
มาตรการทางกฎหมายส าหรับควบคุมมัคคุเทศก์ 
(Legal measures for the control of the tourist guide) 

 
แพรวพราว ไพเราะ* 

 

บทคดัย่อ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศไทยท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก                 
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้ดึงดูดทั้งคนไทยและคนต่างชาติท่ีตอ้งการ
ประกอบอาชีพมคัคุเทศก์  อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเขม้งวดเก่ียวกบั
คุณสมบติัของมคัคุเทศก์ โดยกฎหมายก าหนดให้อาชีพมคัคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนส าหรับประเทศ
ไทยเท่านั้น การสงวนอาชีพดงักล่าว น ามาสู่ปัญหาการลกัลอบการเขา้เมืองและการเป็นมคัคุเทศก์
โดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 นอกจากคุณสมบติัในเร่ืองของสัญชาติท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ปัญหาเร่ืองของอายุของผูข้อรับ
ใบอนุญาตยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ชดัแจง้ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณวุฒิทางการศึกษา นอกจากน้ี กฎหมายไม่
เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแต่คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ถึง
เกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดได้ใบรับอนุญาต แม้ว่าใบอนุญาตมัคคุเทศก์จะมีการแบ่งเป็นหลาย
ประเภท มีเฉพาะบางประเภทท่ีใช้ได้จริง ขณะท่ีบางประเภทมีผูข้อรับใบอนุญาตเพียงไม่ก่ีคน 
นอกจากน้ีกฎกระทรวงมิไดก้ าหนดถึงมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินแต่อย่างใด แต่ในกฎหมายไดบ้ญัญติัถึง
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินไวใ้นมาตรา 51 บทบญัญติัดงักล่าวเป็นไม่ให้สิทธิมคัคุเทศก์ทัว่ไปเขา้ไปปฏิบติั
หน้าท่ีในพื้นท่ีของมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดความไม่เป็นธรรมแก่มัคคุเทศก์ทั่วไป แม้ว่า
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีการแกไ้ขเม่ือไม่นานมาน้ี 
พบวา่ปัญหายงัคงมีอยู ่
 บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 และ พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกบั
กฎหมายต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบหากมีการน ากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้

                                                           
* บทความน้ีเรียบเรียงมาจากการค้นควา้อิสระเร่ือง, “มาตรการทางกฎหมายส าหรับ

ควบ คุมมัค คุ เ ทศก์ , ”  ส า ร นิพน ธ์ป ริญญา นิ ติ ศ าสตรมหาบัณ ฑิต   คณะ นิ ติ ศ าสต ร์  
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, 2559. 
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ในกฎหมายไทย และน ามาแกไ้ขพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกใ์หมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน และสามารถสนบัสนุนการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนได ้
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เห็นสมควรใหแ้กไ้ข พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ดงัต่อไปน้ี 
 1) แกไ้ขมาตรา 50 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเขา้มาประกอบอาชีพมคัคุเทศก์ได้
โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งเป็นประเทศท่ีมีการเปิดเสรีในอาชีพมคัคุเทศกเ์ช่นเดียวกนั  
 2) แกไ้ขมาตรา 51 ใหม้คัคุเทศกท์ัว่ไปเขา้ไปท าหนา้ท่ีมคัคุเทศกใ์นเขตพื้นท่ีของมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินนั้นได ้ 
 3) แกไ้ขมาตรา 86 เพิ่มโทษปรับเป็นรายวนันบัแต่วนัท่ีไดท้  าผิดต่อเน่ือง และยึดรายไดท่ี้
เกิดจากการกระท าความผดินั้น  
 4) เพิ่มบทบญัญติัและใบอนุญาตส าหรับเด็กท่ีจะเป็นมคัคุเทศก์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล โดยสนบัสนุนใหเ้ด็กเป็นมคัคุเทศกเ์ฉพาะพื้นท่ี 

 
บทน า 
 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีบทบาทส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ สามารถน าเงินตราเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นจ านวนมาก           
ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นจ านวนมากจึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก อีกทั้ง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ผนวกกบั
ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท าให้ภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
หน่ึงในจุดหมายปลายทางส าคญัของการท่องเท่ียว 
 เม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยการท่องเท่ียวในปี 2559 โดย             
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยวา่ในปีท่ีผ่านมา มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมา
เท่ียวไทยมากถึง  32.59  ลา้นคน เพิ่มข้ึน 9% สร้างรายไดท้างการท่องเท่ียว 1.65 ลา้นลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึน 13% ส่วนการเดินทางเท่ียวภายในประเทศ จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ประเมินวา่คนไทยเดินทาง
เท่ียวในประเทศ 145 ลา้นคน/คร้ัง เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 สร้างรายไดท้างการท่องเท่ียว 8.66 แสนลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 8% ส่งผลใหใ้นปี 2559 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยูท่ี่ 2.52 ลา้นลา้นบาท  
เพิ่มข้ึน 11%1 สถิติดงักล่าว ท าให้ทราบว่าการท่องเท่ียวไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว
                                                           

 1 โพสซิชัน่น่ิง, เปิดสถิติเท่ียวไทยปี 59 ยอดทะลุ 2.52 ลา้นลา้นบาท สาวโสดสูงวยัมาแรง , 
ใน http://positioningmag.com/1115086, (last visited 6 March 2017). 
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จ านวนมาก เป็นผลท าให้เศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยเจริญเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง 
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้อาชีพมคัคุเทศก์เป็นอาชีพท่ีได้รับ
ความสนใจในตลาดการท่องเท่ียว ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นท่ีตอ้งการประกอบอาชีพ
มคัคุเทศก์ ยงัรวมถึงคนต่างด้าวท่ีต้องการเข้ามาประกอบอาชีพมคัคุเทศก์ในประเทศไทยด้วย
เช่นกนั  แต่ในประเทศไทยมีมาตรการเขม้งวดกบัการเขา้มาท างานของคนต่างดา้ว โดยการจ ากดั
ปริมาณผูป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศก์  ซ่ึงก าหนดให้อาชีพมคัคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนส าหรับประเทศ
ไทย การสงวนอาชีพดังกล่าว น ามาสู่ปัญหาการลักลอบการเข้าเมืองและท างานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงส่งผลเสียในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการแย่งอาชีพ 
ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ นอกจากปัญหาคุณสมบติัในเร่ืองของสัญชาติ ยงัพบปัญหาคุณสมบติัของผู ้
ขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ ทั้งในเร่ืองของอายุของผูข้อรับใบอนุญาต  วุฒิการศึกษา การแบ่ง
ประเภทของใบอนุญาต และมาตรการลงโทษท่ีใช้บังคับท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แมว้่ากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวจะมีพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 ใชบ้งัคบั และมีการแกไ้ขเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั แต่ก็ยงัพบวา่ปัญหาดงักล่าวก็
ยงัคงพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนแบ่งเป็นปัญหาดงักล่าวต่อไปน้ี 
 

