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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ปัญหาของมาตรการทางกฎหมาย  
เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ตามข้อยกเว้นในมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อันมีลักษณะเป็นการ
ให้บริการเพื่อหารายได้เสริมโดยศึกษาและเปรียบเทียบจากมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไข ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต่อไปในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมอย่างมาก  
ท าให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีช่องทางเพิ่มพูนรายได้ ด้วยการเปิดห้องพักที่เหลืออยู่ในบ้านของตน 
ให้เป็นสถานที่พักขนาดเล็กและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเพลิดเพลินส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมักมุ่งแต่สร้างกลยุทธ์ด้านโฆษณา เพื่อแข่งขันระหว่างที่พักแรมด้วยกัน  
และเพื่อตักตวงผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยว จนละเลยเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยซึ่งเป็น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงปรารถนามากที่สุด รวมทั้งเพิกเฉยต่อการส่งเสริมและป้องกันผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้ “สถานที่พักอ่ืนใด” ที่เป็นสถานที่พักขนาดเล็กมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง 
และมีจ านวนผู้พักไม่เกิน 20 คน อันมีลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อหารายได้เสริมไม่ถือว่า 
เป็นโรงแรม ซึ่งมีผลท าให้ธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล ที่พักบริการอาหารเช้า ลอดจ์ 
เต็นท์ ไม่มีสถานะเป็นโรงแรม และไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีมาตรการ
ก ากับดูแลเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในที่พักแรมไปด้วย เพราะเหตุที่ว่า

DPU



ง 

ธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้มักเป็นการด าเนินงานโดยชาวบ้านซึ่งน าบ้านที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลง  
เป็นห้องพักเพื่อสร้างอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นฤดูกาลเกษตรกรรม ซึ่งฐานะทางการเงิน  
ของชาวบ้านมักจะสร้างห้องพักได้ไม่เกิน 4 ห้องโดยสภาพ  

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอให้ตรา “พระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” ขึ้นเป็นฉบับใหม่
ต่างหากใช้ส าหรับก ากับดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมให้มีความเหมาะสมกับฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการควบคุมลักษณะ มาตรฐาน
ของที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังเสนอให้เพิ่มเติม มาตรการด้านสุขอนามัยและบทลงโทษ  
ที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ในมาตรา 20 มาตรา 40 และมาตรา 73/1  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเสนอให้เพิ่มเติมสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านเงินกู้ยืม ค่าภาษีอากร การน าเข้าเคร่ืองจักร และผู้เชี่ยวชาญส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ในมาตรา 23 (3) และมาตรา 94 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to analyze the problems of legal measures for safety, sanitation, and 

environment in carrying upon the businesses of non-hotel lodging place under the exemption 
contained in 4 (3) of Hotel Act, B.E. 2547 (2004), which is to render services for earning 
additional incomes by studying and comparing the legal measures of United States of America, 
Republic of Maldives, New Zealand, Republic of China, Japan and Republic of Singapore, to 
know the guidelines for modification and improvement of legal measures for safety, sanitation, 
and environment of Thailand to be efficient and appropriate for supervision of carrying on 
businesses for non-hotel lodging place in the future. 

According to study, at present, conservation tourism is very popular and causes local 
villagers to have their channels to enhance their incomes by making their remaining rooms in 
their houses be small residences and arranges activities to entertain and welcome the tourists. The 
entrepreneurs are likely to formulate advertising strategies in competitiveness with lodging place 
entrepreneurs to earn benefits from tourists to the extent that they neglect the safety and 
sanitation, which are the most desirous tourists. They neglect to promote and prevent impacts on 
environment resulting from carrying upon businesses. Upon taking into account Section 4 (3) of 
the Hotel Act together with the Ministerial Regulation RE: Determination of Categories and 
Criteria on Carrying on Hotel Businesses, B.E. 2551 (2008), “any other lodging place”, a small 
lodging place with not exceeding 4 rooms and 20 guests which renders services for earning 
additional incomes shall not be regarded as hotel, resulting in the fact that the businesses in the 
category of home stay, resort, guesthouse, bungalow, bed and breakfast service place and lodge 
tent are not of the hotel status and are not subject to the Hotel Act, B.E. 2547 (2004) which has 
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measures in supervision of safety, sanitation, and environment inside the lodging places because 
these lodging place businesses are likely to be operated by their villagers who modify their 
existing houses to be the lodging rooms to enhance the additional occupation after the agricultural 
season, which, based on the villagers’ financial position, are likely to be constructed not 
exceeding 4 rooms by their nature. 

In consequence, this thesis proposes enacting “Act for Safety, Sanitation, and 
Environment in Carrying on Non-Hotel Lodging Place Businesses” in the new and separate 
manners as used for supervision of non-hotel lodging place businesses to be suitable for the 
economic positions of the entrepreneurs in line with the spirits of control of conservation lodging 
place natures and standards. Additionally, the researcher proposes adding the sanitary measures 
and penalties as appropriate for non-hotel lodging place businesses to Section 20, Section 40, and 
Section 73/1 of the Public Health Act, B.E. 2535 (1992) and adding the right to be assisted on 
borrowing, tax and duty, machinery importation, and experts managing the environment for  
non-hotel lodging place businesses, to Section 23 (3)  and Section 94 (2)  of the National 
Environment Quality Promotion and Conservation, B.E. 2535 (1992). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สัมฤทธิ์ผลส าเร็จได้ ด้วยความเมตตาและอนุเคราะห์อย่างดีจาก 
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
คอยให้ค าปรึกษา แนะน าข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ด้วยความเอาใจใส่ และตรวจทานแก้ไขอีก 
หลายคร้ังจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ และ
ให้โอกาสแก่ผู้เขียนได้สอบถามเมื่อเกิดข้อสงสัยมาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ 
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์ รองศาสตราจารย์  
ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ที่กรุณาให้เกียรติรับเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าที่ทรงคุณค่า จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ผู้เขียนกราบขอบพระคุณ คุณทวี และคุณกันยา ศรีประทักษ์ บิดามารดาที่ผู้เขียนภูมิใจ
และรักมากที่สุดในชีวิต ส าหรับที่คอยห่วงใยให้ก าลังใจและก าลังทรัพย์  ส่งเสริมให้ผู้ เขียน 
มีการศึกษาและหน้าที่การงานที่มั่นคง และขอขอบคุณก าลังใจจากคุณพิมพ์ชนก ศรีประทักษ์  
คุณดลพร ปิ่มหทัยวุฒิ พี่สาวผู้เป็นที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ คุณไกรวัล ศรีประทักษ์ 
พี่ชายผู้แสนประเสริฐที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และช่วยเหลือทุกเร่ืองจนท าให้
ผู้เขียนส าเร็จปริญญาโทได้  

ขอขอบพระคุณ คุณขจรศักดิ์ ช่างด้วง และคุณทรงพล แก้วจุลกาญจน์ ซึ่งเมตตาแนะน า
วิธี เขียนวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด และช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ เขียนมาโดยตลอด และ
ขอขอบพระคุณ คุณกานต์พิชชา ยอดน้ าค า และคุณมณีนุช เวชโภติ ที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เขียนด้วยความรักและความเมตตาตลอดมา รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณพิบูลย์ ธนะศิรินาวิน  
เป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือเร่ืองการสัมภาษณ์  และขอบพระคุณ คุณอัญชลี สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ 
กรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลและประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณภูษณิศา จันทบุตร คุณนภัสนันท์ เพชรล้อมทอง คุณจิรวรรณ  
นาคมาศ คุณสุรีพร เอมบางเตย คุณวรรณภรณ์ หทัยเดชะดุษฎี คุณธมลวรรณ ทองไพสิฐ คุณสุธิดา 
วิบูลพานิช คุณสุธิณี ปิ่นนิกร ส าหรับการแบ่งปันเอกสาร เทคนิค และแง่คิดต่าง ๆ ตลอดการศึกษา
ชั้นปริญญาโท และขอขอบคุณ คุณโชติกา รัตนสมัย ที่เป็นก าลังใจและมุ่งมั่นเขียนวิทยานิพนธ์ 
ให้ส าเร็จไปด้วยกัน 
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สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอมอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา และ 
ครูอาจารย์กฎหมายทุกท่านที่สอนให้ยึดมั่นใน “สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (Integrity)” ซึ่งหากมี
ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว  
 

 
พัทธ์ธีรา  ศรีประทักษ์  DPU
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ            

“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (Conservative Tourism)”  คือ การเดินทางท่องเที่ยวโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ1  
ซึ่งได้แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) การชมวิถี
ชีวิตในชนบท (Rural Tourism) เป็นต้น โดยจะส่งผลดีต่อการสร้างรายรับให้แก่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึง ช่วยเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable 
Development) ควบคู่กันไปด้วย 

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จัดว่าเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่  (Alternative 
Tourism) ที่ก าลังแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีช่องทางหารายได้เสริม
ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรม ด้วยการจัดแบ่งห้องพักในบ้านของตนส าหรับต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืน และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การเดินป่า ล่องแก่ง ปีนเขา นั่งช้าง ชมถ้ า ส่องสัตว์ เป็นต้น ซึ่งสภาพปัญหาที่พบ คือธุรกิจที่พัก
แรมเชิงอนุรักษ์เหล่านี้มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งต่างก็เร่งแข่งขันสร้างกลยุทธ์ 
ทางการตลาดให้ทันกับกระแสความนิยม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมอยู่ในฐานะของนักลงทุน  
จึงมีความคาดหวังที่จะได้ก าไรมาก ๆ และคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น เพื่อตักตวงผลประโยชน์ 
จากนักท่องเที่ยว โดยไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบที่ควรตอบแทนให้แก่นักท่องเที่ยวในรูป  
ของมาตรฐานการให้บริการที่ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินแต่อย่างใด 
รวมถึงยังขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบในการบ าบัด ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษอันจะเป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอีกด้วย 

                                                                 
 1  จาก การท่องเที่ยวไทย วิสัยทัศน์ 2555, โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  2555, กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย. 
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เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทย  
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้นิยามว่า “โรงแรม” หมายถึงสถานที่พัก 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง  
หรือบุคคลอ่ืนโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งมีข้อยกเว้นในมาตรา 4 (3)ไว้ว่า “สถานที่พักอ่ืนใดตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง” ไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรม  

โดยเมื่อพิเคราะห์ถึงกฎกระทรวงก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้แก่
ชาวบ้านในท้องถิ่นและเผยแพร่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น2  
ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า สถานที่พักซึ่งมีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคาร
รวมกันไม่เกิน 4 ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน โดยมีลักษณะเป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ย่อมไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติข้างต้น ด้วยเหตุนี้ 
จึงส่งผลให้ธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เกสต์เฮาส์ ที่พักบนเรือ 
แบบบ้าน (House Boat) ลอดจ์ ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) รถตู้เพื่อนันทนาการ (Recreation 
Vehicle) การจอดรถคาราแวน (Caravan Parking) การตั้งเต็นท์  (Tent) การตั้งแคมป์พักแรม 
(Campground) เป็นต้น ไม่มีสถานะเป็นโรงแรม เพราะธุรกิจเหล่านี้เป็นการด าเนินงานโดยชุมชน 
ที่ดัดแปลงบ้านให้เป็นห้องพักส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อหาช่องทางเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งฐานะ
ทางการเงินของชาวบ้าน ก็มักจะสร้างห้องพักได้ไม่เกิน 4 ห้องโดยสภาพ  

ทั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาศัยช่องว่างทางกฎหมายของมาตรา 4 (3) ดังนี ้ 
1)  มีการสร้างห้องพักขนาด 4 ห้องขึ้นไป ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 20 คน 

ขึ้นไปและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม แต่ยังคงใช้ชื่อกิจการว่า “โฮมสเตย์” หรือ “บ้าน”  
2)  มีการสร้างบังกะโลหลังเล็ก  ๆ 3-4 หลังในที่ดินผืนเดียวกัน โดยแต่ละหลัง 

มีห้องนอนเพียงห้องเดียว ซึ่งภายในมีฟูกนอนรองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 
3)  มีการเปิดห้องโถงขนาดใหญ่ จัดฟูกนอนเพื่อรองรับคณะนักท่องเที่ยว 20-40 คน 

ขึ้นไป 
ผู้ด าเนินธุรกิจเช่นนี้  ย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากผู้มาพักมากขึ้น 

กว่าปกติและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่จดทะเบียนต่อกรมการปกครอง หรือหลบเลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีอากร
ให้แก่รัฐ รวมถึงเพื่อไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

                                                                 
 2  หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551. 
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นอกจากนี้ ประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมายส าหรับควบคุม ก ากับ และดูแลธุรกิจเพื่อการ
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เพราะไม่ได้ก าหนดให้ธุรกิจโฮมสเตย์ต้องจดทะเบียนธุรกิจที่พักต่อ  
กรมการปกครอง และไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับการควบคุมธุรกิจโรงแรมซึ่งมีมาตรการทางกฎหมาย  
และบทลงโทษที่เคร่งครัดมากกว่า ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่ และก าหนดเพียงการรับรองมาตรฐานการให้บริการของโฮมสเตย์  ด้วยการประเมินดัชนี 
ชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยด้านการให้บริการในทุก ๆ 3 ปีเท่านั้น ซึ่งหากโฮมสเตย์ใดมีมาตรฐาน
บริการที่ลดลงก็จะถูกห้ามไม่ให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองโฮมสเตย์ไทย ซึ่งไม่ใช่การลงโทษที่มีสภาพ
บังคับตามกฎหมาย เพราะไม่ได้มีผลท าให้โฮมสเตย์แห่งนั้นต้องถูกระงับชั่วคราวเพื่อแก้ไขลักษณะ
การด าเนินงาน หรือถูกเพิกถอนมิให้ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้  จึงพบปัญหาเ ร่ืองการขาดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมเ ร่ือง 
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ดังต่อไปนี้ 

1.1.1  ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในขณะพักแรม 
นักท่องเที่ยวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการที่พักแรมในฐานะ

ผู้บริโภค ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุด 
ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคน อันถือเป็นปัจจัยล าดับแรกที่มนุษย์ใช้ตัดสินใจว่าจะพาตนเอง  
หรือบุคคลอันเป็นที่รักเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่แห่งใด ซึ่งเมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม
ตามข้อยกเว้น มาตรา 4 (3) ไม่ถือว่าเป็นโรงแรม จึงส่งผลให้ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติและท าให้
ขาดมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

1)  การขาดมาตรการเร่ืองทะเบียนผู้พัก กล่าวคือ ทะเบียนผู้พักเป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันความปลอดภัยในที่พักแรมได้ เพราะท าให้ผู้จัดการทราบถึงประวัติ เพศ อายุ และภูมิล าเนา
ของนักท่องเที่ยวและอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการจับกุมนักท่องเที่ยวที่กระท าผิดอาญา  
เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวผู้อ่ืนตกเป็นเหยื่อรายต่อไป แต่เมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 35 และมาตรา 36 ที่ก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ท าบัตร
ทะเบียนผู้พักและส่งมอบส าเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ จึงพบว่าธุรกิจ
ดังกล่าวมักไม่มีระบบบันทึกรายการ หรือเก็บเอกสารเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักและไม่มี
แม้กระทั่งการขอเรียกดูบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางจากนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อย  

2)  การขาดมาตรการเร่ืองผู้จัดการที่พักแรม ซึ่งเมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 30 และมาตรา 33 ที่ก าหนดให้มีผู้จัดการโรงแรม จึงพบปัญหาว่าผู้ดูแล 
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ที่พักแรม มักเป็นบุคคลใดก็ได้ ซึ่งอาจมีทั้งชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
บุตรของชาวบ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือศึกษาเล่าเรียน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม
วิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการส่งเสริม  และก ากับธุรกิจโรงแรม
รับรองไว้ ท าให้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหา และการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในที่พัก
แรมอย่างลึกซึ้ง รวมถึงไม่มีทักษะการแก้ไขปัญหา คลี่คลายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะตรวจตรา  สังเกตพิรุธ ความผิดปกติ 
กลวิธีของมิจฉาชีพ เป็นต้น 

3)  การขาดมาตรการเร่ืองหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องของผู้จัดการที่พักแรม
เน่ืองจากธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ได้อยู่ในบังคับของ มาตรา 38 (1) (2) และมาตรา 39 (3) 
ย่อมท าให้ผู้ดูแลที่พักไม่มีหน้าที่ต้องสอดส่อง ดูแลความผิดปกติ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบ
ถึงความผิดอาญาที่เกิดขึ้นภายในที่พักแรม จึงท าให้เกิดปัญหาว่า ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเมาสุรา 
จนครองสติไม่ได้ ใช้สารเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณีแอบแฝง ผู้จัดการที่พักแรมมักนิ่งเฉย 
หรือไม่ห้ามปรามนักท่องเที่ยว เพราะมีความเกรงใจลูกค้าซึ่งหากไปแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว 
เลิกพฤติกรรมดังกล่าว ก็อาจท าให้เกิดความไม่พอใจต่อธุรกิจที่พักแรมของตน  

4)  การขาดมาตรการป้องกันอัคคีภัย  พบว่าธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมหลายแห่ง
ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมถึงไม่ได้ติดตั้งแผนผังแสดงทางหนีไฟ  
ป้ายทางออกฉุกเฉิน และค าแนะน าพื้นฐานในการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยภายในห้องพักซึ่งเกิด
จากธุรกิจดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 34 (5) และ (8) และกฎกระทรวงก าหนดประเภท 
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ข้อ 12 และข้อ 13 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการติดต้ังแผนผังแสดงทางหนีไฟ เคร่ืองดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  

นอกจากนี้ ยังไม่พบมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดให้ติดตั้ง “ค าแนะน าพื้นฐาน”  
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้นักท่องเที่ยวช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องในขณะเกิดเพลิงไหม้ 
และไม่มีการก าหนดให้จัดพิมพ์ป้ายทางออกฉุกเฉิน ค าแนะน าพื้นฐาน แผนผังแสดงทางหนีไฟไว้
เป็นภาษาอังกฤษ เพราะนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่มักเป็น  
ชาวต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส จีน อังกฤษ เยอรมัน ญ่ีปุ่น หรือ มาเลเซีย จึงจ าเป็น 
ต้องมี “ภาษาอังกฤษ” ส าหรับเป็นภาษากลางในการให้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตนในขณะเกิด 
เพลิงไหม้  

5)  การขาดมาตรการป้องกันอันตรายจากอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง กล่าวคือธุรกิจที่พัก
แรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 34 (8) ที่จะต้องสร้างที่พักแรมให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง จึงมักพบว่าผู้ประกอบธุรกิจมักออกแบบอาคาร และสิ่งปลูกสร้างให้มีรูปลักษณ์แปลกใหม่ 
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เพื่อเป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจโดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  เช่น บันไดวน
สูงที่ไม่มีราวยึดจับอันอาจท าให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเด็กเล็ก คนชรา ผู้พิการ หรือผู้มีอาการมึนเมา
สุราพลัดตกลงไปได้รับอันตรายสาหัสได้ อีกทั้งยังพบว่าที่พักแรมหลายแห่งไม่มีการซ่อมแซมบ ารุง 
ปล่อยให้พื้นระเบียง สะพาน ทางเดินเป็นช่องโหว่ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวได้ 

6)  การขาดมาตรการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายก าหนด
บุคคลที่เป็นผู้เก็บรักษากุญแจส ารองของห้องพัก (Master key) ซึ่งท าให้พบว่าแม่บ้าน คนเฝ้าเวรยาม 
หรือบริกรล้วนแต่ได้รับความไว้วางใจในฐานะคนในท้องถิ่นให้ครอบครองกุญแจส ารอง  
ของห้องพักทุกห้องได้ ซึ่งอาจท าให้เกิดเหตุลักทรัพย์ ข่มขืน ท าอนาจารนักท่องเที่ยว หรือน ากุญแจ
ไปให้บุคคลภายนอกอีกทอดหน่ึงเพื่อเข้ามาท าอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ 

7)  การขาดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวอาจมีทั้งผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหว  
หรือช่วยเหลือตนเองได้ล าบาก จึงพบปัญหาว่าธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมักไม่จัดให้มีห้องพัก
พิเศษที่ใกล้ทางออกฉุกเฉิน หรือออกแบบห้องน้ าส าหรับน ารถเข็นของผู้พิการเข้าไปได้ รวมถึงไม่มี
การติดตั้งราวจับติดผนังเพื่อป้องกันผู้พิการหรือผู้สูงอายุลื่นล้ม  

8)  การขาดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมของที่พักแรม พบปัญหาว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นชาวบ้านมักก าหนดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเองโดยอาศัยทรัพยากร
การท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งมักไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัย หรือความเหมาะสมแก่นักท่องเที่ยว 
แต่ละเพศแต่ละวัย เช่น การล่องแก่ง การปีนเขา ไต่หน้าผา ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส ารวจถ้ า หรือน้ าตก 
เป็นต้น ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงต่ออันตราย เพราะต้องการสร้างความท้าทายและ 
ความแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว 

1.1.2  ด้านความสะอาดและสุขอนามัยภายในที่พักแรม 
เมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 34 (7) ซึ่งก าหนดให้

ธุรกิจโรงแรมต้องดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะ และอนามัยของโรงแรม จึงพบปัญหาว่า
ธุรกิจที่พักแรมบางแห่งไม่ท าความสะอาด หมอน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ท าให้เกิดเชื้อรา  
โรคผิวหนัง หรือเกิดการแพร่ระบาดของตัวเรือดซึ่งหากถูกกัดจะท าให้ เกิดผื่นคัน และอาจเป็น
พาหะของโรคไวรัสตับอักเสบได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เสื้อคลุมอาบน้ าไม่ได้
ผ่านการซักหรือท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธี ทั้งที่เคร่ืองนุ่งห่มเหล่านี้เป็นส่วนที่สัมผัสกับ
เนื้อตัวร่างกายของนักท่องเที่ยวซึ่งมาพักโดยตรง จึงอาจท าให้เกิดโรคติดต่อทางผิวหนัง  
และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ได้ง่าย อีกทั้งยังพบการเก็บภาชนะไว้ในที่โล่งแจ้งใกล้ชิดพื้นดินซึ่งจะท าให้ 
ถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก และสถานที่สะสมอาหารมักเป็นแหล่งก่อให้เกิดเหตุร าคาญ เช่น 
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แหล่งเพาะแมลงวัน หรือโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร  รวมถึงไม่มีระบบสุขาภิบาล  
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นแหล่งก่อให้เกิดโรคระบาดที่ เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว เช่น โรคไทฟอยด์ โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น 

ส าหรับมาตรการป้องกันโรคติดต่อภายในที่พักแรม พบว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
(Ebola Virus Disease-EVD) และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) ก าลังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน แต่ไม่พบ
ธุรกิจที่พักแรมใดจัดวิธีตรวจสอบ หรือป้องกันการแพร่ระบาดด้วยแอลกอร์ฮอร์เจล หรือสวมใส่
หน้ากากเพื่อป้องกันการไอจามรดใส่กัน  

1.1.3  ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรทางธรรมชาติมีลักษณะ “เปราะบาง (Fragile)” หากถูกบุกรุก รบกวน หรือ

ท าลายก็จะเกิดความเสื่อมโทรม ซึ่งการประกอบธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์มักต้องสร้างสถานที่พัก
อาศัย สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 
เกิดการกัดเซาะหน้าดิน น้ าท่วมอย่างรุนแรง พัดพาตะกอนบนหน้าดินลงสู่ที่แม่น้ าล าธาร ท าให้หน้า
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนแม่น้ าล าธารก็เกิดความตื้นเขิน และเกิดการเปลี่ยนทิศทางของน้ า 
นอกจากนี้ยังท าให้ระบบนิเวศถูกความกระทบกระเทือน สัตว์ป่าไม่มีที่หลบภัย จ าต้องอยู่บริเวณ
เดียวกับชาวบ้าน ท าให้เกิดการล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเมื่อทัศนียภาพความสวยงามร่มร่ืนของป่าไม้ 
ลดน้อยลง ย่อมท าให้นักท่องเที่ยวขาดความประทับใจ ซึ่งในที่สุดปัญหาเหล่านี้ก็ย้อนกลับมาส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอง3 

นอกจากนี้  มาตรการให้ “ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA)” จะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักได้ไตร่ตรอง และเปรียบเทียบถึงผลดี หรือผลเสีย
ที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนที่โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่นานาอารยะ
ประเทศก็บังคับใช้กัน เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นต้น แต่ประเทศไทยพบปัญหาว่า ข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดว่า “กิจการประเภทโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม ซึ่งมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป” ซึ่งถ้อยค าว่า “80 ห้องขึ้นไป” มีความ
เคร่งครัดตายตัวมากเกินไปเพราะจะท าให้สถานที่พักตากอากาศ ซึ่งอาจขยายความถึงธุรกิจที่พัก 
ที่ไม่ใช่โรงแรมได้ก็จะไม่สามารถอยู่ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าวได้  เพราะโดยสภาพของธุรกิจ 

                                                                 
 3  จาก แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
(น.21), โดย สุวัฒน์ จุธากรณ์, 2554, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโล บ้านบนเรือ ลอดจ์นั้น ไม่ได้มีจ านวนห้องมากจนถึง 80 ห้อง ซึ่งการ
บัญญัตไิว้เช่นน้ีจะท าให้ไม่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 

 ทั้งนี้ การติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ถือเป็นเป็นวิธี
แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด เพราะธุรกิจที่พัก คือแหล่งก าเนิดมลพิษอันมีสาเหตุจากการด าเนินงาน
โดยตรง แต่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักเป็นชาวบ้านที่พยายามดิ้นรนหาทุน
เปิดบ้าน เพื่อหารายได้เสริมซึ่งยังมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาใช้ลงทุน ซึ่งแม้มาตรา 23 (3) จะมี
ช่องทางให้เอกชนกู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปจัดระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดของ
เสียได้ แต่กลับพบว่ามีข้อจ ากัดไว้เฉพาะเอกชน “ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย” ในการจัดระบบบ าบัด 
น้ าเสียและก าจัดของเสียเท่านั้น ซึ่งย่อมได้แก่กิจการขนาดใหญ่ จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม ไม่ได้รับการอุดหนุนเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีจากกองทุน ทั้งที่ธุรกิจที่พักขนาดเล็ก 
ก็ต้องมีหน้าที่ในเชิงจิตส านึก และจริยธรรมที่ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักเสื่อมโทรม
ด้วยเช่นกัน 

ส่วนมาตรา 94 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย  
มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการในเร่ืองอากรขาเข้าและขอให้แนะน า
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาติดตั้ง ควบคุม ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียในกรณี
ที่ไม่สามารถหาได้ในราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  
และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม แต่เหตุที่จะมีค าขอใช้
สิทธิดังกล่าว มีเฉพาะกรณีที่น าเข้าเคร่ืองจักร และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้ในราชอาณาจักร
เท่านั้น ซึ่งโดยสภาพของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมก็ไม่มีความจ าเป็นต้องติดตั้งเทคโนโลยี  
ที่สูงและหาได้ยากเหมือนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือโครงการใหญ่ ๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมไม่มีสิทธิขอใช้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  
94 (2) ในทางปฏิบัติได้จริง 

ทั้งนี้ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีที่ดี ควรปล่อยให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม
เหล่านี้เป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ 
แต่เนื่องจากกฎหมายเอกชนที่ดี จะต้องมีวัตถุประสงค์ (End of Law) ในการคุ้มครองประโยชน์  
ทั้งปัจเจกชน และมหาชนเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภค เช่นนี้กฎหมายควรเข้ามามี
บทบาทแทรกแซงการด าเนินธุรกิจที่พักแรมให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต  ร่างกาย และสุขอนามัย
ของนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอในทางเศรษฐกิจ  (Protection of the Weak) และเข้ามา
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ควบคุม ป้องกันวางแผนให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืน
ต่อไป 

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งวิเคราะห์ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งไม่ถือ
ว่าเป็นโรงแรมตามข้อยกเว้นในมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยเทียบเคียง
กับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศ
นิวซีแลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์  เพื่อใช้ เป็น 
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพส าหรับ
ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้อย่างแท้จริง 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
 2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมส าหรับมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต่อไปในอนาคต 
                
1.3  สมมติฐำนกำรศึกษำ 

อุตสาหกรรมธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งต่างก็เร่งสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยว จนลืมตระหนักเร่ืองความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงปรารถนามากที่สุด และละเลยที่จะหามาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้  ทั้งในด้านความปลอดภัย  สุขอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมขึ้นโดยเฉพาะ 
 
  

DPU



9 

1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทั้งของประเทศไทย 
และต่างประเทศโดยมุ่งศึกษาถึงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 รวมถึง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาบทสรุปและข้อเสนอแนะส าหรับน ามา
ปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมอย่าง
แท้จริง 
 
1.5   วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ บทความ ค าอธิบาย 
วารสาร วิทยานิพนธ์ ตัวบทกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จาก
ห้องสมุดของสถาบันต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยภาคสนาม (Field Research)  
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวของธุรกิจที่พักแรม 
ที่ไม่ใช่โรงแรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  
 
1.6   ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
 2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ 
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหา และผลการวิเคราะห์ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
 4. ท าให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมส าหรับมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต่อไปในอนาคต 
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1.7   บทนิยำมศัพท์ 
ท่ีพักแรม (Accommodation) หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับผู้เดินทางมาพักค้างคืน 

พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล 
ลอดจ์ ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) และที่พักบนเรือแบบบ้าน (House Boat) เป็นต้น 

สถำนท่ีเพื่อกำรพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม (Non-Hotel Lodging Place) หมายถึง สถานที่
พักอ่ืนใดที่ไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตามข้อยกเว้นใน มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม  
พ.ศ. 2547 ที่มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้ง
เผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
       DPU
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วิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 

 
ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business) เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งของอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและจัดว่าเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง  เพราะมีนิติสัมพันธ์ 
ที่ เ ร่ิมต้นจากผู้ประกอบการไปสู่นักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านข้อจ ากัดของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปถึงจุดหมายปลายทางทุกแห่งได้ครบถ้วนภายในเวลา
หนึ่งวัน ท าให้นักท่องเที่ยวมีความจ าเป็นต้องพักค้างคืนในระหว่างเดินทาง จึงเป็นช่องทางให้ธุรกิจที่
พักแรมเข้ามารองรับ และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมซึ่งอยู่ในฐานะของนักลงทุนก็ย่อมมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับผลก าไรมาก ๆ และการคืนทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงท าให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
จากนักท่องเที่ยวผู้มาพัก โดยไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการควรตอบแทนให้แก่
นักท่องเที่ยวในรูปของมาตรฐานการบริการที่ดี ถูกสุขลักษณะและมีสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สินเลยแต่อย่างใด รวมทั้งขาดความระมัดระวังที่จะไม่ด าเนินธุรกิจให้มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าโลกแห่งการค้าเสรีที่ดี ควรปล่อยให้ธุรกิจต่าง ๆ เป็นไปตามกลไก 
ของตลาดที่มี  “การแข่งขัน” เป็นเคร่ืองมือควบคุมระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐควรเข้าไปมีบทบาท
แทรกแซงให้น้อยที่สุด แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ (End of Law) ของกฎหมายเอกชนที่ดี ควรจะต้อง
คุ้มครองประโยชน์ของทั้งปัจเจกชน และมหาชน เพื่อปกป้องผู้บริโภคที่มีฐานะอ่อนแอทางเศรษฐกิจ 
และรักษาความเป็นปึกแผ่นของสังคม กรณีเช่นนี้ ควรมีกฎหมายเข้ามาแทรกแซงด้วยวิธีการควบคุม
ธุรกิจที่พักแรมให้ด าเนินธุรกิจอย่างค านึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย 

ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเร่ืองของสิทธิ และเสรีภาพ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการเข้าท าสัญญาของเอกชน และ การเข้าแทรกแซงการเข้าท าสัญญาโดยรัฐให้เข้าใจเสียก่อน 
แล้วจึงศึกษาถึงแนวคิดของการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยในบทต่อไป 
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2.1  หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ 
 2.1.1  ความหมายของค าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” 

เมื่อพิจารณาค าว่า “สิทธิ” หรือ “สิทธิ์” ตามความหมายทั่วไปที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง อ านาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิ และหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ รวมถึงอ านาจที่จะกระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระโดยได้รับ
การรับรองจากกฎหมาย1  

แต่ส าหรับสิทธิ (Right) ที่เป็นความเข้าใจในภาษากฎหมายนั้น ศาสตราจารย์ ดร.หยุด 
แสงอุทัย ได้ให้ความหมายว่า “สิทธิ” หมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง และคุ้มครองให้  
และเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ประโยชน์แก่บุคคลไว้โดยเฉพาะเจาะจง และกฎหมายคุ้มครอง
ประโยชน์นี้ โดยบุคคลผู้ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิทางศาล2 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สมยศ  
เชื้อไทย ได้อธิบายว่าสิทธิ หมายถึงความถูกต้อง หรือความชอบธรรม เพราะสิทธิในภาษาอังกฤษ 
เรียกว่า “Right” ส่วนภาษาเยอรมันเรียกว่า  “Recht” และ “Jus” มาจากภาษาละตินที่หมายถึง 
ความรับผิดชอบหรือความถูกต้องซึ่งหากชาวอังกฤษพูดว่า  It is right. ย่อมหมายความว่ามีความ
ถูกต้องที่จะท า เช่นนี้ในทัศนะของชาวอังกฤษค าว่าสิทธิของเขาและความถูกต้องจึงถือเป็นค า
เดียวกัน3  

นอกจากนี้ เมื่อมีสิทธิแล้วก็ย่อมที่จะมี “หน้าที่ (Duty)” เป็นสิ่งคู่กันไปเสมอเพราะ 
เมื่อบุคคลมีสิทธิ  หรือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองให้แล้ว  บุคคลอ่ืนย่อมต้องมีหน้าที่ที่จะ 
ไม่รบกวนขัดขวางต่อสิทธินั้น4 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์เห็นว่าหน้าที่ถือเป็นความ 
ชอบธรรมเช่นเดียวกับสิทธิ แต่เป็นความชอบธรรมในลักษณะของความผูกพันให้บุคคลตกอยู่ใน
สถานะที่ต้องกระท า หรืองดเว้นกระท า หรือยอมให้เขากระท าการเพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์
อันชอบธรรมของบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธินั้น5  

                                                        
1 จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 1193), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์. 
2  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (น. 188), โดย หยุด แสงอุทัย, 2533, กรุงเทพฯ: เจริญผล. 
3  จาก ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป (น. 130), โดย สมยศ เช้ือไทย, 2553, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
4  จาก หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (น. 50), โดย ณัฐกร วิทิตานนท์, 2557, กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์. 
5  จาก กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป (น. 85-86), โดย ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526, กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

บริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ส่วนค าว่า “เสรีภาพ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
ความสามารถที่จะกระท าการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพ 
ในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะท าจะพูดโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน6 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้อธิบายว่า “เสรีภาพ” คือประโยชน์ในลักษณะ
ที่บุคคลจะกระท าการใด ๆ โดยไม่ถูกบังคับ หรือภายใต้อาณัติ  อันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกร้อง  
หรือด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพ จึงมีความแตกต่างกับ “สิทธิ” ในแง่ที่การจะได้รับประโยชน์
ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ จะต้องด าเนินการเรียกร้องเอาจากบุคคลอ่ืน 7 ซึ่งกรณีสิทธิ 
ทางแพ่ง หรือสิทธิทางเอกชน ผู้ทรงสิทธิย่อมต้องเรียกร้องเอาจากบุคคลทั่วไป หรือปัจเจกบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง  

จากความหมายข้างต้นอาจสรุปได้ว่า “สิทธิ” หมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง และ
คุ้มครองให้ หรืออ านาจอันถูกต้องชอบธรรมที่จะกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ที่กฎหมาย
รับรองให้ได้อย่างอิสระ ซึ่งผูกพันให้บุคคลอ่ืนมีหน้าที่ต้องเคารพและไม่กระท าการขัดขวางการใช้
สิทธิอันชอบธรรมของผู้นั้น ส่วนค าว่า “เสรีภาพ” หมายถึงความมีอิสระ (Freedom) ที่จะกระท าการ 
หรืองดเว้นกระท าการ โดยไม่ถูกบังคับ หรือไม่อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลหรืออ านาจใด ๆ  
 2.1.2  หน้าที่ของรัฐต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

เนื่องจากสิทธิหมายถึงประโยชน์ หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่
บุคคล จึงก่อให้ทั้งรัฐ และเอกชนด้วยกันอยู่ในภาวะที่ถูกผูกพัน ซึ่งเรียกว่า “หน้าที่” โดยผู้ที่มีหน้าที่
จะเลือกไม่ปฏิบัติ หรือไม่เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่ได้ 

ส าหรับหน้าที่ รัฐต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น มาจากเหตุผลที่ ว่ า 
เมื่อบทบัญญัติกฎหมายได้รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้แล้ว  รัฐจ าต้องเข้ามาอ านวยการ 
ให้บุคคลได้รับประโยชน์ตามสิทธินั้น เช่นเดียวกับเสรีภาพที่มีสภาพเป็นประโยชน์ในแง่ของ
ความสามารถที่จะกระท าการได้อย่างอิสระหรือไม่ถูกบังคับให้กระท าการใด ๆ  

ด้วยเหตุนี้ จึงอาจแยกหน้าที่ของรัฐต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ 2 ประการดังนี้8  
ประการแรก “หน้าที่กระท าการ” กล่าวคือรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการด้วยการกระท า 

ของรัฐเอง เพื่อให้สมประโยชน์แก่สิทธิของบุคคลนั้น เช่น สิทธิของผู้บริโภคมีขึ้นตามที่กฎหมาย

                                                        
6  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 1217). เล่มเดิม. 
7  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

(น. 47-48), โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
8  จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 241), โดย วิษณุ เครืองาม, 2523, กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์.  

อ้างถึงใน หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (น. 56). เล่มเดิม. 
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รับรอง และคุ้มครองให้มีได้มากมายหลายฉบับ จึงท าให้รัฐมีหน้าที่หลักในการให้ความคุ้มครอง
ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วยการใช้กลไก และอ านาจบริหารจัดการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา หรือมาตรการทางปกครอง เพื่อด าเนินการให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัย และเป็นธรรม ซึ่งผลของหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิด “สิทธิในทางรับ (Positive Right)” 
อันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนจะเรียกร้องให้รัฐด าเนินการบางอย่างเพื่อคุ้มครองสิทธิของ 

ประการที่ 2 “หน้าที่งดเว้นกระท าการ” เนื่องจากบุคคลมีเสรีภาพที่จะกระท าการใด 
โดยอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับหรืออาณัติจากอ านาจอ่ืนใด ซึ่งความเป็นอิสระดังกล่าวย่อมหมาย
รวมถึงต้องปราศจากการแทรกแซงของรัฐ เช่น เมื่อประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง เสรีภาพในการชุมนุม เช่นนี้รัฐจะเข้าไปห้าม หรือปราบปรามไม่ได้ ซึ่งหน้าที่ของรัฐ
เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิด “สิทธิในทางปฏิเสธ (Negative Right)” ให้แก่ประชาชนซึ่งหมายถึงสิทธิที่จะ
ป้องกันเขตแดนสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลให้ปราศจากการแทรกแซงจากการใช้อ านาจรัฐ  
โดยประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้รัฐละเว้นไม่ล่วงล้ ากล้ ากรายในสิทธิของตน9  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าท าสัญญา 

กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่ก าหนดถึงความสัมพันธ์ของสถานะบุคคลระหว่าง
เอกชนและเอกชน ซึ่งคู่กรณมีีลักษณะที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีฝ่ายใดมีอ านาจเหนือกว่ากัน
เช่น ผู้ขาย และผู้ซื้อตามกฎหมายลักษณะซื้อขาย หรือกรณีรัฐวิสาหกิจเข้าท าสัญญาธุรกิจกับเอกชน 
จะต้องกระท าต่อกันในสถานะที่เป็นเอกชนเท่านั้นไม่ใช่การใช้อ านาจรัฐที่เหนือกว่า  หรือมีอีกฝ่าย
หนึ่งอยู่ในฐานะผู้ใต้ปกครองแต่อย่างใด10 

ปรัชญาของกฎหมายเอกชนมีว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้าม เอกชนจะก่อนิติสัมพันธ์กัน
อย่างไรก็ได้”11 ซึ่งมาจากแนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐศาสตร์ของ Adam Smith ที่มองว่าระบบ
เศรษฐกิจการค้าเสรี ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และการแข่งขันซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญส าหรับจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มี
อยู่อย่างไม่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลของความคิดเช่นนี้จะก่อให้เกิดความมั่งคั่ง 
แก่เศรษฐกิจของชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการด ารงชีพของประชากรให้สูงขึ้น  

                                                        
9  ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป (น. 136 -137). เล่มเดิม. 
10  แหล่งเดิม. 
11  จาก หลักกฎหมายเอกชน (เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค)  (น. 1), โดย 

กัลยา ตัณศิริ, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจเจกชนจะก่อนิติสัมพันธ์อย่างไรก็ได้  แต่การเข้าท าสัญญานั้น
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งจากที่ผู้วิจัยเคย
ได้รับถ่ายทอดวิธีคิดจาก รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ท าให้ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะ
กฎหมายเอกชนที่ดีจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของทั้งปัจเจกชน และมหาชน  
ท าให้พบว่าบางกรณีรัฐมีความจ าเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด เพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า 
(Protection of the Weak) เช่นกรณีที่ประโยชน์สาธารณะมีมากกว่าประโยชน์จากการใช้สิทธิ  และ
เสรีภาพของบุคคล หรือกรณีที่ต้องป้องกัน และแก้ไขการผูกขาด ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ทั้งนี้ในการเข้าท าสัญญามีทัศนะว่า “สัญญานั้นเป็นเสมือนฟันเฟืองที่หมุนไปตาม
เจตนาของบุคคล”12 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อสัญญาเป็นบ่อเกิดของมูลหนี้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมาย เช่นนี้บุคคลซึ่งก าลังจะถูกผูกพันให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการย่อมต้องมีความตั้งใจที่จะออกแบบ เลือกสรร และก าหนดเนื้อหาของความผูกพันนั้น 
ตามขอบเขตที่ตนสามารถยอมรับได้  เช่นนี้เจตนาของปัจเจกชนทั้งสองฝ่ายที่ เข้ามาร่วมกัน 
ก่อสัญญาขึ้น จึงเป็นเสมือนข้อปฏิบัติที่มีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากับกฎหมายที่สามารถใช้บังคับ
ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ปฏิบัติตามได้ ซึ่งเมื่อสัญญาเป็นกลไกที่มีความส าคัญ จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษารากฐาน และเหตุผลที่มาของแนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนให้เกิดการท าสัญญาในระบบธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมถึงอิสระและเสรีภาพของคู่สัญญาในการเข้าท าสัญญาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ และมีผลอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่กฎหมายจะยอมรับในการแสดงเจตนานั้น ซึ่งการที่มนุษย์มีเสรีภาพในการท าสัญญา  
จะท าให้มนุษย์มี อิสระอย่างเต็มที่ที่จะคิดค้นหาวิธี  และด าเนินการต่าง  ๆ ที่ เป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของตนและแข่งขันด้านธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกลไกทางการตลาดขึ้นมา
ส าหรับควบคุมกันเอง โดยที่รัฐไม่จ าต้องเข้าไปแทรกแซงในลักษณะเป็นการท าลายเสรีภาพทาง
ธุรกิจแต่อย่างใด 
 2.2.1  หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 

แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) เป็นความคิดที่ถือว่าเสรีภาพ และความเสมอภาคของ
ปัจเจกบุคคลเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด เพราะเชื่อว่าโดยพื้นฐานของมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นคนเลว  
แต่มนุษย์ เป็นสัตว์ที่มี เหตุผล 13 แนวคิดแบบเสรีนิยมมีการใช้แพร่หลายในนานาทัศนะ  
เช่น ทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางเศรษฐกิจ ซึ่งส าหรับแนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 

                                                        
12  จาก กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบัน และปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (น. 1), โดย 

ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
13  วิกิพิเดีย. (ม.ป.ป.). เสรีนิยม. สืบค้น 25 กรกฎาคม 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/เสรีนิยม 
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(Economic Freedom) ที่เห็นว่าเอกชนสมควรเป็นเจ้าของทรัพย์สินและมีเสรีภาพในการแข่งขัน 
ตลอดจนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรี โดยที่รัฐควรเข้ามายุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุด14  

แนวคิดดังกล่าวได้ก่อเกิดนักคิดที่ชื่อว่า “Adam Smith”15 ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาว 
สก็อตแลนด์ และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ โดยอดัม สมิธเชื่อมั่นในสิทธิ 
ของบุคคลที่จะสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างเสรี  โดยไม่ต้องตกเป็นหุ่นเชิด
ของสมาคมอาชีพ หรือรัฐ16 ซึ่งอดัม สมิธได้ค้นพบกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า “กลไกตลาด” 
โดยเขาได้เปรียบเสมือนว่าเป็นมือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand)17 ซึ่งมีแนวคิดว่าในโลกที่มีการค้า
เสรีและมีประชาชนสนใจแต่ผลประโยชน์ของตนเองนั้น “การแข่งขัน (Competition)” จะเป็นตัว
ควบคุมระบบเศรษฐกิจ และช่วยบังคับไม่ให้มีการผูกขาดเกิดขึ้น เพราะการที่มีผู้ขายจ านวนมากราย
ย่อมเป็นกลไกควบคุมไม่ให้ธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งราคาสินค้า และบริการที่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคจนเกินไป อีกทั้งยังกระตุ้นให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
และจะไม่ท าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด หรือขาดตลาดอีกด้วย เช่นน้ี รัฐบาลจึงควรปล่อยให้เอกชน
ด าเนินธุรกิจของตนโดยเสรี (Laissez-Faire, Laissez-Passer) กล่าวคือ รัฐบาลควรปล่อยให้เอกชน
ด าเนินงานไปโดยล าพัง และตามสถานการณ์ที่ เป็นอยู่  (Let alone, Let be) โดยไม่ควรเข้าไป
แทรกแซงการด าเนินงานเหล่านั้น18  

2.2.2  หลักเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา 
ก่อนอ่ืนจ าต้องศึกษาถึง “หลักอิสระทางแพ่ง (Private Autonomy) ” เสียก่อน เพราะ

หลักเสรีภาพในการท าสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของดังกล่าว ซึ่ง “หลักอิสระทางแพ่ง” หมายถึง 
อ านาจของเอกชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเอง และด้วยตนเอง 

                                                        
14  ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม. สืบค้น 25 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/05/page12.html 
15  งานเขียนที่มีช่ือเสียงอย่างมากของอดัม สมิธ คือ “การสอบสวนธรรมชาติ และสาเหตุแห่งความมั่งคั่ง

ของประชาชาติ (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) ” โดยพยายามตอบปัญหาว่า  
“ท าอย่างไรประเทศจึงจะมั่งคั่ง ร่ ารวย และจะเช่ือมโยงธุรกิจของเอกชนให้ผสมผสานกับสังคมได้อย่างไร. จาก  
วิกิพิเดีย. (ม.ป.ป). ความมั่งคั่งของประชาชาติ. สืบค้น 25 กรกฎาคม 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki 

16  วิกิพิเดีย. (ม.ป.ป.). อดัม สมิธ.  สืบค้น 25 กรกฎาคม 2557 , จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/
อดัมสมิธ. 

