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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึก ษาปัญ หากฎหมายเกี่ยวกับ การกระทําความผิด รวมถึงบทลงโทษผู้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ปัญหาคนต่างด้าว
ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปัญหาการกระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide)
และปัญหาเกี่ยวกับการขายรายการนําเที่ยวเพิ่มเติม (Optional tour) ของมัคคุเทศก์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาพบว่า
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุ เทศก์ จะต้ องมี
สัญชาติไทยและได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้มัคคุเทศก์ยังเป็นอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะสําหรับคนไทยตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนต่างด้าวจึงถูกห้ามประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ใน
ประเทศไทยโดยเด็ดขาด แต่เนื่องจากสภาพข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีจํานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติหลากหลายภาษาและมีแนวโน้มจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในอนาคต แต่มัคคุเทศก์ของไทยที่มี
ใบอนุญาตและสามารถใช้ภาษาเฉพาะของแต่ละประเทศนั้นมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้คนต่างด้าวที่สามารถใช้ภาษาเฉพาะเข้ามานําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ในประเทศไทย รวมถึงมี
กรณีมั ค คุเทศก์ ไทยร่ว มกั บคนต่ างด้ า วกระทํา การเป็ น ซิต ติ้ ง ไกด์ (Sitting Guide) กรณี ดัง กล่ าวแม้ จะมี ก าร
กําหนดความผิดและบทลงโทษไว้ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แต่ก็ยังคงมีการฝ่า
ฝืนกฎหมายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ มีการกําหนดมาตรการในการควบคุม
มัคคุเทศก์ที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศไทย ทั้งโทษทางปกครอง และโทษทางอาญา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย โดยเห็นควรกําหนดการกระทําความผิดและบทลงโทษเพิ่มเติมทั้ง
ทางปกครองและทางอาญาแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีมัคคุเทศก์กระทําการเป็นซิ
ตติ้ ง ไกด์ (Sitting Guide) และกรณี มั ค คุ เ ทศก์ เ สนอขายรายการนํ า เที่ ย วเพิ่ ม เติ ม (Optional Tour) ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยนําแนวทางการแก้ไขกฎหมายมาจากมาตรการทาง
กฎหมายของต่างประเทศเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: มัคคุเทศก์, ซิตติ้งไกด์, รายการนําเที่ยวเพิ่มเติม
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Abstract
This research aims at studying legal problems relating to offence and penalty for tour
guide on The Tourism Business and Guide Act B.E. 2551 (2008). Several existing problems include
unlicensed tour guide by aliens, sitting guide, offering optional tour program, in comparison to
laws of Republic of Singapore, Socialist Republic of Vietnam and Malaysia. The study finds that
The Tourism Business and Guide Act B.E. 2551 (2008) provides that any tour guide must be Thai
national and permitted under the Act. The tour guide occupation has been reserved for only Thai people
under the law on alien occupation so far. Accordingly, any alien is decisively prohibited to engage the
tour guide occupation in Thailand. Certain factual circumstances of tourism industry in Thailand are huge
number of multi-lingual inbound tourists and increasing trend in their number in the future as well as
inadequate number of licensed Thai tour guides who are capable of communication in specific
languages of those inbound tourists. Consequently, a number of aliens communicating in specific
languages have engaged tour business as tour guide in Thailand, including the case of Thai tour guides
together with aliens acting as Sitting Guide. Thailand has strict legal measures on The Tourism Business
and Guide Act B.E. 2551 (2008) but persons still violate the law. The comparative study also finds that
laws of foreign counties are interesting in imposing measures for controlling tour guide as well as a strict
and efficient penalty both administrative penalty and criminal penalty. In order to provide solutions for
the aforementioned issues, the researcher suggests revision of law by imposing offences and both
administrative penalty and criminal penalty under The Tourism Business and Guide Act B.E. 2551 (2008)
for unlicensed tour guide, tour guide committing the sitting guide, and offering optional tour program, as
modeled by statutes and measures applied in law of foreign countries for appropriate and efficient
regulating the tour guide occupation by law.