สภาพปัญหา 
 

1.  ปัญหาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
 จากการศึกษาเ ร่ืองมคัคุเทศก์ เราจะพบว ่าพระราชบญัญตัิธุรกิจน า เที ่ยวและ

มคัคุเทศก์นั้น มีการแกไ้ขกฎหมายออกมาหลายฉบบัเพื่อพฒันากฎหมายให้ทนัต่อสถานการณ์ 
ซึ่ ง ในปัจจ ุบ นั  ย งัพบว ่าปัญหาค ุณสมบตั ิของผู ข้ อร ับใบอนุญาต เ ป็นม คัค ุเทศก ์ต าม
พระราชบญัญติัดงักล่าว มีดงัน้ี 

 1.1  ปัญหาคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุ  
  อายุของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ แต่เดิมนั้นผูข้อรับใบอนุญาตเป็น

มคัคุเทศก์ ตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบัแรก
ของธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ ไดบ้ญัญติัให้ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ตอ้งมีอายุไม่ต ่า
กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ไดมี้แกไ้ขในบทบญัญติัดงักล่าว โดยเปล่ียนแปลงอายุ
                                                           

 
 2 พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พุทธศกัราช 2535, มาตรา 39. 
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จากเดิมเป็นอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์3ในวนัยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ และใช้
หลกัเกณฑ์อายุดงักล่าวเร่ือยมาจนถึงกฎหมายฉบบัปัจจุบนั ถือว่าเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี ท่ี
มิไดม้ีการแกไ้ขบทบญัญตัิในเร่ืองอายุ เหตุผลที่พระราชบญัญตัิดงักล่าวเปลี่ยนแปลงอายุให้
ต ่าลง เป็นเพราะมคัคุเทศก์นั้นมีหลายประเภทและคุณวุฒิทางการศึกษาของแต่ละประเภทนั้น
แตกต่างกนั โดยการก าหนดอายุดงักล่าวพิจารณาถึงเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานการก าหนดวุฒิ
การศึกษาของใบอนุญาตแต่ละประเภทแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก ท าให้อายุในการปฏิบติัหนา้ท่ี
มคัคุเทศก์แต่ละประเภทย่อมแตกต่างกนัตามมาดว้ย  การใช้หลกัเกณฑ์อายุสิบแปดปีเป็นเกณฑ์
ขั้นต ่าส าหรับประเภทมคัคุเทศก์ทัว่ไป จึงไม่สอดคลอ้งกบัคุณวุฒิทางการศึกษาที่กฎหมาย
ก าหนดไวใ้ห้ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามคัคุเทศก์หรือสาขาการ
ท่องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกบัมคัคุเทศก์ หรือส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง ในสาขามคัคุเทศก์หรือสาขาการท่องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกบัมคัคุเทศก์ไม่น้อยกว่าท่ี
คณะกรรมการก าหนด หรือไดรั้บวุฒิบตัรว่าไดผ้า่นการฝึกอบรมวิชามคัคุเทศก์ตามหลกัสูตรและ
สถานฝึกอบรมท่ีคณะกรรมการก าหนด เพราะในประเทศไทยเกณฑ์อายุของผูที้่ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรืออนุปริญญาตามเกณฑ์นั้น จะอยู ่ในช่วงอายุยี ่สิบถึงยี ่สิบสองปีบริบูรณ์ 
กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์เมื่ออายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์และตอ้งการสมคัรเป็น
มคัคุเทศก์ แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ก็ไม่สามารถขอรับ
ใบอนุญาตกรณีท่ีมคัคุเทศก์ทัว่ไปได ้

  หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส4 พบว่ากฎหมายของ
ประเทศฝร่ังเศส ไม่ไดก้  าหนดอายุของผูมี้สิทธิขอรับบตัรมคัคุเทศก์บรรยายน าชมสถานท่ีเอาไว ้
แต่โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีของฝร่ังเศสจะมีอายุไม่ต ่ากว่า 20 ปี ซ่ึง
จะเป็นหลกัเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเน่ืองจากบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตนั้นตอ้งจบการศึกษา
ปริญญาตรี เกณฑ์การศึกษาดงักล่าวท าให้อายุของผูจ้บการศึกษานั้นเป็นอายุที่แน่นอน การ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ของประเทศฝรั่งเศสนั้น เป็นมาตรฐานท าให้ไม่พบปัญหาอย่างในประเทศ
ไทย ถึงแมว้่าจะไม่สามารถแกไ้ขหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาได ้แต่สามารถน าเกณฑ์อายุ
ของประเทศฝรั่งเศสการปรับกบัคุณสมบตัิเ ร่ืองอายุเพื่อให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบตัิทางวุฒิ
การศึกษาของประเทศไทยได้ อีกทั้งอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เป็นอายุท่ีกฎหมายก าหนดให้ถือว่าบุคคล

                                                           

 3
 มาตรา 50. 

