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ภาคผนวก  ค 
ระเบียบสากลวาดวยจรรยาบรรณสําหรับการทองเที่ยว 

(World Tourism Organization - WTO) 
................................................... 

 
 ที่ประชุมสมัชชาใหญองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization - WTO) 
ที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ไดรวมกันประกาศ 
“ระเบียบสากลวาดวยจรรยาบรรณสําหรับการทองเที่ยว” โดยมีหัวขอที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ
นําเที่ยวในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการพัฒนาการทองเที่ยวปรากฏอยูในขอ
ตางๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

ขอท่ี 1 การทองเที่ยวเปนปจจัยท่ีจะนํามาซึ่งความเขาใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหวาง
ชนชาติและสังคมตางๆ 
1) การทําความเขาใจและการสงเสริมคานิยมทางจริยธรรมทั่วไปของมวลมนุษยชาติ 

โดยยอมรับและเคารพความหลากหลายของความเชื่อทางดานศาสนา ปรัชญา และศีลธรรม เปนทั้ง
รากฐานและผลที่ตามมาของการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ ฉะนั้นผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
การพัฒนาการทองเที่ยวและตัวนักทองเที่ยวเองควรจะตองเคารพตอขนบธรรมเนียมและหลัก
ปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของชนทุกชาติ รวมทั้งที่เปนของชนกลุมนอยและของชนเผา
พื้นเมือง และเพื่อแสดงถึงการตระหนักในคุณคาของสิ่งเหลานี้ 

2) กิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ควรจะดําเนินไปโดยไมขัดตอลักษณะเฉพาะและ
ขนบธรรมเนียมใดๆ ของภูมิภาคและประเทศที่เปนเจาของบาน และเคารพตอกฎหมายหลักปฏิบัติ
และขนบธรรมเนียมใดๆ ของเจาบานดังกลาว 

3) ชุมชนที่เปนเจาของบาน อีกทั้งผูประกอบการตางๆ ในทองถ่ินนั้นควรจะทํา
ความคุนเคยและใหความเคารพตอนักทองเที่ยวที่มาเยือน พรอมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต รสนิยม และความคาดหวังของนักทองเที่ยวเหลานั้น การใหความรูและการฝกอบรมแก
ผูประกอบการอาชีพตางๆ จึงสามารถชวยนําไปสูการตอนรับที่เปนมิตร 
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ขอท่ี 2 การทองเที่ยวเปนสิ่งท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจของปจเจกบุคคลและสวนรวม 
1) การทองเที่ยวอันเปนกิจกรรมที่คนโดยมากเห็นวาเปนการพักผอนและการผอนคลาย

เปนกีฬาและเปนหนทางที่จะเขาถึงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ควรมีการวางแผนลวงหนาและ
ดําเนินไปใหเปนวิถีทางพิเศษที่จะนํามาซึ่งความพึงพอใจของทั้งปจเจกบุคคลและของสวนรวม 
เมื่อมีการทองเที่ยวดวยใจที่เปดกวางอยางเพียงพอแลว การทองเที่ยวก็จะเปนปจจัยที่หาสิ่งอื่นมา
ทดแทนมิได ในการชวยใหเกิดการศึกษาหาความรูดวยตนเอง การยอมรับซึ่งกันและกันและการ
รับรูเกี่ยวกับความแตกตางที่แทจริง ระหวางชนชาติและวัฒนธรรมตางๆ และตระหนักถึงความ
หลากหลายของความแตกตางเหลานั้น 

2) กิจกรรมการทองเที่ยวควรเคารพตอความเสมอภาคของชายและหญิง กิจกรรมการ
ทองเที่ยวควรชวยสงเสริมสิทธิมนุษยชน และยิ่งกวานั้นควรสงเสริมสิทธิสวนบุคคลของกลุมคนที่
มีความออนแอมากที่สุด ซ่ึงไดแก เด็ก คนชรา คนพิการ ชนกลุมนอย และชนพื้นเมือง 

3) การเอารัดเอาเปรียบมนุษยไมวาในรูปแบบใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องทางเพศ และ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับเด็กเปนการขัดแยงตอจุดมุงหมายขั้นพื้นฐานของการทองเที่ยวและไมถือ
เปนการทองเที่ยว หากมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นตามขอบังคับของกฎหมายระหวางประเทศแลวนั้น การ
กระทําดังกลาวจะถูกปราบปรามจนถึงที่สุดดวยความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของและ
จะตองไดรับบทลงโทษโดยไมมีการประนีประนอมตามกฎหมายของทั้งประเทศเจาบานและ
ประเทศของผูที่กระทําผิดในเรื่องดังกลาว แมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นในตางแดนก็ตาม 

4) การเดินทางที่มีวัตถุประสงคทางศาสนา สุขภาพ รางกาย และใจ การศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือภาษาเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ชวยกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง
สมควรไดรับการสนับสนุน 

ขอท่ี 3 การทองเที่ยวเปนปจจัยท่ีจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน 
1) ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวทุกๆ ฝาย ควรจะรวมกันปกปอง

รักษาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ เพื่อที่จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง
ตอเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงจะสมกับความตองการและความมุงหวังของชนรุนตางๆ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตอยางเทาเทียมกัน 
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2) รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบใดๆ ทั้งหมดที่ชวยในการประหยัดทรัพยากร
ที่มีคาและหาไดยาก โดยเฉพาะน้ําและพลังงาน และชวยในการปกปองการเกิดขยะของเสียไดมาก
ที่สุดเทาที่เปนไปได ควรไดรับความสําคัญมาเปนอันดับตนและควรไดรับการสนับสนุนจากผูที่มี
อํานาจของรัฐในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และระดับประเทศ 

3) การจัดเวลาทองเที่ยวใหเหล่ือมกันและบริหารพื้นที่ที่มีการหลั่งไหลของนักทองเที่ยว
และผูมาเยือน โดยเฉพาะที่เนื่องมาจากการลาพักรอนและชวงปดภาคเรียน และการจัดใหมีวันหยุด
กระจายกันออกไปมากขึ้น เปนสิ่งที่พึงกระทําเพื่อที่จะเปนการลดผลกระทบของกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่มีตอส่ิงแวดลอม และเพื่อชวยเพิ่มผลดีแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ระดับทองถ่ิน 

4) ควรมีการออกแบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยว และการวางแผนกิจกรรม
การทองเที่ยวที่เอื้อตอการปกปองรักษามรดกทางธรรมชาติ ซ่ึงประกอบไปดวยระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเอื้อตอการรักษาคุมครองสัตวและพืชตางๆ ที่ใกลจะสูญพันธุ ผูมี
สวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว ควรจะ
บังคับใหมีการควบคุมและจํากัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ดําเนินอยูในพื้นที่ที่มีแนวโนมดังกลาวสูง 
ไดแก พื้นที่ที่เปนทะเลทราย ขั้วโลก ภูเขาสูง ชายฝง ทะเล ปาดงดิบ หรือพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงเอื้อตอการ
กอตั้งพื้นที่สงวนทางธรรมชาติและเขตคุมครอง 

5) การทองเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นับเปนรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่ชวยยกระดับของการทองเที่ยวไดเปนอยางดียิ่ง แตโดยมีเงื่อนไขวาการทองเที่ยว
ดังกลาวตองเคารพตอมรดกทางธรรมชาติและประชาชนในทองถ่ิน และคํานึงถึงความสามารถใน
การรองรับนักทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ 

ขอท่ี 4 การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกประเทศและชุมชนท่ีเปนเจาบาน 
1) ประชาชนในทองถ่ินควรเขามามีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมการทองเที่ยว และเขา

มารวมรับอยางเสมอภาคในผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการชวยสรางงานทั้งทางตรงและทางออม 

2) การนํานโยบายการทองเที่ยวมาใชควรชวยสงผลใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีการ
ทองเที่ยวมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นตามความจําเปน การวางแปลนและแนวทางงานสถาปตยกรรม
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และการดําเนินงานของโรงแรมที่พักสําหรับนักทองเที่ยวควรมุงเนนที่จะใหประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวม ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ที่ซ่ึงมีความชํานาญเทาๆ กัน 
และควรคํานึงถึงแรงงานทองถ่ินมาเปนอันดับแรก 

3) ควรใหความเอาใจใสเปนพิเศษกับปญหาบางประการในเขตพื้นที่ที่เปนชายทะเล
และเกาะ เขตเทือกเขา หรือเขตชนบทที่ปราศจากการคุมครอง ที่ซ่ึงการทองเที่ยวใหโอกาสที่หายาก
ในอันที่จะนําไปสูการพัฒนา เนื่องจากชองทางในการเลี้ยงชีพแบบดั้งเดิมถดถอยลง 

4) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งนักลงทุนซึ่งอยู
ภายใตกฎระเบียบตางๆ ที่ทางรัฐเปนผูกําหนด ควรทําการศึกษาลวงหนาถึงผลกระทบของโครงการ
พัฒนาของตนที่อาจมีตอส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และควรใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการของตนในอนาคต ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งพูดคุยกับประชาชนที่
เกี่ยวของกับโครงการดังกลาว ดวยวิธีการที่โปรงใสและยึดตามขอเท็จจริง 

ขอท่ี 5 ภาระหนาท่ีของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว 
1) ผูประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวมีภาระหนาที่ที่จะใหขอมูลตามความเปนจริง

และอยางตรงไปตรงมาแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว สภาพการเดินทาง มารยาทของ
เจาบาน และสถานที่พักอาศัย ผูประกอบอาชีพทองเที่ยวตองแนใจไดวาขอความตางๆ ในสัญญาที่
เสนอตอลูกคาสามารถเขาใจไดงาย ในเร่ืองที่เกี่ยวกับลักษณะราคา และคุณภาพของการบริการที่        
ผูประกอบอาชีพรับเปนผูจัดหาใหแกลูกคา รวมทั้งในเรื่องของเงินชดเชยที่ผูประกอบอาชีพฯ             
จะสามารถจายใหไดในกรณีที่ทางผูประกอบอาชีพฯ เปนฝายกระทําผิดสัญญาฝายเดียว 

