
ยนิดต้ีอนรับน้อง ๆ รุ่นใหม่ ยุค 4.0 สู่... 

โครงการมคัคุเทศก์ท้องถิน่ 
LOCAL TOURIST GUIDE PROJECT 
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เกีย่วกบัวทิยากร (About The Lecturer) 
นายกมล  เกตุพนัธ์   MR. KAMON  KETPHAN  
- ปริญญาโท การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ  
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเทีย่ว) / ภาษาเยอรมนั 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกงัวล) 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวชิาภาษาองักฤษ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช) 
 

- บริษัทการบนิไทยจ ากดั (มหาชน)  Customer Service Agent (Flight Attendant) 

- มคัคุเทศก์อสิระ (Freelance Licensed Tourist Guide) (ปัจจุบนั) 

- ผู้สอน / นักแปล ภาษาองักฤษ (ปัจจุบนั) 

- จพง.ธุรการช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง (ปัจจุบนั) 
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แบ่งกลุ่ม (Grouping) 
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เพ่ือกจิกรรม “Hello Phatthalung” 
1. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน 
2. ตั้งช่ือบริษทัน ำเท่ียวของตวัเอง  
3. เลือกสถำนท่ีท่องเท่ียว 
4. ประชุมหำรือ + เขียนบรรยำยสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้นลงกระดำษ 
5. คดัเลือกตวัแทน “มคัคุเทศก”์  ของกลุ่ม 1 คน และ  
    นกัท่องเท่ียว 1 คน เพื่อแสดงบทบำทสมมติ 
6. ใชเ้วลำอยำ่งนอ้ย 2 นำที แต่ไม่เกิน 3 นำที 
7. อยำ่งนอ้ยตอ้งมี กำรแนะน ำตวัเอง + สถำนท่ีท่องเท่ียว + กำรเดินทำง 
8. มีเวลำเตรียมตวั 20 นำที เท่ำนั้น 



หัวข้อการบรรยาย (Topics) 
1. นิยาม และ ค าจ ากดัความ 
2. ประเภทของมัคคุเทศก์ 
3. ลกัษณะของมัคคุเทศก์ทีด่ ี/ การน าเที่ยว 
4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 
 4.1 การทกัทาย / แนะน าตัวเอง (Greeting / Self-Introduction) 
 4.2 การแนะน าที่ตั้ง / เส้นทาง (Telling Location /  Direction) 
 4.3 การบรรยายสถานที ่(Describing Tourist Attraction) 
 4.4 การบรรยายพทุธศิลป์ (Describing Buddhist Arts) 
5. กจิกรรมน าเสนองานกลุ่ม / อภปิรายและตอบข้อซักถาม 
 

เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาท ี(105 นาท)ี 4 



1. นิยาม และ ค าจ ากดัความ  
(Terms & Definitions) 
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1. นิยามและค าจ ากดัความ (Definition) 

1.1 การท่องเที่ยว (Tourism) 
 

1.2 นักท่องเที่ยว (Tourist) 
 

1.3 นักทัศนาจร (Excursionist) 
 

1.4 มคัคุเทศก์   (Tourist Guide) 
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1. นิยามและค าจ ากดัความ (Definition) (ต่อ) 
1.1 การท่องเที่ยว (Tourism)  
     หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานที่ซ่ึงเป็นที่อาศัยอยู่ประจ า

ไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม

โดยการเดินทางน้ันไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพโดยตรง  

การท่องเที่ยวจะต้องเข้าเง่ือนไขสากล  3  ประการ  คือ 

1. เดินทางเป็นการช่ัวคราว  

2. เดินทางด้วยความสมัครใจ   

3. มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้  
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1. นิยามและค าจ ากดัความ (Definition) (ต่อ) 
1.2 นักท่องเที่ยว (Tourist) 
       หมำยถึง ผู ้ท่ีมำเยือนชั่วครำว ซ่ึงพกัอยู่ ณ สถำนท่ีท่ีไป
เยอืนอยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมง และมีกำรพกัคำ้งคืน อยำ่งนอ้ย 1 คืน 