17  จาก ปรัชญาเศรษฐกิจและสังคม (น. 108), โดย วิทยา เชียงกูล, 2551, กรุงเทพฯ: สายธาร. 
18  จัตุเศรษฐธรรม. แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของส านักคลาสิค: อดัม สมิท (Adam Smith). สืบค้น 

25 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.gotoknow.org/posts/468355 
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ทั้งในทางส่วนตัวหรือในทางทรัพย์สิน19 ซึ่งในทางส่วนตัวอาจเป็นเร่ืองการประกอบอาชีพ  
การเปลี่ยนชื่อหรือการเปลี่ยนสัญชาต ิเป็นต้น ส่วนในทางทรัพย์สิน ได้แก่การซื้อขาย หรือประกอบ
ธุรกิจต่าง ๆ  

โดยหลักอิสระทางแพ่ง เกิดขึ้นจากแนวคิดที่มองว่า “ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วน
แต่มีเหตุผลในตัวเอง” และ “ปัจเจกชนมีอิสระ และเสรีภาพที่จะท าอะไรได้ด้วยตนเอง เพราะบุคคล
แต่ละคนมีเสรีภาพที่จะท าสัญญาผูกมัดตนเอง และการที่จะจ ากัดเสรีภาพนั้นได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น
ยินยอมจ ากัดเสรีภาพด้วยตนเอง” 20 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้ปัจเจกชนมีเสรีภาพที่จะท าสัญญา
มากขึ้นเพราะปัจเจกชนทุกคนล้วนแต่มีอิสระและเสรีภาพที่จะก าหนดเจตนาของเราเองอย่างไร 
ก็ได้ตามที่ต้องการและเห็นสมควร ซึ่งเมื่อเราประสงค์จะใช้อิสระนี้แล้ว กฎหมายก็จะเข้ามารองรับ
ในสิ่งที่เราท านั้นให้บังเกิดผลในทางกฎหมายขึ้นได้21  

หลักอิสระทางแพ่งเป็นหลักการที่กว้างกว่าหลักเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา เพราะอาจ
มีเพียงแค่บุคคลฝ่ายเดียว หรือ สองฝ่าย หรือหลายฝ่ายก็ได้ และยังสามารถใช้จัดการได้ทั้งเร่ือง
ส่วนตัว และเร่ืองทรัพย์สินได้เช่นกัน แต่หากเป็นหลักเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา จะท าเพียง 
ฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่จะต้องเป็นการใช้เสรีภาพร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะของสัญญาเพราะหลักดังกล่าว
ต้องอาศัยบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปในการท าสัญญา และใช้ส าหรับการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของคู่สัญญาเท่านั้น22  

ทั้งนี้ ค าว่า “สัญญา (Contract)” ซึ่งหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
นั้น ได้มีนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้นิยามความหมายไว้ทั้งกว้าง และแคบดังนี้  

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทรงให้นิยาม “สัญญา” แปลว่า 
ความยินยอมทั้งฤามากกว่า 2 ฝ่ายในการที่จะกระท า ฤาละเว้นกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง23  

ศาสตราจารย์ ร.แลงกาต์ ชาวฝร่ังเศสผู้มีบทบาทในการวางรากฐานระบบกฎหมายไทย 
ได้ให้นิยามของ “สัญญา” 24 ว่าหมายถึงข้อตกลงของเจตนาอันเกิดขึ้นโดยอิสระในระหว่างหลายฝ่าย 
โดยฝ่ายหนึ่งรับรองแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าจะปฏิบัติตามวัตถุแห่งสัญญาให้เป็นคุณแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  

                                                        
19  จาก ค าอธิบายกฎหมายลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้  (น. 19-20), โดย ศนันท์กรณ์ (จ าปี)  

โสตถิพันธุ ์ก, 2546, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
20  จาก ค าอธิบายนิติกรรม และสัญญา (น. 281), โดย ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธุ์ ข, 2554, กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน. 
21  แหล่งเดิม.  
22  แหล่งเดิม. 
23  หลักกฎหมายเอกชน (เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) (น. 5). เล่มเดิม. 
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หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช เห็นว่า “สัญญา คือความตกลงที่ก่อให้เกิดหนี้”25 ซึ่ง 
ถือเป็นทัศนะที่สอดคล้องกับศาสตราจารย์ เสริม วินิจฉัยกุล ที่เห็นว่า “สัญญา หมายถึงความตกลง  

อันก่อให้เกิดหนี้ขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งจะต้องกระท าการ หรือละเว้น
กระท าการให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง”26 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ จิ๊ด เศรษฐบุตร ได้ให้ความหมายของสัญญา 
ในเชิงขยายความว่า สัญญาเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง แต่เป็นประเภทที่ส าคัญ เพราะก่อให้เกิดหนี้
มากกว่านิติกรรมประเภทที่เรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียว27  

จากนิยามที่ผู้มีคุณูปการต่อแวดวงกฎหมายไทยได้ให้ไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอสรุปว่า 
“สัญญา” หมายถึงข้อตกลงที่เกิดขึ้นร่วมกัน ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากเจตนาอิสระที่
ท าขึ้นเพื่อผูกพัน และก่อให้เกิดหนี้อันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม 

ส่วนค าว่า “เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท าสัญญา” จ าต้องพิจารณาใน 2 แง่มุมดังนี้28  
1)  ในแง่ของการเข้ามาตกลงท าสัญญา มีทั้งในเชิงบวก (Positive Sense) ซึ่งเป็น

เสรีภาพในการเร่ิมต้น ด าเนินต่อ หรือระงับกระบวนการก่อให้เกิดสัญญา และในเชิงปฏิเสธ 
(Negative Sense) คือการไม่ท าสัญญา หรือระงับกระบวนการเจรจาด้วยการถอนค าเสนอ หรือ
ยกเลิกการเจรจา  

2)  ในแง่ของเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงเมื่อเกิดสัญญาขึ้นแล้ว ซึ่งมาจากเหตุผลที่ว่า
เมื่อรัฐรับรองเสรีภาพของปัจเจกชนที่มีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนสัญญาเกิดขึ้นแล้ว รัฐจะเข้าไปแทรกแซง 
ท าลาย เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คู่สัญญาใช้เสรีภาพก าหนดไว้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้  

ส าหรับลักษณะของเสรีภาพในการท าสัญญานั้น เร่ิมต้นตั้งแต่มีการคิดที่จะท าสัญญา 
เมื่อคิดรอบคอบแล้วจึงน ามาสู่เสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะท าสัญญาหรือไม่ และจะเลือกท าสัญญา
กับใคร ท าสัญญาอะไร มีวัตถุประสงค์หรือมีเนื้อหาของสัญญาอย่างไร ซึ่งเมื่อตัดสินใจได้แล้ว  
ก็มีเสรีภาพที่จะแสดงเจตนาออกมาด้วยวิธีการที่ต้องการ และก าหนดให้เจตนาที่แสดงออกมานั้น

                                                                                                                                                               
24  จาก “ค าสอนนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม 2  

(น. 16), โดย ร.แลงกาต์, 2526, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์. 
25  จาก กฎหมายอังกฤษว่าด้วยลักษณะสัญญา ละเมิด (น. 1), โดย เสนีย์ ปราโมช, 2479, กรุงเทพฯ:  

สุวรรณศรี. 
26  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (น. 361), โดย เสริม วินิจฉัยกุล, 2515, นครหลวง

กรุงเทพธนบุรี: กรมสรรพสามิต. 
27  จาก หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะนิติกรรมและหนี้, โดย จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2522, กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ์. 
28  ค าอธิบายนิติกรรม และสัญญา (น. 279). เล่มเดิม. 
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ก่อให้เกิดผลตามประสงค์29 ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ได้อธิบาย ถึงลักษณะ 
ที่เป็นรูปธรรมของหลักเสรีภาพในการท าสัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมที่ชัด เจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้30 กล่าวคือบุคคลย่อมมีอิสระและเสรีภาพที่จะคิดและตัดสินใจว่าจะท า
สัญญานั้นหรือไม่ ซึ่งอาจท าสัญญานั้นด้วยตัวเราเอง หรืออาจจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนไปท า
สัญญาแทน และมีเสรีภาพในการก าหนดเนื้อหาในสัญญานั้นอย่างไรก็ได้ แม้ในบางคร้ังเนื้อหาที่
ก าหนดอาจแตกต่างจากกฎหมายก าหนดก็ได้ แต่จะต้องไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดประเภทของสัญญาให้มีลักษณะ
แตกต่างไปจากประเภทที่ก าหนดไว้ในกฎหมายก็ท าได้  รวมถึงจะใช้วิธีใด ๆ ในการเข้าท าสัญญา 
ก็ได้ และทัศนะที่แสดงถึงความมีอิสระและเสรีภาพสูงสุดก็คือ การมีอิสระ และเสรีภาพที่จะให้
เหตุผลส่วนตัวในการเข้าท าสัญญาหรือไม่ก็ได้  

อย่างไรก็ตาม อิสระและเสรีภาพจ าเป็นต้องอยู่ภายในกรอบและมีขอบเขตบังคับ  
ซึ่งค าว่า “กรอบ” ในที่นี้ หมายถึง บทบัญญัติของกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งปัจเจกชนจะก้าวล่วงออกนอกกรอบไม่ได้ มิเช่นนั้นเท่ากับว่าปัจเจกชนได้ใช้
เสรีภาพของตนรุกล้ าก้ าเกินเข้าไปในเขตแดนแห่งเสรีภาพของบุคคลอ่ืนแล้ว 31 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
กฎหมายจะสร้างกลไกต่อต้านการมีผลของสัญญาขึ้นมา  เช่น การเสียเปล่าของโมฆะกรรม  
การไม่ให้ข้อตกลงมีผลผูกพันตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิเสธในเชิงไม่รับรองให้สัญญานั้นเป็น
การกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย  

ด้วยเหตุนี้จึงอาจสรุปได้ว่าหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Expression) 
เป็นหลักการพื้นฐานของการเข้าท านิติกรรมและสัญญาทุกชนิด และมีรากฐานความคิดมาจากหลัก
อิสระทางแพ่งโดยพยายามบอกว่าในฐานะที่เป็นปัจเจกชน บุคคลแต่ละคนย่อมมีอิสระ เสรีภาพ 
และอ านาจที่จะตัดสินใจจัดการทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของตนเองอย่างไรก็ได้ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย ซึ่งเสรีภาพของบุคคลที่จะท าสัญญานั้น เร่ิมตั้งแต่การคิดที่จะเข้าท าสัญญา ซึ่งเมื่อคิด 
รอบคอบแล้ว ก็น ามาสู่การตัดสินใจว่าจะท าสัญญาหรือไม่ ท ากับบุคคลใด และต้องการให้สัญญามี
วัตถุประสงค์และเนื้อหาของสัญญามีลักษณะอย่างไร โดยเมื่อตัดสินใจได้แล้ว จึงแสดงเจตนา
ออกมาเพื่อก่อให้เกิดผลตามที่ตนประสงค์ อันเป็นการกระท าด้วยความสมัครใจ และด้วยการ
ตัดสินใจของตนเอง ไม่ได้กระท าไปเพราะถูกหลอกลวง ข่มขู่ เข้าใจผิด หรือมีปัจจัยอ่ืนใดมา

                                                        
29  แหล่งเดิม.  
30  แหล่งเดิม. 
31  แหล่งเดิม. 
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แทรกแซง แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าไปในกรอบของกฎหมายและไม่ได้ล่วงล้ าสิทธิของผู้ อ่ืน  
เพราะจะต้องค านึงหลักนิติรัฐที่ใช้กับรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 
กับหลักเสรปีระชาธิปไตยในด้านความเสมอภาคเท่าเทียมกันของปัจเจกชนด้วย 
 2.2.3  หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา 

เมื่อรัฐยอมรับให้ประชาชนมีอิสระ และเสรีภาพในการคิด ตกลงใจ และลงมือเข้าท า
สัญญา รวมไปถึงให้อิสระในการก าหนดคู่สัญญา เน้ือหาของสัญญาหรือวิธีการท าสัญญาแล้ว เช่นนี้
หากประชาชนก่อสัญญาขึ้นโดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรม
อันดีของประชาชนแล้ว รัฐจึงจ าต้องสร้างกลไกยืนยันให้ข้อตกลงในระหว่างคู่สัญญามีผลใช้บังคับ
ได้อย่างแน่นอนตามเจตนาที่คู่สัญญาก่อไว้ร่วมกันด้วย ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าวเรียกว่า “หลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา (The Autonomy of the Will)” 

หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาเป็นหลักที่อาศัยเหตุผลทางนิติปรัชญาว่าด้วย
ความสัมพันธ์ทางหนี้อันอยู่บนรากฐานของ “เจตนาของบุคคล”32 หลักดังกล่าวเกิดขึ้นมาจาก  
“หลักปัจเจกชนนิยม (Individualism)” ซึ่งถูกน ามาใช้ต่อสู้ทางความคิด และการเมืองใน ค.ศ. 18 
เพราะหลักปัจเจกชนนิยมยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวตามธรรมชาติ  รัฐมีหน้าที่ต้อง
รับรู้ และรับรองรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้  มิใช่ท าลาย  
หรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพเหล่านั้น แนวคิดเช่นนี้ท าให้  เจตนาของบุคคลมีความศักดิ์สิทธิ์ และ 
เป็นอิสระที่จะผูกนิติสัมพันธ์ใด ๆ ก็ได้ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลไม่ถูกผูกพันในหนี้ที่เขาไม่ได้ตกลง
ยินยอมด้วย และผลในทางกลับกัน หนี้ที่เกิดขึ้นจากเจตนาของเขาย่อมผูกมัดบังคับแก่ผู้ที่ตกลงท า
สัญญานั้นด้วย เพราะการมีเสรีภาพ ย่อมหมายถึงการที่บุคคลมีความสามารถที่จะถูกบังคับด้วย
ตัวเอง ดังจะเห็นได้จาก การมีเจตนาผูกมัดตัวเองด้วยสัญญานั้น จะท าได้ต่อเมื่อมีเสรีภาพเท่านั้น  
ซึ่งหากเสรีภาพไม่มีอยู่ ย่อมท าให้บุคคลไม่มีอ านาจเหนือตัวเองที่จะจ ากัดตัวเองได้33 

ทั้งนี้ทฤษฎีปัจเจกชนนิยมได้ให้ความส าคัญกับเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์อย่างมาก
เพราะเชื่อว่า “เจตนา” คือหลักพื้นฐานของเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ 
ที่ก าหนดผลของสัญญา กล่าวคือ เมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญาตามเนื้อความที่ได้ 
ตกลงกัน ซึ่งความผูกพันดังกล่าวมีความแน่นอนและศักดิ์สิทธิ์ ถึงขนาดที่ว่าแม้จะมีการบัญญัติ

                                                        
32  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบัน และปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (น. 12). เล่มเดิม. 
33  แหล่งเดิม. 
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กฎหมายใหม่ออกใช้บังคับ โดยมีหลักเกณฑ์ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ใช้บังคับสัญญานั้น 
กฎเกณฑ์ใหม่ก็ไม่มีผลกระทบต่อความผูกพันตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแต่อย่างใด34 

ส าหรับสิ่งที่บ่งชี้ว่าหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา ถือเป็นเคร่ืองมือกลไก
ส าหรับยืนยันว่าสัญญานั้นมีผลบังคับใช้ได้แน่นอน ก็คือแนวคิดเร่ือง “สัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta 
Sunt Servanda) ” ที่แสดงเหตุผลว่า สัญญาที่มาจากความยินยอมของคู่กรณีและท าขึ้นโดยถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว กฎหมายย่อมบังคับให้มีผลผูกพันเป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญา  ซึ่งในเร่ืองนี้ 
ศาสตราจารย์ จรัญ ภัคดธีนากุล ได้เคยถ่ายทอดความคิดให้แก่ผู้วิจัยไว้ว่า หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการ
แสดงเจตนา คือผลแห่งสัญญาที่ท าให้คู่สัญญาจะต้องถูกผูกพันตามเนื้อความที่ได้แสดงเจตนากันไว้ 
ซึ่งหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ย่อมตกเป็นเป็นฝ่ายผิดสัญญา อันท าให้เกิดสิทธิแก่ฝ่ายตรง
ข้ามที่จะเลือกบังคับได้ 2 ประการ คือ 1) ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นเสีย แต่จะต้องเข้าเงื่อนไขแห่ง
การผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ และได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว  
หรือ 2) ฟ้องบังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาปฏิบัติตามเนื้อความที่ผิดสัญญานั้น โดยไม่จ าต้องบอกเลิก
สัญญาซึ่งเป็นการใช้สิทธิบังคับช าระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง (Specific Performance) 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงการเข้าท าสัญญา 

เน่ืองจากกฎหมายเอกชนที่ดีและมีคุณค่า (Value) ตามแนวคิดของท่านรองศาสตราจารย์ 
ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์นั้น จะมีเพียงคุณธรรมที่ป้องกันประโยชน์ของปัจเจกชน (Individualistic 
Conception) แต่เพียงด้านเดียวย่อมไม่ได้  แต่จะต้องมีวัตถุประสงค์  (End of Law) เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ทั้งปัจเจกชนและมหาชน เพื่อรับรองความเป็นปึกแผ่นของสังคม (Social Solidarity) และ
ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า (Protection of the Weak) ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวคิดที่คุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ที่ใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมส่วนใหญ่ ไม่ใช่ประโยชน์ 
ของบุคคลคนเดียว ด้วยเหตุน้ีกฎหมายจึงต้องเข้ามาแทรกแซงการแสดงเจตนา และการเข้าท าสัญญา
ของเอกชน ด้วยวิธีการน าหลักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  เช่น หลักสุจริต ทฤษฎีการไม่ให้
ความส าคัญกับการเข้าท าสัญญา มาก าหนดเป็นข้อยกเว้นของหลักการเข้าท าสัญญาข้างต้น  
โดยแทรกแซงให้ไม่อาจใช้บังคับได้เต็มตามเน้ือความของสัญญา หรือไม่มีผลใช้บังคับตามเนื้อความ
ได้เลย เพื่อใช้คุ้มครองผู้บริโภคที่มักเป็นฝ่ายที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าซึ่งมักเป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแสวงหาประโยชน์โดยขาดจริยธรรมได้  
  

                                                        
34  แหล่งเดิม. 
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 2.3.1  แนวคิดของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอยู่ในฐานะเสียเปรียบต่อผู้ประกอบอาชีพ 
ผู้บริโภค (Consumer) จัดว่าเป็นผู้ซึ่งมีสภาพอ่อนแอทางเศรษฐกิจ  (The weak of 

Economic) เพราะเป็นเพียงบุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่ง เข้ามาเป็นคู่สัญญาในการรับบริการหรือ 
ซื้อสินค้าเพื่อน าไปใช้ส าหรับ กิน เสพ ใช้สิ้นเปลือง ใช้สอย หรือจับจ่าย เป็นต้น กล่าวคือไม่ใช่การ
ซื้อสินค้า หรือบริการไปเพื่อการค้าหรือแสวงหาก าไรต่ออีกทอดหนึ่งนั่นเอง เช่นนี้ผู้บริโภคจึงย่อม
มีความรู้ทางเทคโนโลยี การตลาด และการเจรจาต่อรองที่ด้อยกว่าผู้ขาย หรือผู้ให้บริการอย่างมาก 
เพราะผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการนั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการค้าของตน และมีอ านาจ
ในทางเศรษฐกิจที่มากกว่า จึงอยู่ในฐานะได้เปรียบที่จะสร้างกลยุทธ์ก าหนดนิติสัมพันธ์ คุณภาพ 
เงื่อนไข ตั้งราคาสินค้า และบริการอย่างไรก็ได้  

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้เกิดความเสียเปรียบดังกล่าว เกิดขึ้นจาก 
“อ านาจต่อรองในการท าสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกัน” อันเป็นความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ
การที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งมีความรู้ทางเทคนิค มีลักษณะการผลิตสินค้า 
และบริการในจ านวนมาก (Mass Product) จึงท าให้มีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น
เพียงบุคคลที่ใช้ชีวิตประจ าวันซื้อสินค้า และบริการเพื่อเลี้ยงชีพตามปกติ จึงท าให้ผู้บริโภคอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบ และต้องจ านนต่อการเข้าผูกพันตามสัญญาทั้งด้านราคา เงื่อนไขและคุณภาพ 
ของสินค้าและบริการที่ออกสู่ท้องตลาด แนวคิดเช่นนี้จึงจุดประกายให้ทุกประเทศตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในฐานะด้อยกว่าภาคธุรกิจ  ทั้งด้านความรู้ทางเทคนิค 
และอ านาจต่อรองเจรจาในคุณภาพ ราคาของสินค้า และบริการอีกด้วย 
 2.3.2  แนวคิดเร่ืองกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับการประกอบธุรกิจ 

ในเบื้องต้นจะต้องท าการศึกษาถึงค าว่า “ธุรกิจ” เสียก่อน ซึ่งตามพจนานุกรม Black’s 
Law “ธุรกิจ (Business)” หมายความว่า การประกอบการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งด าเนินการเพื่อแสวงหา
ผลก าไรเป็นอาชีพหรือการจ้างงานตามปกติวิสัยในการท ามาหาเลี้ยงชีพ หรือผลประโยชน์35  

ส่วนพจนานุกรมเกี่ยวกับธุรกิจ  ที่ชื่อว่า “The Oxford Dictionary for the Business 
World” ได้นิยามค าว่า “ธุรกิจ” หมายถึงอาชีพและวิชาชีพในทางปกติธรรมดาของบุคคลและ 
ยังรวมถึงการซื้อและการขายในทางการค้าด้วย36  

                                                        
35  From Black’s law Dictionary (p. 211), by Bryan A. Garner, 2004. 
36  OXFORD UNIVERSITY PRESS (p. 107), 1993. 
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จากนิยามข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ธุรกิจ หมายถึง การด าเนินงานที่ท าเป็นอาชีพประจ า  
หรือชั่ วคราวที่ ไม่ใช่การท าให้ เปล่า  แต่มีวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่ งประโยชน์หรือผลก าไร 
จากงานนั้น 

ทั้งนี้ ตามหลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับกันว่ารัฐไม่สมควรออกกฎหมายมา
บังคับว่าธุรกิจต่าง ๆ จะต้องประกอบกิจการไปในในลักษณะใดเพราะรัฐควรปล่อยให้ธุรกิจต่าง ๆ 
ได้ด าเนินงานของตนไปตามกลไกของตลาด ซึ่งหากพบว่าธุรกิจใดประสบภาวะขาดทุนและ
ล้มเหลวกิจการนั้นก็จะไม่สามารถอยู่ได้และต้องล้มเลิกไปเองตามสภาพของเร่ือง  รัฐมีแต่เพียง
หน้าที่ดูแลให้การประกอบธุรกิจนั้นอยู่ภายใต้กฎและกติกาอย่างเดียวเท่านั้น เพราะกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ไม่อาจน ามาทดแทนการท างานของกลไกตลาดได้ แต่การประกอบธุรกิจควรเป็นไป
ตามหลักอุปสงค์และอุปทานจึงจะถูกต้องสมควรมากที่สุด37  

อนึ่ง แต่เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจบางอย่างอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ 
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคม รัฐจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาส าหรับควบคุมก ากับผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความ 
เป็นธรรมทางการค้า และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นใน
สังคมอีกด้วย 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปซึ่งได้แก่ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง องค์การธุรกิจ วิธีการหาแหล่งเงินทุน การบริหารงานบุคคล การรักษา
คุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากหน้าที่ทั่วไป กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า 
และบริการอาจต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมาย และการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการบางประเภท 
ก็อาจถูกก าหนดให้ต้องขออนุญาตเสียก่อน ส่วนเสรีภาพในการก าหนดราคานั้น รัฐบาลอาจเข้ามา
ก ากับการตั้งราคาและเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม  ตลอดจน 
การโฆษณาสินค้าและบริการก็อยู่ภายใต้การควบคุมก ากับการใช้ข้อความ วิธีการโฆษณา จ ากัดเวลา 
และขั้นตอนการอนุญาตเสียก่อนจึงจะด าเนินการโฆษณาสินค้า หรือบริการน้ันได้  

นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าและบริการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดออกไปแล้ว 
แต่หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจในความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินค้า 

                                                        
37  จาก กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ (เอกสารประกอบการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ และการ

ภาษีอากร) (น. 131), โดย ไชยวัฒน์ บุนนาค, 2543, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ก็ยังไม่ได้หมดสิ้นไป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ก็ยังต้องรับผิดตามหลักเร่ืองความรับ
ผิดในผลิตภัณฑ์และความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอยู่นั่นเอง38 
  2.3.3  ทฤษฎีการไม่ให้ความส าคัญกับหลักการเข้าท าสัญญา 

จากหลักการที่เคยยึดถือว่า คู่สัญญาเท่านั้นที่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาได้  ซึ่งนานา
อารยประเทศได้มีการวิจารณ์โต้แย้งไว้ว่า หลักการเช่นนี้ย่อมท าให้ขาดความเหมาะสมในการให้
ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เพราะการให้ความส าคัญเฉพาะบุคคลในฐานะของคู่สัญญาเท่านั้น  
จะท าให้ผู้บริโภคที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี  
ไม่ควร ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกินไป39 

แนวคิดเร่ืองความรับผิดในความเสียหายที่ต้องอาศัยความผูกพันทางสัญญา ซึ่งหมายถึง 
หลักเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา มีลักษณะเป็นความ
รับผิดเฉพาะคู่กรณี (Privity of Contract) ซึ่งรองศาสตราจารย์ สุษม ศุภนิตย์ได้อธิบายไว้ว่าแนวคิด
ดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจเท่า  ๆ กันและมีระบบการค้า 
ที่แข่งขันที่ค่อนข้างสมบูรณ์เท่านั้น แต่หลักข้างต้นจะเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง เพราะตามสภาพความเป็นจริง ผู้บริโภคไม่จ าต้องบริโภคสินค้า 
หรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสัญญาเสมอไป เช่น นักท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาได้ใช้
บริการโฮมสเตย์ แล้วเกิดอุบัติเหตุภายในที่พักขึ้นกับตน เป็นต้น เน่ืองมาจากเหตุผลที่ว่า การบริโภค
เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านสถานะทางสังคม (Status 
Quo) ความสามารถของบุคคล (Capability) หรือข้อตกลงทางนิติกรรมสัญญาแต่อย่างใด  

ด้วยเหตุนี้กลไกที่จะท าให้ผู้บริโภคที่อาจไม่ใช่คู่สัญญาสามารถใช้สิทธิในฐานะ
ผู้บริโภคตามกฎหมายได้นั้น คือ “การปฏิเสธหลักเสรีภาพในการท าสัญญา และหลักความศักดิ์สิทธิ์
ในการแสดงเจตนา” รวมไปถึงการไม่น าหลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Privity of Contract) ที่มี
ลักษณะเป็นการรับผิดเฉพาะคู่สัญญามาใช้ก าหนดสถานะของผู้บริโภค แต่กฎหมายจะต้องขยาย
ความรับผิดของผู้ขายให้กว้างขึ้นไปถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาด้วย จึงจะท าให้ผู้บริโภคตาม
ความเป็นจริงสามารถใช้สิทธิของผู้บริโภคเพื่อขอรับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคได้อย่างแท้จริง 
 

                                                        
38  จาก ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  (น. 18 -19), โดย สุษม ศุภนิตย์ ก, 2548, กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
39  จาก องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (น. 27), โดย สุษม ศุภนิตย์ ข, 2544, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
การท่องเที่ยวจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง  เพราะประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยว 

ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภคและสินค้า ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรและบริการทางการท่องเที่ยว ส่วนผู้ผลิต 
ย่อมหมายถึง ผู้ประกอบการของธุรกิจบริการไม่ว่ารายใหญ่ หรือรายย่อย รวมไปถึงแรงงาน 
ที่ให้บริการแก่ธุรกิจนั้น ๆ ส่วนโรงงานที่ใช้ผลิตสินค้าก็เปรียบได้กับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
นั่นเอง40  

ค ำว่ำ อุตสำหกรรม (Industry) หมำยถึง กำรประกอบกิจกรรมด้วยกำรน ำปัจจัยกำรผลิต
ต่ำง ๆ ซึ่งได้แก่ เงินทุน แรงงำน วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวิธีกำรจัดกำรมำรวมกันเพื่อ
ผลิตสินค้ำ หรือบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่มีคุณค่ำต่อมนุษย์  เช่นนี้ จึงท ำให้บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนำ 
เห็นว่ำอุตสำหกรรมจึงอำจหมำยถึงแหล่งผลิต “บริกำร” ด้ำนควำมสะดวกสบำย หรือควำมพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้บริกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นโรงงำนที่ประกอบด้วยเคร่ืองจักรกลในกำรผลิตสินค้ำ  
ออกจ ำหน่ำยเลยก็ได้41 ส่วนค ำว่ำ “ท่องเที่ยว” (Tourism) หมำยถึง กำรเดินทำงจำกที่อยู่ถำวร 
ไปยังอีกที่หนึ่งเป็นกำรชั่วครำวและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นกำรหำเงิน หรือหำรำยได้42 

ด้วยเหตุนี้  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจึงหมำยถึง กำรประกอบกิจกรรมด้วยกำรน ำ
ปัจจัยกำรผลิตต่ำง  ๆ มำผลิตบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดควำมสะดวกสบำยหรือ 
ควำมพึงพอใจ และขำยบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวนั้นให้แก่นักท่องเที่ยว  หรือผู้ เยี่ยมเยือน 
จำกต่ำงประเทศ ซึ่งจะผลิตทั้งสินค้ำและบริกำรผสมกัน แต่ส่วนใหญ่จะผลิตบริกำรที่ไม่มีตัวตน
มำกกว่ำโดยปรำกฏให้เห็นในลักษณะของคุณค่ำทำงจิตใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ  เช่น ควำม 
พึงพอใจ ควำมสุข ควำมประทับใจ เป็นต้น  
 2.4.1  ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีลักษณะแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไป เพราะมีลักษณะ
ผสมผสานการผลิตสินค้าและการให้บริการเข้าด้วยกัน แต่ที่ปรากฏส่วนมาก มักมีลักษณะเป็นการ
ให้บริการเสียมากกว่า ซึ่งอาจจ าแนกลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้  

                                                        
40  จาก “แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 (น. 5), โดย สุวัฒน์ จุธากรณ์, 2554, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
41  จาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (น. 25-26), โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ก, 2548, กรุงเทพฯ: เพรส 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด. 
42  จาก ต าราประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

(น. 3),โดย ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์, 2552, กรุงเทพฯ: ซีวีแอล การพิมพ ์จ ากัด. 
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1)  เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Thing) กล่าวคือ “การสามารถ
สัมผัสได้” หมายถึง การรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง  5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และกายสัมผัส  
เช่น น้ าหอมย่อมต้องมีกลิ่นหอม หรือน้ าอัดลมย่อมต้องใช้ดื่มบริโภคได้ เป็นต้น แต่อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวปรากฏในรูปการให้บริการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ท าให้ไม่มีตัวตน จับต้อง
ไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับและน ากลับไปได้ ก็มีเพียงความทรงจ า ความสุข ความประทับใจ 
หรือความไม่พอใจในการให้บริการเท่านั้น 43 ซึ่งส่วนที่เห็นว่าจับต้องได้ แท้จริงแล้วเป็นเพียง
ตัวกลางน าไปสู่การได้รับประสบการณ์ที่ต้องการเท่านั้น เช่น การซื้อขายสินค้าที่ระลึก ถือเป็นเพียง
ผลพลอยได้จากการให้บริการเท่านั้น44  

2)  เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้  กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์  (Product)  
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ “บริการ” ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น45  
ท าให้สภาพการใช้มีอยู่เฉพาะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้นและบริการเป็นสิ่งที่จับต้องสัมผัสไม่ได้   
จึงท าให้ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ใช้ต่างเวลาได้ 46 ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการห้องพักจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะพักค้างคืนเท่านั้น ซึ่งหากไม่มีความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ก็จะเกิดการสูญเสียต้นทุน หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ขึ้นในเวลานั้น ซึ่งในทางตรงกันข้าม 
หากเป็นกรณีที่มีผู้ต้องการใช้บริการมาก  เช่น ช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์  ผู้ให้บริการ 
ก็ไม่สามารถเก็บรักษาห้องพักที่เคยไม่มีผู้ใช้บริการเมื่อคร้ังก่อนน ามาใช้ในวันใหม่ได้  

3)  เป็นอุตสาหกรรมที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตได้ยาก  กล่าวคือ  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ท าให้ผู้ให้บริการคาดการณ์  หรือคาดเดาล่วงหน้าได้ยาก  
เช่น โรคระบาด ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ  
โรคระบาด อุทกภัย แผ่นดินไหว เหตุธรณีพิบัต ิเป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ซึ่งเกิดจากตัวผู้ให้บริการ
อาจมีอารมณ ์ความเหน่ือยล้าหรือมีบุคลิกภาพ และปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน เป็นต้น 

                                                        
43  จาก “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 9), โดย ราณี อิสิชัยกุล, 2554, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
44  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (น. 38). เล่มเดิม. 
45  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (หน้าเดิม). เล่มเดิม. 
46  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (น. 38). เล่มเดิม. 
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ด้วยเหตุนี้ การท ามาตรฐานในการบริการให้อยู่ในระดับเดียวกัน หรือการควบคุมคุณภาพของ
บริการให้ได้ทั้งหมดก่อนถึงมือลูกค้า จึงเป็นเร่ืองที่ท าได้ยากอย่างยิ่ง47  
 2.4.2  ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  (Macroeconomics) พบว่า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอย่างมากโดยอาจ
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้

1)  ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ าต้องใช้
แรงงานมนุษย์ท าหน้าที่ให้บริการ จึงก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชนทั่วทุกภาค
ของประเทศ และเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น48 ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็ต้องน าเงินไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้า และบริการจากท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง
ช่วยสร้างงานและรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ก าลังอยู่ในฤดูกาลที่ว่างเว้นจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อประชาชน หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีรายได้
จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวแล้ว ประชาชนย่อมมีศักยภาพในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและ
บริการที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตต่อไปได้ ท าให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น อันเป็นเป็นผลดีต่อรายรับของประชาชน (Income) และเมื่อประชาชน
มีรายได้เกิดขึ้นย่อมเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบหนึ่ง (Wealth) ซึ่งจะสร้างรายรับให้แก่รัฐบาล 
(Government Receipt) ในรูปแบบของภาษีอากรอันท าให้รัฐมีงบประมาณส าหรับพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ 49  

2)  ความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ การที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์หนึ่งที่แฝงอยู่ คือ การเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในแง่ที่จะได้เรียนรู้ สัมผัส 
วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น50 
ซึ่งเมื่อวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้กลายเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว

                                                        
47  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 10). เล่มเดิม. 
48  จาก การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (น. 5-6), โดย นิคม จารุมณี, 2536, 

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
49  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 6-8). เล่มเดิม. 
50  แหล่งเดิม. 
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แล้ว ย่อมท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ท าให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนให้ยั่งยืนขึ้น51 
 2.4.3  ทฤษฎีมูลเหตุจูงใจของนักท่องเที่ยว  

มนุษย์มักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้รำงวัลแก่ตนเอง ภำยหลังจำกท ำงำนอย่ำง
เหน็ดเหนื่อยมำ ซึ่งปัจจัยที่ท ำให้มนุษย์ตัดสินใจออกเดินทำงถูกเรียกว่ำ “แรงจูงใจ (Motivation)”  
อันหมำยถึงเหตุผลที่มีน้ ำหนักที่ท ำให้บุคคลท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 52 โดยเป็นกำรศึกษำควำมต้องกำร
จ ำเป็น (Consumer Need) ของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภค เพื่อที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจได้
ถูกต้องและเหมำะสม53  

ทั้งนี้ ทฤษฎีล ำดับขั้นแห่งควำมต้องกำรจ ำเป็นของมำสโลว์ (Maslow’s General Theory 
of Human and Motivation)54 ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่น ำเสนอ 
เมื่อปี พ.ศ. 1970 ซึ่งได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยและใช้อ้ำงอิงกันมำก โดยอธิบำยว่ำ มนุษย์เป็น
สัตว์ที่มีควำมต้องกำร (Wanting Animal) และจะแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของตน ซึ่งอำจน ำมำใช้อธิบำย “มูลเหตุจูงใจให้อยำกเดินทำงท่องเที่ยว” นั้นได้แก่ มนุษย์ 
มีควำมต้องกำรค้นหำสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งจะช่วยท ำลำยควำมซ้ ำซำกจ ำเจในชีวิตประจ ำวันได้ (Escape 
from Mundane Environment)  และควำมต้องกำรคุณค่ำในกำรเดินทำงท่องเที่ยว  เช่นควำม
สนุกสนำน ตื่นเต้น ประทับใจ รสชำติอำหำรที่อร่อย เป็นต้น นอกจำกนี้มนุษย์มีควำมต้องกำรเรียนรู้ 
วัฒนธรรม (Cultural Motivation) ประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่ำงลึกซึ้งและต้องกำร 
ควำมภูมิใจ (Prestige Motivation)โดยท ำให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ว่ำตนได้เดินทำงไปท่องเที่ยวได้รับ
ประสบกำรณ์ ควำมสนุกสนำน ซึ่งอำจท ำให้ญำติสนิท มิตรสหำยเข้ำมำขอค ำแนะน ำเกี่ยวกับ
สถำนที่ดังกล่ำวได้55  

อย่ำงไรก็ตำมอำจมีปัจจัยอ่ืน ๆ มำแทรกแซงกำรตัดสินใจซึ่งเรียกว่ำ “มูลเหตุที่ไม่จูงใจ
ให้อยำกเดินทำงท่องเที่ยว” เช่น ครอบครัวที่มีบุตรเล็ก ๆ มักไม่สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยว 
หรือมีข้อจ ำกัดทำงร่ำงกำย เช่นพิกำร ทุพลภำพ ชรำภำพ สุขภำพไม่แข็งแรง เจ็บป่วย หรือตั้งครรภ์ 

                                                        
51  จาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่  21 (น. 31), โดย ปรีชา แดงโรจน์, 2544, กรุงเทพฯ: 

ไฟว์ แอนด์  โฟร ์พริ้นติ้ง จ ากัด.                              
52  Longman Dictionary of Contemporary English (p. 1072), 2005. 
53  จาก พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (น. 179 -180), โดย เลิศพร ภาระสกุล, 2556, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
54  แหล่งเดิม.  
55  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (น. 139-141). เล่มเดิม. 
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นอกจำกนี้นักท่องเที่ยวอำจมีควำมทรงจ ำและประสบกำรณ์ในทำงลบ (Negative) เช่น เคยท่องเที่ยว
สัมผัสสถำนที่แห่งนั้นแล้ว แต่ไม่พึงพอใจในผู้ประกอบกำร สภำพแวดล้อม สุขลักษณะและ 
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ56  

นอกจำกนี้ “มูลเหตุที่ไม่จูงใจให้อยำกเดินทำงท่องเที่ยว” ที่ส ำคัญ คือควำมไม่ปลอดภัย
ในกำรท่องเที่ยว กล่ำวคือ สถำนที่ต่ำง ๆ อำจมีข่ำวหรือภำพลักษณ์ในทำงไม่ดี  เช่น อัคคีภัย 
อุบัติเหตุ ภัยจำกโจรผู้ร้ำยหรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว เป็นต้น ท ำให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมกังวล 
ไม่มั่นใจในสวัสดิภำพ สุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงท ำให้ไม่กล้ำที่จะเดินทำง
ไปท่องเที่ยวยังสถำนที่แห่งนั้น ซึ่งควำมต้องกำรควำมปลอดภัย (Safety Need) เป็นควำมต้องกำร 
ขั้นพื้นฐำนที่ส ำคัญของมนุษย์ เป็นควำมต้องกำรในระดับที่สูงขึ้นภำยหลังจำกนักท่องเที่ยวได้รับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยแล้ว  (Physiological Needs)57 ทั้งนี้ เลิศพร ภำระสกุล  
ได้ขยำยควำมว่ำควำมต้องกำรที่จะได้รับควำมปลอดภัยยังรวมถึงกำรปกป้องคุ้มครองควำมมั่นคง 
กำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีระบบระเบียบ ปรำศจำกควำมกลัว ควำมวิตกกังวล ควำมวุ่นวำยต่ำง ๆ58 
 2.4.4  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

ค าว่า “นักท่องเที่ยว” ตามนิยามของ World Tourism Organization (WTO) หมายความ
ว่า ผู้มาเยือนชั่วคราวซึ่งพักอยู่  ณ สถานที่ที่ไปเยือนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงและมีการพักค้างคืน 
อย่างน้อยหนึ่งคืน แต่ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งได้แก่ผู้ที่ไม่มีถิ่นพ านักอยู่ในที่ที่ไปเยือน (Nonresidents) หรือ 
ผู้ที่มีสัญชาติของประเทศนั้นหรือเดิมเป็นคนในถิ่นนั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้มีถิ่นพ านักอยู่ในสถานที่ 
ไปเยือนนั้นแล้ว (Non Thai Residents หรือ Overseas Thai) รวมถึงลูกเรือ (พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
บนเคร่ืองบินและเรือโดยสาร) ซึ่งไม่ได้มีถิ่นพ านักในสถานที่ที่ไปเยือนหรือเข้าไปพักค้างคืน 
ในสถานที่ที่ไปเยือนน้ัน59 

ทั้งนี้  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวไทย มักนิยมเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ 
เป็นจ ำนวนมำกขึ้น ซึ่งเกิดจำกปัจจัยกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ เช่นโครงกำร Unseen 
Thailand หรือมหกรรมกำรท่องเที่ ยวต่ ำง  ๆ ของกำรท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย  (ททท.)  
โดยมักเดินทำงด้วยตนเองมำกกว่ำกำรซื้อทัวร์เหมำจ่ำยกับธุรกิจตัวแทนกำรท่องเที่ยว เพรำะไม่มี
อุปสรรคกำรเข้ำถึงข้อมูลจำกสื่อต่ำง ๆ หรือด้ำนภำษำ ซึ่งสำมำรถสอบถำมได้ง่ำยตลอดกำรเดินทำง 

                                                        
56  แหล่งเดิม. 
57  แหล่งเดิม. 
58  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (น. 188). เล่มเดิม. 
59  “แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยที่ 1-8 (น. 9). เล่มเดิม. 
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และยังนิยมเดินทำงด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพรำะมีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง สำมำรถแวะพัก 
และเที่ยว ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ได้ตลอดเส้นทำง แต่อย่ำงไรก็ดี ควำมนิยมใช้บริกำรสำธำรณะก็มีมำก
เช่นเดียวกัน เพรำะมีกำรก ำหนดระยะเวลำเดินทำงที่แน่นอน รำคำประหยัด และนักท่องเที่ยว  
ก็ไม่เหน่ือยที่จะต้องขับรถยนต์เอง เช่น รถตู้สำธำรณะ รถประจ ำทำง รถไฟ เป็นต้น60 

ส ำหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ  ผู้ เขียนมุ่งน ำ เสนอแต่ เฉพำะ
นักท่องเที่ยวจำกชำติที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

นักท่องเที่ยวชำวญ่ีปุ่นมักไม่ใช่พวกที่ชอบกำรพักผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นพวกชอบท ำ
กิจกรรม (Activity-oriented) ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงวัฒนธรรม จึงมักสนใจด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ด้วยควำมเป็นชำตินิยมของชำวญ่ีปุ่นจึงท ำให้ 
ไม่ค่อยเชี่ยวชำญในภำษำอังกฤษ เช่นน้ี กำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวชำวญ่ีปุ่นจึงต้องใช้ภำษำอังกฤษ
แบบง่ำย ๆ ประโยคสั้น ๆ ซึ่งหำกเป็นข้อควำมส ำคัญอำจจ ำเป็นต้องใช้กำรเขียนผสมกับกำรสนทนำ 
ซึ่งมักพบว่ำนักท่องเที่ยวชำวญ่ีปุ่นมักเชื่อฟัง และปฏิบัติตำมมัคคุเทศก์อย่ำงเคร่งครัด เพรำะเกรงว่ำ
หำกเกิดปัญหำอำจท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นได้61 

นักท่องเที่ยวชำวอเมริกันมักนิยมท่องเที่ยวสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ของไทยและนิยม
สิ่งที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทย เช่น ผ้ำไหม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม อำหำรไทยทุกภำค ซึ่งนิสัยทั่วไป 
ของชำวอเมริกันมักเป็นมิตร สบำย ไม่แบ่งชนชั้น ไม่มีพิธีรีตองหรือขั้นตอนในกำรรับประทำน
อำหำร และสิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือกำรให้ทิป ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชำวอเมริกัน62  

ส่วนนักท่องเที่ยวชำวเยอรมัน เปิดกว้ำงในเร่ืองวิถีชีวิตของท้องถิ่นและชุมชนรวมไปถึง
เร่ืองอำหำร ชำวเยอรมันจะคุ้นเคยกับอำหำรไทยเป็นอย่ำงดี เพรำะมีร้ำนอำหำรไทยจ ำนวนมำกใน
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีและจำกค ำพูดที่เลื่องลือว่ำ ชำวเยอรมันนิยมดื่มเบียร์แทนน้ ำ จึงท ำให้
ชำวเยอรมันใส่ใจในควำมสะอำดของน้ ำดื่มมำกเป็นพิเศษและไม่ค่อยมั่นใจในควำมสะอำดของ 
น้ ำดื่มในประเทศไทยมำกเท่ำใดนัก63  