Keywords: Tour Guide, Sitting Guide, Optional Tour

บทนํา
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทย
เนื่องจากการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
รายได้ ทําเงินตราให้ แก่ ประเทศ การสร้างงานหรื ออาชี พที่ เกี่ย วข้ องกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว (กุลวรา
สุวรรณพิมล, 2548) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพมัคคุเทศก์ เป็นอาชีพที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เนื่องจากมัคคุเทศก์เป็นผู้ให้บริการนํานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงให้คําแนะนําและความรู้ด้าน
ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว คอยบริการตลอดการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จึงมีบทบาทในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจ
เดินทางท่องเที่ยว สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้มากกว่าอาชีพอื่น และเป็น
ส่วนสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศ (วิริยะ เกิดผล, 2544)
ในปั จจุบั นประเทศไทยมีพ ระราชบัญ ญั ติธุร กิจนํ าเที่ย วและมั ค คุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่ งเป็ นกฎหมาย
เฉพาะที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ในการควบคุ ม การประกอบอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ โดย
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พระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ต้องมีสัญชาติไทยและต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ด้วย มิฉะนั้นการเป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย ส่วนคน
ต่างด้าวไม่สามารถประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้เลยเนื่องจากมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับเฉพาะคนไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน
จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งจํานวนนักท่องเที่ยว
ที่มากขึ้นและรายได้จากการท่องเที่ยวที่มากขึ้นทุกปี ประกอบกับในปัจจุบันพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว เพื่อให้
เกิ ด ความเป็ น ระเบีย บเรี ยบร้ อยในการจั ด นํ า เที่ ย วและป้ องกั น การแอบอ้ า งเป็ น มั ค คุ เทศก์ ข องผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ส่งผลให้อาชีพมัคคุเทศก์เติบโตตามไปด้วย แต่การที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบ
อาชีพมัคคุ เทศก์ อย่างถูก กฎหมายในประเทศไทยได้นั้น สวนทางกับ สภาพข้ อเท็จ จริ ง ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาติอื่นซึ่งมีภาษาเป็นของตนและจํานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มจะเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นในอนาคต เช่น จีน เกาหลี อินเดีย รัสเซีย เป็นต้น แต่มัคคุเทศก์ของไทยที่มีใบอนุญาตและสามารถใช้ภาษา
เฉพาะของแต่ละประเทศนั้นมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว ส่งผลให้คนต่างด้าว
หรือชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาเฉพาะเข้ามานําเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ในประเทศไทย กรณีดังกล่าวเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวรวมไปถึงคน
ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ กรณีผู้ประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวใช้คนต่างด้าวทําหน้าที่นําเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคนต่างด้าวมีราคาถูกกว่า
การว่าจ้างมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงสามารถสื่อสารภาษาเฉพาะกับนักท่องเที่ยวได้ดี
หรือกรณีมัคคุเทศก์ของไทยผู้มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยตนมิได้เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว แต่ได้ยินยอมให้คน
ต่างด้าวซึ่งมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเฉพาะแต่ไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์กระทําการในบทบาท
มั คคุ เทศก์ แ ทนตน หากมี เจ้ า หน้ าที่ ม าตรวจสอบ มั คคุ เทศก์ ที่มี ใบอนุ ญาตโดยถู ก ต้ อ งก็ จ ะแสดงตนว่ า เป็ น
มั คคุ เทศก์ และอ้ างว่ าคนต่ างด้ าวนั้ นเป็ นเพี ยงผู้นําเที่ ยว (Tour Leader) ซึ่ งมิ ได้บ รรยายให้ ค วามรู้ ในฐานะ
มัคคุเทศก์แต่อย่างใด โดยมัคคุเทศก์ของไทยจะได้รับค่าตอบแทนแลกกับการกระทําดังกล่าว ซึ่งกรณีเช่นนี้เรียก
ในทางปฏิบัติว่า "ซิตติ้งไกด์" (Sitting Guide) (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558)
จากการที่คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
เช่น มัคคุเทศก์ต่างด้าวมีการข่มขู่และเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการนําเที่ยวจากนัก
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ต่างด้าวนําเที่ยวโดยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ต่ างด้ าวปลอมแปลงใบอนุ ญ าตและหลอกลวงนัก ท่องเที่ ย วว่ าเป็ นมั คคุ เทศก์ ที่ได้ รับอนุญ าตโดยถู ก ต้อง แม้