แต่ไม่เกิน 1 ปี ไดแ้ก่  และ… 

1. ผูท่ี้ไม่มีถ่ินพ ำนกัอยูใ่นสถำนท่ีท่ีไปเยอืน 

2. ผูท่ี้มีสญัชำติของประเทศนั้นหรือเดิมเป็นคนในถ่ินนั้น  
    แต่ปัจจุบนัไม่ไดมี้ถ่ินพ ำนกัในสถำนท่ีท่ีไปเยอืนแลว้ 

3. ผูท่ี้เป็นลูกเรือ ซ่ึงไม่มีถ่ินพ ำนกั ณ สถำนท่ีท่ีไปเยอืน  
    และมีกำรคำ้งคืน ณ สถำนท่ีท่ีไปเยอืน 
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1. นิยามและค าจ ากดัความ (Definition) (ต่อ) 
1.3 นักทัศนาจร (Excursionist) 
1. ผู้มาเยือนช่ัวคราว 

2. ซ่ึงพกัอยู่ ณ สถานที่น้ันน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 

3. ไม่ค้างคืน 

มักเรียกภาษาปากว่า 
“ชะโงกทวัร์” 

มาแวะแล้วกก็ลบัไป 9 



1. นิยามและค าจ ากดัความ (Definition) (ต่อ) 
1.4 มคัคุเทศก์ (Tourist Guide) 
1. มีรำกศพัทม์ำจำกภำษำบำลี คือ มคฺค + อุทฺเทสก 

2. มคฺค  แปลวำ่  ทาง และ  อุทฺเทสก  แปลวำ่  ผู้น า  

3. มัคคุเทศก์ จึงหมำยถึง ผูน้ ำทำง ผูอ้ธิบำย  
ผูท่ี้ท ำหนำ้ท่ีน ำผูอ่ื้นไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ และ 
ใหค้  ำอธิบำยและแนะน ำเก่ียวกบัสถำนท่ีนั้นๆ 

4. ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Tourist Guide  
    หรือ Tourist Guide / Tour Guide / Guide 

10 



2. ประเภทของมคัคุเทศก์  
(Categories of Tourist Guide)   
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มคัคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

ก. มัคคุเทศก์ ทัว่ไป มี 2 ประเภท  

ข. มัคคุเทศก์ เฉพาะ มี 8 ประเภท  

12 

2. ประเภทของมคัคุเทศก์ (Categories of Tourist Guide)   



2. ประเภทของมัคคุเทศก์ (Categories of Tourist Guide) (ต่อ)   

ก. มัคคุเทศก์ ทัว่ไป มี 2 ประเภท  

1. มคัคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) 
 แถบสีบรอนซ์เงนิ  
น ำเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทย หรือ
ชาวต่างประเทศ สำมำรถน ำเ ท่ียวได ้     
ทัว่ราชอาณาจักร 

 2. มคัคุเทศก์ทัว่ไป (ไทย)  
แถบสีบรอนซ์ทอง  
น ำเท่ียวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย 
สำมำรถน ำเท่ียวไดท้ัว่ราชอาณาจักร 
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2. ประเภทของมัคคุเทศก์ (Categories of Tourist Guide) (ต่อ)   

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ มี 8 ประเภท  

1. มคัคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพืน้ที่) 
 แถบสีชมพู 
 น ำเท่ียวให้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไวบ้นบตัรและ
จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อ 

 2. มคัคุเทศก์ทัว่ไป (ไทย)  
แถบสีฟ้า 
น ำเท่ียวไดเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย สำมำรถ
น ำเท่ียวไดท้ัว่ราชอาณาจักร 
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2. ประเภทของมัคคุเทศก์ (Categories of Tourist Guide) (ต่อ)  

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ มี 8 ประเภท (ต่อ)  

3. มคัคุเทศก์เฉพาะ (เดนิป่า) 
 แถบสีเขียว  
น ำเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย  หรือ     
ชาวต่างประเทศในเขตพืน้ที่ป่า 

 4. มคัคุเทศก์เฉพาะ (ศิลปวัฒนธรรม)  
แถบสีแดง  
น ำเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย หรือชาว
ต่ า งประ เทศทา ง ด้ านประวั ติ ศ าสต ร์ 
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมวรรณคดีไทย ได้
ทัว่ราชอาณาจักร 
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2. ประเภทของมัคคุเทศก์ (Categories of Tourist Guide) (ต่อ)  