 4 ส านักงานกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการ              
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, “เอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์                 
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ),” 17 มีนาคม 2559, หนา้ 45. 
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นั้นบรรลุนิติภาวะ ย่อมมีวุฒิภาวะ กระบวนการทางความคิด ความรับผิดชอบ ที่มากกวา่คนอายุ
สิบแปดปีบริบูรณ์ ซ่ึงหากมีการแกไ้ขบทบญัญตัิดงักล่าว สามารถผลิตมคัคุเทศก์ที่มีคุณภาพท่ี
พร้อมทั้งคุณวุฒิและวยัวุฒิได ้

  จากการศึกษาพบว่าควรแกไ้ขอายุคุณสมบตัิของผูข้อรับใบอนุญาตเพื ่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑ์วุฒิการศึกษา แต่เพื่อมิให้ตดัสิทธิกรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดและตอ้งการเป็นมคัคุเทศก์ ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีบทบญัญตัิกรณีมคัคุเทศก์เด็กเป็นการ
เฉพาะ และจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบนัรัฐบาลไดเ้ขา้มาส่งเสริมให้มีมคัคุเทศก์เด็กพาเท่ียวได ้
โดยไดย้กเวน้ในกรณีมคัคุเทศก์ในชุมชนหรือทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่มิไดบ้ญัญติัถึงมคัคุเทศก์เฉพาะ
เด็กกรณีทัว่ไปไวใ้นกฎหมายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการเปิดช่องว่างให้เด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์
ตามที่กฎหมายก าหนดสามารถเป็นมคัคุเทศก์ได ้ผูเ้ขียนเห็นว่าควรก าหนดเป็นกฎกระทรวง
ส าหรับมคัคุเทศก์เด็กเป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและเป็นการให้สิทธิแก่เด็ก
เป็นมคัคุเทศก์ได ้
 
  1.2  ปัญหาเกีย่วกบัสัญชาติ 
   ในประเทศไทยมีมาตรการเขม้งวดกบัการเขา้มาท างานของคนต่างดา้ว เช่น การ
จ ากัดปริมาณผูป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศก์ โดยก าหนดให้อาชีพมคัคุเทศก์นั้น เป็นอาชีพสงวน
ส าหรับประเทศไทย คนต่างดา้งจึงไม่สามารถขออนุญาตประกอบอาชีพมคัคุเทศกใ์นประเทศไทย
ได ้แต่มกัพบวา่มีการแฝงตวัมาในรูปแบบของนกัท่องเท่ียว หรือ ล่ามท่ีมีความรู้ในดา้นภาษานั้น ๆ 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงมคัคุเทศก์เถ่ือนท่ีเป็นคนต่างดา้วเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาและ
รับการอบรมในการเป็นมคัคุเทศก์อยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด การสงวนอาชีพดงักล่าวใน
ความเป็นจริงแล้วน ามาสู่ปัญหาการลกัลอบการเข้าเมืองและท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงส่งผลเสียในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามคัคุเทศก์เถ่ือน ปัญหาการ
แยง่อาชีพ ปัญหาเศรษฐกิจ 
   หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส5 กฎหมายประเทศฝร่ังเศส
ไม่มีขอ้ห้ามเก่ียวกบัเร่ืองสัญชาติของผูข้อรับใบอนุญาต เน่ืองมาจากกฎระเบียบและกฎหมายของ
สหภาพยุโรปท่ีห้ามกีดกนัการเคล่ือนยา้ยบุคคลและแรงงานโดยเหตุผลทางสัญชาติ ท าให้ฝร่ังเศส
ตอ้งเปิดเสรีอาชีพมคัคุเทศก ์ 

                                                           

 5 ส านกังานกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าท่ีส านกังานเลขาธิการสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 31. 
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   หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์6 พบว่าไม่มีการก าหนด
ในเร่ืองงานและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้ว การพิจารณาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี คน
ต่างดา้วจึงสามารถประกอบอาชีพในประเทศสิงคโปร์ไดภ้ายใตก้ฎหมาย Employment of  Foreign 
Workers Act โดยไม่มีการก าหนดอาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วท า 
   จากการศึกษาพบว ่าประเทศไทยยงัไม่ม ีความพร้อมสู่ตลาดโลก เพราะ
มาตรฐานของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ยงัไม่ไดม้ีมาตรฐานเหมือนประเทศที่เจริญแล้ว 
แต่หากพิจารณาถึงความพร้อมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่ามิใช่ทุกประเทศท่ีจะ
เปิดเสรีอาชีพมคัคุเทศก์ มีเพียงบางประเทศที่ยอมเปิดเสรีอาชีพมคัคุเทศก์ และบางประเทศได้
สงวนให้อาชีพมคัคุเทศก์เป็นอาชีพส าหรับประชากรในประเทศตนเองเท่านั้น และหากประเทศ
ไทยยอมเปิดเสรีอาชีพมคัคุเทศก์ในภูมิภาคอาเซียน ย่อมท าให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบใน
ตลาดการท่องเที่ยว เพราะศกัยภาพของมคัคุเทศก์ยงัไม่มีคุณภาพที่จะไปแข่งขนัในอาเซียนได้ 
อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมมาช้านาน หากยอมเปิด
เสรีภาพในแก่ทุกประเทศในอาเซียนอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เน่ืองจากมคัคุเทศก์ต่างดา้วที่
ตอ้งการเขา้มาในประเทศไทยหากศึกษาขอ้มูลไม่ลึกซ้ึงพอเพียง จะท าให้ประวตัิศาสตร์นั้น
บิดเบือนได ้ แมว้่าจะมีความจ าเป็นท่ีตอ้งขยายวิชาชีพสู่ภูมิภาคอาเซียนโดยเพิ่มอาชีพมคัคุเทศก์
เขา้ไปดว้ย แต่เพื่อไม่ให้เสียเปรียบประเทศใดและเพื่อความเป็นธรรมควรเปิดเสรีให้กบัประเทศ
ในอาเซียนที่มีการเปิดเสรีเท่านั้น และควรให้ประเทศในอาเซียนมาประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนด
ขอ้ตกลงดา้นอาชีพมคัคุเทศก์ต่อไป 
 
  1.3  ปัญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 
   แมว้า่วุฒิการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีมคัคุเทศก์ทุกคนพึงมี แต่พบวา่คนกลุ่มหน่ึงซ่ึง
ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นต ่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่เป็นผู ้สนใจทางการท่องเท่ียว 
ขวนขวายหาประสบการณ์จนมีความรู้มากกว่าผูส้ าเร็จปริญญา แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
เพราะคุณสมบัติไม่ครบหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงไม่สามารถขอใบอนุญาตเป็น
มคัคุเทศกไ์ด ้ซ่ึงพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ไม่มีการบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวจึงเกิด
เป็นช่องวา่งของผูท่ี้มีประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