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะมีการกําหนดความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการกระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) ไว้ก็ตาม แต่ก็ยังพบว่ามีการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ย่อมแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษในการควบคุมมั คคุเทศก์ที่มี อยู่ ใน
ปัจจุ บัน ยั งมี ข้อบกพร่ อง ไม่ ส ามารถบั ง คับ ใช้ ได้ ตามวัต ถุ ประสงค์ ข องกฎหมาย นอกจากนี้ ยั งมี ปัญ หากรณี
มัคคุเทศก์เสนอขายรายการนําเที่ยวเพิ่มเติม (Optional Tour) ที่ยังไม่มีบทบัญญัติรวมถึงบทลงโทษที่ครอบคลุม
ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นช่องทางให้มีการกระทําอันก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและ
กําหนดการกระทําความผิดและบทลงโทษเพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ใน
ประเทศไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมาย วิวัฒนาการและความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ และแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
4. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการเปิดเสรีอาชีพมัคคุเทศก์
ของต่างประเทศ
5. เพื่อศึก ษาวิ เคราะห์ปั ญหาทางกฎหมายและแนวทางในการแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกั บการกระทํ า
ความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 ได้มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ แก่
ประชาชนชาวไทย ปัจจุบันการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 40 กล่าวคือ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยการจํากัดเสรีภ าพจะ
กระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จําเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น โดยการจํากัดเสรีภาพของ
ประชาชนนั้นจะต้องตราเป็นกฎหมาย ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองและให้อํานาจใน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จําเป็น ในปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายเพื่อเป็นข้อจํากัดเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจน
เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ และเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ (ปรางชมพู จงอนุรักษ์, 2559)
มั ค คุ เทศก์ เป็ น อาชี พ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย ว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ใ กล้ ชิ ด กั บ นั ก
ท่องเที่ยว และถือเป็นตัวแทนของประเทศในการนําเสนอสิ่งดีงามของประเทศไทยสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ด้วย การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จึงต้องอาศัยความรู้ค วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการบริ ก าร
นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์มีส่วนสําคัญที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจในการท่องเที่ยว
รวมถึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการชั ก จู ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ก ระทํ า หรื อ ไม่ ก ระทํ า การใดซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย เช่ น
มัคคุเทศก์หลอกลวงนักท่องเที่ยวให้ซื้อสินค้าราคาแพงเกินเหตุ สินค้าคุณภาพต่ํา โดยตนได้ประโยชน์เป็นค่า
นายหน้าจากร้านค้าดังกล่าว การกระทําของมัคคุเทศก์ถือเป็นการหลอกลวงและเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ยัง มีก รณีมัค คุ เทศก์ ก่ออาชญากรรมกั บนั กท่ องเที่ยว เช่น การจี้ปล้น การข่ มขู่
กรรโชก การกระทําของมัคคุเทศก์ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายและจารีตประเพณีอัน
ดีงาม เมื่ออาชีพมัคคุเทศก์ มีผลกระทบต่ อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ อื่น หากยังปล่อยให้บุคคลประกอบอาชี พ
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มัคคุเทศก์โดยไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดการกํากับดูแลตรวจสอบ ย่อมเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความปลอดภัยของสาธารณะ รวมถึงเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจึงสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุม การประกอบอาชีพมัคคุ เทศก์ ได้ โดยการออก
พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จนํ า เที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งเป็ นกฎหมายเฉพาะฉบั บ แรกที่ ใช้ ค วบคุ ม การ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ ทั้งเรื่องคุณวุฒิการศึกษา อายุ สัญชาติ
มาตรการในการควบคุมมัคคุเทศก์และบทลงโทษ และในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยังปรากฏหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ เพื่อเป็นการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมาตรการในการควบคุมมัคคุเทศก์ด้วย (วรินชนันท์ ศรีเรืองพันธ์, 2556)
สําหรับคนต่างด้าวนั้นถูกห้ามมิให้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เนื่องจากพระราชกฤษ
ฎีกากําหนดอาชีพและวิชาชีพไว้สําหรับเฉพาะคนไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ช่วยอาชีพและวิชาชีพ พุทธศักราช 2484 อันเป็นกฎหมายควบคุมการทํางานของคนต่างด้าวในขณะนั้น ได้
