มาตรการทางกฎหมายสาหรับควบคุมมัคคุเทศก์
(Legal measures for the control of the tourist guide)
แพรวพราว ไพเราะ*

บทคัดย่ อ
ประเทศไทยเป็ นประเทศไทยที่ มี นัก ท่ องเที่ ย วเข้ามาในประเทศไทยเป็ นจ านวนมาก
การเจริ ญเติบโตของอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวทาให้ดึงดู ดทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ตอ้ งการ
ประกอบอาชี พมัคคุ เทศก์ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ เข้มงวดเกี่ ย วกับ
คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ โดยกฎหมายกาหนดให้อาชี พมัคคุเทศก์เป็ นอาชี พสงวนสาหรับประเทศ
ไทยเท่านั้น การสงวนอาชี พดังกล่าว นามาสู่ ปัญหาการลักลอบการเข้าเมืองและการเป็ นมัคคุเทศก์
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากคุ ณสมบัติในเรื่ องของสัญชาติที่กล่าวมาข้างต้น ปั ญหาเรื่ องของอายุของผูข้ อรับ
ใบอนุ ญาตยังไม่มีหลักเกณฑ์ชดั แจ้งที่สอดคล้องกับคุณวุฒิทางการศึกษา นอกจากนี้ กฎหมายไม่
เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ มีประสบการณ์ ด้า นอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวแต่ คุณวุฒิทางการศึ กษาไม่ ถึ ง
เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก าหนดได้ใ บรั บ อนุ ญ าต แม้ว่า ใบอนุ ญ าตมัค คุ เ ทศก์ จะมี ก ารแบ่ ง เป็ นหลาย
ประเภท มี เฉพาะบางประเภทที่ ใช้ได้จริ ง ขณะที่ บางประเภทมี ผูข้ อรั บใบอนุ ญาตเพียงไม่ กี่ ค น
นอกจากนี้ กฎกระทรวงมิได้กาหนดถึ งมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นแต่อย่างใด แต่ในกฎหมายได้บญั ญัติถึง
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นไว้ในมาตรา 51 บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นไม่ให้สิทธิ มคั คุเทศก์ทวั่ ไปเข้าไปปฏิ บตั ิ
หน้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ ข องมัค คุ เ ทศก์ ท ้อ งถิ่ น ซึ่ งเกิ ด ความไม่ เ ป็ นธรรมแก่ ม ัค คุ เ ทศก์ ท ั่ว ไป แม้ว่ า
พระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีการแก้ไขเมื่อไม่นานมานี้
พบว่าปั ญหายังคงมีอยู่
บทความฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 และ พระราชบัญญัติธุ รกิ จนาเที่ ย วและมัค คุ เทศก์ (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 เปรี ย บเที ย บกับ
กฎหมายต่างประเทศ เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการนากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้
* บทความนี เ รี ย บเรี ย งมาจากการค้น คว้า อิ ส ระเรื่ อ ง,

“มาตรการทางกฎหมายส าหรั บ
้
ค ว บ คุ ม มั ค คุ เ ท ศ ก์ , ” ส า ร นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า นิ ติ ศ า ส ต ร ม ห าบั ณ ฑิ ต ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559.
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ในกฎหมายไทย และนามาแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น และสามารถสนับสนุนการเข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยนได้
จากการศึ ก ษาพระราชบัญ ญัติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมัค คุ เ ทศก์ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
เห็นสมควรให้แก้ไข พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังต่อไปนี้
1) แก้ไขมาตรา 50 กาหนดให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนเข้ามาประกอบอาชี พมัคคุเทศก์ได้
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็ นประเทศที่มีการเปิ ดเสรี ในอาชีพมัคคุเทศก์เช่นเดียวกัน
2) แก้ไขมาตรา 51 ให้มคั คุเทศก์ทวั่ ไปเข้าไปทาหน้าที่มคั คุเทศก์ในเขตพื้นที่ของมัคคุ เทศก์
ท้องถิ่นนั้นได้
3) แก้ไขมาตรา 86 เพิ่มโทษปรับเป็ นรายวันนับแต่วนั ที่ได้ทาผิดต่อเนื่ อง และยึดรายได้ที่
เกิดจากการกระทาความผิดนั้น
4) เพิ่ ม บทบัญญัติและใบอนุ ญาตส าหรั บ เด็ ก ที่ จะเป็ นมัค คุ เทศก์ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้เด็กเป็ นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่

บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีบทบาทสาคัญต่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จ สามารถนาเงิ นตราเข้า สู่ ระบบเศรษฐกิ จของประเทศได้เป็ นจ านวนมาก
ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นจานวนมากจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก อีกทั้ง
ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ ผนวกกับ
ความพร้ อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาให้ภาครั ฐและภาคเอกชนส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ น
หนึ่งในจุดหมายปลายทางสาคัญของการท่องเที่ยว
เมื่ อ กล่ า วถึ ง อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยการท่ อ งเที่ ย วในปี 2559 โดย
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) เปิ ดเผยว่าในปี ที่ผ่านมา มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา
เที่ยวไทยมากถึง 32.59 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 1.65 ล้านล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น 13% ส่ วนการเดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากข้อมูลเบื้องต้น ประเมินว่าคนไทยเดิ นทาง
เที่ยวในประเทศ 145 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4 สร้ างรายได้ทางการท่องเที่ยว 8.66 แสนล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 8% ส่ งผลให้ในปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยูท่ ี่ 2.52 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้ น 11%1 สถิ ติดงั กล่ าว ทาให้ทราบว่าการท่องเที่ ยวไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ ยว
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โพสซิ ชนั่ นิ่ ง, เปิ ดสถิติเที่ยวไทยปี 59 ยอดทะลุ 2.52 ล้านล้านบาท สาวโสดสู งวัยมาแรง,
ใน http://positioningmag.com/1115086, (last visited 6 March 2017).
