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ค ำที่มีควำมหมำยเหมอืนหรือใกล้เคียงกับค ำว่ำมัคคุเทศก์(Guide) 
แต่อำจใช้เรียกเป็นชื่อเฉพำะหรือเรียกตำมลักษณะของกำรน ำเที่ยว

• Domestic Guide คือ ผู้ที่น ำคนไทยเที่ยวในประเทศ หรือเป็นกำรน ำเที่ยวบุคคลที่มีถิ่นพ ำนักถำวรใน
ประเทศไทย เดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของตน 

• Inbound Guide คือ ผู้ที่น ำเที่ยวนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ หรือน ำเที่ยวบุคคลที่มิได้มีถิ่นฐำนถำวรใน
ประเทศไทย โดยท ำหน้ำท่ีน ำเที่ยวเขำเหล่ำนั้นในประเทศไทย

• Outbound Guide คือ ผู้ที่น ำเที่ยวนักท่องเที่ยวไทย หรือน ำเที่ยวบุคคลออกจำกประเทศที่เป็นถิ่นพ ำนัก
ถำวรไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น

• Freelance Guide หมำยถึง มัคคุเทศก์อิสระ ท ำงำนโดยไม่สังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะถูกจ้ำงมำเป็นครั้ง
ครำวเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยว และหรือเพื่อให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 



• Museum Guide หรือ Docent หมำยถึง  ผู้น ำชมพิพิธภัณฑ์ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่คอยอธิบำยประจ ำ
ห้องต่ำงๆ ในพิพิธภัณฑ์เพื่อคอยอธิบำยแก่ผู้เข้ำชม หรือเจ้ำหน้ำที่พำชมพิพิธภัณฑ์เป็นรอบตำมเวลำ
ที่ก ำหนด หรือรอจนมีผู้เข้ำชมจ ำนวนมำกพอจึงจะน ำชมพร้อมอธิบำย

• City Guide หมำยถึง ผู้ที่อธิบำยจุดส ำคัญๆ ของเมืองโดยอธิบำยอยู่บนรถขณะรถแล่นก็อธิบำยสอง
ข้ำงทำงว่ำมีสถำนท่ีส ำคัญจุดไหนบ้ำงที่นักท่องเที่ยวควรทรำบ

• Transfer Guide หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรรับเข้ำหรือส่งออกหรือท ำทั้งสองหน้ำที่โดยอำจรับจำก
สนำมบินไปส่งยังโรงแรมที่พัก หรือจำกที่พักไปยังสนำมบินหรือจำกสนำมบินไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
หรืออำจรับส่งจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมิได้ท ำหน้ำที่ในกำรน ำเที่ยว แต่อำจแนะน ำข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ ระหว่ำงรถแล่นผ่ำนก่อนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่จะไปส่ง

• Sightseeing Guide หมำยถึง ผู้ที่อธิบำยไฮไลท์จุดส ำคัญต่ำงๆ ของเมือง โดยท ำหน้ำที่น ำเที่ยวครึ่ง
วันเช้ำหรือครึ่งวันบ่ำยหรืออำจน ำเที่ยวเต็มวัน หำกท ำหน้ำที่ขับรถไปด้วยจะเรียกมัคคุเทศก์ที่ท ำ
หน้ำที่ขับรถในเวลำเดียวกันว่ำ Driven Guide จะท ำหน้ำที่คล้ำยกับ City Guide 



ประวัติความเป็นมาของอาชีพมัคคุเทศก์

ในอดีตการเดินทางมักไม่พึ่งพาอาศัยมัคคุเทศก์ เนื่องจากเป็นการ
เดินทางที่เน้นการแสวงหาดินแดนใหม่ แสวงหาสภาพภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นการแสวงหาความเชื่อส่วนบุคคล การ
เดินทางสมัยก่อนจึงไมอ่าจกลา่วไดว้่าเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวได้อย่าง
จริงจังเต็มที่นัก 