กําหนดให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพเฉพาะสําหรับคนไทยในทุกท้องที่แห่งราชอาณาจักร เนื่องจากมัคคุเทศก์
เป็นผู้มีความสําคัญในการเสนอสิ่งที่ดีงามทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ตลอดจนศิลปะและ
วัฒนธรรมแห่งชาติของคนไทย

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิ จั ย นี้ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาโดยการวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) โดยศึ ก ษา ค้ น คว้ า
รวบรวมข้อมูลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หนังสือ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวมาทําการศึกษา วิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ

สรุปผลการวิจัย
ปัจจุบันการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราช
บัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ยังต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งมาตรการในการควบคุมมัคคุเทศก์
และบทลงโทษที่สําคัญ มีดังนี้
1. ในการรับทํางานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวหรื อบุ คคลอื่น ใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่ าใช้ จ่ายทั้ง หมดหรื อบางส่ วนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งการนํ า
นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว ตามมาตรา 58 หรือเรียกการกระทําดังกล่าวว่า "การซื้อหัวนักท่องเที่ยว" พฤติกรรม
ดังกล่าวเกิดจากความตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวให้
มัคคุเทศก์รับนัก ท่องเที่ย วกลุ่มหนึ่ง หรื อจํานวนหนึ่งไปบริหารจัดการเอง หรือเกิดจากการที่มั คคุ เทศก์ เสนอ
ค่าตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเพื่อแลกกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวส่งนักท่องเที่ยวให้ตนบริหาร
จัดการ โดยมัคคุเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าอาหาร และการนําเที่ยวทั้งหมดไปก่อน และ
มัคคุเทศก์จะมีวิธีหารายได้ให้คุ้มค่ากับการลงทุนซื้อหัวนักท่องเที่ยวดังกล่าวจากผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว โดยการ
เสนอขายรายการนําเที่ยวเพิ่มเติม (Optional Tour) หรือนํานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าบริการจากร้านค้าหรือผู้
ประกอบธุรกิจที่ตกลงกันไว้และได้รับค่านายหน้าจากการกระทําดังกล่าว ซึ่งในบางกรณีอาจเป็นสินค้าปลอม
สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือราคาสูงเกินไป กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
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มาก (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2551) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จึงบัญญัติห้ามไม่ให้
มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งการนํานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว หากฝ่าฝืนนายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกินครั้งละหกเดือนตามมาตรา 62 และต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน หก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 89
2. มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์
แทนตน ตามมาตรา 60 เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้ คนต่างด้าวทําหน้าที่ เป็นมัคคุ เทศก์ ให้ ความรู้ หรื อคํ า
แนะนําในการท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงป้องกันกรณีมัคคุเทศก์คนไทยกระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) ร่วมกับคน
ต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วย การที่มัคคุเทศก์ไทยกระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) ถือว่ายังมี
ข้อดีในบางประการ เนื่องจากเป็นโอกาสของมัคคุเทศก์ไทยที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ แต่ยังมีประสบการณ์
น้อยเกี่ยวกับการนําเที่ยว หรืออยู่ระหว่างการฝึกฝนภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาเฉพาะ มัคคุเทศก์ไทยก็ จะ
อาศัยการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) เพื่อฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ ภาษา รวมถึงมีโอกาสได้ ศึ ก ษา
อุปนิสัยและแนวทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting
Guide) ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในปัจจุบัน และการปล่อยให้คนต่างด้าวทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ก็อาจ
ให้ข้ อมูล เกี่ ย วกั บสถานที่ท่ องเที่ย วในประเทศไทยได้ ไม่ ถู กต้ อง เนื่องจากไม่ ได้ ผ่ านการอบรมตามหลั ก สู ต ร
มั คคุ เทศก์ ข องประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เกี่ย วกั บประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของประเทศไทย
มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 60 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตามมาตรา 89
3. ผู้ใดทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือทําหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม
มาตรา 86 ปัจจุบันมัคคุเทศก์ในประเทศไทยกําลังประสบปัญหาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยปัญหาในเชิง
คุณภาพคือระบบการศึกษาผลิตมัคคุเทศก์ที่ขาดคุณภาพอย่างรุนแรง ทําให้มีบัณฑิตเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่
สามารถทํางานได้จริง ส่วนที่เหลือต้องมีการฝึกฝนอบรมเพิ่มเติม ขณะที่ปัญหาในเชิงปริมาณคือมีการสงวนอาชีพ
นี้ไว้ให้เฉพาะสําหรับ คนไทย แต่ระบบการฝึ ก อบรมมัคคุ เทศก์ข าดคุณ ภาพ ทําให้มัคคุเทศก์มี ไม่ เพีย งพอกั บ
จํานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนรุนแรงขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,
2013) ประกอบกับการพัฒนามัคคุเทศก์ของไทยถือว่าพัฒนาไม่ทันต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยว เนื่องจาก
มัคคุเทศก์จํานวนมากยังไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศ และ
วั ฒ นธรรมของนั กท่ องเที่ ย ว เช่ น ภาษารั สเซี ย เยอรมัน สวี เดน จี น และภาษาที่ ใช้ ในกลุ่ ม ประเทศอาหรั บ
นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้มีการว่าจ้างคนต่างด้าวให้เป็นมัคคุเทศก์เพื่อบริการลูกค้า
ที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีเหตุผลหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคนต่างด้าวมี
ราคาถูกกว่าการว่าจ้างมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และคนต่างด้าวมีทักษะและความรู้เฉพาะ
ด้านที่ดีกว่า เช่น ทักษะทางด้านภาษาเฉพาะต่าง ๆ รวมถึงจํานวนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
และมีทักษะทางด้านภาษาเฉพาะมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ประกอบธุรกิจ
นําเที่ยวจึงเลือกให้คนต่างด้าวทําหน้าที่มัคคุเทศก์เพื่อจะได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า (ขจรกาญจน์ อุดม
ธรรมภักดี, 2557)
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อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา ผู้ วิจัยได้ วิ เคราะห์ ปั ญ หากฎหมายเกี่ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด และบทลงโทษผู้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 50 กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์โดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ประกอบกับมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้
สําหรับเฉพาะคนไทย โดยผู้ที่ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือมัคคุเทศก์ที่ทํา
หน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 86
แม้จะมีการกําหนดบทลงโทษดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ทั้งกรณีประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยอิสระ และกรณีผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวว่าจ้างคนต่างด้าวให้ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ จากการที่คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
ในประเทศไทยดัง กล่าว ก่อให้เกิดปัญ หาต่าง ๆ เช่น มัคคุเทศก์ต่างด้า วมีการข่ มขู่ และเรียกเก็บ เงิน เพิ่ ม เติม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการนําเที่ยวจากนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ต่างด้าวนําเที่ยวโดยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
หรือผิดพลาดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ต่างด้าวปลอมแปลงใบอนุญาตและหลอกลวงนักท่องเที่ยวว่า
เป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้คนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าต อาจให้ ข้ อมู ล ความรู้เกี่ ย วกั บประเทศไทยผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่ อน ส่ง ผลเสี ย ต่อภาพลั กษณ์ ข อง
ประเทศไทย เนื่องจากคนต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้จบการศึกษาในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยว และที่
สํ า คั ญ คื อ ไม่ ไ ด้ ผ่ า นการทดสอบความรู้ ค วามสามารถในการเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ยังมีความ
เสี่ยงที่มัคคุเทศก์ต่ างด้าวจะก่ ออาชญากรรมต่อนั กท่ องเที่ยว มัคคุเทศก์ต่ างด้าวไม่มี ใบอนุญาตทํ าให้ไม่ มี ข้ อมูล
หลักฐานต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นก็ไม่สามารถหาตัวผู้กระทําความผิดได้
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายของสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ การประกอบอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ จ ะต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ แต่ไม่ได้มีการจํากัดสัญชาติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่อย่างใด เนื่องจากกฎหมายของ
สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ ไม่ ได้กํ าหนดงานหรื อวิช าชี พที่ ห้ามคนต่า งด้ าวทํา การพิ จารณาขึ้ นอยู่ กับ ดุล ยพิ นิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ คนต่างด้าวจึงสามารถประกอบอาชีพในสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ภายใต้กฎหมาย Employment