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จานวนมาก เป็ นผลทาให้เศรษฐกิ จด้านอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเจริ ญเติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง
การเจริ ญเติบโตของอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวทาให้อาชี พมัคคุ เทศก์เป็ นอาชี พที่ ไ ด้รับ
ความสนใจในตลาดการท่องเที่ ยว ซึ่ งไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ ตอ้ งการประกอบอาชี พ
มัค คุ เทศก์ ยัง รวมถึ ง คนต่ า งด้า วที่ ต้องการเข้ามาประกอบอาชี พ มัค คุ เทศก์ใ นประเทศไทยด้วย
เช่ นกัน แต่ในประเทศไทยมีมาตรการเข้มงวดกับการเข้ามาทางานของคนต่างด้าว โดยการจากัด
ปริ มาณผูป้ ระกอบอาชี พมัคคุเทศก์ ซึ่ งกาหนดให้อาชี พมัคคุเทศก์เป็ นอาชี พสงวนสาหรับประเทศ
ไทย การสงวนอาชี พ ดัง กล่ า ว นามาสู่ ปั ญหาการลัก ลอบการเข้า เมื องและท างานโดยไม่ ไ ด้รับ
ใบอนุ ญาตที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งส่ งผลเสี ยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหาการแย่งอาชี พ
ปั ญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ นอกจากปั ญหาคุ ณสมบัติในเรื่ องของสัญชาติ ยังพบปั ญหาคุณสมบัติของผู ้
ขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ ทั้งในเรื่ องของอายุของผูข้ อรับใบอนุ ญาต วุฒิการศึกษา การแบ่ง
ประเภทของใบอนุ ญ าต และมาตรการลงโทษที่ ใ ช้บ ัง คับ ที่ ย งั ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอต่ อ
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น แม้ว่ากฎหมายเกี่ ยวกับธุ รกิ จนาเที่ ยวจะมี พระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ใช้บงั คับ และมีการแก้ไขเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั แต่ก็ยงั พบว่าปั ญหาดังกล่าวก็
ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบนั จากปั ญหาที่เกิดขึ้นแบ่งเป็ นปั ญหาดังกล่าวต่อไปนี้

สภาพปัญหา
1. ปั ญหาคุณสมบัติของผู้ขอรั บใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์
จากการศึก ษาเรื ่ อ งมัค คุ เ ทศก์ เราจะพบว่า พระราชบัญ ญัต ิธุ ร กิ จ น าเที ่ย วและ
มัคคุ เทศก์น้ นั มีการแก้ไขกฎหมายออกมาหลายฉบับเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทนั ต่อสถานการณ์
ซึ ่ ง ในปั จ จุบ นั ย งั พบว่า ปั ญ หาคุ ณ สมบ ตั ิข องผู ข้ อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ นม คั คุ เ ทศก์ต าม
พระราชบัญญัติดงั กล่าว มีดงั นี้
1.1 ปั ญหาคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุ
อายุข องผู ข้ อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ นมัค คุ เ ทศก์ แต่เ ดิ ม นั้น ผู ข้ อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น
มัคคุ เทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งเป็ นกฎหมายฉบับแรก
ของธุ รกิ จนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ ได้บญั ญัติให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์ตอ้ งมีอายุไม่ต่า
กว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์ 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีแก้ไขในบทบัญญัติดงั กล่าว โดยเปลี่ ยนแปลงอายุ
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พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พุทธศักราช 2535, มาตรา 39.
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จากเดิม เป็ นอายุไม่ต่ ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ 3ในวันยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์ และใช้
หลัก เกณฑ์อายุดงั กล่า วเรื่ อยมาจนถึ ง กฎหมายฉบับ ปั จจุบ นั ถื อว่า เป็ นระยะเวลาเกื อบสิ บ ปี ที่
มิไ ด้มีก ารแก้ไ ขบทบัญ ญัติใ นเรื่ อ งอายุ เหตุผ ลที่พ ระราชบัญ ญัติด งั กล่า วเปลี่ย นแปลงอายุใ ห้
ต่า ลง เป็ นเพราะมัค คุ เทศก์น้ ันมีหลายประเภทและคุณวุฒิท างการศึกษาของแต่ละประเภทนั้น
แตกต่างกัน โดยการกาหนดอายุดงั กล่าวพิจารณาถึ งเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานการกาหนดวุฒิ
การศึกษาของใบอนุ ญาตแต่ละประเภทแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก ทาให้อายุในการปฏิ บตั ิหน้าที่
มัคคุ เทศก์แต่ละประเภทย่อมแตกต่างกันตามมาด้วย การใช้หลักเกณฑ์อายุสิบแปดปี เป็ นเกณฑ์
ขั้น ต่ า ส าหรับ ประเภทมัค คุเ ทศก์ท วั ่ ไป จึง ไม่ส อดคล้อ งกับ คุ ณ วุฒิท างการศึก ษาที ่ก ฎหมาย
กาหนดไว้ให้ตอ้ งสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรื อสาขาการ
ท่องเที่ ยวที่ มีวิชาเกี่ ยวกับมัคคุ เทศก์ หรื อสาเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พชั้นสู ง ในสาขามัคคุ เทศก์หรื อสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ ยวกับมัคคุ เทศก์ไม่น้อยกว่าที่
คณะกรรมการกาหนด หรื อได้รับวุฒิบตั รว่าได้ผา่ นการฝึ กอบรมวิชามัคคุ เทศก์ตามหลักสู ตรและ
สถานฝึ กอบรมที่คณะกรรมการกาหนด เพราะในประเทศไทยเกณฑ์อายุของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ อนุ ป ริ ญ ญาตามเกณฑ์น้ ัน จะอยู ่ใ นช่ ว งอายุยี่สิ บ ถึ ง ยี่สิ บ สองปี บริ บูรณ์
กรณี ผู ข้ อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ นมัค คุ เ ทศก์เ มื่อ อายุค รบสิ บ แปดปี บริ บูร ณ์ แ ละต้อ งการสมัค รเป็ น
มัค คุ เ ทศก์ แต่ย งั ไม่ส าเร็ จ การศึก ษาตามหลัก เกณฑ์ที่ก ฎหมายก าหนด ก็ไ ม่ส ามารถขอรับ
ใบอนุ ญาตกรณี ที่มคั คุ เทศก์ทวั่ ไปได้
หากพิจ ารณาเปรี ย บเทีย บกฎหมายของประเทศฝรั่ง เศส 4 พบว่า กฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส ไม่ได้กาหนดอายุของผูม้ ีสิทธิ ขอรับบัตรมัคคุ เทศก์บรรยายนาชมสถานที่ เอาไว้
แต่โดยทัว่ ไปแล้ว บุคคลที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของฝรั่งเศสจะมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี ซึ่ ง