                                                           

 6  Singapore Statutes Online, Singapore tourism (touristGuides) regulations 2014, at 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:645f1f00-da8f-
4f47-b78e-bd0ad057276c, (last visited 22 December 2016).                  
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   หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส7 เราจะพบว่าคุณสมบติั
ของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ ไดก้  าหนดว่าบุคคลนั้นตอ้งจบการศึกษาปริญญาตรีเฉพาะ
ดา้น เนื่องจากตอ้งการผูที้่มีความรู้ความสามารถทั้งภาษา ศิลปวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง เพื ่อ
ยกระดบัวิชาชีพมคัคุเทศก์ โดยจะตอ้งเป็นบุคคลผูท่ี้มีปริญญาตรีทางวิชาชีพดา้นมคัคุเทศก์ หรือ
บุคคลผูมี้คุณวฒิุปริญญาโทของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงไดล้งเรียนและสอบผา่นในหลกัสูตรในรายวิชา
ท่ีเก่ียวกบัความรู้ความสามารถด้านมคัคุเทศก์ แต่กฎหมายฝร่ังเศสไม่ไดก้  าหนดว่าจะตอ้งมีการ
ฝึกอบรมเป็นพิเศษก่อนการไดรั้บบตัรมคัคุเทศก ์ เน่ืองมาจากมีการก าหนดคุณสมบติัทางการศึกษา
ไวแ้ล้ว ซ่ึงจะต้องมีการศึกษาทั้ งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และการฝึกงานในฐานะมคัคุเทศก์ใน
หลกัสูตรอยูแ่ลว้ก่อนส าเร็จการศึกษา 
   หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 8 ตอ้งมีประกาศนียบตัร
เก่ียวกบัการศึกษาของมาเลเซีย (Sijil  Pelajaran Malaysia (SPM))โดยมีหลกัเกณฑข์ั้นต ่า คือ ผา่น 6 
รายวชิารวมวิชาภาษามาเลย ์โดยผูส้มคัรและผา่นการรับรองจากประกาศนียบตัรทางการศึกษาของ
มาเลเซีย (Malaysian Certificate of Education (MCE)) จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 5 ปี ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และจะตอ้งไดรั้บการสัมภาษณ์โดยเจา้หน้าท่ีกระทรวงการท่องเท่ียว
และวฒันธรรมมาเลเซีย ซ่ึงใบประกาศนียบตัรและปริญญาท่ีได้รับจะตอ้งได้รับการอนุมติัและ
ไดรั้บการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย 
   หากในกรณี ท่ีผู ้สมัครไม่ มี คุณสมบัติขั้ นต ่ าดังก ล่าวข้า งต้น  แต่ เ ป็นผู ้มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สามารถเขา้อบรมหลกัสูตรหลงัจาก
สัมภาษณ์โดยเจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงการท่องเท่ียวและวฒันธรรมมาเลเซียได ้นอกจากน้ีประเทศ
มาเลเซียยงัไดก้ าหนดให้ผูส้มคัรตอ้งเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีก าหนด 
และผ่านการทดสอบความสามารถภายใตก้ารด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวหรือ
องคก์รท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวจะด าเนินการใด ๆ 
เก่ียวกบัหลกัสูตร การฝึกอบรมและการทดสอบความสามารถส าหรับมคัคุเทศก ์
   จากการศึกษาพบว่าการก าหนดคุณสมบติัทางด้านวุฒิการศึกษาของประเทศ
ฝร่ังเศส และ ประเทศมาเลเซียมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกรับสมคัรผูป้ระกอบวิชาชีพมคัคุเทศก์ท่ีมี
มาตรฐาน หากเปรียบเทียบกบัประเทศฝร่ังเศส เราจะพบว่าในประเทศฝร่ังเศสไดมี้การก าหนด

                                                           

 7 ส านกังานกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าท่ีส านกังานเลขาธิการสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ, เร่ืองเดิม, หนา้ 45. 
 8 ส านกังานกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าท่ีส านกังานเลขาธิการสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 73-76. 
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หลกัสูตรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพมคัคุเทศกไ์วเ้ป็นการเฉพาะ โดยก าหนดวา่จะตอ้งผา่น
การศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และการฝึกงานดา้นในฐานะมคัคุเทศก ์ขอ้ดีของการก าหนด
หลักสูตรมัคคุเทศก์ไวเ้ป็นการเฉพาะท าให้มัคคุเทศก์อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน และไม่
จ  าเป็นตอ้งฝึกอบรมก่อนเป็นมคัคุเทศก ์เพราะไดรั้บการฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และ
การฝึกงานดา้นในฐานะมคัคุเทศก ์ก่อนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี แต่หากพิจารณาหลกัสูตร
ทางการศึกษาของประเทศไทยนั้น มีทั้งระดบัปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัร
วา่ไดผ้า่นการฝึกอบรมวิชามคัคุเทศก์ตามหลกัสูตรและสถานฝึกอบรมท่ีคณะกรรมการก าหนด  ถือ
ได้ว่าหลกัสูตรการเรียนส าหรับอาชีพมคัคุเทศก์ยงัมิได้มีการก าหนดไวอ้ย่างชัดแจง้ การจะน า
หลกัสูตรของประเทศฝร่ังเศสมาใช้ โดยก าหนดให้ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นแนวทางท่ีดี เพื่อจะได้มคัคุเทศก์ท่ีอยู่ในระดบัมาตรฐานเดียวกัน  
รวมถึงลดความซ ้ าซ้อนในการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่เห็นว่าคุณสมบติัดงักล่าวไม่
เหมาะสมหากน ามาบงัคบัใช้กบัประเทศไทย เพราะระบบการศึกษาของไทยนั้นเป็นระบบท่ีเปิด
กวา้ง เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศทุกวยั การก าหนดคุณวุฒิว่าตอ้งส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจึงเป็นการปิดโอกาสแก่ผูท่ี้โอกาสทางการศึกษาน้อย ทั้งยงัขดัแยง้กับระบบ
การศึกษาของประเทศไทย ด้วย ผูเ้ขียนเห็นว่าหากน าหลักสูตรประเทศฝร่ังเศสมาบัญญัติใน
กฎหมายจึงไม่น่าเหมาะสมกบัระบบการศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยงัมีคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่มี
โอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่เป็นผูส้นใจทางการท่องเท่ียว ขวนขวายหา
ประสบการณ์จนมีความรู้มากกว่าผู ้ส าเร็จปริญญา แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะ
คุณสมบติัไม่ครบหลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์
ไม่มีการบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวจึงเกิดเป็นช่องว่างของผูท่ี้มีประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  เม่ือไม่สามารถน าคุณสมบติั
ของประเทศฝร่ังเศสมาใชบ้งัคบัในประเทศไทยได ้ 
   จากการศึกษาเห็นควรน าบทบญัญติัของประเทศมาเลเซียมาปรับใช้กบัประเทศ
ไทย ควรให้เปิดโอกาสให้แก่ผูท่ี้มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงไม่มีคุณวุฒิการทาง
การศึกษา สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดส้ะสมมาใชใ้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ แต่ก่อนปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศก์ควรไดรั้บการฝึกอบรมและผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็น
มคัคุเทศกต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
 