ทั้งนี้อำจสรุปได้ว่ำกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะนิสัย พฤติกรรมและวัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ยวแต่ละชำติย่อมเป็นข้อมูลส ำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  

                                                        
60  ต าราประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (น. 98-

99). เล่มเดิม. 
61  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (น. 400-402). เล่มเดิม. 
62  ต าราประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (น. 105-

106). เล่มเดิม. 
63  แหล่งเดิม. 
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จะน ำมำใช้ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ  และสร้ำงควำมประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งรวมไปถึงองค์กรภำครัฐที่มีหน้ำที่ออกกฎหมำยควบคุมมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำน 
ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้อง 
กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละชำติ  
 
2.5  แนวคิดของธุรกิจท่ีพักแรม  

เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีปัจจัยด้านข้อจ ากัดเร่ืองที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางได้ครบทุกแห่งภายในหนึ่งวัน จึงเกิดความจ าเป็นต้องพักค้างคืน 
โดยใช้บริการจากธุรกิจที่พักแรม เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย และมีที่พักผ่อนที่ถูกสุขลักษณะและ
อนามัย รวมถึงการได้รับความสะดวกสบายในระหว่างเดินทาง ด้วยเหตุจ าเป็นดังกล่าวจึงเป็น
ช่องทางให้เกิดธุรกิจที่พักแรมเข้ามารองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย  
 2.5.1  ความหมายของธุรกิจที่พักแรม 

ในเบื้องต้นจ าเป็นต้องเข้าใจค าว่า “ธุรกิจ” เสียก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการท า
ความเข้าใจค าว่า “ธุรกิจที่พักแรม”ต่อไปได้ ซึ่งราณี อิสิชัยกุล ได้ให้ความหมายค าว่า “ธุรกิจ” 
หมายถึงกิจกรรมด้านการผลิตสินค้า หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยมี
จุดมุ่งหมายในการแสวงหาก าไร ส่วนค าว่า “ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business)” หมายถึง 
กิจกรรมด้านการผลิตสินค้า และบริการเพื่ออ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
นักเดินทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตามวัตถุประสงค์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสวงหาก าไร64  

ทั้งนี้ ค าว่า “พักแรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง  
พักค้างคืน เช่นลูกเสือไปพักแรม ส่วนค าว่า “ที่  (Place หรือ Position)” มาจากค าว่า สถานที่  
ซึ่งแปลว่า ที่ตั้ง หรือ แหล่ง เช่นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ตากอากาศ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ65 
เช่นนี้เมื่อรวมความหมายทั้งสองค าเข้าด้วยกัน ที่พักแรม จึงหมายถึง สถานที่ส าหรับพักค้างคืน 
เพียงแต่ไม่ใช่การค้างคืนประจ าเป็นปกติอย่างเช่นบ้าน หรือหอพัก แต่การตีความที่ถูกต้องควร
หมายถึง สถานที่ส าหรับพักค้างคืนเป็นการชั่วคราว ในขณะเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ท ากิจธุระ อบรม
สัมมนา เป็นต้น 

                                                        
64  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 23). เล่มเดิม. 
65  ราชบัณฑิตยสถาน. (ม.ป.ป.). “พักแรม” และ “ที่.” สืบค้น 21 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp 
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สุวัฒน์ จุธากรณ์ ได้อธิบายถึงค าว่า  “ธุรกิจที่พักแรม” ไว้ว่าธุรกิจที่พักแรมนั้นมี 
หลายประเภท เช่นโรงแรม โมเต็ล เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท ที่ตั้งแคมป์ บ้านพักตากอากาศ บังกะโล แพ 
เป็นต้น ซึ่งสถานที่พักจะต้องสะอาด ปลอดภัยและมีราคาที่เหมาะสมกับสภาพที่พักแต่ละประเภท66  

จากการนิยามความหมายและให้ทัศนะที่เกี่ยวกับค าว่าธุรกิจที่พักแรมของนักวิชาการ
ข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ธุรกิจที่พักแรม หมายถึง การให้บริการด้วยการจัดสถานที่ (Place) เพื่อใช้
ส าหรับรองรับผู้เดินทาง ที่ต้องการพักค้างคืนในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และมีการอ านวย
ความสะดวกในด้านอ่ืน ๆ เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม ความสะอาด ปลอดภัยในขณะที่พักอาศัยโดยมี
จุดมุ่งหมายในการแสวงหาก าไรจากการให้บริการดังกล่าว 
 2.5.2  วิวัฒนาการของธุรกิจที่พักแรม 

1)  วิวัฒนาการของธุรกิจที่พักแรมในต่างประเทศ 
ธุรกิจที่พักแรมมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ และยาวนานมากเกือบ 2,000 ปี67 เพราะไม่

ว่ายุคสมัยใดก็ตาม ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานที่ต่าง  ๆ ได้ทั้งหมด
ภายในเวลาหนึ่งวัน จึงท าให้เกิดธุรกิจที่พักแรมส าหรับบริการที่พักผ่อนนอนหลับให้แก่
นักท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทางในทุกยุคทุกสมัย จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรม และผู้เดินทางเป็นของ
คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ68 และมีวิวัฒนาการที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเดินทางเสมอ โดยรูปแบบ
ของธุรกิจที่พักแรมจะผันแปรไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง และความเจริญก้าวหน้าของระบบ
การคมนาคมขนส่งอย่างสอดคล้องกัน 

(1)  ธุรกิจที่พักแรมในกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป69 
ในยุคโบราณ (Early History)  มนุษย์มีการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อ

วัตถุประสงค์ที่จะค้าขายสินค้า อพยพย้ายถิ่น ปกครองดินแดนอ่ืน ๆ หรือแม้แต่จาริกแสวงบุญ  
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ท าให้เกิดที่พักแรมแบบ ทาเวิร์น (Tavern) ซึ่งปรากฏใน 

                                                        
66  “แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยที่ 1-8 (น. 30). เล่มเดิม. 
67  จาก นันทนาการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (น. 102), โดย สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, กรุงเทพฯ: 

ท ามาดี จ ากัด. 
68  จาก “การจัดการธุรกิจที่พักแรม” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (น. 72), โดย วิษณุ บ่างสมบูรณ์, 

2545, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
69  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 6-7). เล่มเดิม. 
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มหากาพย์  Iliad and Odyssey ของจินตกวีที่ชื่อโฮเมอร์ (Homer)70 จึงมีการจัดที่พักแรมให้กับ 
ผู้เดินทางที่สะท้อนแนวคิดว่า ผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่า ผู้มาเยือนถิ่นของตน อาจเป็นทั้งตัวแทนของ 
พระเจ้าหรือภูตผี หากมีการต้อนรับ และรับรองที่ดี ย่อมท าให้ได้บุญตามความเชื่อทางจิตวิญญาณ 
ซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นไมตรีจิตเป็นส าคัญ  

อาณาจักรโรมัน (Roman Empire) เมื่ออาณาจักรโรมันได้รับชัยชนะครอบครองพื้นที่
บางส่วนของทวีปยุโรปแล้ว จึงมีการสร้างถนนสายหลัก ยาว 51,000 ไมล์ เพื่อเชื่อมโยงเมืองส าคัญ
และดินแดนที่อยู่ในครอบครอง ท าให้เกิดธุรกิจที่พักแรมตามถนนสายดังกล่าว ส าหรับบริการ
ข้าราชการ พ่อค้าต่างแดน หรือนักเดินทางมาหาความส าราญ รวมถึงที่พักแรมส าหรับผู้เดินสาร 
(Posting House) ในกิจการสื่อสารและไปรษณีย์ แต่ต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายท าให้ทวีป
ยุโรปเข้าสู่ยุคกลาง (The Middle Ages)  ซึ่ง เป็นยุคมืด (Dark Ages) เพราะเกิดสงครามและ 
การปล้นสะดมภ์ ท าให้ประชาชนประสบภาวะยากจนและความไม่ปลอดภัย จึงท าให้ผู้คนไม่นิยม
เดินทาง เช่นนี้ธุรกิจที่พักแรมส่วนใหญ่จึงต้องปิดกิจการลง ซึ่งนักเดินทางในยุคนี้ จะมีแต่เพียง
ผู้สอนศาสนา นักบวช นักจาริกแสวงบุญเป็นส่วนมาก ซึ่งจะพักแรมอยู่ตาม วัด (Hospices) หรือ 
ที่พักแรมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ วัด ซึ่งมีมาตรฐานการบริการที่ต่ ามาก เพียงแค่การปูฟูกไว้ให้แขก
พักรวมกันในห้องโถงกลาง และให้บริการอาหารแบบประหยัด เช่นขนมปัง เน้ือสัตว์ เบียร ์เป็นต้น  

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (The Renaissance) เกิดระบบคมนาคมขนส่งโดยใช้รถม้า
โดยสาร (Stagecoach Travel) ส าหรับเดินทางไกลที่ใช้เวลาเดินทางหลายวัน ท าให้เกิดธุรกิจที่พัก
แรมเกิดขึ้นตามเส้นทางที่รถม้าวิ่งผ่าน เพื่อรองรับผู้โดยสารและม้า ที่จ าเป็นต้องค้างคืนในระหว่าง
เดินทาง จึงท าให้เกิดที่พักแรมประเภท “โรงเต๊ียม (Inn) ”  

(2)  ความเป็นมาของธุรกิจที่พักแรมในประเทศอังกฤษนั้น ธุรกิจที่พักแรมเจริญเติบโต
ไปตามเส้นทางของระบบการคมนาคม กล่าวคือ ในยุคที่มีการเดินทางไกลด้วยรถม้าโดยสาร  
จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษไปสู่เมืองเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ ธุรกิจที่พักแรม 
(Stagecoach Inn) ก็เจริญเติบโตขึ้นตามเส้นทางที่รถม้าโดยสารสัญจรผ่านด้วย  ซึ่งต่อมาเมื่อ 
การคมนาคมขนส่งทางรถไฟขยายตัว มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ท าให้ชาวอังกฤษ
สามารถเดินทางไปยังประเทศอาณานิคม และทวีปอเมริกาซึ่งเพิ่งถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1492  
โดย Christopher Columbus จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมแพร่ขยายเข้าไปสู่ประเทศดังกล่าวมากขึ้น71  

                                                        
70  “การจัดการธุรกิจที่พักแรม” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (น. 72). เล่มเดิม. 
71  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 7). เล่มเดิม. 
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(3)  ความเป็นมาของธุรกิจที่พักแรมในสหรัฐอเมริกา  เ ร่ิมจากการขยายตัวของ 
การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ ซึ่งช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก และพ่อค้าก็สามารถประกอบ
ธุรกิจการค้าได้มากขึ้น จึงมีส่วนกระตุ้นให้ความนิยมเดินทางท่องเที่ยว และด าเนินธุรกิจการค้า 
อย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจที่พักแรมขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟ และพัฒนากลายเป็นโรงแรม
ขนาดใหญ่ที่มีความหรูหรา และมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักเดินทาง ซึ่งเรียกว่า แกรนด์โฮเต็ล 
(Grand Hotel)72 แต่ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางอากาศ และทางรถยนต์ได้รับความนิยมมากขึ้น  
ก็ท าให้ธุรกิจที่พักแรมปรับท าเลที่ตั้งจากเดิมที่ยึดตามเส้นทางรถไฟ เปลี่ยนไปอยู่ใกล้กับสนามบิน 
และถนนหลวงมากขึ้น ต่อมาในช่วง ค.ศ. 19 –20 ธุรกิจที่พักแรมขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งมีการสร้างโรงแรมสูงขึ้นถึงจ านวนหนึ่งร้อยแห่งและมีการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในรูปแบบ  
ใหม่ ๆ เช่น ในเมืองดักลาส มลรัฐแอริโซนา มีการสร้างห้องพักที่มีลานจอดรถส่วนตัวอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ที่เรียกว่า “โมเต็ล (Motel)” ซึ่งเป็นการรวมค าของ Motorcar และ Hotel73 

2)  วิวัฒนาการธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย 
ความเป็นมาของที่พักแรมในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและ 

กรุงศรีอยุธยา เกิดขึ้นจากชาวบ้านนอกเมืองเดินทางมาค้าขาย หรือเดินทางมาเล่นหวย ก ข กัน 
ในเมืองและไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ภายในวันนั้น ท าให้ต้องขออาศัยพักค้างตามบ้าน 
ของญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือตามวัดวาอาราม ซึ่งพอนานเข้าก็เกิดความไม่สะดวกเพราะจ านวนคน
มากขึ้น จึงมีการสร้าง “ศาลาที่พักคนเดินทาง” ไว้ในหมู่บ้าน ริมทางเดินในป่า และริมแม่น้ า 
ล าคลอง ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนแถวชั้นเดียว เป็นห้องพักรวมส าหรับอาศัยกินอยู่หลับนอน74  

การด าเนินธุรกิจที่พักแรม เกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2405 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์75 เกิดที่พักแรมที่เรียกว่า “บอร์ดดิ้ง
เฮาส์ (Boarding House) ” ส าหรับรองรับนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 76 ซึ่งเป็นผล 

                                                        
72  แหล่งเดิม.  
73  “การจัดการธุรกิจที่พักแรม” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (น. 75). เล่มเดิม. 
74  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 10). เล่มเดิม. 
75  แหล่งเดิม. 
76  ปรากฏอยู่ในการบันทึกหลักฐานของหมอบรัดเล่ย์ (D.B Bradley) ซ่ึงถูกตีพิมพ์ลงในวารสารบางกอก 

คาเลนเดอร์ (Bangkok Calendar) ในปี 2504 ไว้ว่าบอร์ดดิ้งเฮาส์ ตั้งอยู่ที่ต าบลคอกควาย บริเวณริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา ข้างสถานกงสุลฝรั่งเศส ซ่ึงมีเจ้าของช่ือ Captain James White, Cater &Howard, G.W. Thomas และ 
Lewis. อ้างถึงใน “การจัดการธุรกิจที่พักแรม” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (น. 76). เล่มเดิม. 
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สืบเนื่องมาจากการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และชาติต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรป ที่สามารถเจรจาตกลงค้าขายได้อย่างเสรี จึงท าให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
และมีถิ่นพ านักอยู่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ พ่อค้า มิชชันนารี นักการทูต นายทหาร เป็นต้น77  

นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2409 รัฐบาลไทยได้สร้างที่พักตากอากาศชายทะเลขึ้นแห่งแรก 
เนื่องจากชาวต่างชาตินิยมพักผ่อนตากอากาศ แต่คนไทยโบราณยังไม่รู้จักการตากอากาศชายทะเล 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชด าริให้สร้างพระต าหนักมหาราชา  และ 
พระต าหนักมหาราชิน ีที่ต าบลอ่างหิน เมืองชลบุรี ส าหรับให้ชาวต่างชาติเช่าตากอากาศ78  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการสร้างโรงแรมโอเรียลเต็ล 
(Oriental Hotel) ในปี พ.ศ. 2419 ซึ่งเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยนาย C. Salje  
นักเดินเรือชาวเดนมาร์ก เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสร้างขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งต่อมาได้
ขยายเป็นตึกมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น บิลเลียด หนังสือพิมพ์ เช่าเรือ และเป็นโรงแรมแห่งแรก 
ที่มีไฟฟ้าใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2434 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล79 

ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2468-2477 ประเทศไทยประสบภาวะล าบากเพราะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก ท าให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ 
วังพญาไทเป็น “โฮเต็ลวังพญาไท” เปิดด าเนินการคร้ังแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2469 ซึ่งจัดเป็น
โรงแรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เมื่อเทียบกับประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
อินเดีย ประเทศสิงคโปร์ ในยุคสมัยนั้น80 เนื่องจากเป็นโรงแรมที่ดัดแปลงมาจากพระราชวังจึงมี
ความหรูหราประดับประดาด้วยศิลปะที่วิจิตรงดงาม และมีห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องเต้นร า และ
สนามเทนนิส ซึ่งปัจจุบันโฮเต็ลวังพญาไท กลายเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามค าสั่งของ 
คณะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 247581  
  

                                                        
77  “การจัดการธุรกิจที่พักแรม” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (น. 75). เล่มเดิม. 
78  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 (น. 103). เล่มเดิม. 
79  สุมิตรา เงาจันทร์. (ม.ป.ป.). ต านานที่ต้องรู้ของ “โอเรียลเต็ล.” สืบค้น 19 มิถุนายน 2557, จาก 

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07065150756&srcday 
80  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 (น. 103). เล่มเดิม. 
81  วิ กิพิ เ ดี ย .  ( ม .ป .ป . ) .  โรงพยาบาลพระมงกุฎ เ กล้ า .  สืบค้น  1 9  มิ ถุ น ายน  2 5 57 , จ าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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3)  วิวัฒนาการควบคุมธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย 
กิจการโฮเต็ลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้สะท้อนให้เห็นถึง

ความหรูหรา วิจิตรงดงาม วัฒนธรรมอันดีของชาวไทย ผสมผสานเข้ากับรสนิยมการพักผ่อนหย่อน
ใจแบบชาติตะวันตก แต่ในช่วงพ.ศ. 2464-2478 มีนายทุนชาวจีนนิยมเปิดธุรกิจที่พักแรมประเภท
โฮเต็ลเลียนแบบชาติตะวันตกกันมาก แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้โฮเต็ลเป็นสถานที่ส าหรับ
ค้าประเวณีแอบแฝง รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพของหญิงโสเภณี ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ในสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมเร่ืองการค้าประเวณีของหญิง
โสเภณีที่อาศัยโรงแรมเป็นที่ประกอบอาชีพของตน จึงท าให้รัฐบาลในสมัยนั้นเร่งด าเนินการ
ผลักดันให้เกิดบทบัญญัติในปี พ.ศ. 2470 ที่มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติที่พักคนเดินทาง” โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะก าจัดคนส าส่อนมิให้ใช้ที่พักคนเดินทางเป็นสถานที่ค้าประเวณีแอบแฝง82  

ภายหลังจากนั้น รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ขึ้นโดยมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2479 เพื่อใช้บังคับกับธุรกิจโรงแรมให้มีระเบียบอันดีและควบคุม
ป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรม83 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ส าคัญ กล่าวคือ มุ่งหมายที่จะ
แก้ปัญหาเร่ืองการด าเนินธุรกิจที่พักแรมของนายทุนชาวจีนในย่านชุมชนชาวจีนที่มี เจตนา
ค้าประเวณีแอบแฝงเป็นอันดับแรก โดยใช้วิธีแบ่งแยกประเภทของที่พักแรมที่มีการจัดการใน
ลักษณะโฮเต็ลตามแบบฝร่ังให้เป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง  ออกจากที่พักแรมประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจการโฮเต็ลของชาวจีนที่มีวัตถุประสงค์ค้าหญิงโสเภณีแอบแฝงให้เกิดความชัดเจน 
นอกจากนี้  ในปี พ.ศ. 2478 รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญเร่ืองการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ จึงท าให้พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพสถานที่พักแรม 
และแบ่งแยกให้มีระดับต่าง ๆ เพื่อตอบสนองให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกใช้บริการธุรกิจ 
ที่หลากหลายมากขึ้น84  

ทั้งนี้บทบัญญัติที่ใช้ส าหรับควบคุมธุรกิจที่พักแรมได้ถูกแก้ไขอยู่หลายคร้ัง ซึ่งได้แก่ 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ
โรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2495 และพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2503 จนกระทั่งในวันที่ 

                                                        
82  จาก กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 87-88), 

โดย สราญมิตร ์ประชาญสิทธิ์, 2541, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
83  จาก การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 9-10), โดย อภิรัตน์ โกสุมา, 2543, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
84  กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 89). เล่มเดิม. 
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30 ตุลาคม พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับก่อนหน้าทั้งหมดและ
ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ขึ้นแทนซึ่งมีผลบังคับใช้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน 
 2.5.3 ประเภทของธุรกิจที่พักแรม 

ธุรกิจที่พักแรมจัดว่าเป็นบริการส าคัญอย่างหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของแขก 
ผู้มาพักท าให้สามารถพักค้างคืนในระหว่างที่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้  (Destination) และ
เน่ืองจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น จึงท าให้มีการ
ผันแปรรูปแบบไปตามกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งประเภทของธุรกิจที่พักแรม มีดังนี ้

1)  โรงแรม (Hotel)  มาจากภาษาฝร่ังเศสสมัยเก่าว่า  Ostel ซึ่ งหมายถึงสถานที่
ประกอบการที่มีอาหาร เคร่ืองดื่ม และที่พักไว้บริการคนเดินทางที่จ่ายค่าบริการน้ัน85 ทั้งนี้โรงแรมมี
ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เพราะเป็นที่รู้จักและ
นิยมในหมู่นักเดินทางมากที่สุด ซึ่งแขกผู้มาพักมักคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่หรูหราและมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพร้อมบริการเสริมด้านต่าง ๆ เช่น บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม สระว่ายน้ า  
ฅห้องออกก าลังกาย ซักรีด รวมถึงมาตรฐานบริการที่สะอาด ยอดเยี่ยม และปลอดภัย ยิ่งหาก
โรงแรมมีการบริการที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับระดับสากลได้มากเท่าใด ย่อมดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาใช้บริการได้มากเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างมาก86  

2)  รีสอร์ท (Resort) เป็นสถานที่พักตากอากาศที่สร้างขึ้นในรูปแบบบ้านพักหรือ
อาคารหลาย ๆ หลัง ซึ่งมีห้องพักจ านวนหนึ่งให้แก่นักท่องเที่ยว และเก็บค่าบริการเป็น “ค่าเช่า”  
ซึ่งแขกผู้มาพักมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพักผ่อน (Recreation) หรือหาความเพลิดเพลินด้วยการท า
กิจกรรมตามอัธยาศัย หรือในบางกรณีอาจมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการรวมอยู่ด้วย87  

3)  โมเต็ล (Motel) เป็นสถานที่พักแรมที่รวมถ้อยค าว่า Moter-car เข้ากับ Hotel88 ซึ่งมี
ท าเลตั้งอยู่ใกล้ถนนหลวง หรือริมถนนของชานเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ขับรถเดินทางมาไกล 

                                                        
85  การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 

(น. 7). เล่มเดิม. 
86  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 19). เล่มเดิม. 
87  จาก การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (น. 103), โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ข, 2548, กรุงเทพฯ:  

เพลส แอนด์ดีไซน์ จ ากัด. 
88  จาก ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเที่ยว  (น. 121), โดย ตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี, 2527, 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
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สามารถน ารถเข้ามาจอดในบริเวณห้องพักของตนได้ ซึ่งโมเต็ลมักเป็นที่พักแรมขนาดเล็กประมาณ 
50 ห้อง แบ่งเป็นส่วนห้องพัก และส่วนของที่จอดรถของแขกผู้มาพัก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ 
มักเป็นผู้ที่ต้องการค้างคืนเพียงคืนเดียวเพื่อเอาแรง และขับรถยนต์ท่องเที่ยวต่อไปในวันรุ่งขึ้น89 

4)  โฮมสเตย์ (Home Stay) เป็นที่พักแรมซึ่งเจ้าของบ้านจัดสร้างห้องหรือดัดแปลง 
ห้องภายในบ้านให้เป็นห้องพักส าหรับต้อนรับ และจัดเตรียมอาหารท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา
พัก โดยมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างเจ้าของบ้านและแขก 
ผู้มาเยือน ท าให้เกิดมิตรภาพที่หยิบยื่นให้แก่กัน90 ซึ่งธุรกิจที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ มีต้นทุนต่ าและ
ใช้เงินลงทุนน้อย จึงท าให้ทุกครอบครัวและทุกชุมชน สามารถด าเนินการได้เอง อันเป็นการสร้าง
รายได้ และการพึ่งพาตนเองให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

5)  เกสต์เฮาส์ (Guesthouse) เป็นที่พักแรมที่มีลักษณะเป็นบ้าน (House) มักอยู่บน
เส้นทางถนนใกล้กับแหล่งที่ผู้มาเช่าพักจะต้องเข้าไปท าธุรกิจหรือท่องเที่ยว91 ซึ่งเหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่าส าหรับนอนพักผ่อนเฉพาะในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันจะออกไป
ท่องเที่ยวยังแหล่งต่าง ๆ ทั้งนี้เกสต์เฮาส์มีอัตราค่าเช่าที่ค่อนข้างต่ า ในห้องพักอาจมีเตียงและห้องน้ า
รวมไว้ให้บริการให้ ซึ่งต่อมามีการพัฒนาให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพักเพิ่มขึ้น  เช่น 
ห้องปรับอากาศ โทรทัศน ์ตลอดจนมีอาหารและเคร่ืองดื่มไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย92 

6)  ห้องพักพร้อมอาหารเช้า (Bed and Breakfast: B&B) เป็นที่พักแรมขนาดเล็กซึ่งเกิด
จากเจ้าของบ้านมีห้องว่างเหลืออยู่  จึงจัดให้เป็นห้องนอนแบ่งให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก เพื่อแลกกับ 
ค่าเช่าจ านวนหนึ่ง โดยค่าเช่าจะคิดรวมกับการบริการจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าโดยไม่รวมไปถึงอาหาร
มื้ออ่ืน ๆ93 ซึ่งมักได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  เพราะมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ้านกับนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันท าให้ต่างก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่  โดยที่พักมักมีราคาถูกและ
ให้บริการอย่างเป็นกันเอง 

                                                        
89  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (น. 103). เล่มเดิม. 
90  จาก การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ (น. 22), โดย ดรรชนี เอมพันธ์ุ, 

2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
91  การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 

(น. 7). เล่มเดิม. 
92  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (น. 103). เล่มเดิม. 
93  แหล่งเดิม. 
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7)  บังกะโล (Bungalow) เป็นบ้านพักยกพื้นชั้นเดียว มีระเบียงกว้าง สร้างด้วยรูปแบบ
และวัสดุที่ง่าย ไม่ซับซ้อน อยู่ใกล้กับบริเวณที่ท่องเที่ยว แต่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้มาพักมากเท่าใดนัก94 มักตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และยังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ที่สมบูรณ์  เช่นบริเวณภูเขา ทะเลสาบ น้ าตก ชายทะเล หาดทราย เกาะ อ่าว เป็นต้น ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)95  

8)  ลอดจ์ (Lodge) เป็นที่พักแรมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้เข้าพัก
เช่นเดียวกับโรงแรม เพียงแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรม96 ซึ่งในปัจจุบันที่พัก
ประเภทนี้ก าลังเป็นกระแสนิยมของ “สถานที่พักแรมเชิงนิเวศ (Ecolodge)” ที่ เน้นการรักษา
สภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน ชื่นชมทัศนียภาพโดยไม่รบกวนหรือท าลายสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรม 

9)  ที่พักบนเรือแบบบ้าน (House Boat) อาจเป็นเรือ หรือเรือนแพส าหรับใช้อยู่อาศัย
แบบบ้าน ซึ่งสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวส าหรับแลกกับค่าเช่าที่พัก   
ซึ่งในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เรียกว่า “Fletel” ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว97 

10)  การตั้งแคมป์พักแรม (Campground) 98 เป็นการเช่าพื้นที่กลางแจ้งซึ่งจัดไว้เพื่อตั้ง
เต็นท์ (Tent) โดยเจ้าของสถานที่จะต้องให้บริการขั้นพื้นฐาน และอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวซึ่งเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติ  

11)  การจอดรถคาราแวน (Caravan Parking) เป็นการจัดพื้นที่ไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเช่าพื้นที่เพื่อจอดรถคาราแวน ซึ่งเป็นรถที่มีหลังคาพ่วงกับรถยนต์ (Trailer) และมีที่นอน  
อยู่ภายใน โดยบริเวณดังกล่าว เจ้าของพื้นที่ผู้ให้เช่าจะจัดบริการด้านสุขาภิบาล เช่นห้องสุขา  
ห้องอาบน้ า น้ าดื่ม ท่อระบายน้ า ถังขยะ เป็นต้น รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านค้า ปั้มน้ ามันด้วย99 

                                                        
94  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (น. 168). เล่มเดิม. 
95  เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการช่ืนชม เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ พืชพรรณ 

และสัตว์ป่า โดยไม่รบกวนธรรมชาติ และมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรต่าง ๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
(Sustainable Tourism). 

96  การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 
(น. 7). เล่มเดิม. 

97  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (น. 103). เล่มเดิม. 
98  การพัฒนากฎหมายโรงแรมเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 

(น. 8). เล่มเดิม. 
99  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (น. 103). เล่มเดิม. 
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12)  รถตู้เพื่อนันทนาการ (Recreational Vehicle) มักเดินทางเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน
ฝูง ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นรถบรรทุก 
ที่ด้านหลังคนขับมีห้องน้ า ห้องครัว ห้องนอน สามารถขับได้ตลอดทั้งวัน และเมื่อใกล้เวลาพลบค่ า
ก็จะมาจอดตามสถานที่พักแรมกลางแจ้ง  ซึ่งอาจมีทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  
โดยจะอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่นห้องอาบน้ า ห้องครัว ห้องส้วม ร้านขายอาหาร  
ร้านสะดวกซื้อหรือที่เสียบปลั๊กโทรทัศน์เคเบิ้ล เป็นต้น100 
 
2.6  แนวคิดเร่ืองการจัดการความปลอดภัยของธุรกิจท่ีพักแรม 

เนื่องจากอันตราย หรืออุบัติภัยต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวได้โดยไม่มีผู้ใด
สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ว่าชนชาติใดก็ล้วนแต่ต้องการที่จะได้รับความปลอดภัย
ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าที่พักแรมจะมีรูปแบบใด ก็อาจต้องเสี่ยงกับภัยที่จะเกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยได้
ตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน และไม่อาจคาดคิดคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า แต่หากธุรกิจที่พักแรมมีมาตรการจัดการความปลอดภัยอย่างจริงจังแล้ว  ก็จะท าให้ลด
ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน 
 2.6.1  ความหมายของความปลอดภัย 

การที่จะท าความเข้าใจเจตนารมณ์ของการจัดการความปลอดภัยที่ถูกต้อง มีความจ าเป็น
ที่จะต้องแยกพิจารณา ถ้อยค าว่า “ปลอดภัย (Safety)” ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ค าว่า “ปลอด” และ
ค าว่า “ภัย” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมายไว้ว่า “ปลอด”
(Without) แปลว่า พ้นจาก ปราศจาก เช่นปลอดคน ส่วนค าว่า “ภัย (Danger)” หมายถึง สิ่งที่น่ากลัว 
อันตราย เช่น อัคคีภัย คือภัยจากไฟ หรือ อุทกภัย คือภัยจากน้ า ซึ่งเมื่อรวมความหมายของทั้งสองค า
เข้าด้วยกัน ค าว่า “ปลอดภัย (Safety)” จึงหมายความว่า พ้นภัย101 

ทั้งนี้ หากมุ่งพิจารณา ค าว่า “ภัย” อย่างลึกซึ้งจะปรากฏค าศัพท์ที่คุ้นเคย และยังมีความ
สับสนในการใช้ถ้อยค าอยู่มาก คือ ค าว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” และอุบัติภัย ซึ่งตามพจนานุกรม

                                                        
100  “การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 23). เล่มเดิม. 
101  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). ปลอดภัย. สืบค้น 21 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp. 

DPU



41 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามว่า “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 
ความบังเอิญเป็น ส่วนค าว่า อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ102 

ตามนิยามข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า  “ความปลอดภัย” หมายถึง สภาพที่พ้นจากภัย 
หรือไม่มีภัย ซึ่งภัยอันตรายดังกล่าวย่อมได้แก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดคิดหรือคาดการณ์
ไว้ได้ ซึ่งถูกเรียกว่า “อุบัติเหตุ” เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชนบนถนน หรือเกิดอุบัติเหตุอาคารถล่ม  
โดยเหตุที่ไม่คาดฝันดังกล่าวท าให้เกิดผลร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย ทรัพย์สิน สร้างความ
เจ็บปวด พิการ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตที่เรียกว่า “อุบัติภัย” 

2.6.2  สาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
การศึกษาถึงทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุการเกิดขึ้นของความไม่ปลอดภัย จะท าให้สามารถ

ก าหนดแนวทางวางมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยได้ถูกต้อง ซึ่งทฤษฎีที่ถูกอ้างอิงในงานวิชาการ
อย่างมาก คือ “ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ” ของนาย H.W. Heinrich ซึ่งทฤษฎีนี้ถือก าเนิดใน
ปี ค.ศ. 1959 โดยมีแนวคิดว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบกับเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
ตามล าดับ เปรียบเสมือนตัวโดมิโนที่น ามาตั้งเรียงเป็นแถวไว้ใกล้กัน หากโดมิโนตัวหนึ่งตัวใด 
เกิดล้ม ก็จะส่งผลให้โดมิโนตัวอ่ืนที่อยู่ถัดจากตัวต้นเหตุพังล้มตามกันไป 

การอธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยจ าต้องสมมติว่าปัจจัยต่าง ๆ เสมือนเป็น
ตัวโดมิโน 5 ตัวเรียงกันตามล าดับดังนี้103  

ล าดับที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได้แก่ การเมือง การศึกษา 
ความเชื่อ ค่านิยม พันธุกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบุคคลและสังคม  

ล าดับที่  2 ความบกพร่องของบุคคล (Defect of Person) อันเกิดจากความบกพร่อง 
ทางร่างกาย เช่น พิการ ทุพลภาพ หรือทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล ภาวะเครียด เป็นต้น  

ล าดับที่  3 การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  (Unsafe Act or Condition) 
กล่าวคือ มีพฤติกรรม หรือการกระท าต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยภายในของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
หรือมีสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่นไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย อันเป็นปัจจัยภายนอก  
เช่น ฝนตกถนนลื่น หมอกปกคลุม เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ปฏิบัติงานช ารุด เป็นต้น  

ล าดับที่ 4 อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย (Accident) กล่าวคือปัจจัยข้างต้นก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่
จะน าผลร้ายไปสู่สวัสดิภาพของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น  

                                                        
102  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). อุบัติเหตุ. สืบค้น 21 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp. 
103  จาก การควบคุมอุบัติภัย และการส่งเสริมความปลอดภัย (น. 16 -18), โดย มนัส ยอดค า, 2548, 

กรุงเทพฯ: โอ.เอส พริ้นท์ติ้ง เฮ้าส์. 
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ล าดับที่ 5 การบาดเจ็บและการสูญเสีย (Injury and Damages) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการเกิดอุบัติ เหตุหรืออุบัติภัย  ท าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายและจิตใจ 
หรือสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง เป็นต้น 

ทั้งนี้ ทฤษฎีโดมิโนมีวิธีมองปัญหาว่า “โดมิโนตัวที่ 3” ซึ่งหมายถึงการกระท า และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้น คือสาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริง เพราะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่น าไปสู่การบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อเนื่องกันไป 
ส่วนโดมิโนตัวก่อนหน้า ซึ่งเป็นภูมิหลัง หรือความบกพร่องทางร่างกาย และจิตใจ ย่อมไม่มีส่วน
ก่อให้เกิดอุบัติภัย หรือการบาดเจ็บสูญเสียแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ กลไกในการจัดการความปลอดภัย
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย จึงต้องหยิบ “โดมิโนตัวที่ 3” ออกจากวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้
โดมิโนตัวอ่ืนล้ม ซึ่งหมายความว่า หากมีมาตรการป้องกัน หรือจัดการความปลอดภัยที่ดีแล้ว  
ย่อมไม่ท าให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อความบาดเจ็บ และสูญเสียอย่างแน่นอน 

ด้วยเหตุนี้ หากน าทฤษฎีโดมิโนมาอธิบายการก าหนดมาตรการจัดการความปลอดภัย
ในธุรกิจที่พักแรมแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมไม่ค านึงถึงสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ ย่อมเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยซึ่ง
เป็นโดมิโนตัวที่ 3 อันจะน าไปสู่ภัยอันตรายต่อนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นโดมิโนตัวถัดมาต่อเนื่องกันไป 
เช่น ผู้จัดการโฮมสเตย์ไม่ตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย จึงเป็นเหตุ
ให้แขกผู้มาพักถูกไฟช็อตจนถึงแก่ความตาย เป็นต้น 
 2.6.3  หลักการจัดการความปลอดภัยที่ดีในธุรกิจที่พักแรม 

ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
โดยต้องถือว่านักท่องเที่ยวผู้เข้าพักเป็นความรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งไม่ว่าที่พักแรมจะเป็นโรงแรม  
รีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ ที่พักบนเรือแบบบ้าน หรือมีรูปแบบใดก็ตาม ก็ย่อมต้องมีแผนพัฒนา
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้มาพักแรม 

ทั้งนี้ มาตรการของรูปแบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีในธุรกิจที่พักแรม จะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1)  อุปกรณ์ดับเพลิง กล่าวคือ ที่พักแรมจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา โดยติดต้ังไว้ที่จุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และน าออกมาใช้งานได้ทันทีที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ และต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในห้องครัวที่ใช้ส าหรับประกอบอาหารที่ใช้แก๊ส  

DPU



43 

เป็นเชื้อเพลิง104 ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งอย่างได้สัดส่วน และเพียงพอต่อจ านวนห้องพักจะช่วย
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเอาชีวิตรอดได้ทันท่วงที และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้มาก  

2)  สัญญาณเตือนไฟไหม้ กล่าวคือ ที่พักแรมที่ได้มาตรฐานจะมีการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับควันไฟ และสัญญาณเตือนไฟไหม้ไว้ตามจุดส าคัญภายในที่พักแรม หรือในห้องพักของ
นักท่องเที่ยว พร้อมกับระบบน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อควบคุมเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที105 

3)  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติขณะเกิดอัคคีภัย กล่าวคือ การติดตั้งป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ข้อมูลและค าแนะน าพื้นฐานกรณีเกิดเพลิงไหม้ ในลักษณะที่เปิดเผย ชัดเจน ใช้ถ้อยค าง่าย 
และมีหลายภาษาและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในยามปกติและในยามฉุกเฉินที่กระแสไฟฟ้าดับ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นช่องทางในการป้องกันชีวิตตนเองได้  

4)  เส้นทางอพยพ กล่าวคือ ทางเดินส าหรับใช้ร่วมกันหน้าห้องพักจะต้องมีลักษณะ
กว้าง และจะต้องไม่มีสิ่งของขนาดใหญ่ เช่นกระถางต้นไม้ ตู้โชว์ โต๊ะรับแขก มากีดขวาง หรือเป็น
อุปสรรคต่อการอพยพเพื่อหนีภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออัคคีภัย อีกทั้งที่พักแรมจะต้องสร้างทาง
หนีไฟหรือประตูหนีไฟที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนดไว้ 

5)  ไฟส ารองฉุกเฉิน มีขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้าย หรือความโกลาหลขณะเกิด
ไฟฟ้าดับ เกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออัคคีภัย ธุรกิจที่พักแรมควรติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินไว้ตามจุดต่าง ๆ  
ซึ่งอาจใช้วิธีติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟ้าเกิด
ขัดข้อง หรือจัดให้มีไฟฉายที่เป็นระบบชาร์จไฟฟ้าอัตโนมัติเตรียมพร้อมไว้ให้แก่นักท่องเที่ยว  
ในแต่ละห้องพัก ซึ่งระบบไฟฟ้าส ารอง มีประโยชน์ต่อการให้แสงสว่างในยามฉุกเฉิน  ซึ่งมี
ความส าคัญต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอย่างมาก106 

6)  แสงสว่างในที่พักแรม ควรจัดให้มีความสว่างกระจายอยู่อย่างสม่ าเสมอทั่วทุกพื้นที่ 
(General Light) และเสริมเฉพาะจุดที่อาจเกิดอุบัติภัย  (Supplementary Lighting) เพื่อป้องกัน
อันตรายจากอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว 

7)  ระบบกุญแจประตูห้องพัก กล่าวคือ ในการจัดการความปลอดภัยบริเวณห้องพัก
ของนักท่องเที่ยวระบบ Key Card ถูกน ามาใช้ใน 2 กรณีได้แก่ กรณีรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
แต่ละส่วน เช่นแบ่งขอบเขตของชั้นอาคาร และกรณีใช้เป็นกุญแจประตูห้องพักของแขกผู้มาพัก  

                                                        
104  มาตรการด้านความปลอดภัยในโรงแรม. (2555). คนโรงแรม. สืบค้น 23 สิงหาคม 2557, จาก 

http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=95:hotel-security-
measures&Itemid=281 

105  แหล่งเดิม. 
106  แหล่งเดิม. 
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ซึ่งเป็นระบบที่ต้องใช้บัตรเสียบในช่อง หรือแตะบนแถบแม่เหล็กที่มีหน่วยความจ าส าหรับเก็บรหัส
ข้อมูลภายในบัตรของนักท่องเที่ยว107 ทั้งนี้แม้ว่าระบบคีย์การ์ดจะถูกน ามาใช้ก าหนดมาตรฐาน 
ของธุรกิจที่พักแรม แต่เนื่องจากการติดตั้งต้องใช้ เงินลงทุนที่สูง  จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรม 
ที่ด าเนินการโดยชาวบ้าน ยังไม่สามารถน าระบบคีย์การ์ดมาใช้ส าหรับเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ 

นอกจากนี้ หากภายในห้องพักมีการติดตั้งประตูที่มีระบบล็อกจากด้านใน เช่น กลอน
ประตูโซ่คล้อง เพื่อป้องกันคนร้ายจู่โจมเข้ามาในห้องขณะเปิดประตูอีกชั้นหนึ่ง  ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และหากมีช่องกระจกขนาดเล็ก (ช่องตาแมว) ก็จะท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกก่อนที่จะเปิดประตูได้  

8)  ระบบการเก็บรักษากุญแจห้องพัก 
กุญแจ Master Key คือกุญแจที่สามารถใช้เปิดล็อกประตูห้องพักต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่ง

ประตู ซึ่งการก าหนดผู้ที่ถือกุญแจ Master Key นั้นเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการ โดยธุรกิจที่พักแรมจะต้องค านึงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้สัมพันธ์กับการน าไปใช้งานอย่างรัดกุม มิเช่นนั้นภัยร้าย หรือเหตุร้ายอาจเกิดขึ้น 
จากผู้ปฏิบัติงานภายในที่พักแรมเสียเอง 

ระบบการเก็บรักษากุญแจภายในที่พักแรมอาจแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้108 
(1)  กุญแจเปิดล็อกเฉพาะประตู ใช้ส าหรับล็อกประตูห้องพักแต่ละห้องโดยเฉพาะ  

ซึ่งผู้ถือกุญแจห้องพัก คือนักท่องเที่ยวห้องนั้น ๆ และพนักงานที่ท าหน้าที่เปิดประตูห้องพักนั้น ๆ  
(2)  กุญแจล็อกประตูเป็นกลุ่ม (Service Master Key) อาจก าหนดไว้เฉพาะชั้นมีทั้ง

กุญแจส าหรับแม่บ้านท าความสะอาด หรือหัวหน้าแม่บ้าน (Housekeeping Supervisor Master Key) 
ส าหรับใช้เปิดล็อกห้องพักในบริเวณที่ตนรับผิดชอบ และกุญแจส าหรับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (Security Master Key) ซึ่งใช้ส าหรับเปิดล็อกประตูพื้นที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ห้องพักของแขก 
เพื่อเข้าไปตรวจตราความเรียบร้อยภายในที่พักแรม 

(3)  กุ ญแจที่ เ ปิ ดล็ อกได้ ทุ กประตู ภ า ยในที่ พั ก แรม  (Emergency Master Key)  
เป็นกุญแจที่สามารถน ามาใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการเก็บรักษาดูแลไว้เป็นพิเศษ  
โดยจะต้องก าหนดระเบียบการน าไปใช้งานไว้อย่างเข้มงวด และผู้มีสิทธิ์ถือกุญแจประเภทนี้จะต้อง

                                                        
107  แหล่งเดิม. 
108  Thaihotelsandtravel. (ม.ป.ป.) .  Master Key กับการรักษาความปลอดภัยในโรงแรม.  สืบค้น  

23 สิงหาคม 2557, จาก http://www.thaihotelsandtravel.com/Index.php/article-hotel 
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เป็นผู้จัดการที่พักแรมที่ต้องน าติดตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา  และต้องเก็บไว้ในห้อง 
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถน าไปใช้งานในยาม
ฉุกเฉินได้ ซึ่งการเบิกเอากุญแจประเภทนี้ไปใช้จะต้องเป็นภาวะฉุกเฉิน โดยได้รับอนุมัติจาก Duty 
Manager ซึ่งจะต้องบันทึกการน าไปใช้งาน และรายงานให้ผู้จัดการใหญ่ของที่พักแรมทราบทุกคร้ัง 

ทั้งนี้ การเก็บรักษากุญแจห้องพักโดยผู้ที่ไว้วางใจได้ จะช่วยป้องกันการลักทรัพย์ใน
ห้องพัก และประทุษร้ายนักท่องเที่ยวได้  ซึ่งผู้เก็บกุญแจห้องพักควรเป็นผู้จัดการที่พักแรมหรือ
เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่อยู่ประจ า และมีความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น  

9)  พนักงานรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ควรต้องมีผู้คอยสอดส่องและตรวจตรา
บริเวณที่พักอยู่ตลอดเวลา และประตูทางเข้าออกของที่พักแรม ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่จัดเวรยาม
ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายแอบแฝงหรือบุกรุก
เข้ามาท าอันตราย หรือสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

10)  พื้นที่จอดรถ กล่าวคือ มีพื้นที่ส าหรับให้นักท่องเที่ยวจอดรถยนต์ที่เพียงพอภายใน
บริเวณโรงแรม จะท าให้ไม่เกิดปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องน า
รถไปจอดไว้ตามริมถนนหลวง หรือในที่เปลี่ยวร้าง 

11)  การดูแลนักท่องเที่ยวที่บกพร่องทางกายภาพ  กล่าวคือ การจัดห้องพักของ
นักท่องเที่ยว ผู้พิการ หรือบกพร่องทางกายภาพที่อยู่ใกล้กับบริเวณห้องรับรอง จะช่วยให้ง่ายต่อการ
ช่วยเหลือได้รวดเร็ว และควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการเคลื่อนไหว ปฏิบัติกิจธุระ 
ของนักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภายเหล่านี้ทั้งในห้องพัก  ห้องน้ า และส่วนที่เป็นบริการ
สาธารณะด้วย  

ส าหรับการจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น 
แก่นักท่องเที่ยวภายในที่พักแรมนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ บ ารุงรักษา และตรวจสอบที่
พักแรมโดยตรง ซึ่งในพ.ศ. 2537 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้เสนอบทความเร่ือง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว” ไว้ในหนังสือ Tourist 
Safety and Security ส าหรับเป็นแนวทางพิจารณาออกแบบโรงแรมซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้109 
  

                                                        
109  จาก “การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (น. 322), 

โดย สายสุนีย์ สิงหทัศน์, 2545, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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1) ที่พักแรมควรติดตั้งไฟฟ้าให้ความสว่างทั้งบริเวณทางเดิน และบริเวณ 
2) ระเบียงห้องพักทุกห้องควรมีพื้นที่แคบ เพื่อป้องกันคนร้ายปีนป่าย และบุกรุกเข้ามา  
3) ทางเดินควรมีลักษณะโปร่งเพื่อมองเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ชัดเจน  

และสามารถเดินได้สะดวกไม่ลื่นล้มสะดุด และใช้ทางเดินส าหรับหนีภัยได้อย่างไม่ติดขัดในกรณี 
ที่เกิดไฟไหม้ 

4) การสร้างเคร่ืองกั้นหรือร้ัว จะท าให้คนร้ายที่บุกรุก หรือท าร้ายนักท่องเที่ยวหลบหนี
ได้ช้าลง และควรติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อจะท าให้ติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้ทันท่วงที 
  
2.7  แนวคิดเร่ืองการจัดการด้านสุขอนามัยของธุรกิจท่ีพักแรม 
 2.7.1  ความหมายของสุขอนามัย 

ค าว่า “อนามัย”110 หมายถึง ความสบาย ไม่มีโรค และถูกสุขลักษณะ ซึ่งตรงข้ามกับ 
ค าว่า “อามัย” ซึ่งแปลว่า โรค ความป่วยไข้ ความไม่สบาย ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization -WHO) ได้จ ากัดความไว้ว่า หมายถึงการมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งร่างกายและจิตใจและ
สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี ซึ่งไม่เพียงแต่ปราศจากโรค หรือทุพลภาพเท่านั้น111 เช่นนี้ 
ค าว่า “สุขอนามัย (Hygiene)” จึงหมายถึง การท าให้มีภาวะที่สะอาด (Cleaning) และการท าให้
ปราศจากโรค (Sanitizing) ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “สุขาภิบาล (Sanitation)”112  
 2.7.2  ความจ าเป็นที่ต้องจัดสุขอนามัยของธุรกิจที่พักแรม 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักทุกคนล้วนต้องการความสะดวกสบาย และไม่ต้องการ
ได้รับทุกข์ภัย เช่นนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทุกประเภทจะต้องจัดที่พักแรมให้อยู่ในสภาพ 
ที่สะอาด ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรืออันตรายต่าง ๆ และปราศจากจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
หรือโรคติดต่อ เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นมูลฐานทั้งร่างกายและจิตใจของผู้มาใช้บริการ113  

                                                        
110  ราชบัณฑิตยสถาน. 2554). อนามัย. สืบค้น 31 ตุลาคม 2557, จาก 

http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp. 
111  Health is defined as a state complete physical, mental and social well-being and merely the 

absence of disease infirmity. Retrieved from https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse/wiki/b0a40/ 
112  จาก การสุขาภิบาลอาหาร (น. 44), โดย สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ, 2547, กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
113  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. (ม.ป.ป.). ความหมายของการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย. 