จะเป็ นหลัก เกณฑ์ที่เ ป็ นมาตรฐานเนื่ อ งจากบุค คลที่จ ะขอรับ ใบอนุ ญ าตนั้น ต้อ งจบการศึก ษา
ปริ ญ ญาตรี เกณฑ์ก ารศึก ษาดัง กล่า วทาให้อ ายุข องผู จ้ บการศึก ษานั้น เป็ นอายุที่แ น่ น อน การ
กาหนดหลัก เกณฑ์ข องประเทศฝรั่ง เศสนั้น เป็ นมาตรฐานทาให้ไม่พบปั ญหาอย่า งในประเทศ
ไทย ถึ ง แม้ว่า จะไม่ส ามารถแก้ไขหลักสู ตรของสถาบันการศึก ษาได้ แต่ส ามารถนาเกณฑ์อายุ
ของประเทศฝรั ่ง เศสการปรับ กับ คุ ณ สมบัติเ รื ่ อ งอายุเ พื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ คุ ณ สมบัติท างวุฒิ
การศึกษาของประเทศไทยได้ อีกทั้งอายุยี่สิบปี บริ บูรณ์ เป็ นอายุที่กฎหมายกาหนดให้ถือว่าบุคคล
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นั้นบรรลุ นิติภาวะ ย่อมมีวุฒิภาวะ กระบวนการทางความคิด ความรับผิดชอบ ที่มากกว่าคนอายุ
สิ บ แปดปี บริ บูรณ์ ซึ่ ง หากมีการแก้ไขบทบัญญัติดงั กล่า ว สามารถผลิ ตมัค คุ เทศก์ที่มีคุณภาพที่
พร้ อมทั้งคุ ณวุฒิและวัยวุฒิได้
จากการศึก ษาพบว่า ควรแก้ไ ขอายุคุ ณ สมบัติข องผู ข้ อรับ ใบอนุ ญ าตเพื ่อ ให้
สอดคล้อ งกับ เกณฑ์วุฒิก ารศึก ษา แต่เ พื่อ มิใ ห้ตดั สิ ท ธิ ก รณี เด็ก ที่มีอ ายุไ ม่ถึ ง เกณฑ์ที่ก ฎหมาย
กาหนดและต้องการเป็ นมัค คุ เทศก์ ผูเ้ ขีย นเห็ นควรให้มีบ ทบัญญัติก รณี ม คั คุ เทศก์เด็กเป็ นการ
เฉพาะ และจากการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั รัฐบาลได้เข้ามาส่ งเสริ มให้มีมคั คุ เทศก์เด็กพาเที่ยวได้
โดยได้ยกเว้นในกรณี มคั คุ เทศก์ในชุ มชนหรื อท้องถิ่ นเท่านั้น แต่มิได้บญั ญัติถึงมัคคุ เทศก์เฉพาะ
เด็ก กรณี ท วั่ ไปไว้ใ นกฎหมายแต่อ ย่า งใด เพื่อ เป็ นการเปิ ดช่ อ งว่า งให้เ ด็ก ที่มีอ ายุไ ม่ถึง เกณฑ์
ตามที่ก ฎหมายกาหนดสามารถเป็ นมัค คุเ ทศก์ไ ด้ ผู เ้ ขีย นเห็ นว่า ควรกาหนดเป็ นกฎกระทรวง
สาหรับมัคคุ เทศก์เด็กเป็ นการเฉพาะเพื่อส่ งเสริ มนโยบายของรัฐบาลและเป็ นการให้สิทธิ แก่เด็ก
เป็ นมัคคุ เทศก์ได้
1.2 ปัญหาเกีย่ วกับสั ญชาติ
ในประเทศไทยมีมาตรการเข้มงวดกับการเข้ามาทางานของคนต่างด้าว เช่ น การ
จากัดปริ ม าณผูป้ ระกอบอาชี พ มัค คุ เทศก์ โดยก าหนดให้อาชี พ มัค คุ เทศก์น้ ัน เป็ นอาชี พ สงวน
สาหรับประเทศไทย คนต่างด้างจึงไม่สามารถขออนุ ญาตประกอบอาชี พมัคคุเทศก์ในประเทศไทย
ได้ แต่มกั พบว่ามีการแฝงตัวมาในรู ปแบบของนักท่องเที่ยว หรื อ ล่ามที่มีความรู ้ในด้านภาษานั้น ๆ
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งมัคคุเทศก์เถื่อนที่เป็ นคนต่างด้าวเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ได้รับการศึกษาและ
รับการอบรมในการเป็ นมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด การสงวนอาชี พดังกล่าวใน
ความเป็ นจริ ง แล้วนามาสู่ ปั ญหาการลัก ลอบการเข้าเมื องและทางานโดยไม่ ได้รับใบอนุ ญาตที่
ถู กต้องตามกฎหมาย ซึ่ งส่ งผลเสี ยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหามัคคุ เทศก์เถื่ อน ปั ญหาการ
แย่งอาชีพ ปั ญหาเศรษฐกิจ
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส5 กฎหมายประเทศฝรั่งเศส
ไม่มีขอ้ ห้ามเกี่ยวกับเรื่ องสัญชาติของผูข้ อรับใบอนุ ญาต เนื่ องมาจากกฎระเบียบและกฎหมายของ
สหภาพยุโรปที่ห้ามกีดกันการเคลื่อนย้ายบุคคลและแรงงานโดยเหตุผลทางสัญชาติ ทาให้ฝรั่งเศส
ต้องเปิ ดเสรี อาชีพมัคคุเทศก์
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หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ 6 พบว่าไม่มีการกาหนด
ในเรื่ องงานและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว การพิจารณาขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ คน
ต่างด้าวจึงสามารถประกอบอาชีพในประเทศสิ งคโปร์ ได้ภายใต้กฎหมาย Employment of Foreign
Workers Act โดยไม่มีการกาหนดอาชีพที่หา้ มคนต่างด้าวทา
จากการศึก ษาพบว่า ประเทศไทยย งั ไม่ม ีค วามพร้ อ มสู ่ ต ลาดโลก เพราะ
มาตรฐานของผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์ยงั ไม่ได้มีมาตรฐานเหมือนประเทศที่เจริ ญแล้ว
แต่หากพิจารณาถึ งความพร้ อมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน พบว่ามิใช่ ทุกประเทศที่จะ
เปิ ดเสรี อาชี พมัคคุ เทศก์ มีเพียงบางประเทศที่ยอมเปิ ดเสรี อาชี พมัคคุ เทศก์ และบางประเทศได้
สงวนให้อาชี พมัคคุ เทศก์เป็ นอาชี พสาหรับประชากรในประเทศตนเองเท่านั้น และหากประเทศ
ไทยยอมเปิ ดเสรี อ าชี พ มัค คุ เทศก์ใ นภูมิภ าคอาเซี ย น ย่อ มทาให้ป ระเทศไทยนั้น เสี ย เปรี ย บใน
ตลาดการท่องเที่ยว เพราะศักยภาพของมัคคุ เทศก์ยงั ไม่มีคุณภาพที่จะไปแข่งขันในอาเซี ย นได้
อีก ทั้ง ประเทศไทยเป็ นประเทศที ่มีป ระวัติศ าสตร์ ศิล ปวัฒ นธรรมมาช้า นาน หากยอมเปิ ด
เสรี ภาพในแก่ทุกประเทศในอาเซี ยนอาจจะส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดี เนื่ องจากมัคคุ เทศก์ต่างด้าวที่
ต้อ งการเข้า มาในประเทศไทยหากศึก ษาข้อ มูล ไม่ลึ ก ซึ้ ง พอเพีย ง จะทาให้ป ระวัติศ าสตร์ น้ ัน
บิดเบือนได้ แม้ว่าจะมีความจาเป็ นที่ตอ้ งขยายวิชาชี พสู่ ภูมิภาคอาเซี ยนโดยเพิ่มอาชี พมัคคุ เทศก์
เข้าไปด้วย แต่เพื่อไม่ให้เสี ยเปรี ยบประเทศใดและเพื่อความเป็ นธรรมควรเปิ ดเสรี ให้กบั ประเทศ
ในอาเซี ยนที่มีการเปิ ดเสรี เท่านั้น และควรให้ประเทศในอาเซี ยนมาประชุ มร่ วมกันเพื่อกาหนด
ข้อตกลงด้านอาชี พมัคคุ เทศก์ต่อไป
1.3 ปั ญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึ กษา
แม้วา่ วุฒิการศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญที่มคั คุเทศก์ทุกคนพึงมี แต่พบว่าคนกลุ่มหนึ่ งซึ่ ง
ไม่ มี โ อกาสได้รั บ การศึ ก ษาขั้น ต่ า ตามที่ ก ฎหมายก าหนด แต่ เ ป็ นผู ้ส นใจทางการท่ อ งเที่ ย ว
ขวนขวายหาประสบการณ์ จนมีความรู ้ มากกว่าผูส้ าเร็ จปริ ญญา แต่ไม่สามารถประกอบอาชี พได้
