. เลย “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” 
 56. ศรีสะเกษ “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 
เขตดงล าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ าสามัคคี” 
 57. สกลนคร “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระต าหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แล
ตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” 
 58. สงขลา “นกน้ าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า 
ศูนย์การค้าแดนใต”้ 
 59. สตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 
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 60. สมุทรปราการ “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ า ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ 
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 
 61. สมุทรสงคราม “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการ
หลวงพ่อบ้านแหลม” 
 62. สมุทรสาคร “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์” 
 63. สระแก้ว “ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ าตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่าน
การค้าไทย - เขมร” 
 64. สระบุรี “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน าล้ า
แหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือ
ลั่นเมืองชุมทาง” 
 65. สิงห์บุรี “ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลา
ประจ าปี” 
 66. สุโขทัย “มรดกล้ าเลิศ ก าเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งาม
ตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข” 
 67. สุพรรณบุรี “เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูง
ล้ าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง” 
 68. สุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” 
 69. สุรินทร์ “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร่ ารวยปราสาท ผักกาดหวาน 
ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” 
 70. หนองคาย “ วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว” 
 71. หนองบัวล าภู “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า แผ่นดิน
ธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ าเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” 
 72. อุบลราชธานี  “อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชถ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล” 
    73. อุดรธานี “น้ าตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด 
แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์” 
 74. อ่างทอง “พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดัง
จักสาน ถิ่นฐานท ากลอง เมืองสองพระนอน” 
 75. อุทัยธานี “อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ าตก 
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ” 
 76. อุตรดิตถ์ “เหล็กน้ าพ้ีลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่
ของโลก” 
 77. อ านาจเจริญ “พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิต
พระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม” 
 จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่า ค าขวัญทั้ง 77 จังหวัดมีความส าคัญมากต่อมัคคุเทศก์เนื่องจาก
ในค าขวัญจะบอกถึงลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัด ท าให้ทราบว่าในแต่ละจังหวัดมีอะไรดี มีอะไรที่
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น่าสนใจ และสามารถที่จะพูดบรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังได้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ 
เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” อธิบายความจากค าขวัญว่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่โดดเด่น เต็มไปด้วยเกาะต่างๆมากมาย นอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลและมี
ไข่เค็มไชยาเลื่องชื่อ พูดถึงแหล่งธรรมมะก็เป็นสถานที่ตั้งของสวนโมกข์พลาราม หรือวัดของหลวงปู่
พุทธทาสภิกขุ เป็นต้น 

 

สรุป 

 
 ความรู้ทั่วไปส าหรับมัคคุเทศก์ นับว่ามีความส าคัญกับอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอย่างมาก โดย
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ (1) ความรู้เกี่ยวกับห้องพักประกอบด้วย 1) ห้องพักเดี่ยว 2) ห้องพักคู่ 3) 
ห้องพัก 3 คน 4) ห้องเดอลุกซ์ 5) ห้องชุด และ 6) ห้องชุดแบบพิเศษ ส าหรับความรู้เกี่ยวกับเตียง 
ประกอบด้วย 1) Single Bed เป็นเตียงเดี่ยวส าหรับนอนคนเดียว 2) Double Bed เป็นเตียงเดี่ยว
ส าหรับนอน 2 คน 3) Hollywood Large เป็นเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่พิเศษ 4) Twin Red เป็นเตียง 
Single Bed 2 ตัว 5) Studio Bed เป็นเตียงที่ใช้นอนและสามารถพับเก็บเป็นโซฟาได้ 6) Rollaway 
Bed เป็นเตียงที่มีน้ าหนักเบา 7) Extra Bed เป็นเตียงที่ลูกค้าขอเพ่ิมในกรณีต้องการพักห้องเดียวกัน 
และ 8) Cot/Crib เป็นเตียงเล็ก (2) ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ชนิดของรายการอาหารดังนี้ 1) ชนิดของรายการอาหาร (Menu Type) ประกอบด้วย เซ็ตเมนู (Set 
Menu) อา ลา การ์ต เมนู (A La Carte Menu) เลอ พลาต์ ดู จูร์ (Le Plat Du Jour) และ บุฟเฟต์ 
(Buffet)  2) ชนิดของอาหารเช้า ประกอบด้วย อาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) 
อาหารเช้าแบบคอนติเนลตัล (Continental Breakfast) อาหารเช้าแบบยุโรป (European Breakfast) 
และอาหารเช้าแบบเอเชีย (Asian Breakfast) 3) ชนิดของเครื่องดื่ม ประกอบด้วย เครื่องดื่มประเภท
ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non Alcoholic Drinks) และเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic 
Drinks) และ4)เครื่องดื่มที่ใช้ประกอบอาหาร ประกอบด้วย การแบ่งประเภทของเหล้าไวน์ และ หลัก
ส าคัญในการเสิร์ฟเหล้าไวน์ (3) ความรู้เรื่องไทยประกอบด้วย 1) ความรู้เรื่องอาหารไทย ประกอบด้วย 
การเสิร์ฟอาหาร การรับประทานอาหาร ประเภทของอาหารและการจัดอาหาร และ อาหารตาม
ฤดูกาล 2) ความรู้เรื่องพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย ที่ตั้งพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง การ
แบ่งส่วนพระบรมมหาราชวัง และ 3) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย ประกอบด้วย 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – ทุ่งใหญ่นเรศวร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และ อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ และ (4) ความรู้เกี่ยวกับค าขวัญการท่องเที่ยวใน 77 จังหวัด 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. ห้องพักประกอบด้วยกี่ประเภท อะไรบ้าง 
2. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างห้องพักคู่ (Twin or Double Room, TWB or DBL) มีลักษณะอย่างไร 
3. Single Bed แตกต่างจาก Double Bed อย่างไร 
4. ชนิดรายการอาหารประกอบด้วยอะไรบ้าง 
5. เครื่องดื่มประกอบด้วยกี่ประเภท และประเภทของเหล้าไวน์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
6. จงบอกลักษณะความโดดเด่นของอาหารไทยมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

7. พระบรมมหาราชวังแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง 
8. แหล่งมรดกโลกในประเทศไทยมีกี่แห่ง 
9. จงบอกความส าคัญของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง 
10. ให้บอกค าขวัญจังหวัดของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคตะวันกตก และภาคใต้  มาอย่างน้อย ภาคละ 3 จังหวัด 
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