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ประเภทของมคัคเุทศก์
• แบ่งตามการรบังานของมคัคเุทศกห์รือมองในลกัษณะของการสงักดับริษัท ได ้2 ประเภท คือ 

• มคัคเุทศกอ์ิสระ (Freelance Guide)
• มคัคเุทศกส์งักดับริษัท

ยนูิฟอรม์ บรษัิท หนุ่มสาว ทวัร ์จ  ากดั ท่ีมา : https://www.noomsaotours.co.th/ 



แบง่ตามหลักของธุรกิจน าเทีย่วหรือตามลักษณะของการน าเทีย่ว ได้แก่

1. มัคคุเทศก์ที่น าเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า
มัคคุเทศกอ์ินบาวน ์(Inbound Guide) 

มคัคเุทศกท่ี์มีคณุสมบตัิตามกฎหมายหรือพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ปี พ.ศ.2551 
ก าหนด ท าหนา้ท่ีน าเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามขอบเขตท่ีใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศกแ์ต่ละ
ประเภทระบ ุมีหนา้ท่ีน  าเท่ียวนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่องเท่ียวภายในประเทศ ใชภ้าษาต่างประเทศในการน า
เท่ียว ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประเทศชาติในการบอกกลา่วในสิง่ดีงาม ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี หลาย
ครัง้มคัคเุทศก์ Inbound อาจท าหนา้ท่ีรวมไปถึงการรบัเขา้และส่งออกนกัท่องเท่ียว (Transfer-In, Transfer-

Out) ดว้ย 



2. มัคคุเทศกท์ีน่ าคนไทยไปทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ หรือมัคคุเทศกเ์อาทบ์าวน์
(Outbound Guide) 

มคัคุเทศกป์ระเภทนีบ้างครัง้ตอ้งเรียกว่าหัวหนา้ทวัร ์(Tour Leader)  เน่ืองจากกรณีน าเท่ียวไป
ยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียท่ีมีมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น (Local Guide) เป็นผูใ้หข้อ้มูล
ความรู ้กรณีนีเ้ราจะไม่เรียกมัคคุเทศก์ คนไทยท่ีน าพานักท่องเท่ียวไทยไปต่างประเทศว่าเป็น
มัคคุเทศก ์เราตอ้งเรียกเขาว่าเป็นหัวหน้าทัวร ์(Tour Leader) เพราะเขาไม่ไดไ้ปน าเท่ียวใหข้อ้มูล
ความรูแ้บบท่ีมคัคเุทศกท์ั่วไปพึงปฏิบตัิ เพียงแต่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองทั่วไป



3..มัคคุเทศกท์ี่น าคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไทย หรือเรียกว่ามัคคุเทศกโ์ดเมสติกส์
(Domestic Guide) 

มัคคุเทศก์ท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ปี 
พ.ศ.2551 ก าหนด มีบตัรมคัคเุทศกถ์กูตอ้ง ท าหนา้ท่ีน าเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามขอบเขต
ท่ีใบอนญุาตการเป็นมคัคุเทศกแ์ต่ละประเภทระบุ มคัคุเทศก ์Domestic จะน าเท่ียวนักท่องเท่ียวชาว
ไทยเท่ียวในประเทศ หรือเท่ียวตามตะเข็บชายแดนของประเทศ เช่น อ  าเภอแม่สาย ตลาดโรงเกลือ 
โดยภาษาท่ีใชใ้นการน าเท่ียวคือภาษาไทย ดงันัน้ การน าเท่ียวจึงค่อนขา้งง่าย มีความเป็นกนัเองไม่มี
ขัน้ตอนเขา้ - ออกระหวา่งประเทศใหยุ้่งยาก 



ประเภทของมัคคุเทศก ์แบ่งเป็น 3 ประเภท 6 ชนิด

1. มคัคเุทศกป์ระเภททั่วไปบตัรสีบรอนซเ์งิน

2. มคัคเุทศกป์ระเภทเฉพาะภูมิภาค มี 4 ชนิดคือ

2.1 เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง บตัรสีเหลือง

2.2 เฉพาะภูมิภาค ภาคเหนือ บตัรสีเขียว

2.3 เฉพาะภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บตัรสีสม้

2.4 เฉพาะภูมิภาค ภาคใต ้บตัรสีฟ้า

3. มคัคเุทศกป์ระเภททอ้งถ่ินบตัรสีน  า้ตาล



การปรับประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์



พระราชบญัญัติ ธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๒๖ ใหย้กเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยว และมัคคเุทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้
แทน

“(๑) มีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี้

(ก) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสิบแปดปีบรบิรูณใ์นวนัย่ืนค าขอรบัใบอนญุาตเป็นมคัคเุทศก์