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ มี 8 ประเภท (ต่อ)  

5. มคัคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล)  
แถบสีส้ม  
น ำเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศ ในเขตพืน้ที่ทางทะเล 

 6. มคัคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝ่ัง)  
แถบสีเหลือง  
น ำเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศในเขตพื้นที่ทางทะเลหรือเกาะ
ต่ำงๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝ่ังถึงสถานที่
ท่องเทีย่วได้ไม่เกนิ ๔๐ ไมล์ทะเล 
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2. ประเภทของมัคคุเทศก์ (Categories of Tourist Guide) (ต่อ)  

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ มี 8 ประเภท (ต่อ)  

7. มคัคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต)ิ 
แถบสีม่วง  
น ำเท่ียวให้แก่ นักท่องเท่ียว ชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศเฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาตทิีร่ะบุช่ือไว้บนบัตร 

 8. มคัคุเทศก์เฉพาะ (วฒันธรรมท้องถิ่น)  
แถบสีน า้ตาล  
น ำเท่ียวให้แก่ชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ
ทาง ด้ านวัฒนธรรม ท้องถิ่ น  เ ก่ี ย วกับ
ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินที่ระบุช่ือไว้
ในบัตรเท่าน้ัน 
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3. ลกัษณะของมคัคุเทศก์ทีด่ ี/ การน าเที่ยว 
Characteristics of a Great Tourist Guide 

& 
Guiding 
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3. ลกัษณะของมัคคุเทศก์ทีด่ ี
 1.มนุษยสัมพนัธ์ด ี (Good Human Relationship) 

2. บุคลกิภาพด ี ( Good Personality) 

3.ความรู้ด ี  (Good Knowledge) 

4.มคีวามรักงาน  (Hard-Working) 

5.มศิีลปะในการพูด (Art of Speaking) 

    ระวงัประเดน็ การเมือง ศาสนา และความเช่ือ!!! 
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3. แนวทางการน าเที่ยว (Guiding) 

3.1 ความส าคญั และประโยชน์ของสถานที่น้ัน ๆ 

3.2 เร่ืองราวประวตัิ ความหมาย และช่ือของสถานที่ 

3.3 รูปแบบศิลปะแบบใด สร้างในช่วงเวลาใด มอีายุกีปี่ 

3.4 คตคิวามเช่ือของการสร้างสถานทีน้ั่น ๆ 

3.5 เปรียบเทยีบความส าคญั หรือยุคสมยั  

      กบัยุคสมยัของต่างประเทศ 
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4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
English For Local Tourist Guides 
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4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.1 การทกัทาย (Greeting ) 

เราควรพูดว่า >>> 

-  Good morning / afternoon / evening (Sir / Madam / Miss) 

-  Ladies and Gentlemen 

-  What’s up, man! 
-  Hey man! / Hey you guys! 
-  Woo! Man! 

-  Hello  /  Hi  (Everyone / Everybody) 
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4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.1 การแนะน าตัวเอง (Self-Introduction) 

เราควรพูดว่า >>> 

1.  My name is ………… I will be your tour guide today. 
     ผม/ดิฉันช่ือ............................ผม/ดฉัินจะเป็นมัคคุเทศก์ให้ท่านในวนันี ้

2.  I am ………………….I will be your tour guide today. 
     ผม/ดิฉันช่ือ............................ผม/ดฉัินจะเป็นมัคคุเทศก์ให้ท่านในวนันี ้

3.  I am very glad to be your tour guide. 
      ผม/ดิฉัน รู้สึกยนิดีทีไ่ด้เป็นมัคคุเทศก์ให้กบัท่าน 
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4.  Today, I would like to take you to……….. 
     วนันี ้ผม/ดิฉัน จะน าท่านไปยงั................................ 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.2 การแนะน าทีต่ั้ง (Telling Location ) 

เราใช้โครงสร้าง ดงันี ้ >>> 

24 

2. Nan Tha San 

Tourist Attraction 
สถานทีท่่องเทีย่ว 

is located 
is situated 
ตั้งอยู่ 

at / on / in /near 
ที่ / บน / ใน / ใกล้กบั 

1. Khao Or Temple is located at Khuankanun District. 

is situated  near the canal . 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.2 การแนะน าเส้นทาง (Telling Direction) 
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Turn left 
เลีย้วซ้าย 

Turn right 
เลีย้วขวา 

Go straight 
ตรงไป 

Go past 
ผ่าน 

At the corner of 
ตรงมุมของ... 