2) ผูประกอบอาชีพดานการทองเที่ยว ตราบเทาที่การทองเที่ยวตองพึ่งพาคนกลุมนี้ 
ควรจะแสดงความหวงใย โดยการรวมมือกับผูมีอํานาจของรัฐ ในเรื่องของความมั่งคงปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุ การคุมครองสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหารตอผูที่ใชบริการของ                    
ผูประกอบอาชีพฯ ในทํานองเดียวกันนี้ ผูประกอบอาชีพฯ ตองมั่นใจวามีระบบการคุมครอง
ประกันภัยอยูอยางเหมาะสม ผูประกอบอาชีพฯ ควรรับหนาที่ในการแจงเหตุตางๆ ตามที่
กฎระเบียบในประเทศกําหนดไว และควรจายคาชดเชยในจํานวนที่เปนธรรมในกรณีที่เกิดการ
ละเมิดภาระหนาที่ตามขอสัญญา 
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3) ผูประกอบอาชีพดานการทองเที่ยว ตราบเทาที่การทองเที่ยวตองอาศัยคนกลุมนี้ 
ควรมีสวนรวมในการชวยตอบสนองความตองการทางดานวัฒนธรรมและทางศาสนาของ
นักทองเที่ยว และอนุญาตใหเขาเหลานั้นปฏิบัติภารกิจทางศาสนาไดในขณะที่ทองเที่ยว 

ขอท่ี 6 สิทธิของคนงานและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
1) สิทธิขั้นพื้นฐานของผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมอันที่

เกี่ยวของทั้งที่ไดรับเงินเดือนจากนายจาง หรือที่เปนนายจางของตัวเองนั้น ควรจะไดรับการรับรอง
ภายใตการควบคุมดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนกลาง ทั้งภายในประเทศบานเกิด
ของนักทองเที่ยวและภายในประเทศเจาบาน โดยควรตองใหความเอาใจใสเปนพิเศษ เนื่องจากมี
ขอจํากัดบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกิดจากการที่งานของคนกลุมนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล การที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีอยูทั่วโลกและการที่งานในลักษณะนี้ตองอาศัยความยืดหยุนของคน
กลุมนี้ 

2) คนทํางานที่รับเงินเดือนจากนายจางและที่เปนนายจางของตนเองในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของนั้น มีสิทธิและหนาที่ที่จะไดรับการฝกอบรมขั้นตนที่
เหมาะสมและอยางตอเนื่อง คนกลุมนี้ควรไดรับการคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ ความไมมั่นคง
ของงานควรจะจํากัดใหมีนอยที่สุดเทาที่กระทําได สถานภาพบางประการที่มีความเกี่ยวของกับ
ความกินดีอยูดีในสังคม ควรเสนอใหเฉพาะกับผูที่ทํางานตามฤดูกาลในภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

3) บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หากมีความสามารถความเชี่ยวชาญที่จําเปนสําหรับการ
ทองเที่ยวแลว ควรจะมีสิทธิที่จะประกอบอาชีพใดๆ ในดานการทองเที่ยวภายใตกฎหมายใน
ประเทศที่ใชอยู ผูประกอบการและผูลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดยอมและขนาดปานกลาง ควร
มีสิทธิที่จะเขาสูภาคการทองเที่ยวไดอยางเสรี โดยมีขอจํากัดทางการบริหารจัดการและทาง
กฎหมายใหนอยที่สุด 

4) โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูบริหารธุรกิจและคนงานจาก
ตางประเทศตางๆ ไมวาจะเปนผูไดรับเงินเดือนหรือไม จะเปนปจจัยชวยใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของโลก กิจกรรมในทํานองดังกลาวควรไดรับการอํานวยความสะดวกให
มากที่สุดเทาที่เปนไปได ทั้งภายใตกฎหมายภายในประเทศและสัญญาระหวางประเทศ 
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5) ดวยความที่การทองเที่ยวเปนปจจัยที่ไมสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได ในการ
นําไปสูความเปนปกแผนเดียวในการพัฒนาและการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของการแลกเปลี่ยน
ตางๆ ระหวางประเทศ บริษัทนานาชาติทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมควรที่จะตักตวง
ผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของตน บริษัทนานาชาติฯ ควรเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน และหลีกเลี่ยงที่จะลดทอนผลประโยชนตางๆ ที่ตนสรางขึ้นใหกับเศรษฐกิจของประเทศที่
ตนเขาไปทําธุรกิจ ดวยการสงผลกําไรที่บริษัทฯ ได กลับไปยังประเทศของตนมากเกินไป 

6) การรวมงานกันและการมีสัมพันธภาพที่สมดุลระหวางบริษัทตางๆ ของประเทศ
ผูผลิตนักทองเที่ยวและของประเทศเจาบานจะเปนปจจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่มี
ความยั่งยืน และการกระจายผลประโยชนที่ไดจากการพัฒนาอยางสม่ําเสมอภาค 