(ข) มีสญัชาติไทย

(ค) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเทา่ในสาขามคัคเุทศกห์รอืสาขาการทอ่งเที่ยวที่มีวิชาเก่ียวกับมคัคเุทศก ์หรอืส าเรจ็
การศกึษาระดบัอนปุรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในสาขามคัคเุทศกห์รอืสาขาการทอ่งเที่ยวที่มีวิชาเก่ียวกบัมคัคเุทศกไ์ม่นอ้ยกว่า
ที่คณะกรรมการก าหนดหรอืไดร้บัวฒิุบตัรว่าไดผ้่านการฝึกอบรมวิชามคัคเุทศกต์ามหลกัสตูรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการก าหนด

(ง) ผ่านการทดสอบความรูค้วามสามารถในการเป็นมคัคเุทศกต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด” 

คุณสมบตัิของมคัคุเทศก ์



มัคคุเทศกจ์ึงควรต้องสร้างคุณสมบัตบิุคลิกภาพทีน่่าจดจ า ดังนี้

1. การมีบุคลิกภาพดี มัคคเุทศกท์ี่ดีตอ้งมีบคุลิกภาพทั่วไปดดีู บคุลิกภาพที่ดีของมัคคเุทศก์นั้นควรเริ่มตน้จากการให้
ความสนใจตอ่รา่งกายเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบส่วนต่างๆ ของรา่งกาย การ
แตง่กาย ถา้พิจารณาจากศีรษะจรดปลายเทา้ ก็พอแยกเป็นประเดน็ไดด้งันี้

1.1 รา่งกาย 

1.2 การแตง่กาย 



ภาพยูนิฟอรม์มคัคุเทศกบ์ริษทัหนุ่มสาวทวัร์

ภาพมคัคุเทศกเ์มียนม่าร์

ภาพมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นเมืองลีเ่จยีง ประเทศจนี

ภาพมคัคุเทศก ์อินโดนีเซีย

ภาพมคัคุเทศกม์าเลเซีย



ภาพมคัคุเทศกส์าธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพมคัคุเทศกก์มัพชูา



ภาพการแต่งกายของมคัคุเทศกไ์ทย



ภาพบตัรมคัคุเทศกข์องประเทศต่างๆ



และต่อไปน้ีคือบคุลกิภาพภายนอกโดยรวมที่มคัคุเทศกค์วรม ีไดแ้ก่

(1) หนา้ตาสดชื่น ยิ้มแยม้แจ่มใส

(2) การดูแลร่างกาย การแต่งกายใหส้ะอาดเรียบรอ้ยเหมาะสมกบักาลเทศะ

(3) มคีวามคล่องแคล่ววอ่งไว กระฉบักระเฉง กระตอืรือรน้

(4) การใชท่้าทาง กิริยามารยาทนอบนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรตผูิอ้ื่น

(5) ควรสบสายตา มองและใส่ใจผูฟ้งัท ัว่ถงึตลอดเวลาขณะพูด

(6) การพูดจาใชน้ า้เสยีง ไม่ดงัหรือค่อยเกินไป

(7) การใชถ้อ้ยค าภาษา ถูกตอ้ง เหมาะสม ฯลฯ

และบคุลกิภายในโดยรวมที่มคัคุเทศกค์วรมี ไดแ้ก่

(1) มเีจตคตแิละทศันคตทิี่ดีต่อวชิาชีพ อารมณม์ ัน่คงเยอืกเยน็

(2) มคีวามเชื่อม ัน่ กลา้ตดัสนิใจในสิง่ที่เป็นผลประโยชนต่์อนกัท่องเที่ยว

(3) มคีวามกระตอืรือรน้ มคีวามจริงใจในการบริการผูอ้ื่น

(4) มคีวามคิดริเริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในการท างานเพื่อความมชีีวติชวีา