 2.  ปัญหาเร่ืองการขอใบอนุญาตมัคคุเทศก์ 
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  เ น่ืองจากจ านวนประเภทของใบอนุญาตนั้ นมีจ านวนมาก แต่จ านวนของผู ้ขอ
ใบอนุญาตมคัคุเทศก์แต่ละบางประเภทนั้นมีจ านวนนอ้ย และพบว่าในบางประเภทไม่มีจ  านวนผู ้
ขอรับใบอนุญาต ซ่ึงการมีใบอนุญาตหลายประเภทนั้น จะท าให้เกิดความสับสนและยากต่อการ
ควบคุมมคัคุเทศก์ในแต่ละประเภท ในปัจจุบนัไดมี้การบญัญติัถึงหลกัเกณฑข์องมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน
แต่มิไดก้ าหนดใบอนุญาตมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งชดัเจน พบวา่เป็นประเภทหน่ึงของมคัคุเทศก์
เฉพาะเท่านั้น 
  หากพิจารณาเปรียบเทียบประเภทใบอนุญาตมคัคุเทศก์ของประเทศมาเลเซีย9 ไดแ้บ่ง
ประเภทมคัคุเทศกอ์อกเป็นสองประเภท คือ ประเภทชัว่คราว และ ประเภทถาวร โดยประเภทถาวร
ไดแ้บ่งเป็น 2 ชนิด คือ มคัคุเทศกน์ าเท่ียวในเมือง และมคัคุเทศกไ์ดเ้ฉพาะพื้นท่ี 
  หากพิจารณาเปรียบเทียบประเภทใบอนุญาตมคัคุเทศก์ของประเทศญี่ปุ่น10 ไดแ้บ่ง
ประเภทใบอนุญาตออกเป็น 2 ประเภท คือ มคัคุเทศก์ทัว่ไป น าเท่ียวนกัท่องเท่ียวไดท้ัว่ประเทศ 
และ มคัคุเทศก์เฉพาะทอ้งท่ีน าเท่ียวนักท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี (จงัหวดั) ท่ีก าหนด ปัจจุบนัมี 5 
จงัหวดั คือ ฮอกไกโด ไอวาเตะ โตชิกิ ชิชูโอกะ นางาซากิ และโอกินาวา 
  ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า การแบ่งประเภทมคัคุเทศก์ของไทย ควรมีการจดัแบ่งประเภทให้
น้อยลง โดยแยกประเภทจากการปฎิบติัหน้าท่ี กล่าวคือ ประเภทท่ีหน่ึง มคัคุเทศก์ทัว่ไป น าเท่ียว
ให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ สามารถน าเท่ียวไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ประเภทท่ี
สอง มัคคุเทศก์ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกับงานน าเท่ียวเฉพาะ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน แม้ว่าแต่เดิม
ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ท้องถ่ินจะปรากฎว่าเป็นใบอนุญาตประเภทหน่ึงอยู่แล้ว แต่เป็นเพียง
ใบอนุญาตท่ีอยู่ในใบอนุญาตประเภทน าเท่ียวเฉพาะ มิไดมี้การจ าแนกอย่างชดัเจน การท่ีผูเ้ขียน
ก าหนดให้มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเป็นใบอนุญาตประเภทท่ีสาม เน่ืองจาก มีคนจ านวนมากในทอ้งถ่ิน มี
ความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง อีกทั้งยงัมีความรู้ความสามารถในทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี
ของตนเองและอยากจะเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ จึง
อยากประกอบอาชีพมคัคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตนเอง  ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า
ควรมีมคัคุเทศก์ในทอ้งถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินน าความรู้มาสร้างอาชีพและพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละทอ้งถ่ิน หากพิจารณาประเภทใบอนุญาตของประเทศมาเลเซียและประเทศ
ญ่ีปุ่นได้ก าหนดประเภทของมคัคุเทศก์และใบอนุญาตของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินไวเ้ป็นอีกประเภท 

                                                           

 9 ส านกังานกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าท่ีส านกังานเลขาธิการสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 77-80. 
 10 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 33. 
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และเพื่อความสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ท่ีก าหนด
คุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตประเภททอ้งถ่ิน 
  หากพิจารณาถึงการปฏิบติัหน้าท่ีของมคัคุเทศก์ ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 255111 