of Foreign Workers Act สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่เปิดเสรีในอาชีพมัคคุเทศก์ (แพรวพราว ไพเราะ,
2559) ส่วนบทลงโทษกรณีบุคคลใดประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ แสดงตนว่าเป็นมัคคุเทศก์ รวมถึงการโฆษณาว่าตน
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Tourism Board
Act) กําหนดให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันดอลลาร์สิงคโปร์ และในกรณีที่มีการกระทําผิดอีกภายหลัง ให้
ปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการลงโทษปรับแบบคิดเป็นเท่าตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เป็นการปราบปรามการกระทําความผิดและเพื่อยับยั้งข่มขู่ไม่ให้กระทําความผิดซ้ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศมาเลเซีย ทั้งสองประเทศมีการสงวน
อาชีพมัคคุเทศก์ไว้สําหรับคนในชาติเช่นเดียวกับประเทศไทย สําหรับกฎหมายของประเทศมาเลเซีย (Tourism
Industry Act 1992) กําหนดบทลงโทษกรณีบุคคลใดประกอบอาชีพมัคคุเทศก์หรือแสดงตนว่าเป็นมัคคุ เทศก์
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินเจ็ดพันริงกิต หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้าร้อยริงกิต ตลอดเวลาที่ยังกระทําความผิดและยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
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มั คคุ เทศก์ ซึ่ง ถู กสั่ งพั กใช้ ใบอนุญ าตไม่ ส ามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ เป็ นมั คคุ เทศก์ ได้ ต ลอดระยะเวลาที่ ถู ก สั่ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินเจ็ดพันริงกิต หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรั บอี ก วั นละไม่ เกิ น ห้ า ร้ อยริ ง กิ ต ตลอดเวลาที่ยั ง กระทํ า ความผิ ด และยั ง มิ ได้ ปฏิ บัติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง (สํ านัก
กฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2559) ซึ่งเป็นแนวทางการลงโทษปรับรายวันที่ทําให้ผู้กระทําความผิด
เกิดความเกรงกลัว หากนําแนวทางการลงโทษดังกล่าวมาใช้บังคับกับการกระทําความผิดของผู้ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยับยั้ง
การกระทําความผิดของบุคคลมากยิ่งขึ้น
2. ปัญหามัคคุเทศก์ของไทยผู้มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมมือกับคนต่าง
ด้ า วกระทํ า การเป็ น ซิ ต ติ้ ง ไกด์ (Sitting Guide) โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทน พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จนํ า เที่ ย วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 60 กําหนดให้มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทนตน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 89 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางปกครองในการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ในกรณีที่มัคคุเทศก์ฝ่า
ฝืนกระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) แต่อย่างใด รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวว่าจ้างมัคคุเทศก์
ที่มีใบอนุญาต แต่ให้มากระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) ยังไม่มีการกําหนดบทลงโทษกรณีดังกล่าวไว้
ในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แต่อย่างใด จะเห็นได้ว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะกําหนดโทษในกรณีมัคคุเทศก์กระทําการเป็นซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide)
ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย สะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้บทลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก่การกระทําความผิดซิตติ้งไกด์ (Sitting Guide) ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
3. กรณีผู้ที่ประกอบอาชี พมัคคุ เทศก์ โดยไม่ได้ รับใบอนุ ญาตสวมรอยใช้ ใบอนุญาตของมั คคุเทศก์ ที่มี
ใบอนุ ญ าตถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากมั ค คุ เทศก์ ดั ง กล่ า วนั้ น ซึ่ ง ผู้ ที่ ส วมรอยอาจนํ า
ใบอนุญาตไปหลอกลวงนักท่องเที่ยวให้หลงเชื่อว่าตนคือมัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยในกรณี นี้ผู้ ที่ส วมรอยใช้ ใบอนุ ญ าตจะมี ค วามผิด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ฐานทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 89 แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจ
นํา เที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ พ.ศ. 2551 ไม่ ได้ กํา หนดความผิ ด และบทลงโทษแก่มั ค คุ เทศก์ ที่ยิ นยอมให้ ผู้ อื่ น ใช้
ใบอนุญาตของตนแต่อย่างใด
เมื่ อพิ จ ารณากฎหมายของสาธารณรั ฐสิ ง คโปร์ (Tourism Board Act) มีบ ทบัญ ญั ติใ ห้ มัค คุ เ ทศก์ ที่
อนุญาตให้บุ คคลอื่น ครอบครองบัต รประจํ าตั วมัคคุ เทศก์ของตนโดยรู้ หรื อควรรู้ หรือประมาทเลินเล่อ อย่ า ง
ร้ายแรง ให้บุคคลอื่นใช้หรือจะใช้บัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ของตนเพื่อแสดงตัวว่าเป็นมัคคุเทศก์ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันดอลลาร์สิงคโปร์ และกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (LAW ON TOURISM No.