(5) มคีวามรอบรู ้ รูก้วา้งและรูล้กึไดย้ิ่งดี

(6) มคีวามช่างสงัเกต ช่างคน้ควา้ สนใจในสิ่งรอบตวั และมคีวามจดจ าที่ดี

(7) มอีารมณข์นัเพื่อสรา้งบรรยากาศในการเดนิทาง ฯลฯ



2. มีมนุษยสมัพนัธดี์

2.1 ตอ้งมองโลกในแงด่ี

2.2 มศิีลปะในการเขา้หาคน

2.3 ควรฝึกใหเ้ป็นคนที่ยิ้มแยม้แจ่มใส

2.4 มนี า้ใจพรอ้มที่จะช่วยเหลอืนกัท่องเที่ยว

2.5 มคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รูจ้กัห่วงใยผูอ้ื่น

2.6 มอีธัยาศยัไม่กา้วรา้ว

2.7 ตอ้งเป็นผูเ้ริ่มแนะน าตวัเองใหน้กัท่องเที่ยวรูจ้กัก่อน

2.8 พยายามใหค้วามสนใจในตวันกัท่องเที่ยวอย่างจริงใจ

2.9 มคัคุเทศกต์อ้งมคีวามจ าแมน่ย า

2.10 ตอ้งเป็นผูพู้ด และผูฟ้งัที่ดี



3.  มีความรู้ดี มคัคเุทศกค์วรเป็นผูมี้ความรอบรู ้รูก้วา้งและรูล้ึก
3.1 ความรูเ้ก่ียวกบัภาษา 

3.2 ขอ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเที่ยว 

3.3 ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพภมิูศาสตร ์ประวติัศาสตร ์วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิต  

3.4 ความรูเ้ก่ียวกบัอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

3.5 ความรูใ้นเรือ่งการปกครอง เศรษฐกิจการเมือง ศาสนา การศกึษา

การประกอบอาชีพของคนในประเทศ ความแตกตา่งทางวฒันธรรม

3.6 ความรูเ้ก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

3.7 มีความรูเ้ก่ียวกบัสถานท่ีพกัแรม

3.8 มีความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้และรา้นจ าหน่ายของที่ระลึก

ภาพมคัคุเทศกก์ าลงัน าชมพระราชวงับางปะอิน

ภาพนกัท่องเทีย่วก าลงัต่อแถวเพือ่แลกเปลีย่นเงนิ / สถานทีแ่ลกเปลีย่นเงนิชื่อดงั

ภาพหอ้งพกัส าหรบันกัท่องเทีย่ว Twin Room – Single Room



3.9 มีความรูใ้นเรื่องกฎหมาย ขัน้ตอนการเขา้ออกประเทศ รูร้ะเบียบพิธีการเขา้ออกประเทศ พิธีทางศลุกากร ระเบียบขัน้ตอนการ
กรอกเอกสารตา่งๆ รูเ้ก่ียวกบัเครื่องบิน การอา่นตั๋วเครื่องบิน มีความรูเ้ก่ียวกบัท่าอากาศยาน

3.10 มคัคเุทศกต์อ้งรูจ้กัท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัๆ ใกลโ้รงแรม

3.11 มคัคเุทศกค์วรมคีวามรูเ้ก่ียวกบัเหตกุารณโ์ลกปัจจุบนัในทกุๆ เรื่อง

3.12 มคัคเุทศกค์วรมคีวามรูเ้บือ้งตน้ในการถา่ยภาพ

3.13 มีความรูด้า้นการปฐมพยาบาลโดยเฉพาะการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

3.14 รูแ้ละเลา่เรื่องเก่ียวกบับุคคล สิ่งของท่ีมีช่ือเสียงในสถานท่ีหรือในประเทศท่ีไป 3.15 มีความรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้ครื่องมืออปุกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส ์เทคโนโลยีสมยัใหมต่า่งๆ

3.15 มีความรูเ้ก่ียวกบัขัน้ตอนการเดนิทาง การเช็คอินบตัรโดยสาร ออนไลน ์เช็คอินกรุ๊ป การจดัท่ีนั่งบนเครื่อง การใหบ้ริการของสาย
การบินตา่งๆ การโหลดน า้หนกัสมัภาระตา่งๆ 

3.17 ควรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั ขอ้ควรท า และไม่ควรท  า(Do and Do not) 



4. มีวาทศิลป์

มคัคุเทศกเ์ป็นอาชีพที่ตอ้งอาศยัการพดูเป็นเครื่องมอืในการน าพาไปสู่ความส าเร็จ ดงันัน้มคัคุเทศกจ์งึควร

ใส่ใจในการฝึกฝนการพดูของตนอยู่เสมอ 

     



5. เป็นคนช่างสงัเกต

มคัคุเทศกต์อ้งรูจ้กัใชส้ิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตวัใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏบิตังิาน

6. มีจติวญิญาณรกัและตัง้ใจในงานการเป็นมคัคุเทศก์

คุณสมบตัขิอ้น้ีถอืวา่ส  าคญัมาก เพราะตอ้งเป็นผูม้คีวามรกัและเตม็ใจที่จะบริการแก่ผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข

7. มีประสบการณ์เดินทาง

คุณสมบตัอิย่างหน่ึงของมคัคุเทศกท์ี่ควรมคีอื มปีระสบการณใ์นการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยว เพราะการที่ไดเ้คยเหน็เคยรูจ้กัคุน้เคยกบั

สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวขอ้ง

8. มคีวามรบัผิดชอบสูงตรงต่อเวลา

เน่ืองจากบางครัง้ผูเ้ป็นมคัคุเทศกต์อ้งดูแล นกั ท่องเที่ยวคราวละหลายสบิหรือหลายรอ้ยชีวติ



9. มีความอดทนอดกล ัน้รบัไดทุ้กสถานการณ์

จากลกัษณะงานที่ตอ้งเจอกบันกัท่องเที่ยวที่มาจากพื้นฐานทางความคดิพื้นฐานครอบครวัการเลี้ยงดู ความตอ้งการที่ต่างกนั ท าใหม้คัคุเทศกต์อ้งมขีนัต ิ

10. มีสติปญัญา และไหวพริบที่ดี 

คุณสมบตัขิอ้น้ีอาจตอ้งใชค้วบคู่กบัการที่ตอ้งเป็นคนช่างสงัเกตดว้ย 

11. สามารถสรา้งอารมณ์ขนั

ก่อนการสรา้งอารมณข์นัมคัคุเทศกต์อ้งสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์ ใหน้กัท่องเที่ยวไดรู้จ้กัคุน้เคยเป็นกนัเองกบัมคัคุเทศกเ์สยีก่อน เพราะจะเป็นบนัไดกา้วแรกที่จะน าไปสูก่าร

สรา้งอารมณข์นั 

12. มีสุขภาพจติและสุขภาพกายที่ดี

เพราะนกัท่องเที่ยวตอ้งเจอกบัผูค้นที่หลากหลาย ตอ้งเจอกบัการท างานที่ค่อนขา้งหนกั มเีวลาพกันอ้ยกวา่คนอื่น 

13. มีความจ าที่ดี

ผูท้ี่มคีวามจ าดีจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่การมคีวามรูด้ีไดอ้ย่างงา่ยดาย การมคีวามจ าดีนัน้ส  าคญัที่สุดคอืตอ้งจดจ าเน้ือหาสาระขอ้มูลในแหล่งท่องเที่ยวที่

จะตอ้งน าพานกัท่องเที่ยวไปชม 



14. เป็นผูน้ าที่ดี

เพราะนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่ จะดูแบบอย่างการปฏบิตัิจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคุเทศก ์

15. ซื่อสตัยส์ุจรติต่อหน้าที่การงาน

เป็นคุณสมบตัิที่ส  าคญัของทุกๆ อาชีพ 

16. มีความสามารถในการใชภ้าษา

ควรแปลความหมายของภาษาไปในทศิทางที่ชวนน่าฟงั 

17. มีความกระตือรือรน้ใฝ่รูอ้ยู่ตลอดเวลา 

มคัคุเทศกต์อ้งมที่าทกีระฉบักระเฉง วอ่งไว กระตือรอืรน้ที่จะช่วยเหลอือ  านวยความสะดวกนกัท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา 

18. มีความยืดหยุ่น แกป้ญัหาไดฉ้บัไว 

หลายโอกาสรายการน าเที่ยวอาจไมไ่ดเ้ป็นไปตามที่ระบุเนื่องจากสภาพอากาศ การเกิดเหตุการณต่์างๆ ที่คาดไมถ่งึ ฯลฯ ดงันัน้คุณสมบตัิที่ดขีองมคัคุเทศกอ์กี

ประการคือตอ้งมคีวามยดืหยุ่นไดใ้นหลายๆ สถานการณ ์



19. มีความสามารถดา้นนันทนาการ นอกเหนือจากความรูท้างวิชาการที่มคัคุ เทศก์จะตอ้งถ่ายทอดแล ้ว 

ความสามารถดา้นการสรา้งบรรยากาศในการเดนิทางใหเ้ป่ียมไปดว้ยรอยยิ้มความสนุกสนานก็มคีวามส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั 

20. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชพีนี้จะมช่ีองทางหาผลประโยชนไ์ดง้า่ยโดยเฉพาะจากรา้นคา้สนิคา้ทีร่ะลกึ

หรอืจากตวันกัท่องเทีย่ว 

21. มคีวามพยายามสรรคส์รา้งแต่สิ่งที่ดี ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วในทกุวถิทีาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าใหก้าร

เดนิทางมชีวีติชวีาไม่น่าเบือ่ เพิม่สสีนัในการเดนิทางดว้ยวธิกีารต่างๆ 

22. มคีวามสามารถสรรคส์รา้งใหน้กัท่องเที่ยวมคีวามรูส้กึและมสี่วนร่วมในการเดนิทาง

อนัจะท าใหน้กัท่องเที่ยวมคีวามเชื่อม ัน่ในตวัผูน้ าเที่ยว



ขอบคุณครับ