  มาตรา 51 บญัญตัิวา่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมคัคุเทศก์และการท่องเที่ยวใน
ทอ้งถ่ินหรือชุมชนเป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการไดป้ระกาศเขตพื้นที่ในทอ้งถ่ินหรือชุมชน
ใดตามมาตรา 12 (4) แลว้ รัฐมนตรีจะประกาศยกเวน้คุณสมบติัตามมาตรา 50 (1) (ก) (ค) หรือ (ง) 
ส าหรับผูย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ซ่ึงจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นท่ีนั้น รวมตลอดทั้ง
ยกเวน้หรือลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกใ์หด้ว้ยก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีมคัคุเทศก์ตามวรรคหน่ึงท าหน้าท่ีมคัคุเทศก์ในเขตพื้นท่ีตามมาตรา 12 (4) 
หา้มมิใหม้คัคุเทศกอ่ื์นเขา้ไปท าหนา้ท่ีมคัคุเทศกใ์นเขตพื้นท่ีนั้น 
  หากพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน กฎหมายก าหนดว่าเมื ่อ
คณะกรรมการไดป้ระกาศเขตพื้นที่ในทอ้งถิ่นหรือชุมชนใด ห้ามมิให้มคัคุเทศก์อ่ืนเขา้ไปท า
หนา้ท่ีมคัคุเทศกใ์นเขตพื้นท่ีนั้น จากบทกฎหมายดงักล่าวพบวา่กฎหมายคุม้ครองมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน
โดยไม่เปิดช่องว่างให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในทางปฏิบัติท าให้
มคัคุเทศก์ทัว่ไปไม่สามารถน าเท่ียวในเขตพื้นท่ีในทอ้งถ่ินหรือชุมชนใดได ้เพื่อให้ความเป็นธรรม
แก่มคัคุเทศก์ทัว่ไปท่ีต้องการเป็นมคัคุเทศก์ท้องถ่ินได้ในเวลาเดียวกัน ควรน าหลกัเกณฑ์ของ
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินมาใช ้โดยให้มคัคุเทศก์ทัว่ไปฝึกอบรมความรู้เช่นเดียวกบัมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินนั้น 
จึงจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนั้นได ้
 
 3.  มาตรการการลงโทษ 
  มาตรการการลงโทษท่ีใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมคัคุเทศก์ไม่มีคุณสมบติัท่ีครบถว้น หรือฝ่า
ฝืนหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ มีตั้งแต่การพกัใช้ เพิก
ถอนใบอนุญาต โทษปรับและจ าคุกในคดีอาญา แต่มาตรการการลงโทษดังกล่าวย ังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั หากมีการเพิ่มมาตรการการลงโทษใหส้อดคลอ้งกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง ท าใหส้ามารถควบคุมมคัคุเทศกใ์หมี้ประสิทธิภาพได ้
  หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส12 มาตรการท่ีจะน ามาใชมี้ตั้งแต่
การตกัเตือน การพกัใชใ้บอนุญาตชัว่คราวเป็นเวลาหกเดือน และการถอนใบอนุญาตเป็นการถาวร

                                                           

 11
 พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พุทธศกัราช 2551, มาตรา 51. 

 12
 ส านกังานกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติ, เร่ืองเดิม, หนา้ 47-49. 
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ซ่ึงเป็นโทษท่ีสูงสุดโดยก าหนดให้หน่วยงานท่ีเป็นผูอ้อกบตัรประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเป็น
ผูด้  าเนินการลงโทษ โดยอตัราโทษปรับในระดบัท่ีสามไวใ้นอตัราตั้งแต่ 450 ยูโรข้ึนไปแต่ไม่เกิน 
3,000 ยโูร 
  หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์13 มาตรการการลงโทษนั้นจะ
ใหอ้ านาจคณะกรรมการการท่องเท่ียวสิงคโปร์มีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตเป็นมคัคุเทศกไ์ดไ้ม่เกิน
คร้ังละ 6 เดือน เม่ือปรากฏวา่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการก าหนดเก่ียวกบัการ
ยื่นขอใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์โดยการยื่นเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือเป็นมคัคุเทศก์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตามระยะเวลาก าหนดหรือฝ่าฝืนไม่
ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นระยะเวลา 6 เดือน การกระท าอนัเป็นการฝ่า ฝืน
ดงักล่าวเป็นความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกเป็นเวลา 1 เดือน ผูถื้อใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกก์ลายเป็น
บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการ
ก าหนดตามระเบียบน้ี 
  หากพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศมาเลเซีย 14 มาตรการการลงโทษท่ี
น ามาใชมี้ทั้งการพกัใชใ้บอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต ปรับ จ าคุก และ โทษปรับเป็นรายวนัท่ี
ไดก้ระท าความผิดต่อเน่ืองกนัไป จะเห็นไดว้า่กฎหมายของประเทศมาเลเซีย มีการก าหนดโทษท่ี
เขม้งวดและรัดกุมประเทศอ่ืน  
  จากการศึกษาพบว่า ในทุก ๆ ประเทศมาตรการการลงโทษนั้นย่อมมีความมีความ
คล้ายคลึงกนั โดยจะมีโทษพกัใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ปรับ และจ าคุก แต่ประเทศท่ี
ก าหนดมาตรการการลงโทษท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ คือ ประเทศมาเลเซีย ไดบ้ญัญติัเร่ืองการ
ปรับเป็นรายวนัท่ีได้กระท าความผิดอย่างต่อเน่ืองมาเป็นมาตรการการลงโทษอย่างหน่ึง หาก
พิจารณากฎหมายของประเทศไทยจะพบวา่ มิไดมี้การบญัญติัถึงมาตรการการปรับเป็นรายวนัท่ีได้
กระท าความผิดอย่างต่อเน่ือง ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการน าเร่ืองค่าปรับเป็นรายวนัท่ีได้กระท า
ความผิดอยา่งต่อเน่ืองมาบงัคบัใชก้บักฎหมายไทยดว้ย เหตุเพราะรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการกระท า
ความผิดมีจ านวนมาก ไม่วา่จะไดจ้ากการซ้ือหวันกัท่องเท่ียว การไดค้่าหวักรณีน านกัท่องเท่ียวไป

                                                           

 13
 Singapore Statutes Online, Revocation and suspension of licence, at http://statutes. 

agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2201735304-aa3b-4be9-8fe2-
727f4e7402a7%22%20Status%3Ainforce%20ValidTime%3A20140416000000%20Transaction
Time%3A20140416000000;rec=0#pr8-,  (last visited 22 December 2016). 
 14 ส านกังานกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ, เร่ืองเดิม, หนา้ 82. 
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ซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มมาตรการการยึดรายไดท่ี้ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายมาใช้กบั
กฎหมายไทยด้วย  และ น ารายได้ท่ีเกิดจากการกระท าความผิดเขา้สู่รัฐเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว
ต่อไป 
 