Next to 
ถัดจาก 

Opposite 
ตรงข้าม 

Between 
ระหว่าง 

Can you tell me how to get to the temple? 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.3 การบรรยายสถานที ่(Describing Tourist Attraction) 
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It is..…. 
สถานที่แห่งนีคื้อ 

A temple. 
A floating market. 
A rafting resort. 
A waterfall. 
A crematorium. 

It is famous for 
สถานทีแ่ห่งนีม้ีช่ือเสียงในเร่ือง 

เราใช้โครงสร้าง ดงันี ้ >>> 

Rafting. 
Amulets. 
Beautiful nature. 
Adventurous activities 

Nan Thasan is a rafting resort. 

It is famous for rafting. 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.3 การบรรยายสถานที ่(Describing Tourist Attraction) 
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It was built in …. 
สถานทีแ่ห่งนีถู้กสร้างเม่ือ.......... 

1. เม่ือจะระบุว่า สร้างเม่ือไหร่ เราใช้โครงสร้าง ดงันี ้ >>> 

* It was built in 1982 . 

**Napokae means “the rice field of grandfather. 

2. เม่ือจะระบุว่า “มีความหมายว่า” เราใช้โครงสร้าง ดงันี ้ >>> 

It means …… 
มันมีความหมายว่า........ 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.4 การบรรยายพทุธศิลป์ (Describing Buddhist Arts) 
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อริิยาบถพระพทุธรูป  (Postures of the Buddha image) เช่น > 

1. Standing Buddha image   (พระพุทธรูปยืน)  

4. Walking Buddha image  (พระพุทธรูปเดิน) 

2. Reclining Buddha image  (พระพุทธรูปนอน) 

3. Seated Buddha image  (พระพุทธรูปน่ัง) 

This is a ……………. 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.4 การบรรยายพทุธศิลป์ (Describing Buddhist Arts) 
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ปางพระพทุธรูป  (Attitudes of the Buddha image) เช่น >>> 

This Buddha image is in the attitude of …….  
พระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นพระพทุธรูปปาง………. 

This Buddha image is in the attitude of meditation.  
พระพุทธรูปองค์นีเ้ป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 



4. การใช้ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่อ) 
4.4 การบรรยายพทุธศิลป์ (Describing Buddhist Arts) 
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ปางพระพทุธรูป  (Attitudes of the Buddha image) เช่น >>> 
1. The attitude of subduing Mara ปางมารวิชัย  

2. The attitude of meditation ปางสมาธิ  

3. The attitude of persuading the relatives not to quarrel  ปางห้ามญาต ิ 

4. The attitude of giving the first sermon ปางปฐมเทศนา  

5. The attitude of Nativity   ปางประสูติ  

6. The attitude of Nirvana   ปางปรินิพพาน  



5. กจิกรรมน าเสนองานกลุ่ม / อภปิรายและตอบข้อซักถาม 
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กจิกรรม “Hello Phatthalung” 
1. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน 
2. ตั้งช่ือบริษทัน ำเท่ียวของตวัเอง  
3. เลือกสถำนท่ีท่องเท่ียว 
4. ประชุมหำรือ + เขียนบรรยำยสถำนท่ีท่องเท่ียวนั้นลงกระดำษ 
5. คดัเลือกตวัแทน “มคัคุเทศก”์  ของกลุ่ม 1 คน และ  
    นกัท่องเท่ียว 1 คน เพื่อแสดงบทบำทสมมติ 
6. ใชเ้วลำอยำ่งนอ้ย 2 นำที แต่ไม่เกิน 3 นำที 
7. อยำ่งนอ้ยตอ้งมี กำรแนะน ำตวัเอง + สถำนท่ีท่องเท่ียว + กำรเดินทำง 
8. มีเวลำเตรียมตวั 20 นำที เท่ำนั้น 



Nan Thasan Rafting Resort 
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1 



Thalenoi Floating Market 
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2 



Khao Or Temple 
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3 



Napokae 
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4 



The longest elevated bridge 
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5 สะพานเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 



Water Buffalo Life 
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6 



ขอบคุณครับ 
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