สืบค้น 30 ตุลาคม 2557, จาก http://www.yala.ac.th/link/pitai/Link/Link9.html 
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2.7.3  หลักการจัดสุขอนามัยที่ดีในธุรกิจที่พักแรม114 
1)  การมีน้ าสะอาดปลอดภัย (Safe Water Supply) 
น้ ามีความจ าเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคในธุรกิจที่พักแรม ซึ่งน้ าดื่มจะต้องไม่มีสี 

ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสและได้มาตรฐานความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค จุลินทรีย์ หรือสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเจ็บป่วยจากโรคที่มีน้ าเป็นสื่อ (Water Borne 
Diseases) เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 

ส่วนแหล่งน้ าสะอาดที่ใช้ส าหรับช าระล้างร่างกาย ซักล้าง หุงต้มอาหาร ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หากเป็นที่พักแรมในเขตที่มีบริการจ่ายน้ าตามท่อประปาสาธารณะ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแล
คุณภาพ และผ่านการรับรองจากกรมอนามัยอย่างใกล้ชิด แต่หากเป็นพื้นที่ในเขตชนบท ซึ่งจ าเป็น 
ต้องใช้แหล่งน้ าอ่ืน ๆ เช่น น้ าฝน บ่อน้ า แม่น้ า ซึ่งจะต้องน ามาปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ ดีก่อน  
เช่น การต้ม กรอง ท าให้ตกตะกอน เป็นต้น อีกทั้งภาชนะกักเก็บน้ า เช่น ถังเก็บน้ าฝน หรือตุ่มน้ า
ต้องหมั่นท าความสะอาดเป็นระยะ และมีฝาที่ปิดมิดชิด 

2)  การเตรียมอาหารที่ปลอดภัย (Safe Food Preparation) 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจะต้องจัดเตรียมอาหารที่สะอาด  และปลอดภัยให้แก่

นักท่องเที่ยว โดยระมัดระวังป้องกันการบูดเสีย และสิ่งปนเปื้อนต้ังแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อ การปรุง 
การเก็บสะสมรักษาอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหาร นอกจากนี้ อาหารที่เตรียมไว้จะต้องเก็บ
ไว้ในที่มิดชิด เช่นฝาช ีตู้กับข้าว เพื่อป้องกันพาหะน าโรคจ าพวกแมลงวัน หนู แมลงสาบมาไต่ตอม
อีกทั้งจะต้องค านึงถึง สุขวิทยาส่วนบุคคล (Personal Hygiene) ของผู้ประกอบอาหาร เช่นการสวม
ชุดและหมวกกันเปื้อน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอีกด้วย 

3)  ความสะอาดของที่อยู่อาศัย (Domestic Cleaning) 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดสภาวะแวดล้อมของที่พักแรมให้ถูกสุขลักษณะ ไม่กระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเที่ยว โดยท าความสะอาด เช็ดถู ขอบประตูหน้าต่าง พื้นห้องให้
ปราศจากฝุ่น คราบ สิ่งสกปรก หรือหยากไย่ รวมถึงการก าจัดตัวเรือด (Bed Bug) ที่หลบซ่อนอยู่
ตามฟูก หัวเตียง และตะเข็บของเตียงนอน ซึ่งเป็นภัยเงียบของธุรกิจที่พักแรมทุกประเภทมาเป็น
เวลายาวนาน ไม่เว้นแม้แต่โรงแรมในระดับห้าดาว ซึ่งการระบาดของตัวเรือดมักพบบริเวณของที่อยู่
อาศัยที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองของความสะอาดของเคร่ืองนอน 115 โดยผู้ที่แพ้น้ าลายของ 

                                                        
114  บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส  จ ากัด. (ม.ป.ป.). หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2557, 

จาก http://www.softbizplus.com/knowledge-management/852 
115  วิกิพิเดีย. (ม.ป.ป.). เรือด. สืบค้น 23 สิงหาคม 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/เรือด 
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ตัวเรือดจะมีผื่นคันขึ้นตามตัว และยิ่งไปกว่านั้น หากตัวเรือดได้ดูดเลือดของมนุษย์ที่มีเชื้อไวรัสตับ
อักเสบเข้าไป เชื้อดังกล่าวก็จะอยู่ในร่างกายของตัวเรือด ซึ่งท าให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบไปสู่คนอ่ืน ที่ถูกตัวเรือดดูดเลือดเป็นอาหารต่อไปได้116 ด้วยเหตุนี้ธุรกิจที่พักแรมควรน า
เคร่ืองนอนและเตียงนอน ออกมาตากแดดเพื่อฆ่าตัวเรือด และเชื้อโรคทั้งหลายที่อยู่ภายในเตียง  
และควรมีการเปลี่ยนเตียงนอนใหม่หลังจากได้ใช้หมุนเวียนรับรองนักท่องเที่ยวมาแล้วตามเวลา 
ที่สมควร  

นอกจากนี้ที่พักแรมแต่ละแห่งควรรักษาความสะอาด และเก็บรักษาสิ่งของให้เป็น
ระเบียบ อีกทั้งต้องจัดหาธุรกิจบริการก าจัดแมลงที่ครบวงจรตั้งแต่ปลวก มด แมลงสาบ แมลงวัน 
เป็นต้น เพราะหากบริเวณที่พักแรมมีสภาพสกปรก รกรุงรัง ก็อาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ
แมลงต่าง ๆ ได้ เช่นหากไม่มีระบบก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลก็อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันซึ่ง
เป็นพาหะของโรคอหิวาตกโรค อาจท าให้นักท่องเที่ยวที่มาพักเกิดโรคอุจจาระร่วงรุนแรงได้  

4)  การก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Excrete Disposal) 
สิ่งปฏิกูล คือของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง หากมีการก าจัด 

ที่ไม่ดีก็จะเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารไปกับผิวดิน
และแหล่งน้ า ซึ่งธุรกิจที่พักแรมจะต้องจัดระบบก าจัดตามหลักสุขาภิบาลซึ่งจะช่วยให้ที่พักแรม 
ไม่กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไป 

5)  การป้องกันโรคติดต่อ (Protection Against Contagious Disease) 
ธุรกิจที่พักแรมจะต้องขจัดลูกน้ าและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง เพราะยุงเป็นพาหะน าโรค

ของไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่นซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวเจ็บป่วย ไม่สบายและในราย 
ที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งธุรกิจที่พักแรมควรท าความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ เทน้ าจากภาชนะทิ้ง เพื่อไม่ให้มีน้ าขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและธุรกิจที่พัก
แรมควรติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขให้ช่วยพ่นยาฆ่ายุงลายภายในที่พักแรม
เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงอีกทางหนึ่งด้วย117 นอกจากนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมพบว่า
นักท่องเที่ยวเจ็บป่วย หรือมีอาการของโรคติดต่อในขณะเข้าพัก เช่นนี้ในแง่สุขวิทยาส่วนบุคคล  

                                                        
116  จาก “ปัญหาตัวเรือดในโรงแรม-เกสต์เฮาส์.  X-RAY สุขภาพ,” โดย เดลินิวส์, 2554, 24 เมษายน),  

กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
117  การป้องกันโรคไข้เลือดออก. สืบค้น 23 สิงหาคม 2557, จาก 

www.cdc.gov.tw/uploads/files/e844a191-8188-43bc-gd75-5002ddd5dcf2.pdf 
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ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแยกตัวนักท่องเที่ยวผู้นั้นออกต่างหาก และรีบรักษาพยาบาลให้หายโดยเร็ว 
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่นักท่องเที่ยวอื่น ๆ 118 

6)  การระบายอากาศ (Ventilation) 
การมีระบบระบายอากาศที่ดี จะช่วยให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนโดยปราศจากมลพิษทาง

อากาศ และโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง  หรือโรคเยื่อบุอักเสบต่าง ๆ (Chronic Respiratory 
Diseases and Malignancies) เช่น โรคภูมิแพ้ โรคปอดบวม วัณโรค โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่  
โรคไอกรน โรคหัด เป็นต้น ซึ่งการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) จะต้อง
ออกแบบห้องนอน ห้องน้ า ห้องรับแขกให้มีสัดส่วนที่ไม่แออัดจนเกินไป และต้องมีประตู หน้าต่าง 
และช่องระบายลมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่แห่งนั้น ส่วนการระบายอากาศโดยอาศัย
เคร่ืองมือกล (Mechanical Ventilation) เช่นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ หรือเคร่ืองปรับอากาศ  
จะช่วยให้เกิดการถ่ายเทอากาศภายในห้องพัก และระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้  
 

2.8  แนวคิดเร่ืองการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่ีพักแรม 
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่พักแรมมีความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่า ผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักตาก

อากาศ มักจะเลือกสร้างในจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี เช่นริมทะเลสาบ ชายหาด ทิวเขา 
ริมแม่น้ า เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจมาใช้บริการ แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจที่พักแรมมักบุกรุกพื้นที่ 
ป่าไม้ ท าลาย แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า และอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความเสื่อมโทรม หรือสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่รวดเร็วขึ้น 

2.8.1  ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม 
ความหมายทางวิชาการของค าว่า “สิ่งแวดล้อม (Environment)” หมายถึง สิ่งต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอยู่รอบตัวเรา อาจมีชีวิต และไม่มีชีวิตก็ได้119 โดยมี
ความหมายเช่นเดียวกับนิยามตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ และมนุษย์ท าขึ้น120 โดยสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ กล่าวคือ 
สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) ซึ่งได้แก่ พืชป่า สัตว์น้ าในทะเล ปะการัง ปลาในกระชัง 

                                                        
118  บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส  จ ากัด. (ม.ป.ป.). หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2557, 

จาก http://www.softbizplus.com/knowledge-management/852 
119  จาก หลักการจัดการส่ิงแวดล้อม (น. 3), โดย สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2546, กรุงเทพฯ: สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  
120  มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535. 
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สวนเกษตร สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเป็นต้น และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เช่น 
อากาศ ดิน ป่าไม้ แม่น้ าล าธาร น้ าตก ถ้ า ชายหาด ทะเล โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน เป็นต้น121  

2.8.2  เหตุผลของกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หากพิเคราะห์ในเชิงปรัชญาว่าท าไมจึงต้องมีกฎหมายส่งเสริม และรักษาคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อม ทั้งที่มนุษย์มีความสามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่อใช้ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ๆ 
ได้ตลอดเวลา ซึ่งรัฐก็น่าจะปล่อยให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองอย่างไรก็ได้  
แต่ในสภาพความจริงมนุษย์ไม่สามารถคิดเช่นนั้นได้เพราะเหตุผลที่ส าคัญ 3 ประการดังต่อไปนี้ 

1)  เพื่ อประโยชน์ของผู้ ด า เนินการส่ ง เส ริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อ122  
ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิตได้ให้ทัศนะไว้ว่า มนุษย์ต่างก็มีแนวโน้มที่จะด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและครอบครัวเท่านั้น หากเห็นว่าการใดไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ก็คงจะไม่
ด าเนินการในสิ่งนั้น เว้นแต่จะถูกบังคับให้ด าเนินการนั้นด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเหตุผลที่รัฐบาล
ต้องส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้เพราะรัฐบาลได้รับ “ประโยชน์ (Benefit)” จากการ
ออกกฎหมายมาควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น หากออกกฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ า ย่อมท า
ให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ไม่เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณ
จ านวนมากในการรักษาพยาบาล หรือคิดค้นยาต้านแบคทีเรียชนิดใหม่แต่อย่างใด 

2)  เพื่อความคงอยู่ของทุกสิ่งในระบบนิเวศ123 เป็นความต้องการที่จะรักษาทุกสิ่งทุก
อย่างในระบบนิเวศ (Ecology) ซึ่งเป็นระบบที่สิ่งมีชีวิตมากกว่า 2 กลุ่มที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน ได้รับประโยชน์ร่วมกันและเกื้อกูลกัน เช่น ผีเสื้อถ่ายละอองเรณู
ให้ดอกไม้เพื่อช่วยขยายพันธุ์ และในขณะเดียวกันผีเสื้อก็ได้รับน้ าหวานจากดอกไม้ เป็นต้น 

3)  เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง124 เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนโลกนี้มีอยู่
อย่างจ ากัด ในขณะที่ประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกวัน จ าเป็นต้องอุปโภคและบริโภคทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาความขาดแคลนต่อไปได้  เช่นนี้มนุษย์ซึ่งอาจต้อง
สูญเสีย “ประโยชน์” ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องหาวิธีสงวนรักษาและทดแทนทรัพยากรที่ถูกใช้ไป  

                                                        
121  จาก “ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อส่ิงแวดล้อม” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หน่วยที่  8-15  (น. 8), โดย ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์  ก, 2554, นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

122  จาก กฎหมายส่ิงแวดล้อม (น. 37), โดย อ านาจ วงศ์บัณฑิต, 2545,  
123  แหล่งเดิม. 
124  แหล่งเดิม. 
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และด้วยเหตุผลทางจริยธรรมที่มนุษย์มักมีความรักและเป็นห่วงลูกหลาน ต้องการเก็บรักษา
ทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกับตน เช่น การที่รัฐบาลออกกฎหมาย
ลงโทษผู้บุกรุกและตัดต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์จากการรักษา
ป่าแห่งนั้นต่อไป 
 2.8.3  ผลกระทบของธุรกิจที่พักแรมต่อสิ่งแวดล้อม 

1)  การท าลายทรัพยากรป่าไม้ กล่าวคือ การสร้างอาคารที่พัก สาธารณูปโภคต่าง ๆ และตัด
ถนนเข้าสู่ที่พักแรม ย่อมต้องบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่อาศัย และต้องตัดไม้เพื่อใช้เป็นวัสดุปลูก
สร้าง ซึ่งมักจะอยู่ในเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นทิวทัศน์ที่นักท่องเที่ยวสนใจ125 

2)  การท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ เมื่อพืชพรรณ แมลง นก หรือ 
สัตว์ป่าจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งต้องสูญพันธุ์หรือลดจ านวนลง เพราะขาดที่อยู่อาศัย หรือถูกล่า  
ย่อมท าให้ความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารต้องขาดไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ 
ที่ต้องพึ่งพาอาศัย รอรับประโยชน์ หรือเกื้อกูลกันได้รับผลกระทบ หรือสูญพันธุ์ตามกันไปด้วย 

3)  สัตว์ป่าถูกท าลาย ซึ่งเมื่อป่าไม้อันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และที่หลบภัยของ
สัตว์ป่า นก และแมลงถูกบุกรุกท าลายไป ย่อมท าให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขาดอาหาร และมีโอกาสถูกล่า
ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งท าให้สัตว์ป่าหลายชนิดต้องสูญพันธุ์126 

4)  มลพิษทางน้ า กล่าวคือ ที่พักแรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าโดยตรงเพราะต้อง
ปล่อยน้ าเสียที่เสื่อมคุณภาพ มีสารปนเปื้อน มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ เช่น น้ าจากการ 
ซักล้างท าความสะอาดหรือมีคราบน้ ามันลอยอยู่บนผิวน้ า จึงท าให้ไม่สามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป ซึ่งจะมีผลเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแหล่งน้ า ท าให้สัตว์น้ าลดปริมาณลง หรือสูญพันธุ์ 
เพราะไม่อาจด ารงชีวิตและแพร่พันธุ์ได้ตามปกติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระบาดต่าง ๆ  
เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์  และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุ งซึ่ง เป็นพาหะของไข้มาลา เรีย 
ไข้เลือดออก นอกจากนี้ หากน้ าเสียนั้นมีสารพิษจ าพวกโลหะหนักสะสมอยู่ ย่อมท าให้ประชาชน 
ที่บริโภคพืชน้ า หรือสัตว์น้ าได้รับสารเหล่านั้นเข้าไป ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคมินามาตะ เป็นต้น127  

5)  มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกล่าวคือ ในการด าเนินธุรกิจที่พักแรมย่อมมีขยะ
และสิ่งปฏิกูลที่ต้องทิ้งจ านวนมากในแต่ละวัน ซึ่ง “ขยะมูลฝอย” ย่อมได้แก่ เศษของเหลือทิ้ง 
จากการใช้สอยของมนุษย์  เช่น เศษอาหาร กระดาษช าระที่ใช้แล้ว ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี 

                                                        
125  “ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อส่ิงแวดล้อม” ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (น. 10). เล่มเดิม. 
126  หลักการจัดการส่ิงแวดล้อม (น. 69). เล่มเดิม. 
127  แหล่งเดิม. 
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ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วน “สิ่งปฏิกูล” ย่อมหมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมทั้งสิ่งอ่ืนที่
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น ซึ่งหากธุรกิจที่พักแรมไม่ได้เก็บรวบรวม หรือก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี แต่กลับปล่อยทิ้งค้างไว้ เช่นนี้เมื่อฝนตกลงมาย่อมชะล้างเอาความสกปรก 
สารพิษ เชื้อโรคจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ า หรือผิวดิน ท าให้เกิดมลพิษทางน้ าและมลพิษของดิน 
ส่วนเมื่อผู้ประกอบธุรกิจน าขยะมูลฝอยไปเผากลางแจ้ง ก็จะก่อให้เกิดควันและสารพิษ ท าลาย
คุณภาพของอากาศ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศได้อีกเช่นกัน128 นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่จัดการ 
ไม่เหมาะสม จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู แมลงวัน แมลงสาบ แบคทีเรีย น าไปสู่การเกิดโรค  
อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ผู้พักอาศัยในชุมชน และท าให้แหล่งท่องเที่ยวดูสกปรก ขาดความ
สวยงามทางทัศนียภาพ129 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้  
 2.8.4  หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในธุรกิจที่พักแรม 

“การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism)” ตามค าจัดความของการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย หมายถึง การบริหารและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบชาญฉลาด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยาวนาน สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมไว้ได้ เพื่อให้
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว130 ซึ่งรองศาสตราจารย์ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ได้แสดง
ทัศนะว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความรับผิดชอบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยจะต้องให้มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอย่างยืนยาว131 

ทั้งนี้ นาย Shirley Eber ได้อธิบำยถึงหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 132 
  

                                                        
128  แหล่งเดิม. 
129  จาก คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน กรุงเทพมหานคร, โดย มูลนิธิ

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย, 2556, กรุงเทพฯ: มาตาการพิมพ ์จ ากัด. 
130  จาก “หลักการและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” โครงการศึกษาและก าหนดดัชนีช้ีวัดมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (รายงานผลการวิจัย) (น. 1), โดย ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2548,  
131  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (น. 7). เล่มเดิม. 
132  แหล่งเดิม.  
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1)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้ทรัพยากร 
ธ รรมชาติเท่าที่จ าเป็นและประหยัด เพื่อให้มีทรัพยากรใช้ส าหรับท าธุรกิจได้ยาวนานขึ้น 

2) การลดการบริโภคที่ มาก เกินจ า เป็นและการลดของ เสี ย  (Reducing Over 
Consumption and Waste)  เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ ายในการบ ารุง รักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลาย  
ในระยะยาว 

3)  การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการส่งเสริมและรักษา
ความหลากหลายของธรรมชาติซึ่งมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว 

4)  การประสานการท่องเที่ยวเข้ากับแผนพัฒนา (Integrating Tourism into Planning) 
ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment - EIA)  ซึ่ง เป็นการใช้หลักวิชาการเข้ามาคาดการณ์ เกี่ยวกับผลกระทบ 
ทั้งด้านบวก และด้านลบของการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อหาทาง
ป้องกัน หรือระงับ อันจะช่วยขยายศักยภาพของการท่องเที่ยวให้ยาวและยั่งยืนขึ้น 

ทั้งนี้  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (Conservation Tourism) คือ การเดินทางท่องเที่ยว 
เพื่อศึกษา ชื่นชมทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ133 ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรูปแบบหนึ่งเพราะ
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้นานที่สุด  ซึ่งได้แก่  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) การชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism) เป็นต้น  

เมื่อมุ่งพิจารณาถึง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)” สมาคมการท่องเที่ยวอนุรักษ์
ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายไปสู่แหล่งธรรมชาติ 
เพื่อเข้าใจวัฒนธรรม และธรรมชาติของที่แห่งนั้น โดยไม่รบกวน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพชีววิทยา
ของพื้นที่ โดยให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวได้อีกด้วย134 โดยการจัดที่พักในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจะต้องมีลักษณะ“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)” กล่าวคือจะต้อง
จัดการโดยปราศจากมลพิษ หรือผลกระทบต่อผิวดิน แหล่งน้ า พลังงาน และอากาศ เป็นต้น 

                                                        
133  จาก การท่องเที่ยวไทย วิสัยทัศน์ 2555 (น. 20), โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย. 
134  จาก “ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับ Ecotourism” โครงการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการ

ท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (น. 17), โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542, 
กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 
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ทั้งนี้ มีองค์กร และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบ135 ก าหนดหลักการออกแบบ 
ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ136 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 

1)  จะต้องให้ความส าคัญกับสิทธิของมนุษย์ และธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยคง
ความหลากหลายทางชีวภาพของกันและกันอย่างยั่งยืน 

2)  ไม่ควรออกแบบที่พักเพื่อเอาชนะ หรือควบคุมธรรมชาติ แต่ควรปล่อยให้ธรรมชาติ
เปน็ผู้ก าหนดวิถีแห่งแบบของที่พักแรม 

3)  จะต้องออกแบบให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า และควรออกแบบ 
ในลักษณะสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4)  การออกแบบต้องค านึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งมนุษย์และธรรมชาติ
ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

นอกจากนี้ มีการก าหนดลักษณะของที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 137 ซึ่งเป็น 
ข้อสรุปจากการประชุมนานาชาติ เร่ืองการจัดการที่พักเพื่อรักษาระบบนิเวศ คร้ังที่ 2 ที่ประเทศ
คอสตาริกา ซึ่งน ามาใช้จัดท า “คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางของมาตรฐานเกสต์เฮาส์ และโฮมสเตย์”138  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

1)  ที่พักควรมีขนาดเล็ก มีความสะอาด ปลอดภัย และร่มรื่น  
2)  ควรน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ และเน้นการประหยัดพลังงาน  
3)  ควรจัดการขยะและของเสีย  โดยเน้นการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษา

สิ่งแวดล้อม 
4)  ควรเป็นการบริหารจัดการที่พักแรมโดยครอบครัว หรือชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้าง

งาน สร้างรายได้เสริม และคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเข้าใจสิ่งแวดล้อมแห่งนั้นมากที่สุด 
 
  

                                                        
135  The World Congress of the International Union of Architects (UIA) , The American Institute of 

Architects (AIA), The International Council on Environmental Design (ICED). 
136  จาก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (น. 235-236), โดย อุดม เชยกีวงศ์  และคณะ, 2554, กรุงเทพฯ:  

แสงดาว จ ากัด. 
137  แหล่งเดิม. 
138  “การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว” การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว  (น. 323).  

เล่มเดิม. 
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2.9  อุปสรรคของการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในธุรกิจท่ีพักแรม  
1)  ข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ ธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ 

เกสต์เฮาส์ บังกะโล ที่พักบนเรือแบบบ้าน ลอดจ์ มักเป็นการด าเนินธุรกิจขนาดย่อมของชาวบ้านใน
ท้องถิ่น เพื่อหารายได้เสริมหลังจากว่างเว้นฤดูกาลท าการเกษตรกรรม จึงไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะ
จัดหาเทคโนโลยีส าหรับสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ระบบคีย์การ์ด ระบบ
เตือนภัยอัตโนมัติ เป็นต้น หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือท าความสะอาดเคร่ืองนอน และเคร่ืองนุ่งห่ม 
รวมทั้งไม่มีศักยภาพจัดซื้อเคร่ืองจักรบ าบัด และก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมากเท่าใดนัก 

2)  ข้อจ ากัดด้านการศึกษา กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์มักเป็น
ชาวบ้าน หรือให้บุตรหลาน ญาติมิตรเป็นผู้ช่วยจัดการดูแล ซึ่งไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรวิชา 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรม ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในที่พักแรม รวมถึงการตรวจความผิดปกติ และแก้ไขปัญหาไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ด้วย 

3)  ข้อจ ากัดด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม กล่าวคือ การออกแบบ
รูปลักษณะของที่พักแรม เช่น ในเขตชนบท ที่พักแรมจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เป็นบ้านไม้ยกพื้น
สูงหรือเป็นบ้านทรงไทย แต่ในเขตเมืองอาจเป็นอาคาร บ้านคอนกรีต ซึ่งโครงสร้างของที่พักแรม
จะมีผลต่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย  การระบายถ่ายเทของอากาศ แหล่งเพาะพันธุ์ 
ของเชื้อโรค โรคระบาดต่าง ๆ หรือมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง แตกต่างกันไปได้139  

4)  ข้อจ ากัดด้านนโยบายของรัฐ กล่าวคือ หากมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแล
ธุรกิจที่พักแรมในแต่ละท้องถิ่น หรือในระดับรัฐ ยังมีความบกพร่อง140 หรือยังเข้มงวดไม่เพียงพอ 
ขาดเสถียรภาพ ขาดความชัดเจน และรายละเอียด เช่น ไม่ระบุมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสมว่าต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นจัดการหรือมีแนวปฏิบัติอย่างไร 141 ตลอดจนการมี
ขอบเขตบังคับใช้ที่ไม่ครอบคลุมถึงที่พักแรมทุกแห่ง ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม 
ปล่อยปละละเลย ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังขาด
จิตส านึกที่จะจัดมาตรการป้องกันไม่ให้ที่พักแรมของตนด าเนินธุรกิจในลักษณะที่รบกวน ท าลาย 
หรือสร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

                                                        
139  บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส  จ ากัด. (ม.ป.ป.). หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2557, 

จาก http://www.softbizplus.com/knowledge-management/852 
140  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. (ม.ป.ป.). ความหมายของการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย. 

สืบค้น 30 ตุลาคม 2557, จาก http://www.yala.ac.th/link/pitai/Link/Link9.html  
141  หลักการจัดการส่ิงแวดล้อม (น. 155). เล่มเดิม. 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ในการประกอบธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดว่าเป็นแหล่งรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย  
เพราะมนุษย์มีความปรารถนาที่จะเดินทางไปรู้จักสถานที่ใหม่  ๆ สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
ที่แตกต่างไปจากชีวิตประจ าวัน นักธุรกิจที่เห็นช่องทางจากความต้องการพื้นฐานดังกล่าว จึงลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อแสวงหารายได้จากนักท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจที่พัก
แรมเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผลิต “บริการ” จัดหาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางที่จ าเป็น หรือต้องการพักค้างคืนในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 
ซึ่งภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่นักท่องเที่ยว คือการท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้รับการดูแล เอาใจใส่และ
ปฏิบัติเสมือนว่านักท่องเที่ยวเป็นบุคคลส าคัญที่สุด แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม
นั้นมีอ านาจต่อรองที่สูงกว่ามาก เพราะเป็นฝ่ายที่ควบคุมจัดการมาตรการต่าง ๆ ภายในที่พักแรม 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าธุรกิจที่พักแรมไม่ได้ตอบสนองเพียงแค่การพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น  
แต่ยังตอบสนองความจ าเป็นที่ต้องนอนหลับพักผ่อนของมนุษย์รวมอยู่ด้วย ซึ่งหากไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายด้านความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยที่ดีซึ่งจะคอยท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ
ที่พักแรมแล้ว  ก็จะพบความประมาทเลินเล่อ  ปราศจากความระมัดระวังหรือลดต้นทุน  
และค่าใช้จ่ายในการจัดมาตรการด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวที่
แม้จะมีนิติสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือ
ทรัพย์สินและมีโรคภัยไข้เจ็บกลับไปยังภูมิล าเนาของตนได้ 

ในปัจจุบันธุรกิจโฮมสเตย์ บังกะโล เกสต์เฮาส์ ลอดจ์ หลายแห่งมักด าเนินธุรกิจให้มี
ลักษณะเป็นที่พักแรมเชิงนิเวศ ซึ่งหมายถึง การสร้างสถานที่พัก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึง
กลยุทธ์ และกิจกรรมนันทนาการที่แปลกใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการให้มากที่สุด 
ซึ่งจะต้องรบกวนท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศให้เกิดความเสื่อมโทรมและก่อให้เกิด
มลพิษ เช่น สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย อันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

ด้วยเหตุนี้ในบทที่ 3 ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเร่ืองของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับกับธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมในปัจจุบัน 
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ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมที่มี
ประสิทธิภาพต่อไปได้ 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ใช้ก ากับดูแล
ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมที่ใช้บังคับในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่ามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎกระทรวงก าหนดประเภท 
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในอาคารส าหรับผู้พิการ หรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงก าหนดประเภท 
ของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถและจ านวนที่จอดรถยนต์ และประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 
 3.1.1  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ถือเป็นกฎหมายที่วางมาตรการและระเบียบการ
จัดตั้ง การขออนุญาต การเปิดด าเนินการ การเข้าพัก หรือการห้ามมิให้มีการมั่วสุมกันภายใน
โรงแรมเพื่อส่งเสริมและยกคุณภาพของธุรกิจที่พักแรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่พัก
แรมมีลักษณะเป็นการให้บริการแก่สาธารณะ และมีความส าคัญต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น1 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติโรงแรมไทย พ.ศ. 2547 ได้วางหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
3.1.1.1  ด้านนิยาม 
 1)  นิยามของ “ที่พักแรม”  
ความหมายทั่วไปของค าว่า “ที่พักแรม” หมายถึง สถานที่ส าหรับพักค้างคืนเป็นการ

ชั่วคราว ในขณะเดินทางเพื่อท ากิจธุระ ท่องเที่ยวหรืออบรมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งธุรกิจที่พักแรม
ส าหรับนักท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโล
ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) บ้านบนเรือ ลอดจ์ รถตู้นันทนาการ เต็นท์ เป็นต้น 

                                                           
1  หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547. 
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โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดขอบเขตของการบังคับ
ใช้ ด้วยการให้นิยามค าว่า “โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทาง
ธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  

นอกจากนี้ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้
ชัดเจนว่าสถานที่พักดังต่อไปนี้ “ไม่ถือเป็นโรงแรม” ซึ่งจะมีผลท าให้ที่พักแรมประเภทดังกล่าวไม่
อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้  

(1)  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพื่อการกุศลหรือการศึกษา โดยมิใช่
เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาเพื่อแบ่งปันกัน  ตัวอย่างเช่น บ้านพักคนชรา ค่ายลูกเสือ  
วัดวาอารามที่สงเคราะห์ที่อยู่ให้แก่ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น  

ทั้งนี้ มาจากเหตุผลว่าสถานที่พักดังกล่าวไม่มีลักษณะหรือสภาพของโรงแรม เนื่องจาก
โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นการประกอบธุรกิจที่พักแรมในเชิงพาณิชย์ซึ่งต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรจากการให้บริการอย่างเป็นปกติทางการค้าเป็นส าคัญ แต่สถานที่พัก
อาศัยดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ สงเคราะห์ส่วนรวม หรือเป็นบทบาท
หน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหาสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาก าไร 

(2)  สถานที่พักที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการ
เป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น เช่นหอพักนักศึกษา แมนชั่น อพาร์ตเมนท์ รูมเซอร์วิส  

เหตุผลที่สถานที่พักเหล่านี้ไม่มีสถานะเป็นโรงแรม เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
โรงแรมเป็นการให้บริการที่พักเป็นการชั่วคราวเท่านั้น แต่สถานที่พักที่คิดค่าบริการเป็นรายเดือน  
มีลักษณะผูกพันให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสิทธิหน้าที่ของผู้ประกอบการ
และผู้เข้าพักในฐานะผู้ให้เช่าและผู้เช่าย่อมอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่า
ทรัพย์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่พักประเภทหอพักซึ่งผู้เข้าพักอาศัยมักเป็นเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ก็มีพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ควบคุม ก ากับและดูแลบรรดา
หอพักต่าง ๆ ของเอกชนเพื่อมิให้แสวงหาประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการดูแลสวัสดิภาพและ
ความไม่ปลอดภัยของผู้พักอาศัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

(3)  สถานที่พักอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ

โรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ่งออกโดยอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า สถานที่พักที่มี
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จ านวนห้องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกัน
ทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใด
โดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้ 
นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดไม่เป็นโรงแรม ตามมาตรา 4 (3) ของพระราชบัญญัติ 
โรงแรม พ.ศ. 25472  

โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว  เกิดขึ้นจากความนิยม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน ท าให้แต่ละท้องถิ่นมีการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พัก
แรมขนาดเล็กเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในท้องถิ่น  และส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว รวมทั้ง
เผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่พักแรมดังกล่าว กฎหมายจึงก าหนดให้สถานที่พักขนาดเล็กซึ่งมี
ห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและมีจ านวนผู้พักไม่เกิน 20 คน ซึ่งให้บริการเพื่อหารายได้เสริม ไม่เป็น
โรงแรมตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 25473  

ด้วยเหตุนี้ อาจสรุปได้ว่า มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีความ
แตกต่างจาก มาตรา 4 (2) เพราะ มาตรา 4 (3) ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นที่ว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลิตผลทางเกษตรกรรม  
ให้มีช่องทางประกอบรายได้เสริมด้วยการจัดสถานที่พักขนาดเล็กส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งต่างจากเจตนารมณ์ของมาตรา 4 (2) ที่เป็นเร่ืองของสถานที่
พักอาศัยที่คิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งเป็นการพักอาศัยเพื่อชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่ใช่
การพักอาศัยเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังมีลักษณะ 
คิดค่าบริการเป็นรายเดือน จึงผูกพันผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่งตามสิทธิหน้าที่ของ 
ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  2)  นิยามของ “ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม”  
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม เช่นชาวบ้านในท้องถิ่นด าเนินธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อหารายได้

เสริม ถือเป็นคู่สัญญาที่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับนักท่องเที่ยว โดยมีผู้จัดการที่พักเป็นผู้บริหาร
จัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในที่พักแรม 

ค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่ง หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า  

                                                           
2  ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551. 
3  หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551. 
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หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณาด้วย4 ส่วนค าว่า “ที่พักแรม” 
หมายถึงสถานที่ส าหรับพักค้างคืนที่ไม่ใช่เป็นประจ าปกติ  ดังนั้น เมื่อรวมทั้งสองความหมาย 
เข้าด้วยกัน “ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม” ตามความหมายทั่วไป จึงหมายความถึงบุคคล หรือ 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการจัดหาสถานที่ส าหรับพักค้างคืนชั่วคราวให้แก่
ผู้ใช้บริการในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว หรือท ากิจธุระ เพื่อแสวงหารายได้จากผู้มาใช้บริการ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม คือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการโดยตรง
ในลักษณะของคู่สัญญา เพราะในทางวิชาการนั้น “สัญญา” หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือ 
หลายฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ และสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่ง
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์ 5 กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล 
จากการสอบถาม ค้นหาจากทางอินเตอร์เนต หรือใบปลิวแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลของที่พักแรมแล้ว  
ได้ตัดสินใจเข้าแสดงเจตนาท าค าเสนอขอใช้บริการห้องพัก  และผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม 
ได้พิจารณาลักษณะของนักท่องเที่ยวว่าไม่มีสภาพที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการรายอ่ืน  
ก็แสดงเจตนาท าค าสนองรับนักท่องเที่ยวผู้นั้นเข้าใช้บริการ เช่นนี้สัญญาให้ใช้บริการที่พักแรม และ
นิติสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขึ้น 

ส่วนความหมายในทางนิติบัญญัติของ “ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม” มีกฎหมายก าหนด
นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 ได้ให้นิยามค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” 
หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่ง หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อขาย 
ต่อสินค้าหรือผู้ให้บริการและหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย  

ส่วนมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม” หมายถึงผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  
พ.ศ. 2547 ซึ่งในกรณีที่พักแรมประเภทอ่ืนที่ไม่อยู่ในความหมายของโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ย่อมไม่มีกฎหมายก าหนดบุคคลที่เป็นผู้บริหารจัดการ และก ากับดูแลเร่ือง 
ของใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักแรม 
  

                                                           
4  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). ผู้ประกอบธุรกิจ. สืบค้น 8 สิงหาคม 2557, จาก  

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
5  ค ำอธิบำยนิติกรรม และสัญญำ (น. 276). เล่มเดิม. 
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3)  ผู้จัดการที่พักแรม  
ค าว่า “ผู้จัดการ (Manager)” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

หมายความว่าบุคคลผู้มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ 6 เช่นนี้  “ผู้จัดการที่พักแรม 
(Innkeeper)” จึงหมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการในการให้บริการด้านที่พักและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager) ชาวบ้านหรือ
บุคคลที่ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์  รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักบนเรือแบบบ้านที่พักแบบบริการ 
อาหารเช้าได้ไว้วางใจให้เป็นผู้ด าเนินงานดูแลกิจการที่พักแรม เป็นต้น 

ผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีสาระส าคัญดังนี้ 
(1)  ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งจะมี

ผลท าให้ผู้ด าเนินงานบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมประเภทรีสอร์ทโฮมสเตย์  เกสต์เฮาส์ บังกะโล 
บ้านบนเรือ กางเต็นท์ ไม่ใช่ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (มาตรา 4) 

(2)  ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องจัดให้มีผู้จัดการคนหนึ่งให้มีหน้าที่จัดการโรงแรม  
ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมจะต้องเป็นคนละบุคคล 
เช่นน้ี จึงเป็นบุคคลเดียวกันได้ (มาตรา 30) 

(3)  คุณสมบัติของผู้จัดกาดการโรงแรมนั้น จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และ 
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด หรือมีหนังสือ
รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง 
(มาตรา 33)  

(4)  มาตรา 33 ก าหนดว่าผู้จัดการโรงแรมจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้  
 1. ไม่ เป็นโรคพิษสุรา เ ร้ือรัง  ติดยาเสพติดให้โทษ  หรือเป็นโรคติดต่อที่ 

คณะกรรมการก าหนด 
 2. ไม่ เป็นผู้ วิ ก ลจ ริตห รือจิ ตฟั่ น เฟื อนไม่สมประกอบหรือ เป็ นคนไ ร้ 

ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 3. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 4. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ 

                                                           
6  ร า ชบั ณฑิ ต ย สถ าน . ( 2 5 5 4 ) .  ผู้ จั ด ก ำ ร ที่ พั ก แ ร ม .  สื บ ค้ น  8  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 7 ,  จ า ก  

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp. 
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ในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง และเด็กหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้าประเวณี  

 5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็น
ผู้จัดการโดยเหตุอ่ืนซึ่งมิใช่เหตุตาม มาตรา 33 (6) แต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(5)  เมื่อผู้จัดการโรงแรมที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 แล้วให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นในวันที่รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นเป็นผู้จัดการได้ตั้งแต่วันที่
ได้รับใบรับแจ้ง (มาตรา 31) 

(6)  กรณีที่ผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน 7 วัน ให้มีผู้จัดการแทนซึ่งอาจเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจเอง หรือ มอบหมายให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 
โดยมีระยะเวลาปฏิบัติแทนไม่เกิน 90 วัน ซึ่งต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนรับทราบ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เข้าด าเนินการแทนด้วย (มาตรา 32 วรรค1) 

(7)  ในกรณีผู้จัดการพ้นจากหน้าที่  ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง 
เป็นผู้จัดการแทนและให้ผู้จัดการที่ได้รับแต่งตั้งนั้น แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา 31  
(มาตรา 32 วรรค2) 

(8)  ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการแทน ตามวรรค
หนึ่งให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้จัดการ (มาตรา 32 วรรคท้าย) 

จากบทบัญญัติข้ างต้นท า ให้ เกิดข้อสัง เกตว่ า  “ผู้ จัดการโรงแรม” เป็นกลไก 
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ  และการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในที่พัก ซึ่งผู้จัดการโรงแรมมีชื่อต าแหน่งที่เรียกว่า “Hotel 
Manager” มักได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง เพราะเป็นต าแหน่งที่ต้องการผู้มีประสบการณ์
บริหารงานโรงแรม และต้องอาศัยความรับผิดชอบที่สูง สามารถบริหารงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยต้องมีความอดทนในการท างาน ควบคุมพนักงานไม่ให้เกิดความบกพร่องในการดูแล 
นักท่องเที่ยวผู้มาพักและจะต้องมีความพร้อม และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือวิกฤต 
ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดคิดได้ นอกจากนี้ ลักษณะงานของผู้จัดการโรงแรม ได้แก่ การวางแผน
ด้านการตลาด และบริหารบุคคล ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงแรม จัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้แต่ละแผนก จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย จัดสรรเงิน สั่งซื้อเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ และปรับปรุงบริการด้านห้องพักและอาหารภายในโรงแรม เป็นต้น7  
                                                           

7  ผู้จัดกำรโรงแรม Hotel Manager. สืบค้น 9 สิงหาคม 2557, จาก www.งานวันนี้ .com/ต าแหน่ง/
ผู้จัดการโรงแรม-hotel-manager.html 
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ดังนั้น เมื่อมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดให้ “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการ
โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เท่านั้น ย่อมท าให้ผู้ด าเนินงานบริหารจัดการธุรกิจ 
ที่พักแรมประเภทรีสอร์ทโฮมสเตย์  เกสต์เฮาส์ ที่พักบนเรือแบบบ้าน ที่พักแบบบริการอาหารเช้า 
(B&B) ไม่อยู่ในความหมายของผู้จัดการโรงแรม ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีกฎหมายเข้ามาก ากับดูแล
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และอ านาจหน้าที่จัดการความปลอดภัยภายในที่พักแรมแต่อย่างใด 

3.1.1.2  ด้านความปลอดภัย 
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมต่างก็เร่งแข่งขันและสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการที่พักแรมของตน จนลืมพัฒนา และใส่ใจเร่ืองของความปลอดภัย
ภายในที่พักแรม เช่นนี้หากไม่มีมาตรการทางกฎหมายส าหรับควบคุม และก ากับดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมแล้ว ก็อาจท าให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากการไม่แก้ไขป้องกัน  ไม่ติดตั้ง
หรือไม่ตรวจสอบดูแล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวังในการด าเนินธุรกิจได้  

1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรม 
ธุรกิจที่พักแรมประเภทโรงแรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

ได้ก าหนดกลไกเร่ือง “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (Hotel Business License)” ซึ่งผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547 เท่านั้นที่จะอยู่ใน
ความหมายของ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 4 และบุคคลจะประกอบธุรกิจโรงแรมได้ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั้นตามมาตรา 15 ซึ่งนายทะเบียนในทีนี้  ตามมาตรา 4
หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  

โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้  มาตรา 16 ก าหนดว่า
จะต้องมีคุณสมบัติ คือมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้  

(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(3) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
(4) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดที่ เกี่ยวกับเพศ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดว่าด้วยมาตรการ 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี  

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต  
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(6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเหตุอ่ืนที่มิใช่เหตุ
ตามมาตรา 16 (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

นายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ ในการควบคุมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัยภายในโรงแรม ดังนี ้

(1)  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้  เมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง 
ลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวก หรือ มาตรฐานประกอบธุรกิจของโรงแรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
โรงแรม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะ หรือความปลอดภัยของโรงแรม (มาตรา 18) 

(2)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมด าเนินการเพิ่ม  หรือลดจ านวนห้องพัก อันมี
ผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 22) 

(3)  การโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งแม้จะมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามตามมาตรา 16 จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั้น (มาตรา 24) 