สรุป 
 จากการศึกษาเร่ืองมคัคุเทศก์ เราจะพบว่าพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์
นั้น มีการแกไ้ขกฎหมายออกมาหลายฉบบัเพื่อพฒันากฎหมายให้ทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงใน
ปัจจุบนั ยงัพบว่าปัญหาคุณสมบตัิของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ตามพระราชบญัญติั
ดงักล่าว มีปัญหาดงัน้ี 
 
 1. ปัญหาคุณสมบัติของผู้ประกอบวชิาชีพมัคคุเทศก์  
  1.1  ปัญหาเก่ียวกบัอายุ จากการศึกษาพบว่าอายุ กบั หลกัเกณฑ์ของวุฒิการศึกษานั้น
ไม่เป็นไปทิศทางเดียวกนั เป็นปัญหาต่อผูข้อรับใบอนุญาต อีกทั้งยงัไม่มีบทบญัญติัท่ีก าหนถึง
มคัคุเทศกเ์ด็กไวใ้นกฎหมายแต่อยา่งใด 
  1.2  ปัญหาในเร่ืองสัญชาติ จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยนั้นยงัไม่พร้อมท่ีจะ
แข่งขนักบัประเทศอ่ืน จึงก าหนดให้มคัคุเทศกต์อ้งมีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่การก าหนดหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในอนาคตการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนมีการ
เจริญเติบโตแบบเช่ือมโยงกัน โดยส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงเกิดจากการ
รวมตวักนัของภูมิภาคท่ีเรียกว่า “AEC” ภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นส่ิงท่ีประเทศไทยตอ้งตระหนักถึง
ความส าคญั  เพื่อเป็นการควบคุม ส่งเสริม พฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในระดบั
สากล รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ควรเร่งผลิตมคัคุเทศกใ์หมี้คุณภาพ 
  1.3  ปัญหาเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมิไดจ้บการศึกษาขั้นต ่าตามท่ี
กฎหมายก าหนดไวมี้โอกาสไดเ้ป็นมคัคุเทศก์ หากมีประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
แต่จะตอ้งไดเ้ขา้รับการอบรมตามท่ีคณะกรรมการก าหนด และ ในอนาคตหากการท่องเท่ียวเปิด
ตลาดมากข้ึน เร่ิมตน้จากการเปิดAECของภูมิภาคอาเซียน การหลัง่ไหลของนกัท่องเท่ียวเพิ่มมาก
ข้ึน ภาษาจึงเป็นส่ิงส าคญัในการส่ือสาร ควรมีการพฒันาทางดา้นภาษาโดยการจะเร่ิมจากก าหนด
ภาษาในประเทศภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาท่ีสาม 
 
 2. ปัญหาการขอรับใบอนุญาต 
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  ปัจจุบนัจ านวนมคัคุเทศก์ท่ีขอรับใบอนุญาตนั้นมีจ านวนมาก แต่ผูท่ี้ปฏิบติังานจริงนั้น 
มีจ  านวนนอ้ย อีกทั้งจากการศึกษาพบวา่ ประเภทของใบอนุญาตไดจ้  าแนกไดเ้ป็นจ านวนมาก และ 
พบว่าหลายประเภทไม่มีจ  านวนผูข้อรับใบอนุญาต การแบ่งประเภทท่ีมากเกินไป จึงเห็นว่าไม่มี
ความเหมาะสม อีกทั้งยงัเกิดปัญหาการมีใบอนุญาตมากก่อให้เกิดความสับสนแก่ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี
มคัคุเทศก์และนักท่องเท่ียว อีกทั้งอายุใบอนุญาต ควรมีการปรับปรุงเพื่อความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติังานของผูข้อรับใบอนุญาต   
  เม่ือทราบถึงปัญหาประเภทของมัคคุเทศก์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัพบปัญหาการ
ปฏิบติังานของมคัคุเทศก์ทัว่ไปและมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินซ่ึงกฎหมายให้ความคุม้ครองแก่มคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินมากกวา่มคัคุเทศก์ทัว่ไป  เห็นควรให้ความเป็นธรรมแก่มคัคุเทศก์ทัว่ไปเพื่อจะไดส้ามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินได ้โดยตอ้งท าตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 
 3.  ปัญหามาตรการการลงโทษ  
  แมว้า่ประเทศไทยจะมีมาตรการการลงโทษทั้งการปรับ การจ าคุก การตกัเตือน การพกั
ใช ้และ การเพิกถอนใบอนุญาตก็ตาม แต่ก็ยงัพบวา่ผูก้ระท าความผดิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ปัญหาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
  จากการวิเคราะห์และสรุปผลถึงปัญหาคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 
ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองสัญชาติ เร่ืองการเพิ่มคุณสมบติักรณีผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว รวมทั้ งแก้ไขบทจ ากัดสิทธิการปฏิบัติหน้าท่ีของมคัคุเทศก์ทั่วไปในพื้นท่ีของ
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ เพิ่มกฎกระทรวงส าหรับมัคคุเทศก์เด็กเป็นการเฉพาะ รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  ปัญหาคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ เห็นสมควรให้มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และ เป็นการวางรากฐานสู่การเขา้
ประชาคมอาเซียนในอนาคต  ซ่ึงคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์กรณีทัว่ไป ตาม
มาตรา 50 พระราชบัญญัติธุรกิจน า เ ท่ียวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
   จากบทบญัญติัดังกล่าวผูเ้ขียนเห็นควรมีการเพิ่มคุณสมบัติในมาตรา 50 แห่ง
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 กล่าวคือ 
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   มาตรา 50  บญัญติัวา่ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกต์อ้ง 
   (1)  มีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
    (ก) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ 
    (ข) มีสัญชาติไทย หรือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
    (ค) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามคัคุเทศก์หรือ
สาขาการท่องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก์ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามคัคุเทศก์หรือสาขาการท่องเท่ียวท่ีมีวิชาเก่ียวกบัมคัคุเทศก์
ไม่น้อยกว่าท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือไดรั้บวุฒิบตัรว่าไดผ้่านการฝึกอบรมวิชามคัคุเทศก์ตาม
หลกัสูตรและสถานฝึกอบรมท่ีคณะกรรมการก าหนด  
    (ง) ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ีนายทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลางประกาศก าหนด 
    (จ) ผูส้มคัรโดยไม่มีคุณสมบติัขั้นต ่าดงักล่าวขา้งตน้ แต่เป็นผูมี้ประสบการณ์
อย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สามารถเขา้อบรมหลกัสูตรหลงัจากสัมภาษณ์โดย
เจา้หน้าท่ีจากคณะกรรมการ และตอ้งผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมคัคุเทศก์
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ีนายทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลางประกาศก าหนด 
  1.2  คุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์กรณีท้องถ่ินหรือชุมชน ตาม
มาตรา 51 พระราชบัญญัติธุรกิจน า เ ท่ียวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
   ผูเ้ขียนเห็นว่าควรให้มีการเพิ่มคุณสมบติัในมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจ
น าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 กล่าวคือ 
   มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมมคัคุเทศก์และกรท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน
หรือชุมชนเป็นการเฉพาะ เม่ือคณะกรรมการไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีในทอ้งถ่ินหรือชุมชนใดตามาตรา 
12 (4) แลว้รัฐมนตรีจะประกาศยกเวน้คุณสมบติัตามมาตรา 50 (1) (ก) (ค) ส าหรับผูย้ื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซ่ึงจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นท่ีนั้ น รวมตลอดทั้ งยกเวน้หรือลด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกใ์หด้ว้ยก็ได ้
   ในกรณีท่ีมีมคัคุเทศก์ตามวรรคหน่ึงท าหนา้ท่ีมคัคุเทศก์ท าหนา้ท่ีมคัคุเทศกใ์นเขต
พื้นท่ีตามมาตรา 12 (4) ให้มคัคุเทศก์อ่ืนเขา้ไปท าหนา้ท่ีมคัคุเทศก์ในเขตพื้นท่ีนั้นได ้โดยตอ้งผา่น
การฝึกอบรมในเขตพื้นท่ีนั้น 
  1.3  มคัคุเทศก์เด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล เห็นควรให้มีการออก
กฎกระทรวงส าหรับมคัคุเทศกเ์ด็กเป็นการเฉพาะ ดงัน้ี 
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   กฎกระทรวงฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบญัญติัธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ 1  การอนุญาตให้เด็กเป็นมคัคุเทศก์ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) อายไุม่เกินยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
   (ข) สัญชาติไทย 
   (ค) ผา่นการฝึกอบรมตามเขตพื้นท่ีท่ีตอ้งการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศก ์
   ขอ้ 2 ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์เด็ก ให้ใชไ้ดเ้ฉพาะพื้นท่ี โดยผา่นการอบรมในแต่
ละเขตพื้นท่ีนั้น 
 