ประวัติความเป็นมาของอาชีพมัคคุเทศก์

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ราวคริสต์ศตวรรษที่                   
18 - 19 มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการด าเนินชีวิตของประชาชน น าไปสู่
การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น  นักท่องเที่ยวจึงมิได้
จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงและผู้ที่ร่ ารวยเท่านั้นประกอบกับการคมนาคมขนส่งและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ผู้คนนิยม
เดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ จึงมีบทบาทในการบริการท่องเที่ยว
มากข้ึน 

ราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 โธมัส คุ้ก (Thomas Cook) เริ่มจัดน าเที่ยวเป็น
กลุ่มทางรถไฟในประเทศอังกฤษ โดยมีมัคคุเทศก์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทเป็นผู้น า
เที่ยวและอ านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง นับว่าโธมัส คุ้ก (Thomas Cook) เป็น
ผู้น าในด้านธุรกิจท่องเท่ียวและพัฒนาอาชีพและมาตรฐานของมัคคุเทศก์ 

ประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการออกระเบียบข้อบังคับส าหรับผู้ประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก์ทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดย
ก าหนดให้มัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว มี
การทดสอบก่อนที่จะออกใบอนุญาต รวมทั้งมีการฝึกอบรม ความรู้ บทบาทหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  



สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเป็นพระโอรส พระองค์ที่ 57 ในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 4) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุม พระสนมเอก เมื่อวันเสาร์ เดือน 7 แรม 9 ค่ า ปีจอ ตรงกับวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2405 ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยแล้ว พระองค์ท่านยัง
ได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย"  อีกด้วย เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดเสด็จประพาส
ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแสวงหาความรู้
เรื่องวิชาการต่างๆ จนได้รับต าแหน่งหน้าที่เป็น Lord Program Maker หรือ ผู้จัดการแผนการเดินทางให้กับ
พระมหากษัตริย์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เรื่องนี้ทรงเล่าไว้ในเรื่อง “เสือ
ใหญ่เมืองชุมพร” ว่าเพราะเหตุใด จึงโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการเสด็จประพาส  เป็นเรื่องอันหนึ่งในประวัติของฉันเอง 
จะเล่าฝากไว้ตรงนี้ เมื่อ พ.ศ.2432 (ร.ศ.108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์
ใต้ โปรดให้ฉันไปตามเสด็จเป็นมัคคุเทศก์  มีหน้าที่เป็นต้นรับสั่งกะการประพาสที่ต่างๆ ตลอดทางที่เสด็จไป ฉันสนอง
พระเดชพระคุณชอบพระหฤทัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง แต่นั้นมาจึงทรงพระกรุณาโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดการเสด็จ
ประพาส แต่ชอบเรียกกันเป็นค าแผลงภาษาอังกฤษว่า Lord Program Maker ตามเสด็จประพาสต่อมาเป็นนิตย์ จน
ตลอดรัชกาลที่ 5 และคงอยู่ในต าแหน่งนั้นสืบมาในรัชกาลที่ 6 อีก 3 ปี รวมเวลาที่ได้เป็นผู้จัดการเสด็จประพาสอยู่ 
26 ปี จึงพ้นจากหน้าที่นั้น พร้อมกับถวายคืนต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

“ถึงรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้กลับไปจัดการเสด็จประพาสถวายอีก  เมื่อ
เสด็จเลียบหัวเมืองมณฑลพายัพอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเสด็จเลียบหัวเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจึงอ้างได้ว่า ได้รับราชการ
เป็นผู้จัดการเสด็จประพาสสนองพระเดชพระคุณมา 3 รัชกาล แต่เม่ือไปตามเสด็จครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
กลับต้องทรงระวังมิให้ฉันเหนื่อยเกินไป เพราะตัวฉันแก่ชราอายุเกือบ 70 ปีแล้ว ก็เป็นครั้งที่สุดซ่ึงฉันได้จัดการเสด็จ
ประพาสเพียงนั้น” ด้วยเหตุนี้สมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงได้รับสมญานามว่า “พระบิดาของมัคคุเทศก์
ไทย” และยังได้สถาปนาเอาวันคล้ายวันประสูติ 21 มิถุนายน เป็น “วันมัคคุเทศก์ไทย”