(4)  ในกรณีที่โรงแรมได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุอัคคีภัย  หรือภยันตรายร้ายแรง
อ่ืน ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการโรงแรมแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายของโรงแรมมี
สภาพขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 ให้นายทะเบียนมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมด าเนินการแก้ไขสภาพเช่นว่านั้นให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นอาจมีค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหยุดด าเนิน
กิจการทั้งหมด หรือบางส่วนจนกว่าจะเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ด าเนินการแก้ไขสภาพ 
เช่นว่านั้นให้แล้วเสร็จ ส่วนโรงแรมที่ได้รับความเสียหายจนมีสภาพที่ไม่อาจแก้ไขได้  ให้ถือว่า
ใบอนุญาตส าหรับโรงแรมดังกล่าวสิ้นอายุลงนับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย (มาตรา 28) 

ดังนี้ อาจสรุปได้ว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรม ถือเป็นกลไกทางกฎหมาย 
อย่างหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมแนวทางการด าเนินธุรกิจที่พักแรม และอาศัยอ านาจของนาย
ทะเบียนก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจ า เป็นต้องจัดมาตรการด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม 
และครบถ้วนเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นภายในที่พักแรม แต่ปัจจุบันมีเพียงธุรกิจที่พักแรม
ตามนิยาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เท่านั้นที่อยู่ภายใต้กลไกการบังคับใช้
เร่ืองใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ส่วนธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามข้อยกเว้นใน 
มาตรา 4 (3) ยังไม่มีกลไกเร่ืองใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรมส าหรับเข้าควบคุมเร่ืองมาตรการ
ความปลอดภัยตามกฎหมายฉบับใดเลย 

DPU



65 

2)  ทะเบียนผู้พัก  
การมี “ทะเบียนผู้พัก (Registered Guests)” ถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารจัดการ 

ความปลอดภัยในที่พักแรม เพราะจะท าให้ผู้จัดการที่พักแรมทราบถึงประวัติ และข้อมูลพื้นฐาน 
ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ซึ่งผู้จัดการที่พักแรมสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาคัดกรอง
นักท่องเที่ยว หรือเก็บประวัติของนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหลบซ่อนมั่วสุมในเขตที่พัก
แรมในลักษณะที่จะก่อความไม่สงบ ภัยอันตรายหรือการกระท าความผิดทางอาญาขึ้นภายใน 
ที่พักแรม โดยมีบทบัญญัติก าหนดเร่ือง “ทะเบียนผู้พักไว้” ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้ส าหรับโรงแรมตามความหมายของมาตรา 4 
เท่านั้น ได้ก าหนดสาระส าคัญของทะเบียนผู้พักไว้ดังต่อไปนี้  

(1)  ผู้จัดการโรงแรมต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจ านวน 
ผู้พักในแต่ละห้องลงใน “บัตรทะเบียนผู้พัก (Registration Card)” ทันทีที่มีการเข้าพัก โดยผู้พักคน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก ซึ่งหากผู้พักมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ 
เข้าพักตามล าพังให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย (มาตรา 35 วรรค1)  

(2)  น าข้อมูลในบัตรทะเบียนผู้พักไปบันทึกลงใน “ทะเบียนผู้พัก (Registered Guests)” 
ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก(มาตรา 35 วรรค 1) ซึ่งถ้ามีรายการ
ซ้ ากับรายการวันก่อนให้บันทึกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง (มาตรา 35 วรรค 2) นอกจากนี้ ผู้จัดการ
โรงแรมจะต้องบันทึกทุกรายการให้ครบถ้วน ห้ามไม่ให้ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
(มาตรา 35 วรรค 3) และผู้จัดการต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พัก และทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลา 
อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ (มาตรา 35 วรรค 4) 

(3)  ผู้จัดการโรงแรมจะต้องจัดท าบัตรทะเบียนผู้พัก และทะเบียนผู้พักให้เป็นไปตาม
แบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดไว้ (มาตรา 35 วรรค 5) 

(4)  ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ต้องส่งส าเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียน
ทุกสัปดาห์ แล้วให้นายทะเบียนท าใบรับมอบไว้เป็นส าคัญ หากโรงแรมใดอยู่ห่างไกลหรือไม่
สามารถไปส่งได้ตามก าหนดดังกล่าว ให้นายทะเบียนพิจารณาก าหนดระยะเวลาส่งส าเนาแล้วแจ้ง
ให้ผู้จัดการโรงแรมแห่งนั้นทราบ (มาตรา 36) 

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ต้องจัดท า บัตรทะเบียนผู้พัก (Registration 
Card) และทะเบียนผู้พัก (Registered Guests) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแบบ
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ไว้ในหนังสือที่ มท.0307.6/ว 7011 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยก าหนดให้บัตร
ทะเบียนผู้พักต้องใช้แบบ “รร.3” ส่วนทะเบียนผู้พักใช้แบบ “รร.4”8  

ในขั้นตอนการเข้าพักจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียน กล่าวคือการจดแจ้งประวัติส่วนตัว 
และข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวผู้มาพักเฉพาะรายไว้บน “บัตรทะเบียนผู้พัก” โดยรูปแบบ 
ของบัตรทะเบียนผู้พักอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม แต่อย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญในเร่ืองขนาด ข้อความต่าง ๆ หมายเลขก ากับ ตามแบบ รร.3 ที่กฎหมายก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งในทางปฏิบัตินักท่องเที่ยวมักส ารองห้องพักไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาห้องพักเต็ม
ในช่วงเทศกาล เช่นน้ีโรงแรมจึงใช้วิธีพิมพ์ชื่อ และรายละเอียดของนักท่องเที่ยวไว้ในบัตรทะเบียน
ผู้พักก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาลงทะเบียนเข้าพัก และภายหลังจากลงทะเบียน ผู้จัดการ
โรงแรมก็จะให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนบัตรทะเบียนผู้พักที่ได้ท า  
ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ  โดยไม่ได้ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ที่จะป้องกันอันตรายในที่พักแรมแต่อย่างใด9 

ส่วนในขั้นตอนการส่งส าเนาทะเบียนผู้พัก (แบบ รร.4) ผู้จัดการมีหน้าที่ส่งส าเนา
ทะเบียนผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์  และให้นายทะเบียนท าใบรับมอบไว้ 
เป็นส าคัญตามมาตรา 36 การนับเวลาครบก าหนดรอบของสัปดาห์นั้น หากวันสุดท้ายเป็นวันหยุด 
ราชการ หรือวันหยุดตามประเพณี ผู้จัดการโรงแรมจะต้องส่งส า เนาอย่างช้าก่อนวันสุดท้าย  
ตามมาตรา 64 วรรค 3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

นอกจากนี้  การส่งส า เนาทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน  มท.0307.6/ว7011 
ได้ก าหนดให้นายทะเบียนโรงแรมจังหวัดมอบหมายให้นายอ าเภอทุกท้องที่ที่มีโรงแรมตั้งอยู่   
เป็นผู้รับส าเนาทะเบียนผู้พัก (แบบ รร.4) ไว้แทนนายทะเบียนจังหวัด และให้นายอ าเภอแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับทะเบียนผู้พักเพื่อมีหน้าที่ออกใบรับมอบทะเบียนผู้พักให้แก่ผู้จัดการโรงแรมต่อไป 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่ามาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่จัดท า
บัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ รร.3) และการส่งส าเนาทะเบียนผู้พัก (แบบ รร.4) ท าให้ทราบถึงประวัติ
พื้นฐานของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้พักรายบุคคลไว้กับ
เจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันบุคคลที่มีลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แก่
สถานที่พักแรม และเป็นประโยชน์ต่อการติดตามจับกุมคนร้ายที่แฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวใน

                                                           
8  กำรจัดท ำบัตรทะเบียนผู้พัก (รร.3) และทะเบียนผู้พัก (รร.4) . สืบค้น 16 สิงหาคม 2557, จาก 

thaihotels.org/wp-content/uploads/2012/11/ร.ร.๔.pdf 
9  เอกสำรที่ ใ ช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำพัก .  สืบค้น  16  สิงหาคม 2557,  จาก  sampeng.biz/wp-

content/uploads/2013/07/Registration-card.pdf 
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อนาคตได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่ดีในเร่ืองทะเบียนผู้พักก็มีขอบเขตการบังคับใช้  
ที่ไม่ครอบคลุมไปถึงธุรกิจที่พักแรมอ่ืนที่ไม่ใช่โรงแรมตามข้อยกเว้นในมาตรา 4 (3)  

3)  หน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องของผู้จัดการที่พักแรม 
เนื่องจากผู้จัดการที่พักแรมเป็นบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่าง  ๆ 

ภายในที่พักแรม จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเอาใจใส่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย หรือความเสียหายเกิดขึ้น 
แก่นักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการเป็นส าคัญซึ่งเรียกว่า “หน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่อง”  

พระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระมัดระวังและป้องกัน
ไม่ให้มีการหลบซ่อน มั่วสุม กระท าความผิดหรือการกระท าใด ๆ ในลักษณะที่เป็นภัยอันตราย 
แก่ผู้อ่ืนหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ได้ก าหนดหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่อง
ของผู้จัดการโรงแรม ดังนี ้

(1)  ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนตัว หรือมั่วสุมในเขต
โรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองหรือจะมีการกระท า
ความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม (มาตรา 38 (1)) 

(2)  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีหรือได้มีการหลบซ่อน หรือมั่วสุม หรือ
กระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นตาม มาตรา 38 (1) ให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ทราบโดยทันที (มาตรา 38 (2)) 

(3)  ผู้จัดการอาจปฏิเสธไม่รับบุคคลเข้าพักในโรงแรมได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 1.  มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระท าความผิด

อาญาขึ้นในโรงแรม หรือก่อความร าคาญแก่ผู้พักคนอ่ืนในโรงแรม (มาตรา 39 (1)) 
 2.  มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดต่อตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (มาตรา 39 (3)) 
ทั้งนี้ มาตรา 38 (1) และ (2) และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

ที่มีมาตรการให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องดูแลไม่ให้บุคคลหลบซ่อน  
มั่วซุ่มหรือกระท าผิดอาญาภายในเขตโรงแรม และมีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานของรัฐให้ทราบถึง
ความผิดปกติทันที จัดว่าเป็นบทบัญญัติที่มีประโยชน์ และจ าเป็นต่อการรักษาความปลอดภัย  
และป้องกันเหตุร้ายภายในโรงแรมได้เป็นอย่างดี เพราะหน้าที่ระมัดระวังสอดส่องตามข้างต้น ย่อม
รวมไปถึงการใช้ความระมัดระวังสอดส่องความผิดปกติอ่ืน ๆ ภายในโรงแรม และการแก้ไขปัญหา 
เช่นการบอกกล่าวนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติให้เลิกการกระท า หรือแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
ผู้อ่ืนให้ระมัดระวังปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของตนอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติที่มีประโยชน์ดังกล่าว ก็มีขอบเขตการใช้บังคับเฉพาะธุรกิจ 
ที่พักแรมประเภทโรงแรมตามนิยาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เท่านั้นจึงท า
ให้ธุรกิจที่พักแรมอ่ืน ๆ ตามข้อยกเว้นในมาตรา 4 (3)ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการใช้ความระมัดระวัง
สอดส่องของผู้จัดการที่พักแรม 

4)  มาตรการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สถานที่พักแรมในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตึกขนาดใหญ่ บ้านเดี่ยว บ้าน 

ทรงไทย บ้านสวน กระท่อมไม้ บังกะโลไม้ เรือน หรือแพ เป็นต้น และภายในที่พักแรมก็มักมีสิ่ง
ปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีรูปลักษณ์แปลกตา เน้นความสร้างสรรค์ สวยงามเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  
ยิ่งในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์มักปรากฏว่าห้องพักในแต่ละแห่งเต็มทั้งหมดเช่นนี้  
เมื่อสถานที่พักแรมถูกใช้เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวในจ านวนมาก ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้ใช้อาคารจึงเป็นเร่ืองส าคัญ จึงท าให้รัฐต้องมีมาตรการทาง
กฎหมายส าหรับควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่พักแรม  
ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีระบบป้องกันภัยที่เป็นระเบียบและปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 34 (8) ได้ก าหนดแนวปฏิบัติของผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม และ ผู้จัดการโรงแรมให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันดูแลรักษาสภาพ 
ของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรงจะต้อง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยังมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในโรงแรม ด้วยวิธีการ “ควบคุมทางทะเบียน” ดังต่อไปนี้ 

(1)  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้ 
ต่อเมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ของโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 13 ซึ่งหมายถึงกฎกระทรวง 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวก  
และมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ออกเพื่อประโยชน์ในการก าหนด และควบคุมความ
มั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของโรงแรม (มาตรา 18) 

(2)  ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่ม หรือลดจ านวนห้องพักในโรงแรมอันมี
ผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 22) 

ทั้งนี้  กฎกระทรวงก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม  
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ธุรกิจที่พักแรมตามบทนิยาม “โรงแรม” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าว ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง  
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมดังต่อไปนี้ 

(1)  สถานที่ตั้งของโรงแรม 
ข้อ 3 ก าหนดให้สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ และอนามัยของผู้พัก และมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย และเส้นทาง เข้าออก
โรงแรมจะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร 

(2)  สิ่งอ านวยความสะดวก 
ข้อ 7 ก าหนดให้ประตูห้องพักจะต้องมีช่อง หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถมองจากภายใน 

สู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอน หรืออุปกรณ์อ่ืนที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง  
(3)  ระบบแสงสว่าง 
ข้อ 11 อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องมีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
ข้อ 16 ก าหนดให้อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร 

หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอร่ี หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่
ตามปกต ิและสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 

(4)  การตรวจสอบสภาพอาคาร 
ข้อ 9 ก าหนดว่า อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคารใช้บังคับ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม หรือ 
มีใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ 10 อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารใช้บังคับ ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
โดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และผ่านการตรวจพิจารณาจาก 
นายทะเบียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

การตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ใช้ส าหรับรับรองนักท่องเที่ยว  
ผู้เข้าพัก ถือเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะในแต่ละวันมีการเข้าไปใช้สอยห้องพักในสถานที่พักแรมกัน 
เป็นจ านวนมาก อาคารที่ใช้ส าหรับพักแรมจึงควรมีระบบ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่ช ารุด  
หรือขาดตกบกพร่อง เช่นระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบการแจ้งเตือนภัย 
และป้องกันอันตราย รวมถึงโครงสร้างของตัวอาคารจะต้องมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีสิ่ง
ปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เช่นนี้ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องจัดให้มี
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ผู้ตรวจสอบที่มีความช านาญ และได้ รับการรับรองจากภาครัฐให้ท าการตรวจสอบ  และ 
ซ่อมบ ารุงรักษา แล้วรายงานผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต่อไป  

5)  มาตรการป้องกันอคัคีภัย 
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับป้องกัน

อัคคีภัยในโรงแรมที่เป็นหลักปฏิบัติของการด าเนินงานโรงแรมไว้ดังนี้ 
(1)  จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้แต่ละชั้นของโรงแรม และห้องพักทุกห้อง  

และป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม (มาตรา 34 (5)) 
(2)  ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และมีระบบป้องกันอัคคีภัย

ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 34 (8)) 
(3)  ดูแล และอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีที่เกิดอัคคีภัย (มาตรา 34 (10)) 
ทั้งนี้ กฎกระทรวงก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งออก

โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่ว่าด้วยการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายส าหรับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของโรงแรม  ได้วางหลักเกณฑ์ 
เร่ืองมาตรการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรมส าหรับอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มี
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับตามข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

1)  การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิง 
ข้อ 12 อาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามข้อ 10 ต้องติดตัง้เคร่ืองดับเพลิงดังต่อไปนี้ 
(1)  อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด  

ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสม 
กับสภาพของอาคาร และวัสดุภายในจ านวนคูหาละหนึ่งเคร่ือง  

(2)  อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (1) ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือในแต่ละชั้น 
จ านวน 1 เคร่ือง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า
ชั้นละ 1 เคร่ือง 

(3)  การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้น
อาคารไม่เกิน 1.50 เมตร และต้องติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็น 

(4)  เคร่ืองดับเพลิงต้องมีสภาพที่ใช้งานได้สะดวกและน ามาใช้ได้ตลอดเวลา 
2)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
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ข้อ 13 อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม ตามข้อ 10 จะต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือน 
เพลิงไหม้ 

(1)  อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด  
ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย 
หนึ่งเคร่ืองทุกคูหา 

(2)  อาคารตาม (1) ที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้ง 
อยู่ภายในอาคารอย่างน้อยหนึ่ง เคร่ือง ทุกชั้นและทุกคูหา 

(3)  อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (1) และ (2) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร 
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น 

3)  ช่องทางเดินภายในอาคาร  
ข้อ 14 อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม ตามข้อ 10 “ต้องมีช่องทางเดินภายในอาคาร 

กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร” ทางเดินหน้าห้องพักแต่ละห้องจะถูกใช้เป็นเส้นทางอพยพไปสู่  
ทางหนีไฟ หรือภายนอกอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในโรงแรมนักท่องเที่ยวทุกห้องพักซึ่งอยู่
ในภาวะตื่นตระหนก ต่างต้องรีบหนีออกจากห้องพักทางประตู ท าให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายบริเวณ
ทางเดินหน้าห้องพักที่ใช้ร่วมกัน เช่นนี้ การออกแบบช่องทางเดินภายในอาคารที่ถูกต้องจะต้องมี
ลักษณะกว้าง และมีสภาพที่เรียบ ไม่ขรุขระ ปราศจากวิ่งกีดขวาง หรือขัดขวางต่อการหลบหนี 
เอาชีวิตรอดของนักท่องเที่ยว  

4)  เส้นทางหนีไฟ  
ข้อ 15 ก าหนดว่า อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม ตามข้อ 10 ต้องมีทางหนีไฟหรือบันได

หนีไฟตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
5)  ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ข้อ 16 ก าหนดว่า อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรม ตามข้อ 10 ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 

ในอาคารหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่
ตามปกติและสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองจะต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอส าหรับ
เคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
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6)  มาตรการจัดระบบเวรยาม 
ธุรกิจที่พักแรมทุกประเภทควรต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือการจัดเวรยาม

ส าหรับคอยสอดส่องตรวจตราทั้งภายในและภายนอกที่พักแรม เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิด 
ขึ้นได้ซึ่งข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม  
พ.ศ. 2551 ก าหนดว่าโรงแรมต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง  

3.1.1.3  ด้านสุขอนามัย 
 1)  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 34 (7) ก าหนดให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด
ด้านสุขลักษณะ และอนามัยของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551 ซึ่งอาศัยอ านาจออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังนี้  

ข้อ 3 สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และอนามัยของผู้พัก 

ข้อ 5 ก าหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ า และห้องส้วมในส่วนที่ใช้บริการสาธารณะ 
โดยจัดแยกส่วนส าหรับชาย และหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 11 อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องมีการรักษาความสะอาด มีระบบระบายน้ า 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ 

 2)  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ธุรกิจโรงแรมมีมาตรการ
ป้องกันโรคติดต่อดังต่อไปนี้  

มาตรา 39 (3) ก าหนดว่าผู้จัดการโรงแรม อาจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพัก
ในโรงแรมได้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดต่อตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  

มาตรา 39 วรรคท้าย ถ้าผู้จัดการรับบุคคลนั้นเข้าพักจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทราบด้วย 

จากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่า มาตรา 39 (3) และวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2557 ใช้ก ากับดูแลได้เพียงธุรกิจที่พักแรมประเภทโรงแรมตามมาตรา 4 เท่านั้น ส่วนธุรกิจที่
พักแรมอื่น ๆ ตามข้อยกเว้นในมาตรา 4 (3) นั้นไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อใน
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ที่พักแรมโดยตรงมาบังคับใช้  ทั้งที่สถานที่พักแรม คือจุดส าคัญที่มักเป็นแหล่งแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อ เพราะเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่มาจากท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 

3.1.1.4  ด้านสิ่งแวดล้อม  
ผู้จัดการโรงแรมซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประกอบการโรงแรมมีหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มาตรา 34 (9)) 

3.1.1.5  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล 
 1)  คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม  
คณะกรรมการน้ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีอ านาจหน้าที่ในการ

ควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของที่พักแรมดังต่อไปนี้  
(1)  ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวง  

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 (มาตรา 10 (1)) กล่าวคือ เป็นการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ส าหรับควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
โรงแรม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม และก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวก (มาตรา 13) 

(2)  คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแผน และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม และ
ก ากับดูแลธุรกิจโรงแรมรวมถึงเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 10 (4) และ (5)) 

  2)  สมาคมโรงแรมไทย หรือ สรท. (Thai Hotels Association หรือ THA)  
เร่ิมแรกจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า สมาคมโรงแรมเพื่อนักทัศนาจรแห่งประเทศไทย มีหน้าที่

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้อยู่ในมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ10  
3.1.1.6  ด้านบทลงโทษ 
เน่ืองจากธุรกิจที่พักแรม เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ ลอดจ์ บังกะโล ที่พักบริการ

อาหารเช้า ที่พักบนเรือแบบบ้าน กระท่อม เต็นท์ รถตู้เพื่อการนันทนาการ ที่ไม่ถือเป็นโรงแรม 
ตามนิยามมาตรา4 จึงท าให้ไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ซึ่งท าให้ขาดบทก าหนดโทษที่ใช้บังคับกับธุรกิจโรงแรมดังต่อไปนี้ 

                                                           
10  จาก “องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว” ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยว (น. 27), โดย ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2554, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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1)  นายทะเบียนมีอ านาจลงโทษปรับทางปกครอง  โดยค านึงถึงความร้ายแรง 
แห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด และกรณีที่เห็นสมควร นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง หรือเหมาะสมได้ (มาตรา 49) 

2)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 (1) หรือ (2) 
หรือมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ
ไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 50)  

3)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท (มาตรา 52) 

4)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการโรงแรมไม่ปฏิบัติตามมาตรา  32  
วรรค 1 หรือวรรค 2 ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง ตั้งแต ่5,000 บาท ถึง 20,000 บาท (มาตรา 54)  

5)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือผู้จัดการโรงแรมไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 (5) 
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่  10,000 บาท ถึง 50,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 55) 

6)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือผู้จัดการโรงแรมไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 (10) 
มาตรา 35 วรรค 1 หรือ วรรค4 มาตรา 36 มาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่  
20,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา56)  

7)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือผู้จัดการโรงแรมไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35  
วรรค 3 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 57)  
 3.1.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองสิทธิของผู้บ ริโภคเป็นการทั่ วไปโดยก าหนดหน้าที่  
ของผู้ประกอบธุรกิจต่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้
มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานของส่วนราชการต่าง ๆ  

ทั้งนี้เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้  เกิดขึ้นจาก การเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ  
ต่อประชาชนในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้น าวิชาการตลาดและ 
การโฆษณามาใช้เป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ  ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ใช่
นักวิชาการ หรือนักเศรษฐศาสตร์ท าให้ไม่สามารถทราบภาวะตลาดและความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที จึงท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบอย่างมาก 

นอกจากนี้ แม้จะมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิธีก าหนดคุณภาพ ราคาของสินค้า
และบริการอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่การด าเนินคดีใช้สิทธิฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิ  
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ของผู้บริโภค ย่อมเป็นเร่ืองที่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากนัก 
อีกทั้งในสภาพความเป็นจริง ผู้บริโภค ก็คือ ผู้ที่ต้องท างานเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ และซื้อสินค้าหรือ
บริการเพื่อบริโภคต่อไป จึงไม่ได้อยู่ในฐานะที่มีเวลาว่างพอที่จะสละเวลาในการด าเนินคดีน้ันได้11  

ดังนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จึงเป็นกฎหมายที่ให้รัฐมีบทบาท 
เข้ามาแทรกแซงเสรีภาพในการท าสัญญา ระหว่างเอกชนด้วยกัน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีอ านาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มักแสวงหาประโยชน์อย่างขาดจริยธรรมได้ 

3.1.2.1  ด้านนิยาม  
 1)  นิยามของ “ผู้บริโภค” 
เมื่อพิเคราะห์ตามความหมายทั่วไป ค าว่า “บริโภค” ตามพจนานุกรมฉบับราช 

บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง กิน เสพ ใช้สิ้นเปลือง ใช้สอย12 เช่นนี้เมื่อตีความนัยยะเดียวกัน  
ค าว่า “ผู้บริโภค (Consumer)” จึงหมายถึงผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สิ้นเปลืองและผู้ใช้สอยนั่นเอง ดังนั้น 
ผู้บริโภคจึงอาจเป็นบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ทั้งสิ้นและอาจปรากฏในรูปของผู้ใช้ เคร่ือง
อุปโภคบริโภค และบริการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว หรือบริการสาธารณะ หรือการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บทางกาย หรือความตอ้งการทางจิตใจ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

นอกจากนี้  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542 ยังให้นิยาม ค าว่า 
“ผู้บริโภค” หมายถึง ผู้ซื้อ หรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
การเสนอ หรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ เช่น ผู้เข้าท าสัญญาใน
ฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การท าสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อ
การค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น หมายความรวมถึงผู้เข้าท าสัญญาในฐานะ 
ผู้ค้ าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ได้กระท าเพื่อการค้าด้วย13 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการให้ค าจ ากัดที่
ความสอดคล้อง และใกล้เคียงกับแนวคิดทางกฎหมายอย่างมาก 

นิยามของ “ผู้บริโภค” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 หมายถึง ผู้ซื้อ หรือ  
ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อให้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แม้จะไม่ได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

                                                           
11  หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
12  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). บริโภค. สืบค้น 8 สิงหาคม 2557, จาก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp. 
13  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). ผู้บริโภค. สืบค้น 8 สิงหาคม 2557, จาก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
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จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้เป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ซื้อ หรือ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ 
(2)  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือ ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
(3)  ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ  แม้มิได้เป็นผู้ เสีย

ค่าตอบแทนก็ตาม 
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ย่อม

มุ่งหมายแต่เพียงการใช้สินค้า หรือการรับบริการมาเพื่อใช้สอยโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเร่ือง
ในทางข้อเท็จจริงเท่านั้น กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าวยังคงยอมรับหลักเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา  
และหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา เพียงแต่ด้วยแนวคิดของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
มีวัตถุประสงค์ที่จะปกป้อง คุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่าทางเศรษฐกิจ จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับเร่ือง
ความสัมพันธ์ทางนิติกรรมและสัญญามากจนเกินไป เช่นนี้ ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้จึงไม่
จ าเป็นต้องเป็นคู่สัญญากันก็ได้  

 2)  นิยามของ “บริการ” 
เมื่อพิจารณาตามความหมายทั่วไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  

ได้จ ากัดความ ค าว่า “บริการ (Service)” โดยนัยยะของกิริยาอาการ หมายถึงปฏิบัติรับใช้ให้ความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านนี้บริการลูกค้าดี ส่วนนัยยะของนาม หมายถึงการปฏิบัติรับใช้ และการให้
ความสะดวกต่าง ๆ เช่นการให้บริการ การใช้บริการ เป็นต้น14  

ส่วนความหมายของค าว่า “บริการ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 หมายถึง การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืน แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

ทั้งนี้ ค าว่า “บริการ” มีความแตกต่างจาก ค าว่า “สินค้า” ซึ่งหมายถึง สิ่งของที่ผลิต 
หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งธุรกิจที่พักแรมจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง จึงมีลักษณะเป็น
แหล่งผลิต “บริการ” รับจัดหาห้องพัก และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ขณะที่นักท่องเที่ยว 
มาพักค้างคืน เพื่อตอบสนองความต้องการนอนหลับพักผ่อน และสร้างความพึงพอใจให้
นักท่องเที่ยว อย่างสูงสุด โดยแลกกับค่าบริการเพื่อตอบแทนการให้บริการเช่นนี้ ธุรกิจที่พักแรมจึง

                                                           
14  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). บริกำร. สืบค้น 8 สิงหาคม 2557, จาก  

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp.    
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ไม่จ าเป็นต้องมีโรงงานหรือเคร่ืองจักรกลส าหรับผลิตสินค้าออกจ าหน่ายเหมือนเช่นอุตสาหกรรม
อย่างอื่น 

อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการของธุรกิจที่พักแรม นักท่องเที่ยวก็มีสิทธิที่จะได้รับ 
ความปลอดภัยจากผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นสิทธิของผู้บริโภค บางคร้ังการให้บริการก็อาจมีภัย
อันตรายแอบแฝงอยู่ในขั้นตอนการให้บริการเช่นเดียวกับการใช้สินค้า แต่ในปัจจุบันพบว่า ยังไม่มี
กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการที่ได้ก าหนดถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไว้โดยตรง ซึ่ง”ความเสียหายจาก
บริการที่ไม่ปลอดภัย” ก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพราะ ค าว่า “สินค้า” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้าเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลทาง
เกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ซึ่งจะเห็นว่า ค าว่า “บริการ” ไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัตินี้ ผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหาย
ย่อมไม่สามารถน าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ได้  ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในแง่ที่ผู้ได้รับ
ความเสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของการใช้บริการ ซึ่งส าหรับกรณีนักท่องเที่ยว
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ย่อมท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การฟ้องร้องคดีและน าสืบตามหลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นน าสืบ เพราะนักท่องเที่ยวไม่มีภูมิล าเนาใน
ถิ่นนั้น เป็นเพียงผู้มาเยือนจากท้องถิ่นอ่ืนชั่วคราวเท่านั้น ท าให้นักท่องเที่ยวอาจประสบปัญหาใน
การแสวงหาพยานหลักฐานที่อยู่ในอ านาจของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทั้งสิ้น 

3.1.2.2  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 1)  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรม 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการธุรกิจที่พักแรมได้เสียค่าตอบแทนการให้บริการ 

แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม จึงเป็นธรรมดาที่ต้องมีความคาดหวังและเชื่อมั่นว่าตนมีสิทธิที่จะ
ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ ทั้งนี้ “สิทธิ” หมายถึงประโยชน์อันหนึ่งอันใดที่กฎหมาย
รับรอง และคุ้มครองให้ ซึ่งสิทธิของนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการที่พักแรมได้มีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2)  
พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดสิทธิของผู้บริโภคโดยทั่วไปไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้  

(1)  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับ
บริการตามมาตรา 4 (1) กล่าวคือ “ความชัดเจนแน่นอน” ของข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการของธุรกิจที่พัก
แรม จะท าให้ผู้บริโภคไม่เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ หรือลักษณะการให้บริการ ซึ่งจะมีผล 
ต่อการวางแผนท่องเที่ยว การป้องกันอันตรายหรืออุบัติภัยที่อาจเกิดจากการพรรณนาข้อความ 
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ที่เป็นเท็จ บิดเบือนหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอได้ เช่นการโฆษณาธุรกิจที่พักแรมบนเว็บไซต์  
โดยมีรูปภาพของห้องพัก และสภาพแวดล้อมของสถานที่พักแรมที่สวยงาม ปลอดภัย อยู่ใกล้ชุมชน 
ท าให้นักท่องเที่ยวท าสัญญาจองห้องพัก และโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ แต่ทั้งที่ความ 
เป็นจริงที่พักมีสภาพเสื่อมโทรม ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยว ห่างไกลจากแหล่งชุมชน เป็นต้น  

(2)  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาบริการตามมาตรา 4 (2) กล่าวคือ ตามหลักเสรีภาพ
ในการเข้าท าสัญญา นักท่องเที่ยวย่อมมีอิสระในการคิดและตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการธุรกิจที่พัก
แรมแห่งใด ในลักษณะอย่างไร ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกหลอกลวง ท าให้เข้าใจผิด หรือถูก 
ชักจูงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมทั้งปวง 

(3)  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการตามมาตรา 4 (3) กล่าวคือไม่ว่า
นักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักแรมประเภทใดก็ตาม  ขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจนกระทั่งสิ้นสุดการรับบริการ ย่อมต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมแก่การใช้บริการซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 
ของนักท่องเที่ยว ส าหรับกรณีที่นักท่องเที่ยวได้ระมัดระวังตามค าเตือนของการให้บริการนั้นแล้ว 

(4)  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญาตามมาตรา 4 (3) ทวิ หมายถึง สิทธิ
ที่จะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือไม่ถูกผูกพันด้วยข้อตกลงที่เป็นการให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักได้เปรียบจนเกินสมควร เช่น หากนักท่องเที่ยวได้ท าสัญญาจองห้องพักและช าระเงินแล้ว 
ผู้ประกอบการจะขึ้นราคาโดยพลการ หรือยกเลิกสัญญาโดยอ้างว่าห้องพักเต็มเพราะเป็นช่วง
เทศกาลท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนที่พักแรมไม่ทันเช่นนี้ย่อมท าไม่ได้ 

(5)  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการตามมาตรา 
4 (4) หมายถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจงใจ หรือประมาทเลินเล่อท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน เสรีภาพ หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่นนี้
นักท่องเที่ยวย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากเหตุ
ละเมิดนั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องมีการแสดงออกทางรูปธรรม ด้วยการใช้สิทธิร้องเรียน (Active) 
ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ ใช้สิทธิทางศาลยื่นฟ้องคดีด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ หากมุ่งพิจารณาถึงสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรม 
จะเห็นได้ว่า ความไม่ปลอดภัยของบริการอาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องที่แฝงอยู่  ตั้งแต่ขั้นตอน 
การสร้างและออกแบบที่พักแรม หรืออุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพเพราะอายุการ
ใช้งาน หรือขาดการดูแล ตรวจตราและซ่อมแซม ตลอดจนขาดวิธีรักษาความสะอาด สุขอนามัย 
ของเคร่ืองนอน เคร่ืองนุ่งห่ม รวมถึงการประกอบอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  ซึ่งเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวผู้เข้าพักคาดการณ์ไม่ได้ในขณะที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักแรมแห่งนั้น 
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ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่ากฎหมายได้รับรองให้นักท่องเที่ยวมีสิทธิที่จะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้บริการไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการบริการที่ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวผู้มาพักด้วย จึงท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ในแง่ที่จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมต้องบริหารจัดการ
มาตรการด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยภายในที่พักแรม ส่วนผู้ประกอบธุรกิจย่อมต้องมีหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวในขณะพักแรมควบคู่กันไป 

3.1.2.3  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล 
“ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” หรือ สคบ. เป็นองค์กรคุ้มครอง

นักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภคของประเทศไทยเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ทั้งยังมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิผู้บริโภค กฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่างให้แก่ผู้บริโภค
และผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม15  

โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยของธุรกิจที่พักแรมดังต่อไปนี้ (มาตรา 20) 

1)  รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย  
จากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

2)  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม ซึ่งได้การกระท า
อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคของนักท่องเที่ยว และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์
บริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของนักท่องเที่ยว 

3)  ศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง ส่งเสริมให้มีการอบรม เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้
ในทุกระดับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยจากการใช้บริการธุรกิจท่องเที่ยว  

4)  ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของบริการที่พักแรม 
  

                                                           
15  จาก คู่มือกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภค (น. 41), โดย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 

ส านักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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3.1.3  พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
กฎหมายฉบับนี้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 

อันน ามาสู่การสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้เทียบเท่าระดับ
สากล และมีมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยวในการป้องกันมิให้ถูกผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบ 

3.1.3.1  นิยามของ “นักท่องเที่ยว” 
เมื่อพิ เคราะห์ถึงความหมายทั่วไปของ  “นักท่องเที่ยว”16 ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นอันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปรกติของ
ตนไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบ
อาชีพ หรือหารายได้  

ส่วนความหมายทางนิติบัญญัติ “นักท่องเที่ยว” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หมายถึงบุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นอันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติ
ของตนไปยังท้องถิ่นอ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประกอบค าว่า “ผู้พัก” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม  
พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความว่าคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดที่ใช้บริการที่พักชั่วคราวของโรงแรม 
เช่นน้ีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้เดินทางไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราว และได้ใช้บริการธุรกิจที่พักแรม
ประเภทโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก็ถือว่าเป็นผู้พักตามพระราชบัญญัติด้วย 

จากนิยามข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า “นักท่องเที่ยว” หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากถิ่น
พ านักอาศัยของตน ไปเยือนจุดหมายปลายทางที่เป็นถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาของตนเป็นการชั่วคราว  
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การหารายได้ หรือประกอบอาชีพ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การเยี่ยมเยียน
ญาติสนิทมิตรสหาย เป็นต้น 

3.1.3.2  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล  
 1)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522 มาตรา 6 

ก าหนดให้มีชื่อย่อว่า ททท. และชื่อพระราชบัญญัติได้ก าหนดชื่อภาษาอังกฤษว่า Tourism Authority 
of Thailand หรือ TAT ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีส านักงานใหญ่ 
ในกรุงเทพมหานครและจัดตั้งส านักงานสาขาในจังหวัดอ่ืนด้วยตามมาตรา 7 
                                                           

16  ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). นักทอ่งเที่ยว. สืบค้น 8 สิงหาคม 2557, จาก 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
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โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ก ากับธุรกิจที่
พักแรมในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้ 

(1) อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและริเร่ิมให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว (มาตรา 
8 (3) และ (5))  

(2)  ส ารวจ และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคล 
และเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพื่อประโยชน์ในการจัดท าสถิติเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (มาตรา 9 (4)) 

(3)  ในทางปฏิบัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการติดต่อประสานงาน  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

  2)  กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  
เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพัฒนามาจาก  
ศูนย์อ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (ศอ.นท.) ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 
โดยแต่เดิมนั้นท าหน้าที่รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน และลาดตระเวนตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวในย่านแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2523 ได้ขยาย
ภารกิจไปเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงจังทั่วราชอาณาจักร17  
โดยในปัจจุบันมีภาระหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิด
ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว และให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่พักแรมด้วย18  

  3)  ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ ศช.ทท.  
เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการประสานงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริการอ านวยความสะดวกด้านการรับแจ้งเ ร่ืองร้องเรียนในปัญหาความเดือดร้อนต่าง  ๆ  
ของนักท่องเที่ยว โดยการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีลักษณะอาศัยความร่วมมือ  
และประสานงานกับต ารวจท่องเที่ยวเจ้าของพื้นที่  โดยหากเป็นกรณีที่ไม่ส าคัญเร่งด่วน ศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจะเป็นฝ่ายรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์  และท าการสอบสวนเบื้องต้น ภายหลัง

                                                           
17  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (น. 300). เล่มเดิม. 
18  “องค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว” ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำร

ท่องเที่ยว (น. 21). เล่มเดิม. 
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จากนั้นจึงส่งให้สถานีต ารวจนครบาลเจ้าของท้องที่น าไปด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
แบ่งเบาภาระของต ารวจเจ้าของท้องที่ได้อย่างมาก และช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลือที่
รวดเร็วขึ้น19 

3.1.4  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3.1.4.1  ด้านความปลอดภัย 
 1)  มาตรการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดว่า “อาคาร” หมายถึง 

ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่  หรือเข้าใช้
สอยได้ และหมายความรวมถึง สะพาน ทาง หรือท่อระบายน้ า ท่าน้ า ท่าจอดเรือ ก าแพงร้ัวหรือ
ประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย และ
พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ และให้หมายความ
รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 

ส่วน “ผู้ตรวจสอบ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน แล้วแต่กรณีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ทั้งนี้ การตรวจสอบอาคารมี 2 ประเภท ดังนี ้20 
(1)  การตรวจสอบใหญ่ทุกระยะ 5 ปี ซึ่งได้แก่  
 1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เช่น การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุง

ตัวอาคาร การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร  การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร  
การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร การช ารุดสึกหรอของอาคาร การวิบัติ 
ของโครงสร้างอาคาร การทรุดตัวของฐานรากอาคาร  

 2. การตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบลิฟต์ ระบบ
บันไดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบระบายน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย 
ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและทางเสียง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 3.  การตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์อพยพผู้ใช้อาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 4.  การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร  เช่นแผน

บริหารจัดการความปลอดภัย และแผนบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นต้น  
                                                           

19  อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (น. 300). เล่มเดิม. 
20  จาก กฎหมำยควบคุมอำคำร (น. 27), โดย สินิทธ์ บุญสิทธิ์, 2550, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 

DPU



83 

(2)  การตรวจสอบประจ าปี กล่าวคือ ผู้ตรวจสอบอาคารจะท าการตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกปี และมีการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับแผนการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปีที่ได้จัดท าไว้ 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีขอบเขตการใช้บังคับ 
ที่กว้าง เพราะใช้ควบคุมธุรกิจที่พักแรมทุกประเภท ทั้งที่มีสถานะเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และธุรกิจที่พักแรมประเภทอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ  และดูแลของ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 เพราะลักษณะของสถานที่พักแรมทุกประเภท ซึ่งได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท 
โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ เรือนแพ เป็นต้น ต่างก็อยู่ในความหมายของ ค าว่า “อาคาร” ตามมาตรา 4 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วยกันทั้งสิ้น 

  2)  มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดว่าโรงแรมที่มีจ านวนห้องพัก 

ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป เป็นอาคารที่ต้องมีการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยในทุกระยะ 5 ปี ดังต่อไปนี้ 21  

(1)  การตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ซึ่งได้แก่ บันไดหนีไฟและทางหนี
ไฟ เคร่ืองหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน  
ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง 
ระบบจ่ายน้ าดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง และหัวฉีดน้ าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  

(2)  การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ส าหรับอพยพผู้ใช้อาคาร ซึ่ง
ได้แก่ สมรรถนะของบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เคร่ืองหมาย ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน ระบบแจ้ง
สัญญาณเหตุเพลิงไหม้ 

  3)  มาตรการจัดแบ่งพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ 
ในขณะเดินทางท่องเที่ยว รถยนต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จ าเป็น และมีมูลค่ามากชิ้นหนึ่ง

ส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งรถยนต์จัดเป็นเป้าหมายส าคัญของอาชญากรที่นิยมโจรกรรมเพื่อน าไปขาย
ต่อ ส าหรับหาเงินมาใช้สอยต่อไป เช่นนี้รัฐจึงจ าเป็นต้องออกมาตรการทางกฎหมายบังคับให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่พักแรมจัดแบ่งพื้นที่ภายในบริเวณที่พักแรมไว้ส าหรับดูแล และรักษารถยนต์ของ
นักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกงัดแงะหรือขโมย 

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดว่า “อาคาร” หมายความรวมถึง
พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส าหรับอาคารที่
ก าหนดตามมาตรา 8 (9) ซึ่งมีสาระส าคัญว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของ
                                                           

21  แหล่งเดิม.  
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คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง เร่ืองพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะ
และขนาดของพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 

ทั้งนี้  กฎกระทรวงก าหนดประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ  และจ านวนที่จอด
รถยนต์ ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้
ก าหนดเร่ืองที่จอดรถส าหรับโรงแรมไว้ว่า ข้อ 2 ให้โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถง หรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อ
การพาณิชยกรรมในหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 
ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับกรณีที่โรงแรม
ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถน ารถยนต์เข้าไปจอดได้ จะไม่จัดให้มีที่จอด
รถยนต์ ที่กลับรถยนต์หรือทางเข้าออกรถยนต์ก็ได้ ซึ่งในเขตท้องที่อ่ืนที่ไม่ใช่เขตกรุงเทพมหานคร 
และมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร จะต้องค านึงถึงเกณฑ์ของขนาดพื้นที่ห้องโถงและพื้นที่ที่
ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมแทน โดยมีเกณฑ์ว่าห้องโถงพื้นที่ 30 ตารางเมตรให้มีที่จอดรถไม่น้อย
กว่า 1 คัน และพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร ต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม  
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ว่าข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องมีลักษณะมิดชิด  
และต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา 

จากบทบัญญัติข้างต้นพอสรุปได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่พักแรมจัดแบ่งพื้นที่ไว้ส าหรับให้ผู้เข้าพักใช้จอดรถนั้นเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องน ารถไปจอดไกล ๆ ตามริมถนน 
หรือที่เปลี่ยวอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นมูลเหตุจูงใจให้คนร้ายโจรกรรมรถยนต์ได้ส าเร็จ และสะดวกมากขึ้น 
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงขอบเขตการบังคับใช้ จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ใช้บังคับกับธุรกิจที่พักแรมทุกประเภท ส่วนกฎกระทรวงก าหนดประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอด
รถ และจ านวนที่จอดรถยนต์นั้นเป็นกฎเกณฑ์ก าหนดรายละเอียดที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แต่ใช้ค าว่า “โรงแรม” โดยไม่มีบทนิยามขอบเขตที่ชัดเจนว่าใช้บังคับกับธุรกิจที่
พักแรมประเภทโรงแรมเท่านั้นหรือไม่  ส่วนกฎกระทรวงก าหนดประเภท และหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ไม่ใช้บังคับกับธุรกิจที่พักแรมอย่างอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในความหมาย
ของโรงแรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
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  4)  มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ  
บุคคลที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ หมายถึงผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพ เพราะเป็นผู้ไม่สามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายด้วยตนเองได้อย่างสะดวกเท่ากับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์และยังรวมถึงคนชรา  
หรือผู้สูงวัยที่มีร่างกายทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่สามารถเดินหรือเคลื่อนไหวได้อย่างปรกติ  
ซึ่งข้อจ ากัดทางกายภาพของบุคคลเหล่านี้  อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสายตาฝ้าฟาง มองไม่เห็น  
ไม่ได้ยิน เคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนไม่ได้ จึงต้องใช้รถเข็นหรือไม้ช่วยพยุง ดังนี้รัฐจึงต้องออก
มาตรการทางกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ  

พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้คน
พิการมีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐ  

ส่วนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ก าหนดให้คนพิการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอ
ภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ 
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ในด้านการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน การอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ เป็นต้น22 

ทั้งนี้ หากมุ่งพิจารณากฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ  
ผู้พิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้ผู้
พิการ ผู้ทุพลภาพและคนชรา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวทางกายภาพได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ 23 

กฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระส าคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพภายในธุรกิจที่พักแรมดังต่อไปนี้ 
  

                                                           
22  จาก แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ปรำศจำกอุปสรรคส ำหรับคนทั้งมวล ประจ ำปี พ.ศ. 2551-2554  

(น. 5), โดย ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
23  หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ  หรือทุพลภาพ 

และคนชรา พ.ศ. 2548. 
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(1)  ค านิยาม 
ข้อ 2 “สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา” หมายถึง 

ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้น และอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบอาคารที่ติดตั้งอยู่ภายในและภายนอก
อาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา  

(2)  ห้องพักส าหรับผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
ข้อ 27 โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไปจะต้องจัดให้มีห้องพักส าหรับผู้พิการ 

หรือทุพลภาพ และคนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องต่อจ านวนห้องพักทุก  100 ห้อง โดย
ห้องพักดังกล่าวต้องมีส่วนประกอบ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. อยู่ใกล้บันได หรือบันไดหนีไฟ หรือลิฟต์ดับเพลิง 
2. ภายในห้องต้องจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและแสงและระบบ

สั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีที่เกิดอัคคีภัย  หรืออันตรายอย่างอ่ืน และมีสัญญาณแสง 
และสัญญาณเสียงเรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก 

3. มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีห้องพักที่ผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้ มีอักษรเบรลล์แสดงต าแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ ติดไว้ที่กึ่งกลางบานประตู
ด้านใน และอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,700 มิลลิเมตร 

4.  มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องพักพิเศษ 
(3)  ห้องอาบน้ า 
ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมที่จัดส าหรับผู้พิการ หรือทุพลภาพและคนชรา จะต้องมี 

ที่อาบน้ าซึ่งเป็นแบบฝักบัว หรือแบบอ่างอาบน้ าโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.  ที่อาบน้ าแบบฝักบัว จะต้องมีพื้นที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร 

และความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร และมีที่นั่งส าหรับอาบน้ าที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร นอกจากนี้จะต้องมีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง  
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนและ 
มีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร 

2.  สิ่งของ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบน้ าให้อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  300 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร 

ตามบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า  มาตรการทางกฎหมายส าหรับบังคับให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่พักแรมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
จัดว่าเป็นบทบัญญัติที่ดี และมีประโยชน์ เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวซึ่งมีความต้องการพักผ่อน
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หย่อนใจ สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเร่ืองไม่สะดวก
หรือไม่ปลอดภัยในขณะที่พักค้างคืน ซึ่งจะท าให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไร 
ก็ตาม กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 ก็ยังไม่สามารถออกมาตรการบังคับให้ธุรกิจที่พักแรมตอบสนองความต้องการ
ของผู้พิการได้ทุกประเภท และทุกระดับการใช้งาน 

3.1.4.2  องค์กรที่ก ากับดูแล 
“กรมโยธาธิการ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นหน่วยงาน

ราชการที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา อ านวยการ และบริการด้านช่างทุกแขนงแก่ส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐ เพื่อน าไปควบคุมดูแลด้านช่างให้เป็นไปตามกฎหมาย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงงานพัฒนาด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

3.1.5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เน่ืองจากธุรกิจที่พักแรมบางประเภทมีอัตราค่าบริการที่ต่ า ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ใส่

ใจดูแลเร่ืองการให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่รักษาความสะอาดของห้องพักและบริเวณที่พัก 
ปล่อยให้บริเวณของที่พักแรมกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค  ยุง หรือแมลงวันชนิดต่าง ๆ  
ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวที่มาพักเกิดอาการเจ็บป่วยเป็นปัญหาต่อสุขภาพต่อไปได้ ส่วนธุรกิจที่พัก
แรมที่มีอัตราค่าบริการที่สูง แม้ว่าจะมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขอนามัยของสถานที่พักแรมได้
เป็นอย่างดี แต่ผู้ประกอบธุรกิจบางรายก็อาจด าเนินการอย่างประมาทเลินเล่อ  หรือเพิกเฉยต่อการ
ลงทุนด้านการรักษาสุขลักษณะ อนามัย และสุขาภิบาลในที่พักแรมของตน เพราะไม่คุ้มค่าแก่การ
ลงทุน เช่นน้ีกฎหมายจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทุกประเภท
จัดหามาตรการด้านสุขลักษณะและอนามัยภายในที่พักแรมอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการคุ้มครอง
ประชาชนทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการ ได้อยู่ในสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ ซึ่งเรียกว่า “การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Sanitation)” ซึ่งจะต้องท าให้สิ่งแวดล้อม มลพิษที่ท าให้เกิดโรค (Pollutant) และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของมนุษย์ (Human Behavior) เกิดความสมดุลย์กัน24 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมดังนี้ 
                                                           

24  จาก แนวทำงกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (น. 44-45), โดย กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553, กรุงเทพฯ: ส านักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
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3.1.5.1  ด้านนิยาม 
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดนิยามไว้ดังนี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เป็น

สิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ 

ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อื่น 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน โรง ร้าน แพ ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน
บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได ้

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

นอกจากนี้ ค าว่า “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ไม่ได้บัญญัติก าหนดขอบเขตและ
ความหมายไว้แน่นอนในพระราชบัญญัติดังกล่าว  แต่ในทางวิชาการย่อมหมายถึง กิจการที่มี
กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิตที่ก่อมลพิษ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค เช่นมลพิษทางอากาศ  
ทางน้ า ทางดิน ทางเสียง ความร้อน ฝุ่นละออง เขม่า เป็นต้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขอนามัย 
ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น25 

3.1.5.2  ด้านความปลอดภัย 
เร่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอ านาจก าหนด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการพิจารณาว่ากิจการใดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่  ตามหลักวิชาการย่อม
วิเคราะห์จากการด าเนินกิจการนั้น ว่ามีลักษณะก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรคอันอาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ และเมื่อกิจการใดที่ปรากฏอยู่ใน
บัญชีรายชื่อกิจการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ26 

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2553)  
ได้ก าหนดให้กิจการที่เกี่ยวกับการบริการประเภทกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน ซึ่งค าว่า “กิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน” ย่อมหมายถึงสถาน
ประกอบการให้เช่าพักที่ไม่เข้าข่ายโรงแรม เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโล ลอดจ์ ที่พัก
                                                           

25  แหล่งเดิม.  
26  แหล่งเดิม. 
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บนเรือแบบบ้าน การตั้งเต็นท์ เป็นต้น ซึ่งมีเหตุผลมาจากที่พักเหล่านี้มักมีปัญหาด้านความปลอดภัย  
เช่น ไม่มีทางหนีไฟ ไม่ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เคร่ืองดับเพลิง และปัญหาด้านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ การระบายอากาศ การรักษาความสะอาด น้ าเสีย ขยะมูลฝอย เป็นแหล่ง 
ก่อมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535ได้ก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมปัญหาด้านความปลอดภัยของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ดังนี้  

1)  มีช่องทางเดินที่เหมาะสม 
2)  มีแสงสว่างเพียงพอ 
3)  มีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย 
4)  มีทางออกฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง 
3.1.5.3  ด้านสุขอนามัย 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  

มีเจตนารมณ์ให้มีการควบคุม เก็บรวบรวมและก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ หรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญแก่ประชาชนทั่วไป 

มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และจัด
ระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

1)  ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่ หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ มูล
ฝอยนอกจากที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  

2)  ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสถานที่เอกชน  
3)  ก าหนดวิธี เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของ หรือผู้

ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะการใช้
อาคาร หรือสถานที่นั้น ๆ  

ทั้งนี้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดพื้นที่สาธารณะเพื่อก าหนดขอบเขตบังคับใช้  
เช่น บริเวณชายหาด ส่วนหนึ่งส่วนใดของป่า แม่น้ า เป็นต้น และมีอ านาจห้ามมิให้ประชาชน 
ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม  ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่
สาธารณะที่ก าหนดไว้ด้วย  

ค าว่า “สถานที่เอกชน” หมายถึง อาคารบ้านเรือน และสถานประกอบกิจการประเภท 
ต่าง ๆ ส าหรับ “ที่รองรับปฏิกูล” หมายถึงห้องส้วม ทางระบายน้ าทิ้ง น้ าเสียบ่อกักเก็บสิ่งปฏิกูล  
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ส่วน “ที่รองรับมูลฝอย” หมายถึงถังขยะที่รวบรวมขยะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น โฮมสเตย์ หรือรีสอร์ท 
จะต้องจัดให้มีห้องส้วมที่เป็นส้วมซึม มีสบู่ล้างมือ น้ าสะอาด และมีกระดาษช าระ เป็นต้น หรือหาก
เป็นถังขยะขนาดใหญ่ของที่พัก ก็ต้องมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย หรือในกรณีที่ระบายน้ าทิ้ง 
จะต้องท าจากวัสดุเรียบเป็นรูปตัวยู มีตระแกรงปิดเปิดท าความสะอาดได้ เป็นต้น27  

การมีมาตรการทางกฎหมายบังคับให้สถานประกอบธุรกิจที่พักด าเนินงานให้ถูกต้อง  
ตามหลักอนามัยที่ดี นอกจากจะลดปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของมนุษย์แล้ว ยัง
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่าง ๆ และมีผลเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกด้วย 

เ ร่ืองสุขลักษณะของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั้นต้องพิจารณามาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดว่าเมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคาร
หรือส่วนของอาคารใด หรือสิ่งใดที่ต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้มี
สภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย หรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ของการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ หรือครอบครอง
อาคารนั้นจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต่อเนื่องกับอาคารทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอ่ืนตามความจ าเป็น เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งก าหนดให้ตามสมควร 

ส าหรับการก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 5/2538 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2553) ในส่วนของด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ 
ให้เช่าพักที่ไม่เข้าข่ายโรงแรม ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายไว้ดังนี้ 

1) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเหมาะสม 
2) มีการท าความสะอาดอยู่เสมอ 
3) มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณเพียงพอ 
4) มีการก าจัดสัตว์และแมลงน าโรค  
5) มีระบบรองรับขยะมูลฝอยที่ได้สุขลักษณะและเพียงพอ 
6) ควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย 
นอกจากนี้ การควบคุม หรือก ากับดูแลสถานที่ตระเตรียม และสะสมอาหารของธุรกิจ 

ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น มาตรา 40 ประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1)  ประเภทของสถานที่สะสมอาหารตามประเภทอาหาร หรือ ตามลักษณะของสถานที่
ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย  
                                                           

27  แหล่งเดิม. 
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2)  หลักเกณฑ์เร่ืองการจัดตั้ง ใช้ ดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณที่จัดไว้
ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร  

3)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ  
4)  ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
5)  หลักเกณฑ์เร่ืองสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ 
6)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธี การประกอบ ปรุง เก็บรักษา 

หรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น ๆ  
3.1.5.4  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล 
 1)  กรมอนามัย  
กรมอนามัยสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมดังต่อไปนี้ 28 (กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552)  

(1)  ก าหนดนโยบายหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(2)  ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ  

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(3)  ก าหนดคุณภาพ มาตรฐาน การรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(4)  พัฒนาระบบ และเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อมรวมทั้ง

การพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น  
(5)  ถ่ายทอด และพัฒนาขีดความสามารถ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  

การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
แก่หน่วยงาน ภาคเอกชน และชุมชน 

(6)  ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนและติดตามภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
  

                                                           
28  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). หน้ำที่กรมอนำมัย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2557, จาก 

http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=role 
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  2)  ราชการส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการก ากับ ดูแล มาตรการด้าน
สุขอนามัยของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ดังนี ้

(1)  ก าหนดให้ประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็น
กิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 

(2)  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับผู้ด าเนินการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา 32 (1) เป็นมาตรการควบคุมที่ส าคัญ เพราะท าให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ อาคาร ระบบก าจัดขยะ และมูลฝอย ซึ่งหากราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็อาจให้
ปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนที่จะมีค าสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตไปตามกรณี  

ส่วนมาตรา 32 (2) เป็นกลไกที่ท าให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขทั่วไปให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมซึ่งผ่านการอนุญาตแล้ว น าไปใช้ปฏิบัติ 
โดยแบ่งหลักเกณฑ์เป็น 2 ส่วนดังนี้ 29  

ส่วนแรก คือการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เป็นที่พัก ซึ่งเป็นการดูแล
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบระบายอากาศ 
แสง ระบบก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 คือ การออกมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ เช่นระบบก าจัดมลพิษ ระบบ
ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ และการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น 

3.1.5.5  ด้านบทลงโทษ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ก าหนดบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนมาตรา 20 เร่ืองที่

เกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายแก่ชุมชน ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 73/1)  

นอกจากนี้ยังก าหนดว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน  
2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 74) 

                                                           
29  แหล่งเดิม. 
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ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบการ
ให้เช่าพักที่ไม่เข้าข่ายโรงแรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่  6 พ.ศ. 2553) ไม่ได้บัญญัติบทลงโทษไว้ในประกาศ ท าให้ไม่มีสภาพบังคับในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขาดความแน่นอนในการใช้กฎหมาย 

ดังนี้  อาจสรุปได้ว่าการบังคับให้ธุรกิจที่พักแรมมีมาตรการบริหารจัดการ  เร่ือง 
สุขลักษณะ อนามัยและสุขาภิบาล จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยต่อสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตใจ เพราะนักท่องเที่ยวต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งของ  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ต่อจากนักท่องเที่ยวคนก่อน ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรมประเภทใด จะมีอัตราการให้บริการ 
ที่สูงหรือต่ า  หรือผู้ประกอบธุรกิจจะมีศักยภาพในการลงทุนด้านสุขาภิบาลหรือไม่ก็ตาม  
แต่สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจ าเป็นต้องมี คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสุขภาพ 
ของนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก ผู้ประกอบการจะเพิกเฉย ไม่เอาใจใส่รักษาความสะอาดและดูแล 
ระบบต่าง ๆ จนท าให้นักท่องเที่ยวต้องเจ็บป่วย และเสียสุขภาพจิตในขณะเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ 

3.1.6  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
ธุรกิจที่พักแรมมีลักษณะที่นักท่องเที่ยวจ านวนมากหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามาใช้

บริการในแต่ละวัน ต้องสัมผัส ใช้สิ่งของ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อจากนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักก่อน
หน้านั้น และต้องอยู่ร่วมบริเวณเดียวกันกับนักท่องเที่ยวที่อาจเป็นพาหะน าโรค หรือก าลังเป็น
โรคติดต่อร้ายแรงอยู่ได้ง่าย ซึ่งหากธุรกิจที่พักแรมไม่มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ ก็อาจท าให้ 
ที่พักแรมกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคติดต่อไปสู่นักท่องเที่ยว  และสังคมภายนอก 
ที่นักท่องเที่ยวได้ออกไปพบปะท ากิจกรรมร่วมกันได้  

3.1.6.1  ด้านสุขอนามัย 
ก่อนอ่ืนต้องทราบว่าโรคติดต่อ คือโรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล 

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและชื้นจึงท าให้เชื้อโรคและแมลง
เจริญเติบโตเป็นพาหะและแพร่พันธุ์เชื้อโรคต่อไปได้ง่าย  ซึ่งโรคที่พบในบริเวณดังกล่าวจะถูก
เรียกว่า “โรคเขตร้อน (Tropical Diseases)”30 โดยโรคติดต่อมีสาเหตุมาจากเชื้อรา หนอนพยาธิ 
แมลง แบคทีเรีย ไวรัส และริกเกตเซีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มีสภาพกึ่งแบคทีเรียกึ่งไวรัส  
เป็นต้น ทั้งนี้การแพร่กระจายของโรคติดต่ออาจเกิดจากคน หรือสัตว์ได้รับเชื้อโรคจากคนป่วย  
หรือสัตว์ป่วยแล้วเกิดเจ็บป่วยเพราะโรคนั้นขึ้นมา  ซึ่งอาจเป็นการรับเชื้อโรคมาโดยทางตรง  
หรือทางอ้อมโดยมีพาหะน าโรคเป็นตัวน าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย  ซึ่งช่องทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ 
                                                           

30  Kapook. (2552). โรคติดต่อที่ควรรู้จัก. สืบค้น 22 สิงหาคม 2557, จาก 
http://health.kapook.com/view8103.html 
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ร่างกายได้ ย่อมได้แก่ ทางปาก เช่น เชื้อโรคปะปนอยู่ในอาหารและเคร่ืองดื่ม ทางจมูก เช่น เชื้อโรค
ที่อยู่ในฝุ่นละอองในอากาศ และทางผิวหนังหรือเยื่อบุต่าง ๆ ที่มีรอยถลอก การเปิดของบาดแผล 
รวมถึงทางอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นเชื้อกามโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์31 

โรคติดต่อส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ได้ รับเชื้อโรค  ซึ่งจะท าให้สุขภาพร่างกาย 
ทรุดโทรม เกิดการเจ็บป่วย สุขภาพจิตย่ าแย่ เกิดความเครียด วิตกกังวล และมีผลเสียต่อสุขภาพ 
ในระยะยาว ท ากิจกรรม หรือการงานต่าง ๆ ได้อย่างไม่เต็มที่32 ซึ่งโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรง 
ก็อาจคร่าชีวิตของคนจ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว เช่นนี้ จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้องมีมาตรการ
ทางกฎหมายออกมาบังคับให้ผู้ประกอบกิจการที่พักแรมจัดหามาตรการป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อไว้ใช้บังคับอย่างทั่วไปดังต่อไปนี้ 

“โรคติดต่อ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ หมายถึง โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศ  
ในมาตรา 5 ให้เป็นโรคติดต่อ ส่วน “โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 5 ให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และเช่นเดียวกัน “โรคติดต่อต้องแจ้งความ” 
หมายความว่า โรคติดต่อซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา มาตรา 5 ได้บัญญัติว่าโรคใดจะเป็นโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความให้ รัฐมนตรีประกาศชื่อและอาการส าคัญของโรคไว้ใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2524 ได้เรียงล าดับความส าคัญและ
ร้ายแรงของโรคไว้ดังนี้ 33 

1) โรคติดต่ออันตราย ได้ก าหนดไว้ 4 โรคได้แก่ อหิวาตกโรค (Cholera) ไข้ทรพิษ 
(Variola หรือ Smallpox)ไข้เหลือง (Yellow Fever) กาฬโรค (Plague) และโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

นอกจากนี้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease-EVD) ก าลังเป็นที่
แพร่ระบาดอยู่ในประเทศกีนี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ซึ่งท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสมีอัตราการตาย
ที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 50-90 โดยเชื้อมีระยะเวลาฟักตัว 2-21 วัน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง
อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอย่างมาก อาเจียน ท้องเสีย ช็อกหมดสติ มีผื่นนูนแดงขึ้น 

                                                           
31  โรงเรียนศึกษานารี. (ม.ป.ป.). โรคติดต่อในประเทศไทย. สืบค้น 22 สิงหาคม 2557, จาก 

http://www.snr.ac.th/main/elearning/kamtorn/section3.1.3.htm 
32  แหล่งเดิม.  
33  รุ่งเรือง กิตผาติ. (ม.ป.ป.).  ช่ือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งควำม. สืบค้น 22 สิงหาคม 2557, จาก 

http://thaigcd.ddc.moph.go.th/laws/view/10 
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ทั้งร่างกายเกิดภาวะตับ ไต อวัยวะต่าง ๆ และประสาทส่วนกลางถูกท าลายและเสียชีวิตในที่สุด34  
จึงสร้างความหวั่นกลัวต่อรัฐบาล และประชาชนในประเทศต่าง ๆ อย่างมาก ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมโรคดังกล่าวไว้ใน  
ราชกิจจานุ เบกษาซึ่งมีสาระส าคัญว่า  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5 และมาตรา 22  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ประกาศเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อ และอาการส าคัญดังน้ี  

“ข้อ 50 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease-EVD) มีอาการไข้ อ่อนเพลีย 
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ และเจ็บคอ ตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย มีผื่นขึ้น ในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะพบว่า ตับวายหรือไตวาย ในบางรายมีเลือดออกทั้งอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอก 
จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดส่วนใหญ่มักมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือสัตว์ป่วย หรือตายด้วยโรค 
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease-EVD)” 

2)  โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้  49 โรค ซึ่งได้แก่ 
อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis) คอตีบ
(Diphtheria) ไอกรน โรคบาดทะยัก โปลิโอ (Poliomyelitis) ไข้หัด ไข้หัดเยอรมัน โรคคางทูม  
ไข้สุกใส ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
(Rabies) โรคตับอักเสบ โรคตาแดงจากไวรัส อาหารเป็นพิษ โรคบิดบะซิลลารี (Bacillary 
Dysentery) โรคบิดอะมีบา (Amoebic Dysentery) ไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาดเทียม ไข้รากสาดใหญ่ 
(Typhus)  สครับไทฟัส (Scrub Typhus) มู รีนไทฟัส (Murine Typhus) วัณโรค (Tuberculosis)  
แอนแทร็กซ์ (Antrax) โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) โรคเล็พโทสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ซิฟิลิส 
หนองใน หนองในเทียม กามโรคของต่อมและท่อน้ าเหลือง แผลริมอ่อน โรคเร้ือน แผลกามโรค
เร้ือรังที่ขาหนีบ แผลริมอ่อน ไข้มาลาเรีย โรคเริมที่อวัยวะเพศ โรคหูดหงอนไก่ โรคไข้กลับซ้ า  
โรคอุจจาระร่วง โรคเท้าช้าง โรคเอดส์ โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก 
(Acute Flaccid Paralysis) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส ไข้ปวดข้อยุงลาย35 

3)  โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายจ าพวกหนึ่งที่มีอาการรุนแรง 
และมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางซึ่งอาจท าให้มีผู้เจ็บป่วยจ านวนมากและเสียชีวิต
ในเวลาต่อมาโดยวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดชื่อโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความขึ้นใหม่  เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

                                                           
34  ส านักงานสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2553). สืบค้น 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557, 

จาก http://pr.moph.go.th/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=67212 
35  นิโรจน์  พูลเพิ่ม. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. 2523.  สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2557 , จาก 

http://www.boe.moph.go.th/files/download/05-220356.pdf 
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ซึ่งได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น คอตีบ โรคบาดทะยักในทารก
แรกเกิด (Tetanus Neonatorum) โปลิโอ ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์  
ไข้สมองอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า  ไข้รากสาดใหญ่ วัณโรค แอนแทรกซ์  โรคทริคิโนซิส  
โรคคุดทะราด เฉพาะในระยะติดต่อ โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก และ
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส 

นอกจากนี้มาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ก าหนดว่า 
ในกรณีมีการป่วย หรือมีเหตุสงสัยได้ว่ามีการป่วยด้วยโรคติดต่อ หรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 
ดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล  
มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการมีมาตรการทางกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภาย 
ในที่พักแรมจะท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจและให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
ได้อย่างเข้มงวด ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดและยับยั้งไม่ให้ธุรกิจที่พักแรม 
กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่ออันตรายซึ่งอาจเกิดแก่นักท่องเที่ยว และสังคมได้  

3.1.6.2  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล 
กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่มีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุมป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคในธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจ 
ในการควบคุมโรคและสิ่ งที่ เป็นภั ยต่อสุขภาพกระท า ร่วมกับภาครัฐและภาค เอกชน  
การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการเฝ้าระวังโรคภัยและรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคต่าง ๆ36 ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาวิชาการเพื่อควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
โดยศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย 
และรักษาโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  

3.1.7  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ทรัพยากรธรรมชาติ เละสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะช่วย

ส่งเสริม สนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดการขยายตัว เช่นนี้พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก าหนดมาตรการ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน 
  
                                                           

36  กรมควบคุมโรค. สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/กรมควบคุมโรค. 

DPU



97 

3.1.7.1  ด้านนิยาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ได้ก าหนด

นิยามดังต่อไปนี้ 
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว

มนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น 
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพของ
ประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน 
หรือสิ่งที่ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็น
พิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” ชุมชน อาคาร สิ่งก่อสร้าง สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งที่มาของมลพิษ 

3.1.7.2  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพของแหล่งน้ าโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ธุรกิจที่พักแรม  

ที่ไม่ใช่โรงแรม รัฐจะต้องออกนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้สถานประกอบธุรกิจปฏิบัติตามสิ่งที่รัฐ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงพิจารณาว่าจะต้องมีขั้นตอนให้ผู้ประกอบการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง จึงจะน าไปสู่การตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้ลดลงต่ ากว่า
มาตรฐาน ซึ่งหากมีการลดต่ าลงกว่ามาตรฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งด าเนินงาน 
ให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมกลับมามีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด37  

1)  สิทธิ และหน้าที่ของประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 

ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ต่อการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้ (มาตรา 6) 
(1) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลและข่าวสาร ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ข้อมูลทางราชการหรือ ความลับเกี่ยวกับการค้าแต่อย่างใด 
(2) สิทธิในการได้รับค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ หมายถึงในกรณีที่ได้รับความ

เสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ  หรือมลภาวะ อันมีสาเหตุมาจาก
โครงการส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
                                                           

37  กฎหมำยส่ิงแวดล้อม (น. 184). เล่มเดิม. 
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(3) สิทธิในการร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงาน กรณีที่ได้พบเห็น 
การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมมลพิษ หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงาน เป็นหน้าที่ของประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(5) หน้าที่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ กฎหมายอ่ืนที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด  

2)  การควบคุมมลพิษทางน้ า 
ในสภาวะปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติที่จะน ามาใช้อุปโภคบริโภค 

เพราะแหล่งน้ าส่วนใหญ่คือน้ าทะเล ซึ่งหากน ามาใช้บริโภคจะต้องผ่านกรรมวิธีกลั่นที่ยุ่งยากและ 
ไม่คุ้มค่าต่อการแปลงสภาพน้ า และแหล่งน้ าอีกส่วนที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ทันที  ก็พบ
ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษของเสียต่าง ๆ ซึ่ง “น้ าเสีย” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง ของเสีย
ที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น (มาตรา 4) 

พระราชบัญญัติข้างต้นได้ก าหนดให้คณะกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด
มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ าในเร่ือง มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง 
ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืนที่อยู่ในผืนดิน มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
รวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ า มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล (มาตรา 32) 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต้อง
ก าหนดขึ้นโดยมีหลักการทางวิชาการ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนความเหมาะสม
ของมาตรการ อย่างไรก็ตาม มาตรา 32 ได้ผ่อนคลายความเคร่งครัดของบทบัญญัติ โดยก าหนดว่า  
การอาศัยหลักวิชาการดังกล่าว จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ เชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ด้วย ซึ่งมาจากเหตุผลที่รัฐเล็งเห็นว่าการใช้หลักวิชาการและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์อาจ
เหมาะสมกับประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง แต่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า เช่นหากก าหนดอย่างเคร่งครัดว่าผู้ประกอบการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม
จะต้องติดตั้งเคร่ืองบ าบัดน้ าเสียยี่ห้อหนึ่ง ราคา 10 ล้านบาทซึ่งทางราชการเห็นว่าจะท าให้น้ ามี
คุณภาพเทียบเท่ากับน้ าดื่ม ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ า เช่นน้ีก็จะส่งผลกระทบทางการเงินและสร้างภาระ
ให้แก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายได้ซึ่งเป็นเพียงผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้น 

นอกจากนี้มาตรา 55 ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้ าจากแหล่งก าเนิด ซึ่งได้แก่การควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษทางน้ าจากแหล่งก าเนิดสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศ
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เร่ืองการก าหนด
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มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ซึ่งหากพิจารณาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พักแรมในภาพรวมมีการก าหนดแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ดังนี้38 

(1)  อาคารประเภท ก โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้น 
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 200 ห้องขึ้นไป 

(2)  อาคารประเภท ข โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้น 
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง 

(3)  อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้น 
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดว่า 
ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัด
ของเสีย ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด (มาตรา 70 วรรค 1)  
แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียอยู่แล้ว ให้อ านาจเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว ซึ่งหากไม่สามารถบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของ
เสียได้ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด เช่นนี้ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
จะต้องมีหน้าที่ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด (มาตรา 70 
วรรค 2)  

ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตว่า อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพัก
รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีความใกล้เคียงกับที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมากที่สุด เพราะโฮมสเตย์ 
เกสต์เฮาส์ บ้านพักบนเรือ หรือแม้กระทั่งรีสอร์ทหลาย ๆ แห่งก็มักมีจ านวนห้องพักไม่ถึง 60 ห้อง
เช่นกัน แต่สถานประกอบธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้ ไม่มีลักษณะเป็นโรงแรมจึงไม่จัดว่าเป็นอาคาร
ประเภท ค และประกาศดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดให้ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเป็นแหล่งก าเนิด  
มลพิษด้วย เช่นนี้จึงท าให้ เจ้าของหรือผู้ครองครองโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ เป็นต้น  
ไม่มีหน้าที่จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดของเสีย หรือถูกตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ดังกล่าวตามมาตรา 70 วรรค 1 และวรรค 2 

3)  การควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 
พระราชบัญญัติได้ก าหนดค าว่า “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย 

อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก 
                                                           

38  แหล่งเดิม. 
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ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว ก๊าซ (มาตรา 4) ซึ่งการ
รวบรวม และจัดการด้วยประการใด ๆ เพื่อบ าบัด และขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนที่อยู่ในสภาพ 
เป็นของแข็ง มาตรา 78 ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะมีบทบัญญัติเร่ืองการรักษาความสะอาด และจัดระเบียบในการเก็บ 
ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกข้อก าหนดดังกล่าว  

4)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment: EIA)39 

หมายถึง การตัดสินใจริเร่ิมโครงการธุรกิจต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่จะด าเนินงาน 40 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกันว่าผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจได้พิจารณาถึงผลกระทบของโครงการธุรกิจ
ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุมัติโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว  ซึ่งเป็นหลักการ
ระแวดระวัง (Precautionary Principle) ไม่ให้โครงการพัฒนามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศต่าง ๆ ทั้งทางบวก และทางลบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อ
ธรรมชาติ ซึ่งบางคร้ังอาจน าไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ที่ร้ายแรง41  

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดจากการด าเนินธุรกิจที่พักแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ได้เป็นอย่างดี 
เพราะมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินโครงการธุรกิจที่พัก ซึ่งมีกลไกในการดึงผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายงานทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ในโครงการธุรกิจที่พักแห่งนั้น ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมตั้งแต่เบื้องต้น เช่น
การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ และขั้นตอนการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการ เพื่อเตรียม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการปรับปรุงโครงสร้างทางวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ลดภาวะโลกร้อน และมลพิษต่าง ๆ42  

                                                           
39  แต่ละประเทศอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า Environmental Impact Statement: 

EIS) หรือ ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ค าว่า Assessment of Environmental Effects: AEE) เป็นต้น. 
40  กฎหมำยส่ิงแวดล้อม (น. 112). เล่มเดิม. 
41  วิกิพิ เดีย .  (ม.ป.ป) .  กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม.  สืบค้น  30  ตุลาคม 2557,  จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
42  จาก สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย. กำรด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดนโยบำยกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (น. 123), โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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ในการก าหนดให้ธุรกิจที่พักแรมจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้อ 3 
แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43 ได้ก าหนดประเภทและขนาด 
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยให้มี
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่ากิจการ
ประเภทโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 
80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่  4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้เสนอรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (ล าดับที่ 30 ตามเอกสารท้ายประกาศ 3) ซึ่งการก าหนด “จ านวน 80 ห้อง” ย่อมท า
ให้เกิดความแน่นอนและความชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติ  และผู้จัดท ารายงาน ซึ่งจะช่วย
ป้องกันปัญหาการตีความว่า โครงการใดบ้างต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม44 

เมื่อพิจารณาประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พบว่าจะท าให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ  เพราะใน
ขั้นตอนการประเมินจะต้องเปรียบเทียบถึงผลกระทบด้านบวก และด้านลบที่อาจกระทบกระเทือน 
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการอาจเลือกที่จะไม่ด าเนินกิจการนั้นต่อหรืออาจแก้ปัญหาด้วย
การน าเสนอมาตรการส าหรับลดหรือป้องกันผลกระทบในกรณีที่กิจการนั้นยังอาจด าเนินการต่อไปได้ 

5)  ด้านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน 
 (1)  กองทุนสิ่งแวดล้อม 
กองทุนสิ่งแวดล้อม ถูกตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วยเงินและทรัพย์สิน  

ซึ่งได้แก่ เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม  และคุณภาพชีวิต เงิน
ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ ดอกผลของ
กองทุน เงินที่ได้รับจากภาคเอกชนหรือรับมาจากองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น  

ส าหรับกิจการของภาคเอกชน กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการน าเงิน ทรัพย์สิน ดอกผล 
หรือผลประโยชน์ของกองทุนมาใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้  
  

                                                           
43  เรื่อง ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการ หรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม. 

44  กฎหมำยส่ิงแวดล้อม (น. 128). เล่มเดิม. 
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(ก)  เงินกองทุนให้จ่ายเพื่อให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมาย 
ที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพื่อการควบคุมบ าบัด  
หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย (มาตรา 23 (3)) 

(ข)  ก าหนดว่า เงินกองทุนให้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มาตรา 23 (4)) 

(2)  สิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ ตามมาตรา 94 
กรณีที่ 1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  

หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียรวมทั้ง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุที่จ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีสิทธิที่จะขอรับการ
ส่งเสริมและเข้าช่วยเหลือจากทางราชการในเร่ืองดังต่อไปนี้ (มาตรา 94 (1)) 

(ก)  ด้านอากรขาเข้า ส าหรับน าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และวัสดุที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร 

(ข)  การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ติดตั้งควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียในกรณีที่ 
ไม่สามารถจัดหาและว่าจ้างบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุมเคร่ืองจักรอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นที่
จะเกิดขึ้นเนื่องจากการน าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักร  

กรณีที่ 2 เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับฉบับใดเลย แต่ประสงค์จะจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
หรือเคร่ืองใช้ของตนเอง เพื่อท าการบ าบัดน้ าเสีย หรือของเสียอย่างอ่ืนที่เกิดจากการด าเนินกิจการ 
ของตนมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 94 (1)ได้ (มาตรา 94 (2)) 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 94 ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก
แรมได้อย่างมาก เพราะระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย และสิ่งปฏิกูลมักต้องใช้เงินลงทุน
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากที่พักแรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อระบบ
นิเวศของสัตว์และพืชพรรณที่หายาก ย่อมมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงเพื่อปกป้องสภาวะ 
ทางธรรมชาติที่ เปราะบางดังกล่าว อีกทั้งการมีมาตรการส่งเสริมด้านการลงทุน ยังมีผลดีต่อ 
การสนับสนุนให้ธุรกิจที่พักติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณนั้นด้วย 

DPU



103 

3.1.7.3  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล 
 1)  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
สังกัดอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้45 
(1)  ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(2)  รวบรวม จัดท า ให้บริการข้อมูลสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  
(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน รวมถึง
ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน 

  2)  กรมควบคุมมลพิษ 
เป็นหน่วยงานที่ควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ  เช่น 

ก าหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ าในแม่น้ าล าคลอง ทะเล น้ าทิ้งจากอาคารต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่ง “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ตามมาตรา 52 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา 53) 

(1)  เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจาย 
ของมลพิษ หรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(2)  เสนอความเห็นให้มีการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(3)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากร และการลงทุน
ของเอกชนเกี่ ยวกับการควบคุมมลพิษ  และการส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเสนอแนะเร่ืองการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม หรือก าจัดของเสียรวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

3)  กองทุนสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535ได้ก าหนดให้มี 

“คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (มาตรา 24 และมาตรา 25) 
  

                                                           
45  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม. (ม.ป.ป.). ประวัตคิวำมเป็นมำของกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม. 

สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=35 
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(1)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 
(2)  ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบขอจัดสรร หรือขอกู้ยืมเงินกองทุน  
(3)  วางระเบียบการรับเงิน และเบิกจ่ายจากกองทุน 
(4)  ก าหนดระยะเวลาช าระเงินที่กู้ยืมจากกองทุน ตามมาตรา 23(3) รวมทั้งอัตรา

ดอกเบี้ย และหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
4)  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีอ านาจพิจารณาค าขอรับการส่งเสริม และ

ช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 94 ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละราย ซึ่งหากเห็นว่าสมควรให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอ  
ให้คณะกรรมการแนะน าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น   
เพื่อการส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป (มาตรา 95) 
 3.1.8  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
พ.ศ. 2554 

ประกาศฉบับนี้ออกโดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว โดยอาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติงานของกรมการท่องเที่ยวในส่วนการพัฒนาที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทให้ได้มาตรฐาน เพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3.1.8.1  ด้านนิยาม 
ข้อ 4 ค าว่า “โฮมสเตย์ไทย” หมายถึงการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้อง

พักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถ
น ามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชั่วคราว ซึ่งมีจ านวนห้องไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 
20 คน โดยมีค่าตอบแทนและจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะ 
เป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม  

นอกจากนี้ยังนิยาม ค าว่า “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” หมายถึงโฮมสเตย์ที่จัดบริการอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของ
บ้านและสมาชิก รายการน าเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การสร้างคุณค่า
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารของกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์  

ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่า ค านิยามค าว่าโฮมสเตย์ไทย มีความสอดคล้องกับข้อยกเว้น 
ของนิยามโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจที่พักขนาดเล็ก
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ของชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น 
ในลักษณะที่ไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจที่พักต่อกรมการปกครองและไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมาย
ที่ควบคุมธุรกิจโรงแรมซึ่งมีมาตรการและบทลงโทษที่เคร่งครัดมากกว่า  

3.1.8.2  ด้านความปลอดภัย 
ดัชนีชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมีดังต่อไปนี้ 
ข้อ 5 มาตรฐานที ่1 ด้านที่พัก บ้านพักจะต้องมีลักษณะที่เป็นสัดส่วน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเร่ืองการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นและมีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 5 ด้านรายการน าเที่ยวจะต้องมีความชัดเจนซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน

และมีข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเจ้าของบ้านเป็นมัคคุ เทศก์ท้องถิ่นหรือประสานงาน 
ให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าเที่ยว 

3.1.8.3  ด้านสุขอนามัย 
มาตรฐานและดัชนีชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในส่วนของสุขอนามัยมีดังนี้ 
ข้อ 5 มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก กล่าวคือ ห้องพัก และที่นอนจะต้องสะอาดและสบาย  

มีห้องอาบน้ าและห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด  
มาตรฐานที่  2 ด้านอาหารมีชนิดและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร น้ าดื่มที่สะอาด 

ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะเป็นตัวชี้วัดถึงโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน 
3.1.8.4  ด้านสิ่งแวดล้อม  
ดัชนีชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 
ข้อ 5 มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าโฮมสเตย์ที่ได้

มาตรฐานจะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ ภายในชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียงและต้องมีการดูแล 
แหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยมีแผนงาน กิจกรรม มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว และลดสภาวะโลกร้อน  

3.1.8.5  ด้านองค์กรที่ก ากับดูแล 
กรมการท่องเที่ยว 
เน่ืองจากข้อ 10 แห่งประกาศข้างต้น เมื่อโฮมสเตย์ไทยผ่านการประเมินว่าได้มาตรฐาน

แล้วก็จะได้รับเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยพร้อมหนังสือรับรองซึ่งแสดงความเป็น
มาตรฐานตามที่ก าหนดในระเบียบของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งท าให้ผู้ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
มีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
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อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการกระท าของโฮมสเตย์
ที่ได้ รับรองมาตรฐานแล้ว  ข้อ11 ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนโดยมีหนังสือร้องเรียนต่อ 
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอให้ถอดถอนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้ 

3.1.8.6  บทลงโทษ 
ข้อ 9 โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจะถูกประเมินเมื่อครบอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี 

และยื่นขอรับรองมาตรฐานใหม่ ซึ่งหากการประเมินมีระดับคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะถูก
ถอดถอนการรับรองมาตรฐาน พร้อมส่งคืนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์และหนังสือ
รับรองจากกรมการท่องเที่ยว 
  
3.2  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น จ าเป็นต้องศึกษาแนวคิด และบทบัญญัติที่บังคับ
ใช้ในต่างประเทศด้วย จึงจะสามารถเห็นแนวทางพัฒนามาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

3.2.1 สหรัฐอเมริกา  
3.2.1.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 

Human Rights 1948) 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพโดย  

ได้ก าหนดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิของนักท่องเที่ยวผู้พิการที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  
และจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้46 

ข้อ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้โดยไม่มีการ
จ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใด ๆ เช่นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง  
หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาแต่เดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอื่นใด 

ข้อ 25 บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่ เพียงพอส าหรับสุขภาพและ  
ความเป็นอยู่ที่ดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล  
และบริการสังคมที่จ าเป็น และสิทธิความมั่นคงในกรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพลภาพ หม้าย วัยชรา 
หรือการขาดปัจจัยในการเลี้ยงชีพอ่ืนใดในพฤติการณ์อันยากที่จะควบคุมได้  

3.2.1.2  รัฐบัญญัติคนอเมริกันผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ (American with Disabilities Act 
1990 หรือ ADA) 
                                                           

46  จาก ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจำกกำรใช้โทรศัพท์  เคลื่อนที่ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 183-186), โดย นิธาน์ พงศาปาน, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
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รัฐบัญญัติ ADA ถูกบัญญัติขึ้นโดยสภาคองเกรส และบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1990 มีขอบเขตมาจากกฎหมายว่าด้วยสิทธิของพลเมืองซึ่งมีข้อห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อ 
ผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ซึ่งจะต้องป้องกันการเลือกปฏิบัติ 
ต่อชาวอเมริกันผู้มีข้อจ ากัดดังกล่าว ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิของพลเมือง ค.ศ. 1964 ที่ก าหนดมิให้
เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาต ิศาสนา เพศ ชาติก าเนิด และลักษณะที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น47 

โดยรัฐบัญญัติ ADA ได้นิยามค าว่า “ความพิการ” หมายถึงความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจซึ่งเป็นสิ่งจ ากัดการท ากิจกรรมหลักในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหัวข้อที่ 3 แห่งรัฐบัญญัติ
ดังกล่าวมีสาระส าคัญว่าห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจัดหาที่พักแก่บุคคลทั่วไปปฏิเสธที่จะ
ให้บริการเพราะเหตุว่าเขาเป็นผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ48  

3.2.1.3  กฎหมายตัวเรือด (State Bed Bug Laws)  
มลรัฐมินเนโซต้า (Minnesota) มีมาตรการด้านสุขลักษณะและอนามัยภายในที่พักแรม

ซึ่งใช้บังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมทุกแห่งในรัฐมินเนโซต้า ให้ปฏิบัติการก าจัด และป้องกัน
การแพร่ระบาดของตัวเรือดภายในที่พักแรมโดยบทบัญญัติมีชื่อว่า “กฎหมายตัวเรือด (State Bed 
Bug Laws)”49 ซึ่งพอสรุปได้ว่ามีการก าหนดให้โรงแรม โมเต็ล บ้านเช่า หรือที่พักแรมอ่ืน ๆ  
ต้องจัดหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด ซึ่งในการอนุญาตว่าที่พักแรมนั้นมีสภาพที่แน่ใจ
ได้ว่าปลอดภัยจากตัวเรือด จะต้องกระท าโดยผู้ตรวจสอบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น50  

ผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นผลดีต่อการบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม  
ทุกแห่งรับผิดชอบจัดหาวิธีการป้องกัน และก าจัดการรบกวนของตัวเรือดซึ่งเป็นปัญหายาวนาน 
ของธุรกิจที่พักแรมเกือบทุกแห่ง และยังช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเอาใจใส่ดูแล และมีวินัยในการ
รักษาความสะอาดเคร่ืองนอนภายในห้องพักอย่างสม่ าเสมอ เพราะที่นอนหมอนมุ้งที่สกปรกจะเป็น
ที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของตัวเรือด 
  

                                                           
47  American with Disabilities Act 1990.  Retrieved August 29, 2015, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Americans_with_Disabilities_Act_of_1990 
48  จาก มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรบริหำรจัดกำรส้วมในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 133), โดย จินตนา อินทรัตน์, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
49  State Bedbug Laws. Retrieved August 29, 2015, from http://www.ncsl.org/research/environment-

and-natural-resources/state-bedbug-laws.aspx 
50  Minnesota Rules 4625.1700.  
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3.2.1.4  รัฐบัญญัติส่ ง เส ริมการท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตรแห่ง มลรัฐแคนซัส  2004  
(The Kansas Agritourism Promotion Act 2004) 

รัฐบัญญัติน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชนบทและการพัฒนา
เศรษฐกิจในชนบท โดยสนับสนุนให้เจ้าของหรือผู้ประกอบฟาร์ม อาศัยแหล่งท่องเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติในชนบทเป็นสถานที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจหรือเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ51 

รัฐบัญญัติดังกล่าวมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยโดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก
แรมมีหน้าที่แจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบ (Warning Notice Requirements) ซึ่งมีสาระส าคัญ 
คือ ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการจะต้องมีป้ายที่มีตัวอักษรสีด า และมีขนาดความสูง
ของอักษรอย่างน้อยหนึ่งนิ้ว เพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ทราบล่วงหน้า และจะต้องวางป้ายไว้ในที่
มองเห็นได้ชัดเจนหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร52 

ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจัดพิมพ์ป้าย  
แจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ขนาดที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ (In Case of Fire, 
Do Not Use Elevators) ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ป้ายระวังพื้นเปียก (Caution Wet Floor) เป็นต้น 
มีประโยชน์ต่อการคุ้มครองให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการธุรกิจที่พักแรมสามารถทราบจุดที่เสี่ยงภัย 
หรือบริเวณที่ไม่ปลอดภัยภายในที่พักและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สมควรกระท าในตัวอาคาร  
และบริเวณรอบ ๆ ที่พักเพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดแจ้งจะท าให้
นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวัง  และหลีกเลี่ยงภัย อันตรายได้  ซึ่ ง เป็นการช่วยส่งเสริม 
ให้นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมได้อีกทางหนึ่ง 

3.2.1.5  ระเบียบการสูบบุหรี่แห่งมลรัฐยูทาห์ (Smoking Regulations in Utah)53 
มลรัฐยูทาห์ (Utah) เป็นมลรัฐที่มีชื่อเสียงด้านกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่จึงท าให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้หลักของมลรัฐอย่างมาก54 ซึ่งมีมาตรการเร่ืองเขต 
ปลอดบุหร่ีภายในที่พักแรมที่ก าหนดว่า ถ้าธุรกิจที่พักแรมใด เช่นโรงแรม โมเต็ล ที่พักแบบบริการ
อาหารเช้า (B&B) สถานที่อื่น ๆ ที่อ านวยความสะดวกด้านที่พัก ได้อนุญาตให้สูบบุหร่ีในที่พักแรม