เพราะคุ ณ สมบัติ ไ ม่ ค รบหลัก เกณฑ์ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด จึ ง ไม่ ส ามารถขอใบอนุ ญ าตเป็ น
มัคคุเทศก์ได้ ซึ่ งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ไม่มีการบัญญัติในเรื่ องดังกล่าวจึงเกิ ด
เป็ นช่องว่างของผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถประกอบอาชี พได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส7 เราจะพบว่าคุ ณสมบัติ
ของผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ ได้กาหนดว่าบุคคลนั้นต้องจบการศึกษาปริ ญญาตรี เฉพาะ
ด้า น เนื ่ อ งจากต้อ งการผู ท้ ี่มีค วามรู ้ ค วามสามารถทั้ง ภาษา ศิล ปวัฒ นธรรมอย่า งแท้จ ริ ง เพื ่อ
ยกระดับวิชาชี พมัคคุ เทศก์ โดยจะต้องเป็ นบุคคลผูท้ ี่มีปริ ญญาตรี ทางวิชาชี พด้านมัคคุเทศก์ หรื อ
บุคคลผูม้ ีคุณวุฒิปริ ญญาโทของประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งได้ลงเรี ยนและสอบผ่านในหลักสู ตรในรายวิชา
ที่ เกี่ ยวกับความรู ้ ความสามารถด้านมัคคุ เทศก์ แต่กฎหมายฝรั่ งเศสไม่ได้กาหนดว่าจะต้องมีการ
ฝึ กอบรมเป็ นพิเศษก่อนการได้รับบัตรมัคคุเทศก์ เนื่องมาจากมีการกาหนดคุณสมบัติทางการศึกษา
ไว้แล้ว ซึ่ ง จะต้องมี ก ารศึ ก ษาทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ตั ิ และการฝึ กงานในฐานะมัค คุ เทศก์ใ น
หลักสู ตรอยูแ่ ล้วก่อนสาเร็ จการศึกษา
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศมาเลเซี ย 8 ต้องมีประกาศนี ยบัตร
เกี่ยวกับการศึกษาของมาเลเซี ย (Sijil Pelajaran Malaysia (SPM))โดยมีหลักเกณฑ์ข้ นั ต่า คือ ผ่าน 6
รายวิชารวมวิชาภาษามาเลย์ โดยผูส้ มัครและผ่านการรับรองจากประกาศนียบัตรทางการศึกษาของ
มาเลเซีย (Malaysian Certificate of Education (MCE)) จาเป็ นต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และจะต้องได้รับการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ ยว
และวัฒนธรรมมาเลเซี ย ซึ่ งใบประกาศนี ยบัตรและปริ ญญาที่ได้รับจะต้องได้รับการอนุ มตั ิและ
ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย
หากในกรณี ที่ ผู ้ ส มั ค รไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ข้ ั นต่ า ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แต่ เ ป็ นผู ้ มี
ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว สามารถเข้าอบรมหลักสู ตรหลังจาก
สัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมาเลเซี ยได้ นอกจากนี้ ประเทศ
มาเลเซี ยยังได้กาหนดให้ผูส้ มัครต้องเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรหรื อฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่กาหนด
และผ่านการทดสอบความสามารถภายใต้การดาเนิ นการโดยคณะกรรมาธิ การการท่องเที่ยวหรื อ
องค์กรที่ได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากคณะกรรมาธิ การการท่องเที่ยวจะดาเนิ นการใด ๆ
เกี่ยวกับหลักสู ตร การฝึ กอบรมและการทดสอบความสามารถสาหรับมัคคุเทศก์
จากการศึ ก ษาพบว่า การก าหนดคุ ณสมบัติ ท างด้า นวุฒิก ารศึ ก ษาของประเทศ
ฝรั่งเศส และ ประเทศมาเลเซี ยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกรับสมัครผูป้ ระกอบวิชาชี พมัคคุ เทศก์ที่มี
มาตรฐาน หากเปรี ยบเทียบกับประเทศฝรั่ งเศส เราจะพบว่าในประเทศฝรั่ งเศสได้มีการกาหนด
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หลักสู ตรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พมัคคุเทศก์ไว้เป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดว่าจะต้องผ่าน
การศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการฝึ กงานด้านในฐานะมัคคุเทศก์ ข้อดีของการกาหนด
หลัก สู ต รมัค คุ เ ทศก์ ไ ว้เ ป็ นการเฉพาะท าให้ ม ัค คุ เ ทศก์ อ ยู่ใ นระดับ มาตรฐานเดี ย วกัน และไม่
จาเป็ นต้องฝึ กอบรมก่อนเป็ นมัคคุเทศก์ เพราะได้รับการฝึ กอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และ
การฝึ กงานด้านในฐานะมัคคุเทศก์ ก่อนสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แต่หากพิจารณาหลักสู ตร
ทางการศึกษาของประเทศไทยนั้น มีท้ งั ระดับปริ ญญาตรี อนุปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรื อวุฒิบตั ร
ว่าได้ผา่ นการฝึ กอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสู ตรและสถานฝึ กอบรมที่คณะกรรมการกาหนด ถือ
ได้ว่าหลักสู ตรการเรี ย นส าหรั บ อาชี พมัคคุ เทศก์ยงั มิ ไ ด้มีก ารกาหนดไว้อย่างชัดแจ้ง การจะนา
หลักสู ตรของประเทศฝรั่งเศสมาใช้ โดยกาหนดให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาตต้องสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่าเป็ นแนวทางที่ ดี เพื่อจะได้มคั คุ เทศก์ที่อยู่ในระดับ มาตรฐานเดี ย วกัน
รวมถึ งลดความซ้ าซ้อนในการทางานของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง แต่เห็ นว่าคุ ณสมบัติดงั กล่ า วไม่
เหมาะสมหากนามาบังคับใช้กบั ประเทศไทย เพราะระบบการศึกษาของไทยนั้นเป็ นระบบที่เปิ ด
กว้าง เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศทุกวัย การกาหนดคุ ณวุฒิว่าต้องสาเร็ จการศึ กษา
ระดับ ปริ ญญาตรี จึง เป็ นการปิ ดโอกาสแก่ ผูท้ ี่ โอกาสทางการศึ กษาน้อย ทั้ง ยัง ขัดแย้ง กับ ระบบ
การศึ ก ษาของประเทศไทย ด้วย ผูเ้ ขี ย นเห็ นว่า หากนาหลัก สู ต รประเทศฝรั่ ง เศสมาบัญ ญัติ ใ น
กฎหมายจึ งไม่น่า เหมาะสมกับ ระบบการศึ ก ษาในประเทศไทย อี กทั้งยังมี คนกลุ่ มหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ มี
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด แต่เป็ นผูส้ นใจทางการท่องเที่ยว ขวนขวายหา
ประสบการณ์ จ นมี ค วามรู ้ ม ากกว่า ผู ้ส าเร็ จ ปริ ญ ญา แต่ ไ ม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ เพราะ