จุดเริ่มต้นมัคคุเทศก์ในประเทศไทย



อาชีพมัคคุเทศก์ได้เริ่มรู้จักและแพร่หลายมากขึ้นภายหลังสงครามเวียดนามจบลง
(พ.ศ.2516-2518) ในระยะนั้นมีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงทหาร ท่ีส าคัญคือบรรดาทหารอเมริกันที่อยู่ประจ า และที่มาพักผ่อนจากการรบ
ในสงครามเวียดนาม ซึ่งก็เป็นผลดีและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่าง
แท้จริง มีบริษัทน าเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตชายหาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ยก
พลขึ้นบกของทหารอเมริกัน และเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงส่วนต่างๆ ที่มีทหารและพลเรือน
ชาวต่างประเทศประจ าอยู่และสัญจรไปมา แม้ว่าสงครามจะยุติลงแล้ว แต่นักท่องเที่ยวจากส่วนต่างๆ 
ของโลกท้ังชาวยุโรป อเมริกัน อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย รวมทั้งชาวเอเชีย ต่างก็เดินทางเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทยจากการบอกเล่าต่อๆ  กันไป

ปี พ.ศ.2502 รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อสท.) ขึ้นเป็นองค์กรอิสระ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ อาชีพมัคคุเทศก์จึงเริ่มมีสถานภาพที่ชัดเจนขึ้น เพราะช่วงที่ อสท. เกิดขึ้นใหม่ๆ นั้น 
มัคคุเทศก์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลายฝ่ายจึงเห็นความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการท่ีต้องมีมาตรฐานของการเป็นมัคคุเทศก์ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (โดยพลโท
เฉลิมชัย จารุวัสตร์ ผู้อ านวยการ อสท. ในขณะนั้น) จึงได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท า
หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ .ศ.2504 และได้
ด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 



ช่วงปี พ.ศ.2502 ส านักพระราชวัง ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการ
น าชมพระราชฐานให้มีการขอบัตรอนุญาต ซึ่งจะต้องใช้ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก์ ที่ อสท. และสถาบันระดับอุดมศึกษา เป็นผู้จัดอบรมออกให้
เป็นหลักฐาน 

รัฐบาลจึงประกาศพระราชบญัญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2522 ยกฐานะ อสท. เป็นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า 
ททท. ให้อ านาจในการพัฒนาการท่องเท่ียว การลงทุน หรือร่วมทุน เพื่อริเริ่ม
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว มีการ
บรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยวครั้งแรกไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) 



การประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 มีหลังจาก
ที่มีพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ใหม่ ออกมาบังคับใช้ หน้าที่ ในการ
ด าเนินการสนับสนุนการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ก็ได้เปลี่ยนจาก ททท . มาอยู่ในความ
ดูแลของส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งและต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการท่องเที่ยว ทัง
นี้ในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกาศออกมาใช้เพิ่มเติม คือ
พร ะ ร า ชบัญญั ติ ธุ ร กิ จ น า เ ที่ ย ว แ ล ะมั ค คุ เ ท ศก์  พ . ศ .ปี  2 5 5 9 ใ ช้ ค ว บคู่ กั น

มีพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 (ฉบับแรก)   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อควบคุมให้ผู้ที่
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อย



“ประเทศชำติและ

อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย’’

“นักท่องเที่ยว”

“ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว’’

“บริษัทน ำเที่ยว”

“ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรท่องเที่ยว’’

• อ ำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
• รักษำผลประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ
• โฆษณำประชำสัมพันธ์
• ตัวแทนสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำนประกอบกำร
• เก็บข้อมูล ปัญหำข้อเสนอแนะต่ำงๆ
• สร้ำงชื่อเสียง ควำมเจริญของบริษัท

• อธิบำยข้อมูลประวัติสถำนที่ท่องเที่ยว
• ประหยัดเวลำในกำรศึกษำแหล่งท่องเที่ยว
• เป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศกำรเดินทำงให้มีสีสัน
• นักท่องเที่ยวได้รับควำมปลอดภัย
• ลดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่รู้ 

ไม่เข้ำใจจำกกำรเดินทำง
• เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก
• ท่องเที่ยวได้อย่ำงทั่วถึง
• แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำแก่นักท่องเที่ยว