                                                           
51  จาก มำตรกำรในกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจโฮมสเตย์  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 101), โดย ศิรินทร์ทิพย์ ราชแก้ว, 2557, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
52  The Kansas Agritourism Promotion Act 2004 § 74-50. 
53  Smoking Regulations in Utah. Retrieved August 29, 2015, from 

http://smoking.uslegal.com/smoking-regulations-in-utah/ 
54  Utah. Retrieved August 28, 2015, from http://en.wikipedia.org/wiki/Utah#Tourism 
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แล้วจะต้องก าหนด “ห้องส าหรับสูบบุหร่ี (Smoking Allowed Room)” และต้องจัดระบบระบาย
อากาศเพื่อไม่ให้อากาศในห้องดังกล่าวปะปนกับอากาศในพื้นที่ส่วนอ่ืน นอกจากนี้ ต้องระบุว่า 
ห้องอ่ืน ๆ เป็นห้องปลอดบุหร่ี (Non-Smoking Room) โดยถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมเลือกที่จะ
เปลี่ยนแปลงสถานะของห้องส าหรับสูบบุหร่ีไปเป็นห้องปลอดบุหร่ี เช่นนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ด าเนินการท าความสะอาดห้องดังกล่าว ซึ่งได้แก่การท าความสะอาดพรม ที่นอน ม่าน หรือวัสดุ 
อ่ืน ๆ ที่ดูดซับอณูของควันบุหร่ีให้หมดจดอย่างสมบูรณ์55  

3.2.1.6 รั ฐบัญ ญัติ คุ ณภ าพสิ่ ง แ วดล้ อมแห่ ง มล รัฐแคลิ ฟอ ร์ เนี ย  (California 
Environmental Quality Act - CEQA) 

เนื่ องจากสหรัฐอเม ริกามี รัฐบัญญัตินโยบายสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  (National 
Environmental Policy Act-NEPA)  เป็นกฎหมายกลางก าหนดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่า “ข้อแถลงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Statement - EIS)” โดยมีกลไกให้ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นต่อข้อแถลงของโครงการที่ก าลังจะริเร่ิมขึ้น  
ซึ่งเมื่อน าข้อแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ศาลแล้ว หากผู้ริเร่ิมโครงการจัดเตรียมข้อแถลง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีพอ การต่อต้านของสาธารณชนมีน้ าหนักมากกว่า โครงการก็จะถูก
ระงับหรือยกเลิกไป แต่หากข้อแถลงดังกล่าวผ่านการพิจารณา ก็จะได้รับรองเป็นข้อแถลง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสุดท้าย (FEIS) แล้วแจกจ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ56 

มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ยอมรับมาตรการดังกล่าวมาใช้ออกรัฐบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CEQA) ซึ่งบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ทหรือที่พัก
เชิงนิเวศต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะด าเนินงานกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต้องท าการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโดยจัดท าเป็น “รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Report - EIR)” 

นอกจากนี้ รัฐบัญญัติ CEQA ได้ก าหนดว่าหากพบว่ามีทางเลือกอ่ืนที่สามารถส าเร็จได้
เช่นกัน เช่นนี้หน่วยงานจะอนุมัติโครงการที่เสนอมาไม่ได้ ซึ่งค าว่า “สามารถส าเร็จได้” หมายถึง

                                                           
55  Smoking Regulations in Utah. R392-510-6. Requirements for Smoking Permitted Areas. 
56  วิกิพิ เดีย .  (ม.ป.ป) .  กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม.  สืบค้น  30  ตุลาคม 2557,  จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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การด าเนินการที่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี57 

ทั้งนี้ผลดีของการบังคับให้จัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นใน  
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย คือ ท าให้ได้ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ทรัพยากรป่าไม้ 
อีกทั้งยังท าให้ได้รับข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่  ๆ ด้วย เช่น รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการหนึ่งในเมืองมอนเทอเรย์  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เปิดเผยรายชื่อของ “ฮิกแมนโพ
เทนทิลลา” (Hickman’s Potentilla) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เป็นต้น 
 3.2.2  สาธารณรัฐมัลดีฟส์  

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives) ที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์
เป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ กระจัดกระจายประมาณ 1,190 เกาะ เป็นประเทศขนาดเล็กที่สุดในทวีปเอเชีย  
มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 200 เกาะ และมีการพัฒนาที่ดินให้เป็นโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พัก
กลางน้ า บังกะโล กระท่อม ที่จอดเรือส าราญ ประมาณ 74 เกาะซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่า 
เป็นรายได้หลักที่ส าคัญที่สุดของสาธารณรัฐมัลดีฟส์58 ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักตากอากาศเพื่อชม
ความงามของบรรยากาศแบบท้องทะเลและชายหาด และท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น ด าน้ า 
ดูปะการัง ด าน้ าบนผิวน้ าโดยใช้ท่อหายใจ (Snorkel Diving) ด าน้ าลึก (Scuba Diving) นั่งเรือชมฝูง
ปลาโลมา พายเรือแคนู และแล่นเรือใบ59 

3.2.2.1  รัฐบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ค.ศ. 1999 (Maldives Tourism 
Act 1999) 

รัฐบัญญัตินี้ ได้ก าหนดเขตพื้นที่ และ เกาะที่ ใช้ส าหรับพัฒนาการท่อง เที่ ยว  
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ศูนย์ด าน้ า เรือท่องเที่ยว 
และออกกฎระเบียบเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว 

การจดทะเบียนและการรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ “รีสอร์ท” รัฐบัญญัติข้อ 16 
(ก) ได้ก าหนดว่า รีสอร์ททุกแห่งในหมู่เกาะมัลดีฟส์ จะต้องด าเนินการจดทะเบียนอย่างเดียวกัน 

                                                           
57  From “Little NEPAs” and their Environmental Impact Assessment Procedures (p. 3 ), by David 

Sive, et al., 2005,  
58  ประเทศมัลดีฟส์. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2557, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศมัลดีฟส์ 
59  Wonderfulpackage. (ม.ป.ป.). หมู่เกำะมัลดีฟส์-รู้จักกันก่อนไปเที่ยวมัลดีฟส์. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 

2557 , จาก http://www.wonderfulpackage.com/article/v/35/หมู่ เกาะมัลดีฟส์-รู้จักกันก่อนไปเที่ยวมัลดีฟส์ -
Madives 
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ที่กระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถด าเนินกิจการรีสอร์ทได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตที่ออกโดย
กระทรวงการท่องเที่ยวแล้ว 

นอกจากนี้ข้อ 16 (ข) ก าหนดว่า ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการรีสอร์ทจะถูกออกให้ต่อเมื่อ
ได้พิจารณาว่าสถานประกอบการมีเงื่อนไขที่น่าพอใจว่า “สิ่งปลูกสร้างของรีสอร์ทได้เสร็จสมบูรณ์
ตามแนวทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและบริการก าหนดว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสถาน
ประกอบการ ก็จะต้องจัดหาไว้ในรีสอร์ทด้วย” 

ส่วนกรณีของเกสต์เฮาส์ ข้อ 18 แห่งรัฐบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
ค.ศ. 1999 ได้ก าหนดว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์จะออกให้ต่อเมื่อสถานประกอบการ  
มีเงื่อนไขที่น่าพอใจว่า “อาคาร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวง 
การท่องเที่ยวและบริการก าหนดว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในสถานประกอบการ ก็จะต้องจัดหาไว้ในเกสต์
เฮาส์ด้วย” 

ทั้งนี้ข้อ 44 แห่งรัฐบัญญัติ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวมีดุลยพินิจในการแบ่งแยกล าดับ
ชั้นของสถานที่พักตากอากาศ และเกสต์เฮาส์ได้โดยประเมินจากการให้บริการและมาตรฐาน 
ของบริการเหล่านั้นบนพื้นฐานความเป็นจริงของสถานประกอบการเหล่านั้น  

นอกจากนี้ข้อ 45 แห่งรัฐบัญญัติยังก าหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวมี  “ดุลยพินิจที่จะ
ควบคุม (The Discretion to Monitor)” ธุรกิจเกสต์เฮาส์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการในสถาน
ประกอบการนั้น เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและบทบัญญัติตามรัฐ
บัญญัติน้ีและระเบียบต่าง ๆ หรือไม่ 

3.2.2.2  ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (Regulation on the Protect and Conservation of Environment in Tourism Industry) 

เนื่องจากทิวทัศน์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  คือจุดดึงดูดความสนใจ 
ให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส จึงท าให้สถานที่พักตากอากาศจ านวนมาก ตั้งอยู่ท่ามกลาง
พื้นที่ที่เปราะบางต่อการถูกรุกล้ า ท าลาย หรือรบกวนสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยาทางทะเล 
เช่นนี้ สาธารณรัฐมัลดีฟส์จึงออกมาตรการควบคุม ก ากับและดูแลธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 
กลางน้ า บังกะโล กระท่อม ที่จอดเรือส าราญอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ด าเนินกิจการในลักษณะ 
ที่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
มีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุน
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การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน60 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมดังต่อไปนี้ 

นิยามของค าว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” หมายถึงการด าเนินกิจการ รีสอร์ท เกสต์
เฮาส์ เรือส าราญ รวมถึงสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้การจดทะเบียนต่อ
กระทรวงการท่องเที่ยว61 

1)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 (1)  ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ระเบียบได้ก าหนดว่ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้จะด าเนิน

ต่อไปได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการท่องเที่ยวแล้ว (ข้อที่ 2.1 แห่งระเบียบ) ซึ่งได้แก่
การขุดทะเลสาบหรือแผ้วถางที่ดิน สิ่งปลูกสร้างบนชายหาด หรือทะเลสาบ ขยายพื้นที่ชายหาด 
ด้วยการสูบทรายขึ้นมาใช้ ก่อสร้างก าแพงกันคลื่นทะเลหรือหินคุ้มกันฝั่ง การโค่นต้นไม้ กระท า 
การใดก็ตามที่อาจเป็นผลร้ายต่อพืชพรรณหรือแหล่งน้ าบนเกาะ 

ในการยื่นค าขออนุญาตตามระเบียบข้อ 2.1 จะต้องมีการประเมินความเหมาะสม 
ของโครงการโดยต้องยื่นรายละเอียดพร้อมแผนของกิจกรรมมาด้วย โดยรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องยื่นส่งต่อกรมการท่องเที่ยว  ก่อนที่จะมีการเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
โครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อ 2.1 (ข้อ 2.3 -2.4 แห่งระเบียบ) 

 (2)  การก าจัดขยะ หรือสิ่งปฏิกูล และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ถังรวบรวมขยะจะต้องถูกวางไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของรีสอร์ท เกสต์เฮาส์ หรือที่พักอ่ืนใด 

เพื่อให้สามารถทิ้งได้ง่าย ซึ่งถังเหล่านั้นจะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะและมีฝาปิดที่มิดชิด (ระเบียบ
ข้อ 5.1) ส่วนอาหาร และเคร่ืองดื่ม สิ่งของเน่าเปื่อย พลาสติก กระดาษ แก้ว เศษเหล็ก กระป๋อง  
ขยะที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย จะต้องถูกแยกไว้ในถังขยะตามแต่ละประเภท โดยมีฝาปิดอย่าง
มิดชิด (ระเบียบข้อ 5.2) นอกจากนี้ระเบียบยังห้ามมิให้เผาขยะที่เกิดจากการด าเนินกิจการของธุรกิจ
ที่พักภายในพื้นที่เปิดกว้างของรีสอร์ท ซึ่งจะต้องมีเตาเผาขยะส าหรับจัดการกับขยะเหล่านั้น  
และห้ามเผาวัตถุที่ปล่อยก๊าซพิษออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ เช่นพลาสติก แต่จะต้องเก็บรวบรวมและ 
ส่งให้กับเขตพื้นที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นที่จัดการขยะจ าพวกนี้ (ระเบียบข้อ 5.3.4) 

ส าหรับหลักการก าจัดสิ่งปฏิกูลจะต้องใช้วิธีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
โดยจะต้องไม่ติดตั้งระบบก าจัดขยะไว้ใกล้กับแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและจะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแยกหรือรอยร้าว กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  หรือสิ่งรบกวนอ่ืนใด 

                                                           
60  ข้อ 1.4 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. 
61  ข้อ 1.5 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. 

DPU



113 

นอกจากนี ้ยังห้ามระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวจากห้องน้ าลงสู่ผิวดิน หรือสูบไปทิ้งในหนองน้ า
บึง หรือทะเลสาบ (ระเบียบข้อ 7) 

2)  ด้านสุขอนามัย  
ห้ามรีสอร์ทท ากิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งกักเก็บน้ าและห้ามน าน้ า

บาดาลที่อยู่ใต้รีสอร์ทต่าง ๆ มาใช้เป็นน้ าอุปโภคหรือบริโภคส าหรับแขกผู้มาพัก หรือพนักงาน 
(ระเบียบข้อ 6.5) ส่วนน้ าดื่มจะต้องกักเก็บไว้อย่างปลอดภัย ด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน  
ซึ่งคุณภาพน้ าดื่ม จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนดโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจ (ระเบียบข้อ 6.6) 

3)  ด้านบทลงโทษ 
ถ้าผู้ประกอบการรีสอร์ทหรือเกสต์ เฮาส์  ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามระเบียบว่าด้วย 

การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย่อมมีความผิดตามกฎหมาย  
และจะต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 1000.00 MRF แต่ไม่เกิน 10,000.00 MRF ซึ่งพิจารณาตาม 
ความรนุแรงของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติเกิดขึ้นซ้ าอีก จะต้องระวาง
โทษตั้งแต่ 50,000 MRF ไม่เกิน 100,000 MRF ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวจะสงวนสิทธิ์เพิกถอน
ใบอนุญาตน้ันก็ได้ (ระเบียบ ข้อ 8.1) 
 3.2.3  ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศอาณานิคมของสหราชอาณาจักร  
มีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ 
มักประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติ จ าท าให้ประเทศนิวซีแลนด์
มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรายได้หลักของประเทศ62 

ด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ ท าให้การพักผ่อนตากอากาศมักเป็น
รูปแบบของการใช้บริการที่พักเชิงอนุรักษ์หรือที่พักเชิงนิเวศ ซึ่งไม่ใช่การใช้บริการในโรงแรม
เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์  แม่น้ า  ทะเลสาบ ป่าไม้  และเนินเขา เป็นต้น  
เช่น กระท่อม รีสอร์ท ที่พักบริการอาหารเช้า ตั้งแคมป์บนเนินเขา เรือบ้านในทะเลสาบหรือ 
โฮมสเตย์ ซึ่งชาวนิวซีแลนด์มักเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัยร่วมกับครอบครัวของเขา  

                                                           
62  วิกิพิเดีย. (ม.ป.ป). กำรท่องเที่ยวนิวซีแลนด์. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/นิวซีแลนด ์
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โดยคิดค่าเช่าที่รวมกับค่าบริการอาหารจากนักท่องเที่ยว63 ด้วยเหตุนี้ที่พักแรมเชิงนิเวศส่วนใหญ่ 
ในประเทศนิวซีแลนด์จึงเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด  

ประเทศนิวซีแลนด์มี “รัฐบัญญัติการจัดการทรัพยากร (Resource Management Act)”
ท าให้มีมาตรการทางกฎหมายควบคุม และก ากับดูแลการด าเนินงานของธุรกิจที่พักแรมเชิงนิเวศ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรา 88 แห่งรัฐบัญญัติก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ ง เ รียกว่ า  “การประเมินผลที่ตามมาที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม  (Assessment of 
Environmental Effects - AEE)” ซึ่งมีความส าคัญมากถึงขนาดยกให้เป็นเงื่อนไขบังคับของการ 
ขออนุญาตด าเนินการด้านทรัพยากรของธุรกิจที่พัก64 

3.2.4  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แหล่งท่อง เที่ ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีลักษณะที่ อุดมด้วยคุณค่ า  

ทางมนุษยศาสตร์เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่น าวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต 
ที่แสดงออกถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจิตใจที่ดีงามของชาวจีนมาส่งเสริมการท่องเที่ยว65  

3.2.4.1  ด้านความปลอดภัย 
มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คือ “ระเบียบส าหรับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์  (Regulations for the 
Management of Home Stay Facilities) ”  โดยมีวั ตถุประสงค์ก าหนดการจัดการสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกในโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
อย่างมากในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระเบียบส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์ได้ก าหนดมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยในธุรกิจโฮมสเตย์ 

1)  นิยามของสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์ 
ค าว่า “การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์” ตามระเบียบนี้ หมายถึง 

สิ่งอ านวยความสะดวกของที่พักแรมที่ด าเนินงานเป็นครอบครัว งานอดิเรก หรือธุรกิจ โดยใช้ห้อง
ว่างที่ตนอาศัยอยู่ ตามปกติส าหรับจัดเป็นห้องพัก เพื่อรอง รับให้นักท่อง เที่ ยวได้สัมผัส  

                                                           
63  ที่พักในนิวซีแลนด์.(2557). สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.hotcourses.in.th/study-in-

new-zealand/student-accommodation/accommodation-in-new-zealand/ 
64  วิกิพิเดีย. (ม.ป.ป). กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สืบคน้ 30 ตุลาคม 2557, จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
65  CRI Online. (ม.ป.ป.). กำรท่องเที่ยวของจีน. สืบคน้ 25 สิงหาคม 2557, จาก 

http://thai.cri.cn/chinaabc/chapter5/chapter50102.htm 
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กับประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบท นอกจากนี้สิ่งอ านวยความสะดวกของที่พัก ยังหมายรวมถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางนิเวศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
เกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น66 

2)  คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ 
บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์  ได้แก่บุคคลที่ต้องค าพิพากษา 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการจัดการอาชญากรรม  พระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืน 
พระราชบัญญัติป้องกันการค้าบริการทางเพศในเด็กและวัยรุ่น กฎระเบียบควบคุมสารเสพติด
อันตราย ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการกระท าความผิดทางเพศและบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษา
ให้จ าคุก 5 ปีขึ้นไป หรือเคยได้รับอภัยโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดน้อยกว่า 5 ปี67 

3)  หน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องของผู้จัดการโฮมสเตย์ 
ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์จะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบในกรณีที่พบเห็น 

ผู้พักอาศัยมีพฤติการณ์ดังต่อไปนี้68 
(1)  เป็นที่สงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ 
(2)  พกพาปืนหรืออาวุธอย่างอื่น สิ่งของที่มีอันตรายหรือต้องห้ามประการอ่ืน 
(3)  เสพย์ยาเสพติด หรือสารเสพติดอ่ืนใด 
(4)  มีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจฆ่าตัวตาย หรือถูกฆาตกรรม 
(5)  ส่ง เสียงดัง เอะอะ  เล่นการพนันหรือมีพฤติกรรมท าให้ เดือดร้อนร าคาญ 

ในที่สาธารณะ ความสงบสุขของประชาชน หรือศีลธรรมอันดี และปฏิเสธที่จะเลิกกระท าการ
ดังกล่าว 

(6)  เข้าพักโดยปราศจากการแสดงบัตรประชาชน หรือปฏิเสธลงทะเบียนเข้าพัก 
ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาธารณะหรือ  

เหตุอันก่อให้เกิดความสงสัยว่าจะมีการกระท าความผิดอาญาอื่น ๆ ด้วย 
4)  มาตรการป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้าง 
อาคารที่มีพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตรในแต่ละชั้นเหนือจากพื้นดิน หรืออาคารชั้นเดียว 

แต่มีพื้นที่รวมกว่า 200 ตารางเมตร จะต้องสร้างบันไดหรือทางเดินให้มีความกว้างสุทธิ 1.2 เมตร

                                                           
66  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 3. 
67  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 11. 
68  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 29. 
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หรือสูงกว่านั้น ส่วนอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 240 ตารางเมตรจะต้องมีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นไม่น้อย
กว่าสองแห่ง69 

5)  มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
โฮมสเตย์ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ในที่พักดังนี้70 
(1)  ต้องจัดให้มีไฟฉุกเฉินไว้ในห้องพักแต่ละห้อง บันไดแต่ละชั้นและทางเดิน 

ในอาคาร 
(2)  ต้องจัดให้มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติไว้ในโฮมสเตย์ และห้องพักแต่ละห้อง 
(3)  ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงไว้อย่างมั่นคงจ านวนไม่น้อยกว่า 2 เคร่ือง ในต าแหน่ง 

ที่เห็นได้ชัดเจนและอยู่ในลักษณะที่น าออกมาใช้ได้ง่าย ทั้งนี้จะต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงจ านวน  
1 เคร่ือง เป็นอย่างน้อยไว้ในแต่ละชั้นของอาคารที่มีหนึ่งชั้นขึ้นไป 

3.2.4.2  ด้านสุขอนามัย 
ระเบียบส าหรับสิ่ งอ านวยความสะดวกของ โฮมสเตย์ได้ก าหนดมาตรการ 

ด้านสุขอนามัยในธุรกิจโฮมสเตย์ดังต่อไปนี้  
1)  มาตรการด้านสุขลักษณะ และอนามัย  
โฮมสเตย์จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย และสุขาภิบาลดังต่อไปนี้71 
(1)  ในห้องพัก และห้องน้ าแต่ละห้อง จะต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่าง 

ที่เพียงพอ  
(2)  ต้องจัดให้มีเคร่ืองท าน้ าร้อนและน้ าเย็นที่ถูกสุขอนามัย 
(3)  ต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม

ภายในโฮมสเตย์ เช่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยุง แมลงสาบ หนู และพาหะน าโรค 
ต่าง ๆ และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์เหล่านั้น 

(4)  คุณภาพของน้ าดื่มจะต้องเป็นตามรายละเอียดของมาตรฐานที่ใช้บังคับกัน 
นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์จะต้องตรวจสอบเ ร่ืองสุขอนามัย และ 

ความปลอดภัยของเคร่ืองดื่มและอาหารที่ได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าพัก และจะต้องรักษาความเป็นระเบียบ 
ความสะอาด ทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ ของโฮมสเตย์ ส่วนที่นอนหมอนมุ้งในห้องพักแขก
จะต้องมีการท าความสะอาด และผลัดเปลี่ยนชุดใหม่หลังการใช้งานทุกคร้ัง72 

                                                           
69  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 7. 
70  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 8. 
71  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 9. 
72  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 28. 
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2)  มาตรการควบคุมโรคติดต่อ  
หากผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์พบว่าผู้ เข้าพักเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เช่นนี้ 

ให้ผู้จัดการโฮมสเตย์ท าการช่วยเหลือรักษาพยาบาลให้แก่นักท่องเที่ยวและหากมีเหตุอันน่าเชื่อว่า 
ผู้ เข้าพักนั้นเป็นโรคติดต่อที่จะแพร่ระบาดได้  ผู้จัดการโฮมสเตย์จะต้องรีบแจ้งหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุขที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม73 

3.2.4.3  ด้านสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย เ ร่ืองการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (The Environmental Impact 

Assessment Law – EIA Law) ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการ หรือกิจการต่าง ๆ ซึ่งการมีกลไกและมาตรการที่เข้มงวด 
จะมีผลป้องกันไม่ให้เจ้าของโครงการลงมือสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือด าเนินโครงการไปโดยไม่ส่ง 
ข้อแถลงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ถ้าเจ้าของโครงการละเลยไม่ประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และด าเนินโครงการต่อไปโดยไม่ยื่นส่งข้อแถลงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Statement)  ย่อมได้รับบทลงโทษ คือ ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม  
(The Environmental Protection Bureau - EPB) จะมีค าสั่งให้เจ้าของโครงการท าการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมชดเชย ซึ่งถ้าเจ้าของโครงการไม่ท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงาน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมย่อมมีอ านาจปรับเจ้าของโครงการได้74 

3.2.5  ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยทั่วไปจะพบว่าธุรกิจที่พักแรมในประเทศญ่ีปุ่นมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก 

เป็นโรงแรมแบบตะวันตก (Western Style Hotels) ซึ่งจะมีห้องพักรับรองที่เป็นส่วนตัว มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การนันทนาการ ขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอาท์  
ตามแบบอย่างของโรงแรมในสหรัฐอเมริกา  ส่วนประเภทที่  2 คือโรงแรมที่ยังคงเอกลักษณ์ 
ของประเทศญี่ปุ่นดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า เรียวกัง (Ryokans) ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ด าเนินงานภายใน
ครอบครัว ดยจะถูกตกแต่งด้วยเคร่ืองเรือนที่น้อยชิ้นให้มีลักษณะคล้ายบ้านของชาวบ้านญ่ีปุ่น  
ซึ่งมีจุดเด่นคือ มีห้องพักที่ปูเสื่อตาตามิ (Tatami) และประตูบานเลื่อนที่มีกลอนประตูที่แน่นหนา 
นอกจากนี้ ยังมีอ่างอาบน้ าร้อนแบบรวมหรือโอฟุโรซึ่งจะแบ่งตามเพศโดยใช้น้ าร้อนจากบ่อน้ าร้อน

                                                           
73  Regulations for the Management of Home Stay Facilities. Article 26. 
74  Alex Wang. (2007). Environmental protection in China: the role of law. Retrieved November 14, 

2015, from https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/745-Environmental-protection-in-China-the-
role-of-law 

DPU



118 

ธรรมชาติและการสวมใส่ชุดยูกาตะซึ่งเป็นชุดกิโมโนที่ท าจากผ้าคอตตอนเนื้อบางส่วนเคร่ืองนอน 
ที่ให้บริการในห้องพักนั้นจะปูฟูกบนเสื่อตาตามิอีกทีหนึ่ง75  

การคุ้มครองนักท่องเที่ยวตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญ่ีปุ่นนั้นมองว่า
นักท่องเที่ยว คือ ผู้บริโภคที่ต้องได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสิทธิของผู้บริโภค คือ สิทธิ 
ขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวญ่ีปุ่นพึงได้รับ โดยได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากสิทธิ 
ขั้นพื้นฐาน 4 ประการของอดีตประธานาธิบดีเคเนดี้ที่ได้เสนอต่อสภาคองเกรสไว้เมื่อ  ค.ศ. 1962  
ซึ่งได้แก่ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิที่จะเลือก  
และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณากรณีที่มีการร้องทุกข์ 

ทั้งนี้ประเทศญ่ีปุ่นมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวในฐานะ
ผู้บริโภคให้มีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจโรงแรมแบบตะวันตก  
และธุรกิจเรียวกังอยู่ใน “พระราชบัญญัติพื้นฐานการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2511  
(The Consumer Protection Fundamental Act )” ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511  
เป็นกฎหมายที่วางรากฐานของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ  
ของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจ และวางมาตรฐานการควบคุมอันตราย 
จากสินค้าหรือการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้ รับประโยชน์สูงสุดโดยพระราชบัญญัติ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งเสถียรภาพ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยการให้ความ
คุ้มครองและสร้างผล  ประโยชน์ของผู้บ ริโภคภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบของ  
รัฐบาลและผู้ประกอบธุรกิจ76 

พระราชบัญญัติพื้นฐานการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2511 ก าหนดไว้ดังนี้ 
1)  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
พระราชบัญญัติพื้นฐานการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2511 มีการก าหนด

มาตรฐานเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากการให้บริการ77 และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การทดสอบและการตรวจสอบบริการ78 

ทั้งนี้ประชาชนในประเทศญ่ีปุ่นจะตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคโดยมักขอรับ
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วน าไปเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง  และมักศึกษา

                                                           
75  From Japanese Tourists: Socio-Economic, Marketing and Psychological Analysis (pp. 204-205) , 

by K.S. (Kaye) Chon, 2000. 
76  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 1.  
77  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 7. 
78  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 14. 
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หาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเร่ืองความปลอดภัยในการใช้บริการต่าง ๆ ตามสื่อสารสนเทศ ห้องสมุด  
สื่อสิ่งพิมพ์หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงท าให้ประเทศญ่ีปุ่นมีความตื่นตัวที่จะจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ในส่วนกลาง (Sagamihara) ซึ่งท าหน้าที่ทดสอบหาสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
นอกจากนี้ความรู้สึกนึกคิดของชาวญ่ีปุ่นเมื่อได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากการใช้บริการ  
คือจะไม่โทษว่าเป็นคราวเคราะห์  หรือความประมาทเลินเล่อของตัวเอง  แต่จะมุ่งไปที่ความ 
ไม่เหมาะสมและขาดคุณภาพของการให้บริการนั้น ๆ เป็นส าคัญ และพร้อมที่จะใช้สิทธิเรียกร้อง 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงแก้ไข และเยียวยาความเสียหายให้ตามกฎหมายต่อไป79  

โดยพระราชบัญญัติพื้นฐานการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2511 ได้ก าหนดความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ ไว้ดังนี้80  

(1)  ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นในบริการที่ตนจัดหามาให้ เช่น การป้องกันอันตราย 
(2)  หมั่นพัฒนาคุณภาพและองค์ประกอบของบริการที่ตนจัดหามาให้ 
(3)  ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องเรียนของผู้บริโภคโดยเหมาะสมอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศญ่ีปุ่นนั้น  

ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดให้มีฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์  หรือปัญหาจากนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ81  
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า นอกจากจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางรับทราบ
ข้อบกพร่องของการให้บริการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของบริการในธุรกิจนั้นได้และกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจท าให้ผู้บริโภคได้ รับ 
ความเสียหายนั้น ผู้ประกอบการในประเทศญ่ีปุ่นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนและ 
เป็นจรรยาบรรณที่จะต้องเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากบริการของตน 

2)  องค์กรที่ก ากับดูแล 
ประเทศญ่ีปุ่นมีส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  (National Consumer Affairs 

Center of Japan : NCAC) เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและมีส านักงาน
นโยบายคุณภาพชีวิต (Quality of Life Policy Bureau) ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมี
ส านักงานคณะกรรมการการค้ายุติธรรม (Japan Fair Trade Commission) ซึ่งอยู่ในฐานะองค์กร

                                                           
79  จาก ควำมแตกต่ำงของกำรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น (จากการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างวันที่  4 กันยายน- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) (น. 6), โดย 
ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, 2555, กรุงเทพฯ. 

80  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 4. 
81  ควำมแตกต่ำงของกำรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่ำงไทย -ญี่ปุ่น (จากการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างวันที่ 4 กันยายน- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) (น. 7). เล่มเดิม. 
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อิสระและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

(1)  ความรับผิดชอบของรัฐ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการจัดตั้ง และบริหารนโยบาย 
ที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม82  

(2)  ความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น ได้แก่ความรับผิดชอบต่อการวางนโยบาย
ควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐ รวมทั้งการวางแผนบริหารนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจภายใต้บังคับแห่งรัฐบาลท้องถิ่นนั้น ๆ83  

โดยการบริหารงานและการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนั้น มีการด าเนินการ
ในส่วนกลางโดยส านักงานนโยบายคุณภาพชีวิต  ส านักงานคณะกรรมการการค้ายุติธรรม 
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอ านาจหน้าที่ชัดเจน 
ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคซึ่งหมายถึงในระดับ
จังหวัดนั้น ไม่ได้ก าหนดว่าในระดับจังหวัดจะต้องรับมอบอ านาจจากส่วนกลาง  แต่ทางจังหวัด
สามารถด าเนินการบริหารงานและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้เอง โดยก าหนดโครงสร้างและ 
การกระจายอ านาจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น  ให้มีหน้าที่ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค จัดตั้งองค์กรในท้องถิ่นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ส่วนในระดับท้องถิ่นของประเทศญ่ีปุ่นนั้น 
ไม่สามารถลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้ อีกทั้งยังไม่มีอ านาจด าเนินคดีแทนผู้บริโภค
ได้อีกด้วย แต่จะต้องใช้วิธีด าเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบเพื่อแก้ไข โดยอาจออกกฎ
ข้อบังคับการลงโทษตามความเหมาะสมซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามการแจ้งเตือน 
ของรัฐบาลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด84  

นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุ่นยังมีองค์กรผู้บริโภคที่จัดตั้งโดยกลุ่มของผู้บริโภคเอง85 รวมถึง
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่องค์กรคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็น “ระบบการควบคุม (Monitoring)” เพื่อสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งใน

                                                           
82  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 2. 
83  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 3. 
84  ควำมแตกต่ำงของกำรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่ำงไทย -ญี่ปุ่น (จากการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างวันที่ 4 กันยายน- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) (น. 1-3). เล่มเดิม. 
85  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 17. 
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ระดับหมู่บ้านและต าบลทั่วทั้ งประเทศ 86 เพื่อให้การคุ้มครองนักท่องเที่ยวสามารถบรรลุ 
ได้ตามเจตนารมณ์และสามารถใช้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองได้สะดวก และง่ายขึ้น  

ส าหรับระบบการร้องเรียนของประเทศญ่ีปุ่น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ รัฐ 
รัฐบาลท้องถิ่น นคร เมือง หมู่บ้าน ต าบล และผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบด าเนินการ
เกี่ยวกับค าร้องเรียนของผู้บ ริโภค 87 โดยผู้วิจัย เห็นว่า เป็นบทบัญญัติที่มีประโยชน์ เพราะ 
เมื่อนักท่องเที่ยวประสบปัญหาจากการถูกละเมิดสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ  
ในที่พักแรม นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคควรมีสิทธิที่จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์เพื่อขอรับความ 
เป็นธรรมซึ่งภาครัฐจะต้องจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์อย่างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นนั้น
จัดช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนต่อศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของผู้ประกอบธุรกิจ  
ได้โดยตรง 
 3.2.6  สาธารณรัฐสิงคโปร์  

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของการค้าและการท่องเที่ยวส าคัญของโลกโดยเป็น
ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  เช่น  Universal Studios Singapore, เกาะมหาสนุก  Sentosa, Night Safari  
สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของโลก , Jurong Bird Park สวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้, Singapore Flyer ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก เป็นต้น ซึ่งประเทศสิงคโปร์ 
มี Merlion เป็นเคร่ืองหมายประจ าชาติและเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยว 
ของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB)88  

ทั้งนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์มี “รัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 (Hotel Act 1954)” ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติม ค.ศ. 1999 เป็นบทบัญญัติที่ควบคุม ก ากับและดูแลการประกอบธุรกิจที่พักแรมต่าง ๆ  
ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งก าหนดสาระส าคัญไว้ดังนี้89 

1)  นิยามค าว่าโรงแรม 
ความหมายของค าว่า “โรงแรม” ตามรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 หมายถึง บอร์ดดิ้ง

เฮาส์ ลอร์ดจ้ิงเฮาส์ เกสต์เฮาส์ และอาคารหรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ที่พักสาธารณะซึ่งประกอบด้วย 
ห้องพักที่ไม่น้อยกว่า  4 ห้องหรือห้องที่ถูกกั้นขึ้นเพื่อเป็นที่พ านักพักพิง  หรืออยู่อาศัยเพื่อ

                                                           
86  ควำมแตกต่ำงของกำรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่ำงไทย -ญี่ปุ่น (จากการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างวันที่ 4 กันยายน- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) (น. 5). เล่มเดิม. 
87  The Consumer Protection Fundamental Act. Section 15. 
88  เที่ยวสิงคโปร์ด้วยตนเอง. สืบค้น 25 สิงหาคม 2557, จาก http://singapore-guides.blogspot.com 
89  Hotel Act ค.ศ. 1954. Chapter 127. 
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วัตถุประสงค์ในการให้เช่า หรือให้ตอบแทนเป็นรางวัล โดยมีเจ้าของบ้านเอง ผู้ครอบครอง ผู้เช่า 
(ผู้ให้เช่าช่วง) หรือผู้จัดการที่พักเป็นผู้ให้บริการอ านวยความสะดวกในที่พักแรม 

ส่วนค าว่า “ผู้จัดการโรงแรม” หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตให้จัดการ
โรงแรมโดยได้รับอนุญาตตามรัฐบัญญัตินี้ 

2)  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 
เงื่อนไขที่ใช้พิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนั้น  

รัฐบัญญัติห้ามมิให้ออกใบอนุญาต เว้นแต่จะเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการก ากับดูแลทะเบียน
โรงแรม90 ในเร่ืองที่ว่าเป็นสถานที่พักซึ่งไม่ได้ถูกใช้ให้เป็นบ้านที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  
และสถานที่พักแรมที่ได้รับการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นโรงแรมแล้ว รวมถึงมีการ
จัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 ของประเทศสิงคโปร์นั้นมีขอบเขต 
การบังคับใช้ที่กว้าง เพราะมีความหมายครอบคลุมถึงที่พักแรมอ่ืน  ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรมด้วย  
เช่น บอร์ดด้ิงเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล ซึ่งจะท าให้ สถานที่พักแรมเหล่านี้ แม้จะมีห้องพัก
ไม่เกิน 4 ห้อง ก็สามารถอยู่ภายใต้บทบังคับของรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 ได้อันจะท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมได้ 
 
 
 

                                                           
90  “Board” means the Hotels Licensing Board. 
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บทที ่4 
วิเคราะห์ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัย  
และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไมใ่ช่โรงแรม 

 
ในปัจจุบัน กระแสธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมก าลังขยายจ านวนมากขึ้น  

สืบเนื่องมาจากแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถ
ใช้พื้นที่บางส่วนในบ้านหรือที่ดินของตน พัฒนาให้เป็นที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อหา
รายได้และอาชีพเสริมในวันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือหลังจากว่าง เว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ ยว 
ทางเกษตรกรรม ซึ่งท าให้มีทั้งกรณีชาวบ้านด าเนินการเองโดยขาดการจัดการด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเกิดกรณีที่นักลงทุนต่าง ๆ อาศัยกระแส 
ความนิยมและช่องว่างทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์ ตักตวงผลประโยชน์
จากนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการโฆษณาภาพลักษณ์ของที่พักแรมมากกว่าที่จะตระหนักถึงการดูแล 
หรือป้องกันเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวที่มาพัก  รวมทั้งขาดจิตส านึก 
และความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในบริเวณที่พักแรมให้มีสภาพ 
ที่สวยงามและยั่งยืนตลอดไป 

ทั้งนี้ จากที่ได้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาในเร่ืองดังกล่าว เพื่อน าไปสู่แนวทางแก้ไขมาตรการ 
ทางกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันให้เกิดความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
ซึ่งมีประเด็นวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายด้านนิยาม 
 4.1.1  วิเคราะห์เร่ืองนิยามของผู้บริโภค 

เนื่องจากความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นปัจจัยส าคัญที่นักท่องเที่ยว
ทุกคนปรารถนาจะได้รับมากที่สุดในขณะเดินทางท่องเที่ยว จึงท าให้นักท่องเที่ยวมีสิทธิที่จะได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีนิติสัมพันธ์ด้วย 
โดยค าว่า “สิทธิ” ย่อมหมายถึง ประโยชน์อันชอบธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่กฎหมายรองรับ  
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และคุ้มครองให้ ซึ่งในทางเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวถือเป็นผู้ที่มีอ านาจต่อรองต่ ากว่าผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว และมีลักษณะอ่อนแอทางเศรษฐกิจ (Protection of the Weak) รัฐจึงต้องรับรองและ
คุ้มครองให้นักท่องเที่ยวมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการและเมื่อรัฐ
ได้รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ รัฐจึงต้องมีบทบาทหน้าที่เข้ามาอ านวย และด าเนินการให้นักท่องเที่ยว
ได้รับประโยชน์ตามสิทธินั้น 

ทั้งนี้สิทธิของนักท่องเที่ยวที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจเพื่อการ 
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล ลอดจ์ ที่พักบนเรือแบบบ้าน เป็นต้น ได้ถูก
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งก าหนดว่าสิทธิ 
ของผู้บริโภค หมายถึง สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า และบริการจึงมีผลท าให้
ผู้ประกอบการซึ่งแม้จะเป็นเพียงธุรกิจที่พักแรมราคาถูกที่ด าเนินการโดยคนในท้องถิ่นก็ตาม  
ก็จะต้องจัดหามาตรการด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย ส าหรับดูแลป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการได้รับอันตรายภายในที่พักแรมของตนหรือเจ็บป่วย ไม่สบายกลับไปยังภูมิล าเนา  
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่พักต้องถูกผูกพันให้มีหน้าที่เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย  
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  โดยจะปฏิเสธหรือเลือกไม่ปฏิบัติไม่ได้ตามที่กล่าวไว้ใน 
หัวข้อที่ 2.1 

อนึ่ง นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาใช้บริการธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมีทั้ง
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourist) และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Internal 
Tourist) ซึ่งจากที่ได้ศึกษาเร่ืองมูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามหัวข้อที่  2.4.3 และ
2.4.4 ผู้วิจัยใคร่วิเคราะห์ถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการดังต่อไปนี้ 

1)  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติ อ่ืนที่ไม่ใช่ 
สัญชาติไทยและไม่ได้มีถิ่นพ านักถาวรในประเทศไทย  เช่น นักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นชื่นชอบ 
การพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  และมีพฤติกรรมชอบท ากิจกรรม (Activity-
oriented) โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาซึ่งนิยม
ท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทย มีบรรยากาศเป็นมิตรสบาย ไม่แบ่งชนชั้น  
ไม่มีพิธีรีตองในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ก็มักเปิดกว้างที่จะ
ศึกษาวิถีชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน รวมไปถึงเร่ืองอาหารไทยที่ชาวเยอรมันมักคุ้นเคยกับอาหาร
ไทยเป็นอย่างดี เพราะมีร้านอาหารไทยจ านวนมากในประเทศเยอรมนี ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ที่พักแรม
เชิงอนุรักษ์ และที่พักแรมเชิงนิเวศซึ่งมักจะเป็นที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเกือบทั้งสิ้นได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
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2)  นักท่องเที่ยวชาวไทย นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นจ านวนมากขึ้น 
เนื่องมาจาก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เช่น
โครงการ Unseen Thailand โครงการท่องเที่ยวไทยครึกคร้ืนเศรษฐกิจไทยคึกคัก โครงการเที่ยวทั่ว
ไทยหัวใจถึงธรรม เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้คนไทยท่องเที่ยวภายใน 
ประเทศมากขึ้น ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กิจกรรมนันทนาการเชิง
นิเวศที่น่าสนใจ เช่น ล่องแก่ง ด าน้ าตื้นและลึกเพื่อชมปะการัง ปีนเขา ดูนก ส่องสัตว์ป่า ส ารวจถ้ า 
ชมสวน ปลูกผักและผลไม้ ล่องเรือชมการจับปลา เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มี
อุปสรรคในเร่ืองของภาษา ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้เองตลอดการเดินทาง 
ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวและท ากิจกรรมเชิงอนุรักษ์เหล่านี้  จะต้องใช้เวลามากกว่า 1 วัน จึงเป็น
มูลเหตุจูงใจให้นักท่องเที่ยวนิยมพักค้างคืนตามที่พักแรมต่าง  ๆ ในลักษณะของการพักผ่อน 
ตากอากาศไปพร้อมกัน เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโล แพ ลอดจ์ หรือการตั้งเต็นท์  
เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาในแง่กฎหมายย่อมเกิดปัญหาว่านักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเพื่อการ  
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น เป็นผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งต้องวิเคราะห์เสียก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงต้อง
ทราบว่าเป็นผู้บริโภคหรือไม่ ทั้งที่ก็เป็นที่ทราบอย่างแจ้งชัดแล้วว่านักท่องเที่ยวก็คือผู้ที่เป็นคู่สัญญา
กับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาในการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  

ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้หลักเสรีภาพในการท าสัญญา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการ
แสดงเจตนา ตามแนวคิดเร่ืองการท าสัญญาที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่  2.2 นั้น มีผลบังคับได้ระหว่าง
คู่สัญญาเท่านั้น ซึ่งหากเกิดความเสียหายจากการรับบริการ ย่อมท าให้ผู้เสียหายตามความเป็นจริง 
ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้เลย  ซึ่งในสภาพความเป็นจริง 
นักท่องเที่ยวมักนิยมเดินทางร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อนฝูง หรือครอบครัว เช่นการท าสัญญาใช้บริการ
ห้องพัก แม้ว่านักท่องเที่ยวจะพักอาศัยด้วยกันหลายคน หรือหลายห้องพักแยกจากกัน แต่ก็จะต้อง 
มีนักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่สัญญากับทางผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมองว่านักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม
จะเป็นผู้บริโภคหรือไม่นั้น ไม่อาจก าหนดโดยใช้หลักความสัมพันธ์ทางสัญญาได้  เพราะแนวคิด
การคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิที่กฎหมายรับรองไว้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานะทาง
สังคม หรือความสามารถ หรือข้อตกลงในการท านิติกรรมและสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากการ
บริโภคเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตอบสนองความต้องการทางร่างกาย และจิตใจของ
มนุษย์เท่านั้นตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.3.3 
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ปัญหาว่านักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเป็นผู้บริโภค
หรือไม่ ผู้วิจัยใคร่วิเคราะห์ค าว่า “ผู้บริโภค (Consumer)” ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ผู้กิน 
ผู้เสพ ผู้ใช้สิ้นเปลือง ผู้ใช้สอย และผู้จับจ่าย ซึ่งผู้บริโภคอาจปรากฏในรูปแบบของผู้ใช้เคร่ือง
อุปโภคบริโภคหรือใช้บริการทุกชนิด จึงท าให้นักท่องเที่ยวคือผู้บริโภค เพราะการใช้บริการ 
ของนักท่องเที่ยว คือความต้องการให้สนองตอบด้านจิตใจซึ่งหมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจ 
เช่นเดียวกับ การกินอาหารเพื่อความอ่ิม หรือการกินยารักษาโรคเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย
นั่นเอง  

ส่วนเมื่อพิจารณาค าว่า “ผู้บริโภค” จากนิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมายถึง ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ใช้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบ 
ธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าท าสัญญาเช่าห้องพักกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม ถือได้ว่านักท่องเที่ยวเป็น “ผู้ได้รับบริการ” เพราะเมื่อพิจารณาประกอบ
กับ ค าว่า “บริการ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งหมายถึง  
การรับจัดท าการงาน ให้ใช้ ให้ประโยชน์ในทรัพย์สิน หรือให้สิทธิใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทน 
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่เข้าท าสัญญาถูกจัดอยู่ในความหมายของ
ผู้บริโภค เพราะเหตุว่านักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายอันเป็นผลมาจากการท างาน  
ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ช่วยจัดเตรียมห้องพักพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวก็ได้
จ่ายเงินจ านวนหน่ึงตามอัตราค่าบริการเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน  

