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รหัสวิชา TIM๒๓๐๔ 

รายวิชา การจัดการงานมคัคเุทศก์



เราจะคุยอะไรกันในวันนี.้.....

•ปฐมนิเทศ แนะน ำรำยวิชำ 
•ควำมรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัวิชำชีพมคัคเุทศก ์และผูน้  ำเท่ียว 
•ควำมหมำยควำมส ำคญั 













เกณฑป์ระเมิน

• พฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการเรียน 10%
• คะแนนเกบ็จากการสอบปฏิบติั ฝึกพากยท์วัร์ 30%
• คะแนนจากการท างานส่งในแต่ละสปัดาห์ 10%
• สอบกลางภาค 20%
• สอบปลายภาค 30%



คนทั่วไป
ผู้ที่ท ำหน้ำที่น ำผู้อื่นไปยังสถำนที่ต่ำงๆ
และให้ค ำอธิบำยแนะน ำเกี่ยวกับสถำนที่นั้นๆ

ภำษำบำลี
มคฺค + อุทฺเทสก โดย มคฺค แปลว่ำ ทำง และอุทฺเทสก 
แปลว่ำ ผู้น ำ ผู้อธิบำย

รำชบัณฑิตยสถำน (2525) 
ผู้น ำทำง ผู้ชี้ทำง ผู้บอกทำง

Tourist Guide 

หรือ Tour Guide เรียกย่อๆว่ำ Guide

พรบ. ธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2559
ผู้ให้บริกำรเป็นปกติธุระในกำรน ำนักท่องเที่ยวไปยังสถำนทีต่่ำงๆ
โดยให้บริกำรเกี่ยวกับค ำแนะน ำและควำมรู้ด้ำนต่ำงๆแก่นักท่องเที่ยว



ผู้ท ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำเท่ียว

▪ มัคคุเทศก์ (Guide) = ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆโดยให้บริการเก่ียวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว อาจเรียก 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(Local Guide) หากเป็นคนในพื้นที่น าเที่ยวจริง



• ผู้น ำเที่ยว/หัวหน้ำทัวร์ (Tour Leader)= ผู้รับผิดชอบดูแล อ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

หวัหนำ้ทวัร ์(Tour Leader) ขณะใหข้อ้มลูแก่คณะทวัร ์บรเิวณท่ำอำกำศยำนฯ



น ำเทีย่วโดยเป็นผู ้

อธบิำยบรรยำยให ้

ควำมรูแ้ก่

นักท่องเทีย่วใน

ประเทศ 

(เรยีก Guide/

Local Guide)

บรกิำร +อ ำนวยควำม

สะดวกในกำรน ำเทีย่ว

ไปตำ่งประเทศ

(Outbound)

(เรยีก Tour Leader)

มัคคุเทศก์ VS หัวหน้าทัวร์

น ำเทีย่วไปใน

ประเทศทีอ่ำชพี

มคัคเุทศกไ์ม่ไดเ้ป็น

อำชพีสงวน เชน่ ใน

ยโุรป อเมรกิำ  จะ

เป็นทัง้มคัคเุทศก ์

และหวัหนำ้ทวัรใ์น

คนเดยีวกนั



มัคคุเทศก์ + หัวหน้าทัวร์

กำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่ง
หวัหนำ้ทวัรไ์ทย (ซำ้ย)  กบัมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (ขวำ)

มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (ซำ้ย) ก ำลงัอธิบำยขอ้มลูกำรล่องเรอืชมคลองใหห้วัหนำ้ทวัรช์ำวต่ำงชำติ (ขวำ)
เป็นภำษำองักฤษ เพ่ือจะไดถ่้ำยทอดใหน้กัท่องเท่ียวเขำไดท้รำบอีกทอดหนึ่ง

เน่ืองจำกนกัท่องเท่ียวไม่สำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำองักฤษได้



ผู้ท ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำเท่ียว
• ผู้รับส่งนักท่องเที่ยว(Transfer)= ตัวแทนของบริษัทน าเที่ยวที่ท าหน้าที่
รับและหรือส่งนักท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยระหว่างการ
รับส่งได้ท าหน้าที่บริการอ านวยความสะดวกเรื่องต่างๆแก่นักท่องเที่ยว

Transfer Guide จำกบรษัิทน ำเท่ียวต่ำงๆ ขณะท ำหนำ้ท่ีรบันกัท่องเท่ียวท่ีสนำมบินพนกังำน Transfer บรษัิท TEZ Tour



ประเภทของมัคคุเทศก/์ผู้น ำเท่ียว ค ำอธิบำย

มัคคุเทศก์
(Guide)

ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับ
ค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
(Local Guide)

ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับ
ค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว และเป็นคนในท้องถิ่นนั้น

ผู้น ำเที่ยว-หัวหน้ำทัวร์
(Tour Leader)

ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

Inbound Guide ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศไปยังสถานที่ต่างๆ ใน
ประเทศ โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

Outbound Guide ผู้ที่น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในต่างประเทศ โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและ
ความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว และ/หรือผู้ที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

Domestic Guide ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยวในประเทศไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศ 
โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

Transfer Guide ตัวแทนของบริษัทน าเที่ยวที่ท าหน้าที่รับและหรือส่งนักท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกสถานที่หนึ่ง โดยมากคือจากท่าอากาศยาน ไปยังที่หนึ่ง โดยระหว่างการรับส่งได้ท า
หน้าที่บริการ อ านวยความสะดวกเรื่องต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว



ดังนั้น การน านักท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ โดยไม่ได้ให้ความรู้ จึงยังไม่สามารถเรียก
มัคคุเทศก์ได้ อย่างเช่น ผู้รับส่งนักท่องเที่ยวจากท่าอากาศยาน ไปยังโรงแรมอย่างเดียวเรา
เรียกว่าบุคคลผู้นี้ว่า Transfer Personnel หรือ Transfer Man 

แต่ถ้าท าหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้ในระหว่างการรับส่งนักท่องเที่ยวด้วยก็สามารถ
เรียกว่าเป็น Transfer Guide ได้ ส่วนการแนะน าสถานที่ของบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น รวมทั้ง
การพาญาติมิตรไปเที่ยวเพราะชอบพอกันเป็นการส่วนตัวจะไม่สามารถเรียกว่าเป็น
มัคคุเทศก์ได้ 



มคัคุเทศก์ ไม่ข ึน้ทะเบยีน คอื

“ไกด์เถ ือ่น”

มั ค คุ เ ท ศ ก์  ห รื อ ไ ก ด์  ที่ ท ำ ห น้ ำ ที่ เ ป็ น ผู้ น ำ เ ที่ ย ว ใ ห้ แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว                                         
ไม่ ว่ ำ จ ะมี เ ป้ ำป ร ะสงค์ เ พ่ื อ รั บค่ ำ ตอบแทน  ห รือ เ พ่ื อหำประสบกำรณ ์                              
ในกำรฝึกใช้ภำษำ ก็จะต้องได้รับกำรฝึกฝนและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
เสยีก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่ำเป็นผู้น ำเที่ยวที่ไม่ไดร้ับอนุญำต หรือไกด์เถ่ือน

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มัคคุเทศก์อีกประเภทหนึ่งที่มีบัตรมัคคุเทศก์ถูกต้องแต่
มิได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบรรยำยให้ข้อมูลควำมรู้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
อย่ำงที่ควรจะท ำ แต่จะมีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนกับสถำน
ประกอบกำรและหัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ ซึ่งหน้ำที่ในกำรบรรยำยก็
จะเป็นของหัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ อันเนื่องมำจำกว่ำมัคคุเทศก์ไทย
ผู้นั้นยังไม่มีควำมช ำนำญ ไม่สำมำรถพูดในภำษำของนักท่องเที่ยวที่
ตนน ำเที่ยวอยู่ได้ ซึ่งกำรให้หัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำติมำบรรยำย และ
ให้คนที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนั่งคุมเชิงประสำนงำนเล็กๆ น้อยๆ 
ดังกล่ำว เปรียบเสมือนกำรสร้ำงภำพเพื่อไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
จับกุม ซึ่งจำกกำรกระท ำในลักษณะดังกล่ำวภำษำทัวร์จะเรียก
มัคคุเทศก์ไทยผู้นั้นว่ำ   ซิทติ้งไกด์ (Sitting Guide) และจะเรียก
หัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำตินั้นว่ำมัคคุเทศก์เถื่อน หรือไกด์ผี ซึ่งนิยำม
ของของว่ำไกด์ผีหรือมัคคุเทศก์เถื่อนถือเป็นภำษำที่พูดที่เข้ำใจกันใน
หมู่มัคคุเทศก์อำชีพ ซึ่งหมำยรวมไปถึงผู้ที่น ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
โดยไม่มีใบอนุญำตด้วย ทั้งนี้หำกเจ้ำหน้ำที่มีหลักฐำนในกำรกระท ำ
ดังกล่ำวทั้งมัคคุเทศก์ไทย และหัวหน้ำทัวร์ชำวต่ำงชำติตลอดจน
บริษัทที่จัดน ำเที่ยวนั้นก็จะต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย



มาทบทวนความรู้หลังเรียนกัน...
ให้นักศึกษาเลือกเปิดแผ่นป้าย 
แล้วลองบอกประเภทของ
มัคคุเทศก์/ผู้น าเที่ยว

ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการ
น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับ
ค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว 

ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการ
น านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับ
ค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว และเป็นคนใน
ท้องถิ่นน้ัน

ผู้รับผิดชอบในการดูแลและ
อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการ
น านักท่องเที่ยวที่มาจาก
ต่างประเทศไปยังสถานที่ต่างๆ 
ในประเทศ โดยให้บริการ
เกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้
ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

Free

ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการ
น านักท่องเที่ยวในประเทศไป
ยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศ 
โดยให้บริการเกี่ยวกับ
ค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว

ตัวแทนของบริษัทน าเที่ยวที่
ท าหน้าที่รับและหรือส่ง
นักท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมาก
คือจากท่าอากาศยาน ไปยังที่
หนึ่ง โดยระหว่างการรับส่งได้
ท าหน้าที่บริการ อ านวยความ
สะดวกเรื่องต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว

เรยีกเพื่อนคนอ่ืน
ตอบแทน

ผู้ที่น านักท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่างๆ ในต่างประเทศ 
โดยให้บริการเกี่ยวกับ
ค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว และ/หรือผู้ที่
ผู้รับผิดชอบในการดูแลและ
อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

1 2 3

4 5 6

7 8 9



ขอบคุณครับ.....
อยา่ลืมไปท าแบบฝึกหลงัเรียนใน Classroom นะ
ครับ ลงไวใ้นหนา้ stream แลว้ ลงช่ือ+รหสันกัศึกษา

ในช่อง Commentดว้ย 