09/2017/QH14) ได้กําหนดโทษทางปกครอง กรณีที่มัคคุเทศก์อนุญาตให้บุคคลอื่นนําใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ของตนไปใช้ มัคคุเทศก์นั้นอาจถูก เพิ กถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุ เทศก์ ได้ ส่วนกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
(Tourism Industry Act 1992) ได้กําหนดโทษทางปกครอง กล่าวคือ ในกรณีที่มัคคุเทศก์อนุญาตให้บุคคลอื่น
นําบัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ของตนไปใช้โดยมิชอบ กรรมาธิการการท่องเที่ยวมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ชั่วคราว และยึดบัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ในระหว่างที่มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว หรืออาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตและคัดรายชื่อออกจากทะเบียนมัคคุเทศก์ หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้เมื่อใบอนุญาตหมดอายุได้
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นอกจากนี้ ยังกําหนดโทษทางอาญากรณีมัคคุเทศก์อนุญาตให้บุคคลอื่นนําบัตรประจําตัวมัคคุเทศก์ของตนไปใช้
โดยมิ ช อบต้ องระวางโทษปรั บ ไม่ เกิ น ห้ า พั น ริ ง กิ ต หรื อ จํ า คุ กไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ จะเห็ น ได้ ว่ า
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ยังไม่มีการกําหนดความผิดและบทลงโทษแก่มัคคุเทศก์
ในกรณีดังกล่าว
4. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวต้องระบุรายการนําเที่ยวต่าง ๆ พร้อมทั้งจํานวนเงินค่าบริการนําเที่ยวไว้อย่างชัดเจนในรายการนํา เที่ย ว
และผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดจากนักท่องเที่ยวนอกจากที่ระบุไว้ในรายการนําเที่ยว
หรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ ตามมาตรา 30 อย่างไรก็ตาม กฎหมายเปิดช่องไว้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวหรือมั คคุ เทศก์ชี้ชวนให้นั กท่ องเที่ ยวไปในสถานที่ หรือทํากิจกรรมใดนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ ในเอกสาร
โฆษณาหรื อชี้ช วน หรื อเสนอขายรายการนํ า เที่ ยวเพิ่ ม เติ ม (Optional tour) ผู้ ประกอบธุ รกิ จ นํ า เที่ ย วหรื อ
มัคคุเทศก์ต้องแจ้งค่าบริการของตนและค่าบริการที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือทํากิจกรรมนั้นให้
นักท่องเที่ยวทราบล่ วงหน้ า และจะเรียกเก็บค่าบริ การเกินที่แจ้ งไว้ มิได้ ซึ่งกรณีนี้มีบทกําหนดโทษสํา หรั บผู้
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ฝ่าฝืนคือให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้ไม่เกินครั้ง
ละหกเดือนตามมาตรา 45 ซึ่งในความเป็นจริงนอกจากผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเป็นผู้เสนอขายรายการนํา
เที่ ย วเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ยั ง มี ก รณี มั ค คุ เ ทศก์ ที่ เ ป็ น ผู้ เ สนอขายรายการนํ า เที่ ย วเพิ่ ม เติ ม แก่
นักท่องเที่ยวโดยตรงอีกด้วย เนื่องจากมัคคุเทศก์มุ่งประสงค์จะได้รับค่านายหน้าจากเจ้าของธุรกิจที่ตนเสนอขาย
รายการนําเที่ยวเพิ่มเติมนั้น แต่พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้บัญญัติบทกําหนด
โทษสําหรับมัคคุเทศก์ที่ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือทํากิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร
โฆษณาหรือชี้ชวนหรือเสนอขายรายการนําเที่ยวเพิ่มเติมไว้แต่อย่างใด
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Tourism Board Act) มีการกําหนดบทลงโทษ
ทางปกครองในกรณีดังกล่าวไว้ว่า มัคคุเทศก์จะต้องไม่ชักชวนหรือนํานักท่องเที่ยวไปใช้บริการธุรกิจใด ๆ โดย
ได้รับค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนจากเจ้าของธุรกิจนั้น และมัคคุเทศก์จะต้องไม่รับค่าตอบแทนจากบุคคลอื่น
นอกเหนื อ จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต นได้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ จากบุ ค คลที่ จ้า งตนเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ มั ค คุ เทศก์ หากฝ่ า ฝื น
คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์อาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือนหรือมากกว่า