คุณสมบัติไม่ครบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ไม่มีการบัญญัติในเรื่ องดังกล่าวจึ งเกิ ดเป็ นช่ องว่างของผูท้ ี่มีประสบการณ์ ทางอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถประกอบอาชี พได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อไม่สามารถนาคุณสมบัติ
ของประเทศฝรั่งเศสมาใช้บงั คับในประเทศไทยได้
จากการศึกษาเห็ นควรนาบทบัญญัติของประเทศมาเลเซี ยมาปรับใช้กบั ประเทศ
ไทย ควรให้เปิ ดโอกาสให้แก่ ผูท้ ี่ มีป ระสบการณ์ ทางด้า นการท่ องเที่ ยว ซึ่ งไม่มีคุณวุฒิการทาง
การศึกษา สามารถนาประสบการณ์ที่ได้สะสมมาใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แต่ก่อนปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์ควรได้รับการฝึ กอบรมและผ่านการทดสอบความรู ้ความสามารถในการเป็ น
มัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
2. ปัญหาเรื่ องการขอใบอนุญาตมัคคุเทศก์
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เนื่ อ งจากจ านวนประเภทของใบอนุ ญ าตนั้ นมี จ านวนมาก แต่ จ านวนของผู ้ข อ
ใบอนุ ญาตมัคคุ เทศก์แต่ละบางประเภทนั้นมีจานวนน้อย และพบว่าในบางประเภทไม่มีจานวนผู ้
ขอรับใบอนุ ญาต ซึ่ งการมีใบอนุ ญาตหลายประเภทนั้น จะทาให้เกิ ดความสับสนและยากต่อการ
ควบคุมมัคคุเทศก์ในแต่ละประเภท ในปั จจุบนั ได้มีการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์ของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
แต่มิได้กาหนดใบอนุ ญาตมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ นไว้อย่างชัดเจน พบว่าเป็ นประเภทหนึ่ งของมัคคุ เทศก์
เฉพาะเท่านั้น
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบประเภทใบอนุ ญาตมัคคุ เทศก์ของประเทศมาเลเซี ย9 ได้แบ่ง
ประเภทมัคคุเทศก์ออกเป็ นสองประเภท คือ ประเภทชัว่ คราว และ ประเภทถาวร โดยประเภทถาวร
ได้แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ มัคคุเทศก์นาเที่ยวในเมือง และมัคคุเทศก์ได้เฉพาะพื้นที่
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบประเภทใบอนุ ญาตมัค คุ เทศก์ของประเทศญี่ปุ่น10 ได้แบ่ง
ประเภทใบอนุ ญาตออกเป็ น 2 ประเภท คือ มัคคุ เทศก์ทวั่ ไป นาเที่ยวนักท่องเที่ยวได้ทวั่ ประเทศ
และ มัค คุ เทศก์เฉพาะท้องที่ นาเที่ ยวนักท่ องเที่ ยวในเขตพื้ นที่ (จัง หวัด) ที่ ก าหนด ปั จจุ บ นั มี 5
จังหวัด คือ ฮอกไกโด ไอวาเตะ โตชิกิ ชิชูโอกะ นางาซากิ และโอกินาวา
ผูเ้ ขี ย นจึ ง เห็ นว่า การแบ่ ง ประเภทมัคคุ เทศก์ข องไทย ควรมี ก ารจัดแบ่ ง ประเภทให้
น้อยลง โดยแยกประเภทจากการปฎิบตั ิหน้าที่ กล่าวคือ ประเภทที่หนึ่ ง มัคคุ เทศก์ทวั่ ไป นาเที่ยว
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยหรื อชาวต่างประเทศ สามารถนาเที่ยวได้ทวั่ ราชอาณาจักร ประเภทที่
สอง มัค คุ เ ทศก์ ซ่ ึ งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ งานน าเที่ ย วเฉพาะ และมัค คุ เ ทศก์ ท ้อ งถิ่ น แม้ว่ า แต่ เ ดิ ม
ใบอนุ ญ าตมัค คุ เ ทศก์ ท ้อ งถิ่ น จะปรากฎว่ า เป็ นใบอนุ ญ าตประเภทหนึ่ งอยู่แ ล้ว แต่ เ ป็ นเพี ย ง
ใบอนุ ญาตที่อยู่ในใบอนุ ญาตประเภทนาเที่ยวเฉพาะ มิได้มีการจาแนกอย่างชัดเจน การที่ผูเ้ ขี ยน
กาหนดให้มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นเป็ นใบอนุ ญาตประเภทที่สาม เนื่ องจาก มีคนจานวนมากในท้องถิ่น มี
ความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่ นของตนเอง อีกทั้งยังมีความรู ้ความสามารถในท้องถิ่นหรื อพื้นที่
ของตนเองและอยากจะเผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวได้ทราบถึงสถานที่สาคัญต่าง ๆ จึง
อยากประกอบอาชี พมัคคุ เทศก์เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในท้องถิ่ นของตนเอง ผูเ้ ขียนจึงเห็ นว่า
ควรมี มคั คุ เทศก์ในท้องถิ่ นเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ค นในท้องถิ่ นนาความรู ้ มาสร้ างอาชี พ และพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น หากพิจารณาประเภทใบอนุญาตของประเทศมาเลเซี ยและประเทศ
ญี่ปุ่นได้กาหนดประเภทของมัคคุ เทศก์และใบอนุ ญาตของมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นไว้เป็ นอี กประเภท
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10
และเพื่ อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุ รกิ จนาเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 ที่ ก าหนด
คุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุญาตประเภทท้องถิ่น
หากพิจารณาถึ งการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของมัคคุ เทศก์ ตามมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติ
ธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 255111
มาตรา 51 บัญญัติวา่ เพื่อประโยชน์ใ นการส่ งเสริ ม มัค คุเทศก์และการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นหรื อชุ มชนเป็ นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่ นหรื อชุ มชน
ใดตามมาตรา 12 (4) แล้ว รัฐมนตรี จะประกาศยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 50 (1) (ก) (ค) หรื อ (ง)
สาหรับผูย้ ื่นคาขอรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ซ่ ึ งจะให้บริ การเฉพาะในเขตพื้นที่น้ นั รวมตลอดทั้ง
ยกเว้นหรื อลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ให้ดว้ ยก็ได้
ในกรณี ที่มีมคั คุ เทศก์ตามวรรคหนึ่ งทาหน้าที่ มคั คุ เทศก์ในเขตพื้นที่ตามมาตรา 12 (4)
ห้ามมิให้มคั คุเทศก์อื่นเข้าไปทาหน้าที่มคั คุเทศก์ในเขตพื้นที่น้ นั
หากพิ จ ารณาถึ ง การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องมัค คุ เ ทศก์ ท ้อ งถิ่ น กฎหมายก าหนดว่ า เมื ่อ
คณะกรรมการได้ป ระกาศเขตพื้ น ที่ใ นท้อ งถิ่น หรื อ ชุ ม ชนใด ห้ามมิ ให้มคั คุ เทศก์อื่นเข้าไปทา
หน้าที่มคั คุเทศก์ในเขตพื้นที่น้ นั จากบทกฎหมายดังกล่าวพบว่ากฎหมายคุม้ ครองมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น