 2.  การขอรับใบอนุญาต 
  จากการศึกษาปัญหาดงักล่าวจะพบว่า ปัญหาหลกัใหญ่ท่ีส าคญั คือ การแบ่งประเภท
ใบอนุญาตท่ีมีจ านวนมากเกินไป ซ่ึงท าให้ใบอนุญาตบางประเภทไม่มีผูจ้  านวนมคัคุเทศก ์และการ
มีใบอนุญาตหลายประเภท ท าให้มคัคุเทศก์และนกัท่องเท่ียวเกิดความสับสนในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ซ่ึงการอนุญาตให้เป็นมคัคุเทศก ์และใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์ไดก้ าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ดงัต่อไปน้ี
กฎกระทรวง หมวด 1 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก ์
 ขอ้ 1  การอนุญาตใหเ้ป็นมคัคุเทศก ์แบ่งเป็นสามประเภท ดงัน้ี 
  (1)  มัคคุเทศก์ทั่วไป หมายความว่า มัคคุเทศก์ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกับงานน าเท่ียว
ครอบคลุมในทุกสาขา ส าหรับน านักท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ โดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ 
  (2)  มคัคุเทศก์เฉพาะ หมายความว่า มคัคุเทศก์ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบังานน าเท่ียวเฉพาะ
สาขา เช่น สาขาประวติัศาสตร์ โบราณคดี และการน าเท่ียวป่า เป็นตน้ อนัเป็นการให้ความรู้แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในสาขานั้น ๆ ตามท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการจะทราบ 
  (3) มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน หมายความว่า มคัคุเทศก์ซ่ึงให้ความรู้ในศิลปวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน ใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินนั้น 
 ขอ้ 2  ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศกมี์สามประเภท ดงัน้ี 
  (1) ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ทัว่ไป ให้ใชไ้ดท้ัว่ราชอาณาจกัรตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในใบอนุญาต 
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  (2) ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์เฉพาะ ให้ใช้ไดเ้ฉพาะงานน าเท่ียวเฉพาะสาขาและตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 
  (3) ใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ให้ใชไ้ดเ้ฉพาะในทอ้งถ่ินหรือชุมชนตามเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการไดป้ระกาศก าหนด 
 
 3.  มาตรการการลงโทษ 
  จากการศึกษาพบวา่ปัญหามาตรการการลงโทษท่ีบงัคบัใชย้งัไม่มีบทลงโทษท่ีเพียงพอ 
เพื่อใหม้าตรการการลงโทษมีประสิทธิภาพ ใชบ้งัคบัไดจ้ริง และป้องกนัปัญหามคัคุเทศกซ่ึ์งกระท า
การโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผูเ้ขียนเห็นว่าควรเพิ่มบทลงโทษเป็นรายวนันับแต่วนัท่ีได้กระท า
ความผิดต่อเน่ือง รวมทั้งยึดรายไดจ้ากการกระท าความผิด  มาตรการการลงโทษในกรณีผูก้ระท า
หนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศก์โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต ก าหนดไวใ้นมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
  ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรเพิ่มมาตรการการลงโทษไวใ้น มาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจ
น าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
  มาตรา 86 ผูใ้ดท าหน้าท่ีเป็นมคัคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมคัคุเทศก์ ตาม
มาตรา 49 หรือท าหน้าท่ีมคัคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 62 
วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือปรับเป็นรายวนั
นับแต่วนัท่ีได้กระท าความผิดต่อเน่ือง หรือทั้งจ  าทั้งปรับ รวมทั้งยึดรายได้ท่ีเกิดจากการกระท า
ความผดิ 
 

 

 

 

 