นั้น หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 ยังไม่มีบทบัญญัติรวมถึงบทลงโทษที่ครอบคลุมในกรณีดังกล่าว จึงเป็นช่องทางให้มีการกระทําอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1.1 กําหนดโทษปรับรายวันเพิ่มเติม กรณีผู้ใดที่ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็น
มั ค คุ เทศก์ หรื อมั ค คุ เ ทศก์ ฝ่ า ฝื น ทํ า หน้ า ที่ มั ค คุ เ ทศก์ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต โดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 86 ดังนี้
"มาตรา 86 ผู้ใดทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 49 หรือ
ทําหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 62 วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่า
ฝืนอยู่"
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1.2 กําหนดโทษทางปกครองกรณีมัคคุ เทศก์ก ระทําการเป็นซิตติ้ งไกด์ (Sitting Guide) ให้นาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ รวมถึงให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวว่าจ้างมัคคุเทศก์เพื่อกระทําการเป็นซิ
ตติ้งไกด์ (Sitting Guide) เพื่อจะได้บังคับใช้โทษทางปกครองในการระงับการกระทําของมัคคุเทศก์ซึ่งกระทําได้
รวดเร็วกว่าการลงโทษทางอาญา
1.3 กําหนดการกระทําความผิดโดยห้ามมิให้มัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องยินยอมให้ผู้อื่น
ใช้ใบอนุญาตของตน หากมัคคุเทศก์ฝ่าฝืนให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ครั้งละไม่
เกินหกเดือน และกําหนดโทษทางอาญา คือระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
1.4 กําหนดโทษทางปกครองกรณีมัคคุเทศก์ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือทํากิจกรรมใด
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน หรือเสนอขายรายการนําเที่ยวเพิ่มเติม (Optional tour)
โดยไม่แจ้งค่าบริการที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า หรือเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้ โดยใช้
แนวทางการลงโทษผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในกรณีเดียวกัน กล่าวคือให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกินครั้งละหกเดือน โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ.
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2. ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ
เห็นควรให้รัฐจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอาชีพมัคคุเทศก์ให้มีศักยภาพเพียงพอหรือ
ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกําหนดแนวทางและนโยบายใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการ
รองรับนั กท่ องเที่ย ว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ทั ก ษะทางด้ านภาษาต่างประเทศที่ส อดคล้องกับ ความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย เป็นต้น กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อยกระดับขี ดความสามารถของมัค คุ เทศก์ และการให้บริ การที่ ได้
มาตรฐาน ประกอบกับในอนาคต อาชีพด้านบริการจะมีการแข่งขันระหว่างประเทศสูงขึ้น และอาชีพมัคคุเทศก์
ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพบริการก็จะได้รับผลกระทบด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเน้นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ให้มีทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และมาตรฐานของมัคคุเทศก์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความมั่นคง
ความปลอดภัย สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้มัคคุ เทศก์ พัฒนา
ความสามารถในอาชี พของตน นอกจากนี้ เห็นควรมี การอบรมเรื่ องบทบาทหน้ าที่ข องมั ค คุ เทศก์ ตลอดจน
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ อั น เหมาะสมเมื่ อ พบปั ญ หา หรื อวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาอั น มี ม าตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันวิธีปฏิบัตินั้นต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วย
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