โดยไม่ เ ปิ ดช่ อ งว่า งให้ ก ับ มัค คุ เ ทศก์ ท ั่ว ไป ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาในทางปฏิ บ ัติ ท าให้
มัคคุเทศก์ทวั่ ไปไม่สามารถนาเที่ยวในเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรื อชุ มชนใดได้ เพื่อให้ความเป็ นธรรม
แก่ มคั คุ เทศก์ท วั่ ไปที่ ต้องการเป็ นมัค คุ เทศก์ท ้องถิ่ นได้ใ นเวลาเดี ย วกัน ควรนาหลัก เกณฑ์ ข อง
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นมาใช้ โดยให้มคั คุเทศก์ทวั่ ไปฝึ กอบรมความรู ้เช่ นเดียวกับมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นนั้น
จึงจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นนั้นได้
3. มาตรการการลงโทษ
มาตรการการลงโทษที่ใช้บงั คับในกรณี ที่มคั คุ เทศก์ไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน หรื อฝ่ า
ฝื นหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์ มีต้ งั แต่การพักใช้ เพิก
ถอนใบอนุ ญ าต โทษปรั บ และจ าคุ ก ในคดี อ าญา แต่ ม าตรการการลงโทษดัง กล่ า วยัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั หากมีการเพิม่ มาตรการการลงโทษให้สอดคล้องกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้จริ ง ทาให้สามารถควบคุมมัคคุเทศก์ให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส12 มาตรการที่จะนามาใช้มีต้ งั แต่
การตักเตือน การพักใช้ใบอนุ ญาตชัว่ คราวเป็ นเวลาหกเดือน และการถอนใบอนุ ญาตเป็ นการถาวร
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ซึ่ งเป็ นโทษที่สูงสุ ดโดยกาหนดให้หน่วยงานที่เป็ นผูอ้ อกบัตรประกอบวิชาชี พหรื อใบอนุ ญาตเป็ น
ผูด้ าเนินการลงโทษ โดยอัตราโทษปรับในระดับที่สามไว้ในอัตราตั้งแต่ 450 ยูโรขึ้นไปแต่ไม่เกิ น
3,000 ยูโร
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ 13 มาตรการการลงโทษนั้นจะ
ให้อานาจคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิ งคโปร์ มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกิ น
ครั้งละ 6 เดือน เมื่อปรากฏว่า ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการกาหนดเกี่ยวกับการ
ยื่นขอใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์โดยการยื่นเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อเป็ นมัคคุ เทศก์โดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บคณะกรรมการตามระยะเวลาก าหนดหรื อฝ่ าฝื นไม่
ดาเนิ นการตามที่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นระยะเวลา 6 เดื อน การกระทาอันเป็ นการฝ่ า ฝื น
ดังกล่าวเป็ นความผิดต้องระวางโทษจาคุกเป็ นเวลา 1 เดือน ผูถ้ ือใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์กลายเป็ น
บุคคลวิกลจริ ตหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบคณะกรรมการ
กาหนดตามระเบียบนี้
หากพิ จารณาเปรี ย บเที ย บกฎหมายของประเทศมาเลเซี ย 14 มาตรการการลงโทษที่
นามาใช้มีท้ งั การพักใช้ใบอนุ ญาต การเพิกถอนใบอนุ ญาต ปรับ จาคุก และ โทษปรับเป็ นรายวันที่
ได้กระทาความผิดต่อเนื่ องกันไป จะเห็นได้วา่ กฎหมายของประเทศมาเลเซี ย มีการกาหนดโทษที่
เข้มงวดและรัดกุมประเทศอื่น
จากการศึ ก ษาพบว่า ในทุ ก ๆ ประเทศมาตรการการลงโทษนั้นย่อมมี ค วามมี ความ
คล้ายคลึ งกัน โดยจะมี โทษพักใช้ใบอนุ ญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต ปรั บ และจาคุ ก แต่ประเทศที่
กาหนดมาตรการการลงโทษที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือ ประเทศมาเลเซี ย ได้บญั ญัติเรื่ องการ
ปรั บ เป็ นรายวันที่ ไ ด้ก ระท าความผิดอย่า งต่ อเนื่ องมาเป็ นมาตรการการลงโทษอย่า งหนึ่ ง หาก
พิจารณากฎหมายของประเทศไทยจะพบว่า มิได้มีการบัญญัติถึงมาตรการการปรับเป็ นรายวันที่ได้
กระท าความผิด อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ผูเ้ ขี ย นเห็ นควรให้ มี ก ารนาเรื่ องค่ า ปรั บ เป็ นรายวันที่ ไ ด้ก ระท า
ความผิดอย่างต่อเนื่ องมาบังคับใช้กบั กฎหมายไทยด้วย เหตุเพราะรายได้ที่ได้รับมาจากการกระทา
ความผิดมีจานวนมาก ไม่วา่ จะได้จากการซื้ อหัวนักท่องเที่ยว การได้ค่าหัวกรณี นานักท่องเที่ยวไป
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ซื้ อสิ นค้าตามร้ านค้าต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มมาตรการการยึดรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กบั
กฎหมายไทยด้วย และ นารายได้ที่เกิ ดจากการกระทาความผิดเข้าสู่ รัฐเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ต่อไป

สรุ ป
จากการศึกษาเรื่ องมัค คุ เทศก์ เราจะพบว่าพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุ เทศก์
นั้น มีก ารแก้ไ ขกฎหมายออกมาหลายฉบับ เพื่อ พัฒ นากฎหมายให้ท นั ต่อ สถานการณ์ ซึ่ ง ใน
ปั จ จุบ นั ยัง พบว่า ปั ญ หาคุ ณ สมบัติข องผู ข้ อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ นมัค คุ เ ทศก์ต ามพระราชบัญ ญัติ
ดังกล่าว มีปัญหาดังนี้
1. ปัญหาคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชี พมัคคุเทศก์
1.1 ปั ญหาเกี่ ยวกับอายุ จากการศึกษาพบว่าอายุ กับ หลักเกณฑ์ของวุฒิการศึกษานั้น
ไม่เป็ นไปทิ ศทางเดี ยวกัน เป็ นปั ญหาต่อผูข้ อรั บใบอนุ ญาต อี กทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่กาหนถึ ง
มัคคุเทศก์เด็กไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด
1.2 ปั ญ หาในเรื่ อ งสั ญ ชาติ จากการศึ ก ษาพบว่า ประเทศไทยนั้น ยัง ไม่ พ ร้ อ มที่ จะ
แข่งขันกับประเทศอื่น จึงกาหนดให้มคั คุเทศก์ตอ้ งมีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่การกาหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเป็ นการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ในอนาคตการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยนมีการ
เจริ ญเติ บโตแบบเชื่ อมโยงกัน โดยส่ งเสริ มการท่องเที่ ย วภายในภู มิ ภาคอาเซี ย นซึ่ งเกิ ดจากการ