• เอำใจใส่คุ้มครองอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
• เป็นตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยว 

ท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำเที่ยว
• ผู้ค้นพบ ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
• ข้อคิดเห็นเสนอแนะจำกนักท่องเที่ยว

มำปรับปรุง

• ใ ห้ ข้ อ มู ล ค ว ำ ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ แหล่ ง
ท่องเที่ยว

• เป็นตัวแทนของชำติ บุคคลตัวอย่ำง
• คอยเชื่อมโยงบุคคล ธุรกิจ
• ก ำ ร เ ส นอแน ะ ข้ อ คิ ด เ ห็ น ที่ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว

เป็นตัวแทนในกำรด ำเนินธุรกิจของสถำน
ประกอบกำรต่ำงๆ เช่น พำนักท่องเที่ยวไป
พักผ่ อนที่ โ ร งแรม  รั บประทำนอำหำร                             
ซื้อสินค้ำของที่ระลึก และปั๊มน้ ำมัน 

ไทย



15 โอกาสและความได้เปรียบของ
“อาชีพมัคคุเทศก์”

เป็นอำชีพที่มีเกียรติ

ต้องปรับใช้ภำษำให้น่ำสนใจตลอดเวลำ

ท ำงำนพร้อมกับกำรท่องโลก

ได้พบปะผู้คนมำกมำยหลำกหลำย

มีรำยได้ดี

ไม่มีก ำหนดวันเวลำท ำงำนตำยตัว

ได้รับอภินันทนำกำรจำกสถำนประกอบกำรต่ำงๆ

สำมำรถมีงำนประจ ำอื่นๆได้

มีอิสระเสรี

เป็นท่ีต้องกำรของตลำด

ท้ำทำยควำมสำมำรถ

เป็นผู้ทันต่อโลก เหตุกำรณ์

ประสบกำรณ์มำเป็นใบเบิกทำง

เป็นอำชีพสงวน

เป็นอำชีพท่ีไม่ต้องมีเงินลงทุน

เป็นอำชีพท่ีไม่มีวันเกษียณ



อาชีพสงวนส าหรับคนไทย



จากภาพเห็นอะไร ?



อุปสรรคข้อจ ำกัดของวิชำชีพมัคคุเทศก์

เป็นอำชีพที่ต้องแก้ปัญหำหน้ำ
งำนตลอดเวลำ

กำรแข่งขันอำชีพเสรีในอนำคต ท ำ
ให้มัคคุเทศก์ต้องปรับตัว โดยเฉพำะ 

Inbound Guide
เป็นอำชีพที่ไม่มีเงินเดือน

กำรผลิตมัคคุเทศก์ยังไม่สำมำรถใช้
งำนได้เต็มศักยภำพ

มัคคุเทศก์จึงต้องพร้อมเสมอ
ส ำหรับกำรบริกำร

เป็นอำชีพที่ไม่มีเครดิต เป็นอำชีพที่ต้องมีควำมอดทนสูง 

เป็นอำชีพที่ท ำงำนไม่เป็นเวลำ 
เวลำท ำงำนส่วนใหญ่ของ
มัคคุเทศก์คือวันหยุดส ำคัญ

กำรรวมกลุ่มกันไม่เข้มแข็ง

โลกของกำรสื่อสำร และเทคโนโลยีไร้พรมแดน
ในปัจจุบัน ท ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถบริกำร

จัดกำรกำรเดินทำงให้กับตนเอง



จบสไลดห์น้านีแ้ล้ว.... อย่าลมืเขาไปฟังประวัตกิรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

“พระบดิาแห่งมัคคุเทศกไ์ทย” .....

จากน้ันเข้าไปท าแบบทดสอบกันเลก็น้อยเป็นการเชค็ชือ่ในตัว(และมีคะแนนเกบ็ด้วยนะขอบอก) 
หมดเวลาท า 12.00 น. (ห้ามลอกกันนะจร้าข้อสอบใครเขยีนลอกกันมาแป๊ะ จะปรับเป็น 0 ทัง้คนให้
ลอก และคนลอกนะครับบ คนส่งต่อให้เพือ่น โปรดดระวัง.....)





ขอบคุณครับ