รวมตัวกันของภูมิภาคที่เรี ยกว่า “AEC” ภูมิภาคอาเซี ยนจึงเป็ นสิ่ งที่ประเทศไทยต้องตระหนักถึ ง
ความสาคัญ เพื่อเป็ นการควบคุม ส่ งเสริ ม พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
สากล รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรเร่ งผลิตมัคคุเทศก์ให้มีคุณภาพ
1.3 ปั ญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา เปิ ดโอกาสให้บุคคลที่มิได้จบการศึกษาขั้นต่าตามที่
กฎหมายกาหนดไว้มีโอกาสได้เป็ นมัคคุเทศก์ หากมีประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แต่จะต้องได้เข้ารับการอบรมตามที่คณะกรรมการกาหนด และ ในอนาคตหากการท่องเที่ยวเปิ ด
ตลาดมากขึ้น เริ่ มต้นจากการเปิ ดAECของภูมิภาคอาเซี ยน การหลัง่ ไหลของนักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น ภาษาจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการสื่ อสาร ควรมีการพัฒนาทางด้านภาษาโดยการจะเริ่ มจากกาหนด
ภาษาในประเทศภูมิภาคอาเซียนเป็ นภาษาที่สาม
2. ปัญหาการขอรับใบอนุญาต
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ปั จจุบนั จานวนมัคคุเทศก์ที่ขอรับใบอนุ ญาตนั้นมีจานวนมาก แต่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานจริ งนั้น
มีจานวนน้อย อีกทั้งจากการศึกษาพบว่า ประเภทของใบอนุ ญาตได้จาแนกได้เป็ นจานวนมาก และ
พบว่าหลายประเภทไม่มีจานวนผูข้ อรับใบอนุ ญาต การแบ่งประเภทที่มากเกิ นไป จึงเห็ นว่าไม่มี
ความเหมาะสม อีกทั้งยังเกิ ดปั ญหาการมีใบอนุ ญาตมากก่อให้เกิ ดความสับสนแก่ผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่
มัค คุ เทศก์และนักท่ องเที่ ยว อี ก ทั้ง อายุใบอนุ ญาต ควรมี ก ารปรั บ ปรุ งเพื่ อความต่ อเนื่ องในการ
ปฏิบตั ิงานของผูข้ อรับใบอนุญาต
เมื่ อ ทราบถึ ง ปั ญ หาประเภทของมัค คุ เ ทศก์ ดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ว ยัง พบปั ญ หาการ
ปฏิ บตั ิงานของมัคคุ เทศก์ทวั่ ไปและมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นซึ่ งกฎหมายให้ความคุ ม้ ครองแก่มคั คุ เทศก์
ท้องถิ่นมากกว่ามัคคุเทศก์ทวั่ ไป เห็นควรให้ความเป็ นธรรมแก่มคั คุเทศก์ทวั่ ไปเพื่อจะได้สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นได้ โดยต้องทาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้
3. ปัญหามาตรการการลงโทษ
แม้วา่ ประเทศไทยจะมีมาตรการการลงโทษทั้งการปรับ การจาคุก การตักเตือน การพัก
ใช้ และ การเพิกถอนใบอนุญาตก็ตาม แต่ก็ยงั พบว่าผูก้ ระทาความผิด

ข้ อเสนอแนะ
1. ปัญหาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
จากการวิเคราะห์และสรุ ปผลถึงปั ญหาคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์
ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะในเรื่ องสัญชาติ เรื่ องการเพิม่ คุณสมบัติกรณี ผมู ้ ีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ง แก้ไ ขบทจ ากัดสิ ท ธิ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องมัค คุ เ ทศก์ท ั่ว ไปในพื้ น ที่ ข อง
มัค คุ เ ทศก์ ท ้อ งถิ่ น และ เพิ่ ม กฎกระทรวงส าหรั บ มัค คุ เ ทศก์ เ ด็ ก เป็ นการเฉพาะ รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1.1 ปั ญหาคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ เห็นสมควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั และ เป็ นการวางรากฐานสู่ การเข้า
ประชาคมอาเซี ยนในอนาคต ซึ่ งคุ ณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์กรณี ทวั่ ไป ตาม
มาตรา 50 พระราชบัญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมัค คุ เ ทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดไว้ ดังนี้
จากบทบัญญัติดัง กล่ า วผูเ้ ขี ย นเห็ น ควรมี ก ารเพิ่ ม คุ ณสมบัติใ นมาตรา 50 แห่ ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กล่าวคือ
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มาตรา 50 บัญญัติวา่ ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ตอ้ ง
(1) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์ในวันยืน่ คาขอรับใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
(ข) มีสัญชาติไทย หรื อ ประเทศสมาชิกอาเซียน
(ค) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขามัคคุ เทศก์หรื อ
สาขาการท่ อ งเที่ ย วที่ มี วิ ช าเกี่ ย วกับ มัค คุ เ ทศก์ หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญญาหรื อ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ในสาขามัคคุเทศก์หรื อสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกาหนด หรื อได้รับวุฒิบตั รว่าได้ผ่านการฝึ กอบรมวิชามัคคุ เทศก์ตาม
หลักสู ตรและสถานฝึ กอบรมที่คณะกรรมการกาหนด
(ง) ผ่ า นการทดสอบความรู ้ ค วามสามารถในการเป็ นมัค คุ เ ทศก์ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่นายทะเบียนธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางประกาศกาหนด
(จ) ผูส้ มัครโดยไม่มีคุณสมบัติข้ นั ต่าดังกล่าวข้างต้น แต่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์
อย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถเข้าอบรมหลักสู ตรหลังจากสัมภาษณ์ โดย
เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการ และต้องผ่านการทดสอบความรู ้ ความสามารถในการเป็ นมัคคุเทศก์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่นายทะเบียนธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางประกาศกาหนด
1.2 คุ ณสมบัติข องผูข้ อรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นมัค คุ เทศก์ก รณี ท ้อ งถิ่ น หรื อชุ ม ชน ตาม
มาตรา 51 พระราชบัญ ญัติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมัค คุ เ ทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดไว้ ดังนี้
ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรให้มีการเพิ่มคุ ณสมบัติในมาตรา 51 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกิ จ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กล่าวคือ
มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มมัคคุ เทศก์และกรท่องเที่ ยวในท้องถิ่ น
หรื อชุมชนเป็ นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรื อชุมชนใดตามาตรา
12 (4) แล้วรัฐมนตรี จะประกาศยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 50 (1) (ก) (ค) สาหรับผูย้ ื่นคาขอรับ
ใบอนุ ญ าตเป็ นมัค คุ เ ทศก์ซ่ ึ ง จะให้ บ ริ ก ารเฉพาะในเขตพื้ น ที่ น้ ัน รวมตลอดทั้ง ยกเว้น หรื อลด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์ให้ดว้ ยก็ได้
ในกรณี ที่มีมคั คุเทศก์ตามวรรคหนึ่งทาหน้าที่มคั คุเทศก์ทาหน้าที่มคั คุเทศก์ในเขต
พื้นที่ตามมาตรา 12 (4) ให้มคั คุเทศก์อื่นเข้าไปทาหน้าที่มคั คุเทศก์ในเขตพื้นที่น้ นั ได้ โดยต้องผ่าน
การฝึ กอบรมในเขตพื้นที่น้ นั
1.3 มัคคุ เทศก์เด็ก เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มนโยบายของรั ฐบาล เห็ นควรให้มีการออก
กฎกระทรวงสาหรับมัคคุเทศก์เด็กเป็ นการเฉพาะ ดังนี้
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กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิ จนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 50 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การอนุ ญาตให้เด็กเป็ นมัคคุ เทศก์ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์ตอ้ งมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) อายุไม่เกินยีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
(ข) สัญชาติไทย
(ค) ผ่านการฝึ กอบรมตามเขตพื้นที่ที่ตอ้ งการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์
ข้อ 2 ใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์เด็ก ให้ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ โดยผ่านการอบรมในแต่
ละเขตพื้นที่น้ นั
2. การขอรับใบอนุญาต
จากการศึกษาปั ญหาดังกล่าวจะพบว่า ปั ญหาหลักใหญ่ที่สาคัญ คือ การแบ่งประเภท
ใบอนุ ญาตที่มีจานวนมากเกินไป ซึ่ งทาให้ใบอนุ ญาตบางประเภทไม่มีผจู ้ านวนมัคคุเทศก์ และการ
มีใบอนุ ญาตหลายประเภท ทาให้มคั คุเทศก์และนักท่องเที่ยวเกิ ดความสับสนในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ซึ่ งการอนุ ญาตให้เป็ นมัคคุเทศก์ และใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ ได้กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
กฎกระทรวง หมวด 1 การขอรั บใบอนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การขอต่อใบอนุ ญาต และการ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์
ข้อ 1 การอนุญาตให้เป็ นมัคคุเทศก์ แบ่งเป็ นสามประเภท ดังนี้
(1) มัค คุ เ ทศก์ ท ั่ว ไป หมายความว่ า มัค คุ เ ทศก์ ซ่ ึ งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ งานน าเที่ ย ว
ครอบคลุ ม ในทุ ก สาขา ส าหรั บ น านัก ท่ อ งเที่ ย วไปยัง สถานที่ ต่ า ง ๆ โดยใช้ ภ าษาไทยหรื อ
ภาษาต่างประเทศ
(2) มัคคุ เทศก์เฉพาะ หมายความว่า มัคคุ เทศก์ซ่ ึ งมีความรู ้ เกี่ ยวกับงานนาเที่ยวเฉพาะ
สาขา เช่ น สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการนาเที่ยวป่ า เป็ นต้น อันเป็ นการให้ความรู ้ แก่
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในสาขานั้น ๆ ตามที่นกั ท่องเที่ยวต้องการจะทราบ
(3) มัค คุ เทศก์ท ้องถิ่ น หมายความว่า มัค คุ เทศก์ซ่ ึ ง ให้ค วามรู ้ ใ นศิ ล ปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น ให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 2 ใบอนุญาตเป็ นมัคคุเทศก์มีสามประเภท ดังนี้
(1) ใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ทวั่ ไป ให้ใช้ได้ทวั่ ราชอาณาจักรตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในใบอนุญาต
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(2) ใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุ เทศก์เฉพาะ ให้ใช้ได้เฉพาะงานนาเที่ยวเฉพาะสาขาและตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
(3) ใบอนุ ญาตเป็ นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ให้ใช้ได้เฉพาะในท้องถิ่นหรื อชุ มชนตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการได้ประกาศกาหนด
3. มาตรการการลงโทษ
จากการศึกษาพบว่าปั ญหามาตรการการลงโทษที่บงั คับใช้ยงั ไม่มีบทลงโทษที่เพียงพอ
เพื่อให้มาตรการการลงโทษมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้บงั คับได้จริ ง และป้ องกันปั ญหามัคคุเทศก์ซ่ ึ งกระทา
การโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่าควรเพิ่มบทลงโทษเป็ นรายวันนับแต่วนั ที่ ไ ด้ก ระท า
ความผิดต่อเนื่ อง รวมทั้งยึดรายได้จากการกระทาความผิด มาตรการการลงโทษในกรณี ผกู ้ ระทา
หน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต กาหนดไว้ในมาตรา 86 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกิจนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรเพิ่มมาตรการการลงโทษไว้ใน มาตรา 86 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกิ จ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
มาตรา 86 ผูใ้ ดท าหน้า ที่ เป็ นมัค คุ เทศก์โดยไม่ ได้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นมัค คุ เทศก์ ตาม
มาตรา 49 หรื อทาหน้าที่มคั คุ เทศก์ในระหว่างถู กสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 62
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกิ นหนึ่ งแสนบาทหรื อปรับเป็ นรายวัน
นับแต่วนั ที่ ได้กระทาความผิดต่อเนื่ อง หรื อทั้งจาทั้งปรั บ รวมทั้งยึดรายได้ที่เกิ ดจากการกระทา
ความผิด