นอกจากนี้ มีปัญหาว่าผู้ที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรม  
ที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น เพื่อนฝูง บุคคลในครอบครัวที่เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวด้วยนั้น  
จะถือว่าเป็นผู้บริโภคด้วยหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีการไม่ให้ความส าคัญกับหลักการ 
เข้าท าสัญญาตามหัวข้อที่  2.3.3 ซึ่งอธิบายว่า การยึดมั่นในหลักเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา  
และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาย่อมท าให้เกิดหน้าที่ผูกพัน  และความรับผิดเฉพาะ
คู่สัญญาเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ได้รับจากการใช้บริการได้เลย ซึ่งในสภาพ
ความเป็นจริงผู้บริโภคผู้ใช้บริการนั้น มีโอกาสเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับผู้ประกอบ
ธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น เช่นนี้การก าหนดให้ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการต้องมีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาต่อ
กันอย่างเคร่งครัด จึงเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามความเป็นจริงอย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาข้างต้น หากพิจารณาค าว่า “ผู้บริโภค” ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในกลุ่มของ “ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดย
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ชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม” จะพบว่าบุคคลที่เป็นผู้บริโภคในกลุ่มนี้  แม้ว่าจะไม่ได้
เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง แต่หากมีการใช้บริการตามความเป็นจริงก็เพียงพอที่จะ
เป็นผู้บริโภคได้ แม้ว่าจะไม่ได้เสียค่าตอบแทนเองก็ตาม ด้วยเหตุนี้ กรณีที่เพื่อนฝูงหรือบุคคล 
ในครอบครัวของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางไปด้วยกัน  เกิดได้ รับอันตราย อุบัติ เหตุ  อุบัติภัย 
หรือการป่วยไข้อันมีสาเหตุมาจากการด าเนินธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  ตัวอย่างเช่น 
นักท่องเที่ยวท าสัญญาเช่าห้องพักในโฮมสเตย์ โดยมีเพื่อนฝูงอยู่รวมกันด้วย ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่ง
ถูกไฟฟ้าจากเคร่ืองท าน้ าอุ่นช็อตจนถึงแก่ความตาย หรือเพื่อนคนหนึ่งถูกคนร้ายงัดแงะหน้าต่าง 
เข้าไปขโมยทรัพย์สินในห้องพักหรือรับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์จัดไว้ให้  แล้วมีอาการ
ท้องร่วงรุนแรงจนช็อกหมดสติไป เช่นนี้ย่อมถือว่าเพื่อนฝูง และบริวารของนักท่องเที่ยวผู้นั้น 
เป็นผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ด้วย เพราะได้รับบริการจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมตามความเป็นจริง แม้ว่าจะไม่ใช่คู่สัญญาหรือเสียค่าตอบแทนเลยก็ตาม 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ย่อมเป็นผู้บริโภคตามนิยามของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
เพราะเป็นผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจและเป็นคู่สัญญาโดยตรงตามหลักเสรีภาพในการเข้า
ท าสัญญา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา เช่นเดียวกับ เพื่อนฝูง บุคคลในครอบครัว 
ของนักท่องเที่ยวที่แม้จะไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจ  แต่ก็ถือเป็นผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติ เพราะอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้จะไม่ได้เป็น 
ผู้เสียค่าตอบแทนเองก็ตาม เช่นนี้  ทั้งนักท่องเที่ยวและบุคคลที่เข้าพักพร้อมกับนักท่องเที่ยว 
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ ซึ่งผูกพันให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่จัดหา
มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย 
จากการเข้าพักในสถานที่พักของตน 

4.1.2  วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองนิยามของที่พักแรม 
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจ านวนหนึ่ง  ได้ทราบว่าธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่

โรงแรมซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการในขณะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มักได้แก่  โฮมสเตย์ รีสอร์ท 
บังกะโล เกสต์เฮาส์ ลอดจ์ การเช่าพื้นที่กางเต็นท์ ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) และที่พักบนเรือ
แบบบ้าน (House Boat) ซึ่งธุรกิจพักแรมที่ให้ประสบการณ์  และสร้างความแปลกใหม่ให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ดี คือ “โฮมสเตย์ที่ได้พักอาศัยกับชาวบ้านจริง ๆ” เพราะท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 
คลุกคลีกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึง “ที่พักบนเรือแบบบ้าน” หรือ 
ที่เรียกกันว่า บ้านบนเรือ เรือนแพลอยน้ า ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการได้อธิบายว่า มีลักษณะเป็น
บ้านที่อยู่บนแพขนาดใหญ่ แบ่งซอยเป็นห้องเล็ก ๆ จะมีคนคุมแพให้ล่องไปไปตามแม่น้ าเร่ือย ๆ 
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และในเวลากลางคืน ก็จะผูกแพไว้กับฝั่งโดยไม่มีคนคุม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอย่างเป็น
ส่วนตัว 

ทั้งนี้ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดว่า “โรงแรม” หมายถึง 
สถานที่พักที่จัดขึ้น เพื่อให้บริการเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง  โดยมีค่าตอบแทน  
แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ในมาตราเดียวกันว่า “สถานที่พักอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง” ไม่ถือว่าเป็นโรงแรม  

โดยเมื่อพิเคราะห์ถึงค าว่า “กฎกระทรวงที่ก าหนดเกี่ยวกับสถานที่พัก” ย่อมหมายถึง 
“กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551” ซึ่งมาตรา  
4 (3)ได้ก าหนดว่า “สถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 
4 ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหา
รายได้เสริมย่อมไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547” 

การที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดข้อยกเว้นให้ใช้
หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาว่าธุรกิจเพื่อการพักแรมประเภท รีสอร์ท 
โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโล ลอดจ์ เต็นท์ รถตู้เพื่อการนันทนาการ ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) 
และที่พักบนเรือแบบบ้าน (House Boat) เป็นต้น ไม่ได้อยู่ในความหมายของค าว่า “โรงแรม” และไม่
มีสถานะเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น “สถานที่เพื่อการพัก
แรมที่ไม่ใช่โรงแรม” เพราะสภาพของสถานที่พักแรมดังกล่าวมักเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ด า เนินการ
ภายในครอบครัว หรือคนในท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มพูนรายได้เสริมด้วยการใช้ห้องพักที่
เหลืออยู่มาดัดแปลงเป็นห้องว่างส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้มัก
มีฐานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนไม่มากนัก จึงมักสร้างห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง  

โดยเจตนารมณ์ของมาตรา 4 (3) ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใช้กลไกทางการท่องเที่ยวมาสร้างงานให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นที่ประสงค์
จะเปิดสถานที่พักขนาดเล็กในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน  
และเศรษฐกิจของชุมชน อันเป็นอาชีพที่เสริมจากงานประจ า งานเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น 
ในตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนทุกวันศุกร์ 
เสาร ์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงท าให้คนในชุมชนอัมพวานิยมเปิดบ้านของตนเป็นโฮมสเตย์ 
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในวันหยุด ส่วนในวันจันทร์ ถึงพฤหัสบดีชาวบ้านก็จะท าสวนผลไม้  
ขายของ เรียนหนังสือ หรือท างานประจ าในเมือง เป็นต้น 
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ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในการปรับใช้มาตรา 4 (2) และ (3) นั้นมีความแตกต่างกัน เพราะ
มาตรา 4 (2) เป็นเร่ืองของการก ากับดูแลสถานที่พักอาศัยที่คิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 
เช่น หอพักนักศึกษา แมนชั่น อพาร์ตเมนท์  รูมเซอร์วิส  ซึ่งเป็นการพักอาศัยภายหลังจาก 
เลิกเรียนหรือเลิกงานประจ าวัน ไม่ใช่การพักอาศัยชั่วคราวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในลักษณะ 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งที่พักอาศัยตามมาตรา 4 (2) มีการคิดค่าบริการเป็นรายเดือนซึ่งต้อง
บังคับตามกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น 

นอกจากนี้ จากการส ารวจปัญหาจริง1 ผู้วิจัยพบว่า ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นนายทุนและ 
ที่ด าเนินการโดยชาวบ้าน มักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในมาตรา 4 (3) ด าเนินธุรกิจโดยแสวงหา
ประโยชน์จากแขกผู้มาพักมากกว่าปกติ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องจดทะเบียนต่อกรมการปกครอง 
รวมทั้งไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล ที่พักบนเรือแบบบ้านหลายแห่งอาศัยช่องว่างทางกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1)  ธุรกิจหลายแห่งมีขนาดใหญ่ มีห้องพักรับรองตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไปและในแต่ละวัน 
มีการรับรองนักท่องเที่ยวมากกว่า 20 คนขึ้นไป ซึ่งมีการให้บริการในระดับของโรงแรม หรือรีสอร์ท 
แต่ยังคงใช้ชื่อของกิจการว่า “โฮมสเตย์” หรือ “บ้าน” โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 

2)  มีการสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ 3-4 หลังขึ้นใหม่ ซึ่งบ้านแต่ละหลังมีห้องนอนเพียงห้อง
เดียว ภายในมีฟูกนอนส าหรับรับรองนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต่อจ านวน 1 ห้องพัก  

3)  มีการเปิดห้องโถงขนาดใหญ่ มีฟูกนอนรับรองนักท่องเที่ยวจ านวน 20-40 คนขึ้นไป 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์รายหนึ่ง2 ที่ด าเนินการโดยชาวบ้านได้ทราบ

ว่ามีห้องโถงขนาดใหญ่อยู่ชั้นบน 2 ห้อง และห้องเล็กที่ชั้นล่าง 4 ห้อง ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 30 คนต่อหนึ่งวัน 

เมื่อสถานที่พักแรมไม่อยู่ ในความหมายของค าว่า  “โรงแรม” และไม่มีสถานะ 
เป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ย่อมท าให้เกิดปัญหาว่าธุรกิจที่พักแรมนั้นไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของพระราชบัญญัตินี้  และส่งผลให้ไม่มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมส าหรับก ากับดูแลธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้ด้วย  ซึ่งผู้วิจัย 
มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ส าหรับ ก ากับดูแล
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่พักแรมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการขาดมาตรการดังกล่าวจะส่งผลเสีย 

                                                                 
1  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
2  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่  

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557. 
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ในกรณีที่นักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการได้รับอุบัติเหตุ  หรือประสบปัญหาด้านสุขอนามัย ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่า ไม่มีภาครัฐมาเอาใจใส่ ก าหนดมาตรการทางกฎหมายและบทลงโทษด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ใช้ก ากับและดูแลการประกอบธุรกิจที่พักแรม ซึ่งจะสร้างความ 
ไม่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ท าให้มีการบอกแจ้งอย่างปากต่อปาก ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
หรือแสดงความคิดเห็นในสื่อสารสนเทศ เช่นเว็บไซต์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 
หรืออินสตาร์แกรม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลกระทบที่ขยายวงกว้างต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่พักแรมที่โดยรวม  

เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์
นั้น ก าหนดให้ “โรงแรม” หมายถึง บอร์ดดิ้งเฮาส์ ลอดจ์จิ้งเฮาส์ เกสต์เฮาส์ และอาคารสถานที่อ่ืน 
ที่ไม่ใช่ที่พักสาธารณะซึ่งประกอบด้วยห้องพักที่ไม่น้อยกว่า  4 ห้อง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านิยามค าว่า
โรงแรมของรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 มีขอบเขตการบังคับใช้ที่กว้างกว่าพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ของประเทศไทย เพราะมีความหมายครอบคลุมถึงที่พักแรมอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรมด้วย  
ซึ่งรัฐบัญญัติก าหนดไว้ชัดเจนแน่นอนว่าบอร์ดดิ้งเฮาส์  เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโลให้อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของหน่วยงาน และบทบังคับของรัฐบัญญัติโรงแรมได้ซึ่งหากเป็นมาตรา 4 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.  2547 จะไม่ถือว่าที่พักแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมเพราะ
พระราชบัญญัติไม่ได้ครอบคลุมถึงสถานที่พักแรมอื่น ๆ ที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและใช้รองรับแขก
ผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน และไม่ได้ก าหนดตัวอย่างให้บอร์ดดิ้งเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล  
เป็นโรงแรมเหมือนเช่นรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ. 1954 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งท าให้ที่พักจ าพวก
โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท บังกะโล บ้านบนแพ ของประเทศไทยซึ่งมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง 
โดยสภาพเกิดปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไม่ได้
ก าหนดให้ค าว่า “โรงแรม” มีความหมายครอบคลุมถึงสถานที่พักแรมอ่ืน ๆ ที่มีห้องพักไม่เกิน  
4 ห้อง และใช้รับรองแขกผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน จึงท าให้ที่พักดังกล่าวในประเทศไทยขาดมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเป็นมาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติ
โรงแรม ค.ศ. 1954 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะมีขอบเขตการใช้บังคับที่กว้างกว่าของประเทศไทย
เพราะครอบคลุมถึงที่พักแรมอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น บอร์ดด้ิงเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล 
เป็นต้น ท าให้ที่พักแรมขนาดเล็กอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานและรัฐบัญญัติได้ 
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4.2  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายด้านความปลอดภัยของธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 
แม้ว่านักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าตอบแทนเป็นค่าบริการที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมใน

อัตราที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบขอธุรกิจที่พักแรม แต่ไม่ว่าที่พักแรมจะมีมาตรฐาน และระดับการ
ให้บริการแตกต่างกันอย่างไร แต่หน้าที่ส าคัญที่สุดของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม คือการป้องกัน 
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในขณะที่พักค้างคืน เพราะตามทฤษฎี
ล าดับขั้นแห่งความต้องการจ าเป็นของมาสโลว์ ซึ่งกล่าวในหัวข้อที่ 2.4.3 อธิบายว่าความต้องการ
ความปลอดภัย  (Safety Need) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์  ซึ่งสถานที่  
หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย จะไม่จูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปเยือน เนื่องจากท าให้เกิด
ความกังวลไม่มั่นใจในสวัสดิภาพความปลอดภัย สุขอนามัย และทรัพย์สิน 

4.2.1  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
เมื่อธุรกิจเพื่อการพักแรมอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ ที่พัก

บริการอาหารเช้า ที่พักบนเรือแบบบ้าน เต็นท์ รถตู้นันทนาการ เป็นต้น ไม่ได้อยู่ในความหมาย 
ของค าว่า “โรงแรม” และไม่มีสถานะเป็นโรงแรมตามนิยาม มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีมาตรการทางกฎหมายด้านความปลอดภัยส าหรับควบคุม 
ก ากับ และดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเหล่านั้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีปัญหาดังต่อไปนี้ 

1)  ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรม 
ธุรกิจที่พักแรมเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวที่มีบทบาทส าคัญและใกล้ชิด 

กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีกลไกควบคุมการประกอบธุรกิจที่พักแรม ผู้ประกอบธุรกิจ 
ก็จะด าเนินการอย่างอิสระโดยไม่ค านึงถึงการจัดหาระบบป้องกันภัยในที่พักแรมซึ่งการมี 
“ใบอนุญาตประกอบธุรกิจส าหรับที่พักแรม” ถือเป็นกลไกทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่ใช้ดุลยพินิจ 
ของนายทะเบียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และก าหนดบทลงโทษ ท าให้รัฐสามารถควบคุมทิศทาง 
การด าเนินธุรกิจที่พักแรมให้เกิดความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 

แต่กลไกที่ดีดังกล่าวมีเพียงธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้เร่ืองใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมเท่านั้นเพราะมีสถานะเป็นโรงแรมตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ส่วนธุรกิจเพื่อการพักแรมอ่ืน ๆ ยังไม่มีกลไกเร่ืองใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรม 
แต่อย่างใด ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม พบว่าโฮมสเตย์ และรีสอร์ท 
ทุกแห่งไม่มีการจดทะเบียนอนุญาตให้ประกอบกิจการที่พักแรมจากหน่วยงานราชการอันเป็น
ทะเบียนเฉพาะเร่ือง จะมีก็แต่การจดทะเบียนการค้าต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อการเสียภาษีป้าย  
และภาษีโรงเรือนเท่านั้น 
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การที่ขาดกลไกเร่ือง “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรม” จะส่งผลให้นายทะเบียนไม่มี
อ านาจหน้าที่ใช้ใบอนุญาตส าหรับควบคุมความปลอดภัยภายในธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
กล่าวคือ นายทะเบียนไม่อาจควบคุมเร่ืองความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะ หรือความปลอดภัยของ
สถานที่ตั้ง ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่พักแรมที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 18 
แห่งพระราชบัญญัติได้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรมอาจสร้าง
จ านวนห้องพักเพิ่ม เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มากขึ้น โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบของโครงสร้างที่พัก
แรม หรือในกรณีที่พักแรมเพิ่งได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย หรืออุบัติภัยใด ๆ ผู้ประกอบธุรกิจ 
ก็ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ เพื่อมีค าสั่งให้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป ซึ่งนายทะเบียน
ก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือใช้อ านาจลงโทษ หรือเพิกถอนได้ เพราะไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
มาตรา 22 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น 

2)  ปัญหาเร่ืองผู้จัดการที่พักแรม 
ในกรณีธุรกิจเพื่อการพักแรมใดมีสถานะเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  

พ.ศ. 2547 ย่อมอยู่ในบังคับของมาตรา 30 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องจัดให้มีผู้จัดการ
โรงแรมคนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้จัดการโรงแรม จัดว่าเป็น
กลไกส าคัญที่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานในโรงแรมให้เกิดความราบร่ืน คล่องตัว เป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของโรงแรม ซึ่งความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมี
ผู้จัดการโรงแรมจะเห็นได้จากกรณีที่ผู้จัดการโรงแรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน  7 วัน  
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรีบจัดการมอบหมายให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 33 มาปฏิบัติหน้าที่แทน หรือในกรณีผู้จัดการโรงแรมพ้นจากหน้าที่  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมมีหน้าที่ต้องแต่งต้ังบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการโรงแรม และแจ้งให้นายทะเบียนทราบต่อไปตาม
มาตรา 32 วรรค 1 และวรรค 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาความจ าเป็นด้านความปลอดภัยแล้ว 
หากโรงแรมใดไม่มีผู้จัดการโรงแรม ก็จะท าให้ขาดผู้ท าหน้าที่ระมัดระวังสอดส่องความผิดปกติ
ภายในโรงแรม ขาดผู้จัดระบบรักษาความปลอดภัย หรือมาตรการป้องกันอัคคีภัย และปราศจาก 
ผู้ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้นภายในโรงแรม          

การก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  33 คือมีอายุไม่ต่ ากว่า 
ยี่สิบปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
หรือมีหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมรับรองนั้น วิเคราะห์ได้ว่า เกณฑ์อายุ “20 ปีบริบูรณ์” 
ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ ก็เป็นเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้ก าหนดบุคคล 
ที่บรรลุนิติภาวะไว้ด้วย ย่อมท าให้เห็นว่าผู้จัดการโรงแรมซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
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ด าเนินงานทั้งหมดภายในโรงแรมนั้น สมควรจะต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาด้วยเหตุ
และผล ไม่ใช่การใช้อารมณ์ และจะต้องสามารถแก้ไขและคลี่คลายเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กลับเข้าสู่
สภาวะปกติได้อีกด้วย นอกจากนี้การก าหนดให้มีวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม
วิชาการบริหารจัดการโรงแรมนั้น เป็นเพราะกฎหมายต้องการให้ผู้ท าหน้าที่จัดการโรงแรมเป็นผู้ที่มี
ความรู ้ความเข้าใจและได้ศึกษาขั้นตอนการบริหารงานและการจัดการความปลอดภัยภายในโรงแรม 
รวมถึงมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และนอกจากนี้มาตรา 33 ยังก าหนดว่า
ผู้จัดการโรงแรมจะต้องมีลักษณะไม่ต้องห้าม กล่าวคือ ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง ติดยาเสพติด 
ให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมก าหนดไว้  และจะต้อง
ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกัน 
และปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี ก็จะช่วยคัดกรองลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผู้จัดการโรงแรมให้มีคุณสมบัติ 
ที่ไม่ทุจริต และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองผิดกฎหมายของบ้านเมืองไว้เป็นเบื้องต้น         

ทั้งนี้ เมื่อธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่ได้อยู่ในบังคับของมาตรา 30 และ
มาตรา 33 จึงมีผลท าให้ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดเร่ืองผู้จัดการที่พักแรมมาบังคับใช้กับ
ธุรกิจที่พักแรม จ าพวกโฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) ที่พักบน
เรือแบบบ้าน เต็นท์ เป็นต้น 

ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่คนในชุมชนท าเป็นอาชีพ
เสริมเท่านั้น จึงท าให้ผู้จัดการในธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้  มักด าเนินการโดยบุคคลใดก็ได้ซึ่งอาจเป็น
ชาวบ้าน ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมรับรองไว้ ท าให้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและไม่มี
การจัดการบริหารงาน หรือระบบความปลอดภัยภายในที่พักแรมอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ  

จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม3 พบว่ารีสอร์ทและโฮมสเตย์ของชุมชน 
จะมีด าเนินการแบบครอบครัว ซึ่งผู้จัดการที่พักแรมบางแห่ง ยังเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือ 
บุตรของชาวบ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีความรู้ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว และยังไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอในการตรวจตราความผิดปกติ ท่าทีหรือกลวิธี

                                                                 
3  จากการส ารวจธุรกิจรีสอร์ท และโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
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ของมิจฉาชีพ เช่นนี้จึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการก่ออาชญากรรมในที่พักแรมได้ง่าย เช่น การขโมย
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การข่มขืน การประทุษร้าย หรือการฆ่านักท่องเที่ยวเพื่อมุ่งเอาประโยชน์
จากทรพัย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้จัดการที่พักแรมซึ่งยังด้อยประสบการณ์อาจไม่มีทักษะใน
การแก้ไขปัญหา คลี่คลายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยของการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติดท าให้
บุคคลเกิดความมึนเมา ควบคุมสติไม่ได้  ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท และก่ออันตรายให้แก่
นักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆ ได้  

3)  ปัญหาเร่ืองทะเบียนผู้พัก  
ในกรณีของโรงแรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 นั้นผู้วิจัย 

เห็นว่าการที่มาตรา 35 ก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พัก 
และจ านวนผู้มาพักในแต่ละวันลงใน “บัตรทะเบียนผู้พัก (Registration Card)” ซึ่งใช้แบบ รร.3 
ในทันทีที่รับเข้าพัก และน าข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงใน “ทะเบียนผู้พัก (Registered Guest)” ซึ่งใช้
แบบ รร.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพักนั้น มีประโยชน์ต่อการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่พักแรมได้ กล่าวคือ การจดแจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงการเก็บ
ส าเนาบัตรประชาชนของนักท่องเที่ยวซึ่งมาใช้บริการไว้ จะท าให้ผู้จัดการที่พักแรมสามารถ 
ทราบประวัติ เพศ อายุ และภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวได้ในเบื้องต้น และอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ในกรณีที่นักท่องเที่ยวกระท าผิดอาญาขึ้นในโรงแรมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวผู้ อ่ืนตกเป็นเหยื่อต่อไป  นอกจากนี้การบันทึกไว้ในบัตรทะเบียนผู้พัก  
และทะเบียนผู้พักในระยะเวลาที่ใกล้ชิดต่อการท าสัญญาใช้บริการจะท าให้ผู้จัดการโรงแรมสามารถ
บันทึก และจดจ าลักษณะ ประวัติพื้นฐาน พิรุธของนักท่องเที่ยวได้ถูกต้องมากที่สุด         

นอกจากนี้ การที่มาตรา 36 ก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ต้องส่งส าเนาทะเบียน 
ผู้พักในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์แล้วให้นายทะเบียนรับมอบไว้เป็นส าคัญผู้วิจัยเห็นว่า 
การก าหนดให้ส่งแบบ รร.3 และแบบ รร.4 ตามที่หนังสือ มท.0307.6/ว 7011ได้ก าหนดไว้ย่อมท าให้
นายทะเบียนสามารถตรวจสอบ และได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้พักแต่ละรายเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การจับกุมคนร้ายที่แฝงตัวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย         

ด้วยเหตุนี้เมื่อธุรกิจที่ไม่มีสถานะเป็นโรงแรม เช่นโฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล 
ลอดจ์ บ้านพักบนเรือ หรือ บ้านพักบริการอาหารเช้า (B&B) ไม่ได้อยู่ในบังคับของมาตรา 35 และ
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ผู้จัดการที่พักแรมดังกล่าวไม่ถูกบังคับ 
ให้ต้องส่งส าเนาบัตรทะเบียนผู้มาพักมาให้กับนายทะเบียนทุกสัปดาห์  ซึ่งจะท าให้ขาดระบบเก็บ
บันทึกข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในที่พักแรมเหล่านั้น  และท าให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรืออาชญากรรมขึ้น  
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ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโลในหลายพื้นที่ ได้รับข้อมูลว่าธุรกิจ
หลายแห่ง เพียงแค่ติดต่อขอเช่าห้องพัก และช าระเงิน ผู้ดูแลสถานที่ ก็ยื่นกุญแจให้นักท่องเที่ยว
ครอบครองได้ทันที ซึ่งแม้จะมีธุรกิจหลายแห่งขอให้นักท่องเที่ยวช่วยกรอก ชื่อนามสกุล และ 
เบอร์โทรศัพท์บ้าง แต่ก็ไม่ได้บันทึกเป็นระบบ หรือเอกสารเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวผู้มาพักอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ รวมทั้งไม่เข้มงวดเร่ืองการขอเรียกดูบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (Passport)  
จากนักท่องเที่ยวที่จะยืนยันว่าชื่อและนามสกุลที่นักท่องเที่ยวให้มานั้นถูกต้องจริง ซึ่งผู้ประกอบการ
ให้เหตุผลว่าโฮมสเตย์รูปแบบชุมชน เป็นการต้อนรับแบบชาวบ้าน อาศัยการไว้เนื้อเชื่อใจกัน  
จึงมักด าเนินการง่าย ๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตองในการขอทราบประวัติ หรือเก็บบันทึกข้อมูลแต่อย่างใด  

4)  ปัญหาเร่ืองหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องของผู้จัดการที่พักแรม         
มาตรา 38 (1) และ (2) และมาตรา 39 (3) ซึ่งใช้บังคับกับกรณีที่ เป็นโรงแรมตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่ดี และมีประโยชน์ต่อการป้องกัน
อันตรายภายในโรงแรมได้เป็นอย่างดี  เพราะการก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ใช้ความ
ระมัดระวังสอดส่องความผิดปกติภายในโรงแรมนั้น ถือว่ามีความเหมาะสมอย่างมาก เพราะผู้จัดการ
โรงแรมเป็นผู้ท าหน้าที่ รับนักท่องเที่ยวเข้าพัก  ทราบจ านวน และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
ของนักท่องเที่ยวจากบัตรทะเบียนผู้เข้าพัก อีกทั้งยังรู้เรื่องโครงสร้างของทรัพยากรบุคคล รู้จักสภาพ 
แวดล้อมทั้งหมดของโรงแรม และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการตรวจตราความผิดปกติภายใน
โรงแรมได้ดีที่สุด ซึ่งจะท าให้ผู้จัดการที่พักแรมสามารถพิจารณาข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว 
สังเกตพิรุธ ท่าทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย หรือไม่ปกติของนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้ท าการ
แจ้งเตือน แก้ไขได้ทันท่วงทีอันจะช่วยป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นภายในโรงแรมได้         

ทั้งนี้ การที่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 38 (1) (2) 
และมาตรา 39 (3) ย่อมท าให้ขาดมาตรการระมัดระวังสอดส่องดูแลภายในที่พักแรมดังต่อไปนี้    

(1)  นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวซึ่งพักอยู่
ในห้องอ่ืน เช่น พฤติกรรมสูบบุหรี่บนที่นอนอาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการดื่มสุรา ใช้สารเสพติด 
อาจท าให้มีอาการมึนเมากลายเป็นชนวนของการทะเลาะวิวาทระหว่างนักท่องเที่ยวด้วยกัน  
และน าไปสู่การท าร้ายร่างกาย ข่มขืนนักท่องเที่ยว หรือเหตุฆาตกรรมตามมาได้  

(2)  หากมีการเล่นการพนันภายในที่พักแรม ก็อาจท าให้นักท่องเที่ยวต้องการเงินมาใช้
ลงทุนต่อ หรือใช้หนี้การพนัน จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์  ชิงทรัพย์ หรือ
ปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวผู้อื่นภายในห้องพักได้ 

(3)  นักท่องเที่ยวบางรายอาจมีวัตถุประสงค์ใช้ที่พักแรมเป็นสถานที่ส าหรับค้าประเวณี
แอบแฝง ซึ่งนอกจากจะเป็นเร่ืองที่ผิดศีลธรรมอันดี และขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้ว 
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การค้าประเวณีอาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และโรคติดต่ออันตราย 
เช่นโรคเอดส์ โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหนองใน กามโรค เป็นต้น  

ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ผู้จัดการที่พักแรมมักมีความกลัว และเกรงใจต่อลูกค้าที่มาใช้
บริการ ไม่กล้าแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวเลิกพฤติกรรมดังกล่าว เพราะเกรงว่าจะท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดความไม่พอใจต่อธุรกิจที่พักแรมของตน หรือหากแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทราบเพื่อมา
ด าเนินคดีแก่นักท่องเที่ยว ก็อาจท าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พักแรมของตนเสียหายได้  
ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจะมีนโยบายภายในก าชับให้ผู้จัดการที่พักแรมนิ่งเฉย  
ไม่ต้องกล่าวเตือนนักท่องเที่ยว หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะในแง่ของกฎหมายนั้น ผู้จัดการที่
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 นั้นก็ไม่มีหน้าที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังสอดส่อง ดูแล แจ้งเตือนผู้กระท าผิด หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด อีกทั้งในแง่
ของผู้ประกอบการ ก็มองว่าเหตุการณ์เหล่านั้น เป็นเร่ืองส่วนตัว หรือรสนิยมของนักท่องเที่ยว
มากกว่าที่จะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยส่วนรวม 

5)  ปัญหาเร่ืองมาตรการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวกในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงเทศกาลท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางไปพักผ่อน
ตากอากาศเพื่อให้รางวัลแก่ตนเอง หลังจากที่ได้ตรากตร าท างานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นความ
ต้องการทางจิตใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ซึ่งจะเห็นได้ว่าห้องพักเกือบทุกแห่งในทุก ๆ วันหยุด 
นักขัตฤกษ์มักต้องขึ้นป้ายว่าที่พักเต็มแล้ว เช่นนี้สถานที่พักแรม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จึงต้องมี
ความมั่นคงแข็งแรง และสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบพลังงานในที่พักแรมจะต้องมี
ความปลอดภัยเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการเป็นส าคัญ 

 (1)  มาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของที่พักแรมหากเป็น
โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ย่อมอยู่ภายใต้มาตรา 34 (8) ที่ก าหนดให้ธุรกิจที่พัก
แรมมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของนายทะเบียนด้วยวิธีควบคุมทาง
ทะเบียน และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามมาตรา  18 และมาตรา 22 รวมถึงข้อ 3  
แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้
สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีเส้นทางเข้าออก 
และการคมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย ตลอดจนข้อ 9 และข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงได้ก าหนดให้มี
การตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมโดยผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย และผ่านการตรวจพิจารณาจาก 
นายทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง   
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แต่ส าหรับธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ ที่พักบนเรือแบบบ้านไม่ได้มี
สถานะเป็นโรงแรมตามนิยามของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ธุรกิจ 
ที่พักแรมเหล่านี้ขาดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมสถานที่ตั้งและสิ่งปลูกสร้างของที่พักแรม  
ซึ่งอาจท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสนใจแต่ภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พักแรม โดยไม่เอาใจใส่บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมอาคารและบริเวณของที่พักแรม   

จากการส ารวจสภาพปัญหาจริงของที่พักแรมเชิงอนุรักษ์4 ผู้วิจัยพบปัญหาจากการ 
ขาดมาตรการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ดังนี ้

1.  ธุรกิจที่พักแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าและคลองซอยต่าง ๆ มักมี ทางเข้าออกเพียงทางเดียว 
คือการน าเรือหางยาวไปจอดเทียบกับท่าของที่พักแรม หรือหากเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ าลดต่ ากว่า 
ท่าเทียบมาก ก็จะใช้ทุ่นลอยน้ าเป็นบันได ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจก็มักจะไม่ลงทุนสร้างบันไดถาวร
ส าหรับขึ้นลงจากที่พักแรม ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย เช่นการพลัดตกจากเรือ หรือลื่น 
เพราะเหยียบตะไคร่น้ าที่เกาะอยู่ตามทุ่นลอยน้ าหรือโป๊ะได้ นอกจากนี้ยังพบว่าธุรกิจที่พักแรม 
หลายแห่งไม่มีรั้วกั้นตามแนวระเบียงของที่พักแรม ซึ่งติดกับท่าเทียบส าหรับจอดเรือซึ่งเวลาที่น้ าลด
แห้งจะมีหน้าผาสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ 

2. ธุรกิจที่พักแรมซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนตลาดน้ าโบราณ มักใช้ห้องแถวเป็นห้องนอน
ส าหรับนักท่องเที่ยว มีประตูไม้ชั้นเดียว ซึ่งข้างหน้าห้องพักเป็นทางเดินที่นักท่องเที่ยวทั่วไปเดิน
เลือกซื้อสินค้ากันขวักไขว่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสถานที่ตั้งของห้องพักยังไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอ
ส าหรับนักท่องเที่ยว อาจท าให้มีคนร้ายบุกรุกเข้ามาชิงทรัพย์ หรือข่มขืนนักท่องเที่ยวได้ง่าย 

3. ธุรกิจที่ พักแรมหลายแห่งมักสร้างสิ่ งปลูกสร้างที่มี รูปลักษณ์แปลกใหม่   
เช่น สร้างบันไดส าหรับนักท่องเที่ยวใช้ขึ้นลงอาคารให้มีลักษณะวนและสูง แต่ปราศจากราวส าหรับ
จับยึดไว้ ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กเล็ก คนชรา คนทุพลภาพ หรือแม้แต่ผู้อยู่ในอาการ 
มึนเมาสุราก้าวพลาดตกลงมาท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือชีวิตได้ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิด 
จากนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์แห่งนั้นที่มุ่งแต่จะสร้างที่พักแรมให้มีจุดเด่นเพื่อดึงดูด
ความสนใจนักท่องเที่ยวโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 

4.  ธุรกิจที่พักแรมที่สร้างบ้านพักไว้บนคันดินซึ่งถมขึ้นใหม่ มักจะต้องท าสะพานไม้
ส าหรับเดินเข้าออกห้องพัก แต่สะพานไม้ หรือทางเดินที่ท าจากไม้มีสภาพที่แคบ และทรุดโทรมจึง
อาจท าให้นักท่องเที่ยวพลัดตกไปในท้องร่องได้รับบาดเจ็บได้ อีกทั้ง ยังพบว่าธุรกิจโฮมสเตย์ 

                                                                 
4  จากการส ารวจธุรกิจประเภทโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล และบ้านพักบนเรือ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
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แห่งหนึ่งมีการจัดสภาพแวดล้อมของบริเวณที่พักแรมอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม  แต่บริเวณ
ระเบียงของห้องพักมีรูโหว่ขนาดใหญ่ที่เกิดจากไม้ผุพังโดยไม่ได้ดูแลซ่อมแซมให้มีสภาพปกติ  
ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวเดินตกลงไปขาหักได้ 

(2)  มาตรการทางกฎหมายเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่พักแรม 
ในกรณีของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547 จะมีบทบัญญัติข้อ 7  

แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
ประตูห้องพักจะต้องมีช่อง หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกได้ และมีกลอนหรือ
อุปกรณ์ที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง แต่จากที่ได้ส ารวจปัญหาจริง5 ผู้วิจัยพบว่าธุรกิจ
โฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล บ้านพักบนเรือ ประตูของห้องพักไม่มีระบบล็อกจากด้านใน
อีกชั้นหน่ึง เช่นกลอนประตูโซ่คล้องซึ่งอาจท าให้คนร้ายจู่โจมเข้ามาขณะที่เปิดประตูห้องพักได้ และ
ไม่เคยพบการติดตั้งช่องกระจกขนาดเล็กที่เรียกว่าช่องตาแมว ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
มองเห็นบุคคลภายนอกก่อนที่จะเปิดประตูได้ ทั้งนี้เป็นสาเหตุมาจาก ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม
นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง จึงท าให้ขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว 

จากการส ารวจปัญหาจริง 6 ผู้วิจัยยังพบว่าธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์  เช่น รีสอร์ท  
โฮมสเตย์ บังกะโล มักไม่มีการจัดแสงสว่างที่เพียงพอภายในที่พักแรม บริเวณทางเดินของห้องพัก 
และบริเวณรอบ ๆ ที่พักแรมมักติดตั้งเพียงตะเกียง คบไฟ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแบบไทย
สมัยก่อน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสถานที่ตั้งของที่พักแรมเหล่านี้มักอยู่ในชนบท เป็นท้องไร่ ท้องสวน  
ซึ่งหากมีแสงสว่างบริเวณทางเดินไม่เพียงพอ ก็อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวได้ เช่นถูกสัตว์
มีพิษกัด พลัดตกสะพาน เหยียบเศษชิ้นส่วนมีคม หรือมีคนร้ายบุกรุกเข้ามาชิงทรัพย์ได้ นอกจากนี้ 
จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง 7 ได้เล่าว่า เคยใช้บริการธุรกิจเช่าเต็นท์พักแรม ทาง
ผู้ประกอบการให้ใช้ไฟฟ้าได้ถึงเวลาเที่ยงคืนเท่านั้น โดยไม่มีการจัดไฟฟ้าส ารองไว้ซึ่งในบริเวณที่
พักเป็นป่า มีหมูป่ามาเดินวนรอบเต็นท์ พยายามดึงเต็นท์ แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถท าอะไรได้
เพราะมืดมาก ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า หากเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ย่อมมี
มาตรการทางกฎหมายใน ข้อ 11 และข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ก าหนดให้อาคารที่ใช้เป็นโรงแรมต้องจัดแสงสว่างให้เพียงพอ 

                                                                 
5  จากการส ารวจธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล บ้านพักบนเรือ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
6  จากการส ารวจธุรกิจรีสอร์ท โฮมสเตย์ และบังกะโล ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
7  หทัยชนก ศรีบุญเรือง (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2557). 
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และต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอร่ี เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ที่แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถท างานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าปกติหยุดท างาน ดังนั้น ธุรกิจที่พักแรมอ่ืนที่ไม่ใช่โรงแรม จึงขาดมาตรการทางกฎหมายก ากับ
ดูแลเร่ืองแสงสว่าง และไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวซึ่งเคยใช้บริการธุรกิจที่พักแรมประเภทเต็นท์8 ได้เล่าว่า
ในพื้นที่กางเต็นท์ของเอกชน จะมีสายไฟจากส่วนกลาง ระโยงระยางไปตามเต็นท์เพื่อให้
นักท่องเที่ยวมีปลั๊กไฟใช้ ซึ่งเห็นว่าหากเกิดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาที่พักแรมกลางแจ้งเช่นนี้มักไม่มี
อุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut) ติดตั้งไว้ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลตามหนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ พบว่า 
มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากความช ารุดบกพร่องของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่นเ คร่ืองท า
น้ าอุ่นเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรช็อตนักท่องเที่ยวจนถึงแก่ความตาย  หรือเคร่ืองเป่าผมระเบิด  
เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสาเหตุมาจากการไม่ได้บ ารุง ซ่อมแซม หรือตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง  

ทั้งนี้ วิเคราะห์ได้ว่าหากเป็นกรณีของโรงแรมตามนิยามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 จะอยู่ภายใต้ ข้อ 18 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ 
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกหรือระงับการใช้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงการสั่งให้แก้ไข และลงโทษปรับทางปกครอง ซึ่งจะท าให้
นายทะเบียนได้มีโอกาสตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 
ซึ่งหากมีการติดตั้ง หรือบ ารุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือเพียงพอ นายทะเบียนก็อาจใช้ดุลพินิจออก
ค าสั่งให้แก้ไข ลงโทษปรับ หรือระงับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้ แต่ธุรกิจที่พักแรม 
ที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น ไม่เข้านิยามของพระราชบัญญัติ ยังขาดมาตรการทางกฎหมายควบคุมเร่ือง 
สิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ถูกตรวจสอบ หรือควบคุมทางทะเบียน  
จึงมักเพิกเฉยไม่จัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างไฟบ ารุงซ่อมแซมอุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน 
ที่พักแรม  

6)  ปัญหาเร่ืองมาตรการป้องกันอัคคีภัย  
เมื่อศึกษาถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องพบว่ามี มาตรา 34 (5) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมต้องจัดให้มีแผนผังแสดงทาง
หนีไฟไว้ในห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉินไว้แต่ละชั้นของโรงแรม รวมถึงข้อ 12 ข้อ 13 
และข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

                                                                 
8  นิติกร ดวงตาเวียง (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557). 
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ให้อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว บ้านแถว ตึกแถว บ้านเด่ียวที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้นจะต้องติดตั้ง
เคร่ืองดับเพลิง ติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และเส้นทางหนีไฟ 

เมื่อได้ศึกษาหลักการจัดการความปลอดภัยที่ดีในธุรกิจที่พักแรมตามหัวข้อที่  2.6.3  
ท าให้ทราบว่าแผนผังแสดงทางหนีไฟ มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอย่างยิ่ง เพราะท าให้
รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งของห้องพักที่อาศัยอยู่  ต าแหน่งของทางออกและ
อุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งจะช่วยให้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการอพยพ 
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนให้ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุมาสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย เช่นนี้  
จึงควรติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง นอกจากนี้ ป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือประตูฉุกเฉินก็จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวหาทางหนีรอดได้รวดเร็วขึ้น และการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดี ควรติดตั้งอุปกรณ์
ระงับอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัยไว้ในทุกจุดของที่พักแรมในสัดส่วนที่เพียงพอ รวมถึงต้องมีการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้อยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

แต่เนื่องจากธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 34 
(5) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อ12 ข้อ 13 และข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงจึงท าให้พบว่าขาดมาตรการ 
ทางกฎหมายบังคับให้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ซึ่งจากการส ารวจปัญหาจริง9 
ผู้วิจัยไม่ เคยพบว่าธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุ รักษ์  เช่นโฮมสเตย์  รีสอร์ท บังกะโล เกสต์ เฮาส์  
แห่งใดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่นถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หรือสัญญาณเตือนภัย 
แต่อย่างใดและไม่พบว่ามีค าแนะน าพื้นฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนขณะที่เกิดเพลิงไหม้   
และแผนผังแสดงทางหนีไฟ หรือเส้นทางอพยพที่ชัดเจนไว้ในห้องพักแต่ละห้อง รวมทั้งไม่มีการ
ติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละส่วนของที่พักแรม ทั้งที่อาคารเหล่านี้มักมีส่วนประกอบ 
ของไม้ ใบไผ่สาน หญ้าแฝก ฟาง เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน และวิถีชีวิต
ดั้ง เดิมของไทย  เช่นเดียวกับความเห็นของนักท่องเที่ ยวที่ เคยใช้บริการธุรกิจโฮมสเตย์   
และบังกะโล10 ที่ไม่เคยพบเคร่ืองดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง แผนผังทางหนีไฟ ค าแนะน าพื้นฐาน
กรณีเกิดเพลิงไหม้ในธุรกิจที่พักขนาดเล็กเลย 
  

                                                                 
9  จากการส ารวจธุรกิจรีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ และบังกะโล ณ อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
10  ณรงค์ยศ พรรณคีรี  (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557). 
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7)  ปัญหาเร่ืองการเก็บรักษากุญแจห้องพัก 
จากการส ารวจสภาพปัญหาจริง11 พบว่าธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น แม่บ้าน  

คนท าความสะอาด คนดูแลความปลอดภัย รวมถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งผู้ประกอบธุรกิจฝากให้
ช่วยจัดการดูแลชั่วคราว ก็ล้วนแต่มีกุญแจส ารองของห้องพักด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า
ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมักเป็นการด าเนินงานแบบครอบครัว  เครือญาติ ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวเป็นคนในท้องถิ่นเดียวกันที่คุ้นหน้าคุ้นตา และรู้จักนิสัยกันดีจึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจรู้สึก
ไว้วางใจพนักงานของตน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าบุคคลเหล่านี้อาจมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 
ความเดือดร้อนทางการเงิน ความอยากมีอยากได้ขึ้นมาในเวลาใดก็ได้ซึ่งอาจใช้โอกาสจากการถือ
กุญแจห้องพักไว้ในครอบครองเข้าไปลักทรัพย์ สิ่งของมีค่าของนักท่องเที่ยว หรือน ากุญแจห้องพัก
ไปให้บุคคลภายนอกต่อ ซึ่งอาจท าให้เกิดการลักขโมย ข่มขืน หรือกระท าอนาจารนักท่องเที่ยว
ภายในห้องพักได้ จึงเป็นเร่ืองที่ไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก  

ทั้งนี้ มีผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ในการแก้ไขปัญหาเร่ืองการเก็บรักษากุญแจห้องพักยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายส าหรับธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งแม้แต่ พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 
ซึ่งบังคับใช้กับธุรกิจโรงแรม อันเป็นกฎหมายที่ดีต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในโรงแรม ก็ไม่
พบว่ามีบทบัญญัติใดก าหนดเร่ืองระบบการเก็บรักษากุญแจห้องพัก หรือก าหนดบุคคลที่มีหน้าที่
รักษากุญแจแต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการเก็บรักษากุญแจส ารองของห้องพักโดยผู้ที่มีหน้าที่
ต้อนรับประจ า หรือเป็นผู้จัดการดูแลที่พัก ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและไว้วางใจได้ จะช่วยป้องกัน
การลักทรัพย์ และประทุษร้ายนักท่องเที่ยวได้ตามหลักการจัดความปลอดภัยที่ดีในธุรกิจที่พักแรม 
ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.6.3 

8)  ปัญหาเร่ืองมาตรการจัดการระบบเวรยาม 
กรณีของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อ 4 

แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม  พ.ศ.  2551  
ที่ก าหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง แต่ธุรกิจ 
ที่พักแรมอย่างอื่น ไม่มีสถานะเป็นโรงแรม จึงท าให้ขาดมาตรการก าหนดเร่ืองการจัดเวรยามส าหรับ
รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการ 

                                                                 
11  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11-12 

สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
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ทั้งนี้การจัดเวรยาม หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและส าคัญ
ส าหรับธุรกิจที่พักแรมทุกประเภท เพราะท าให้มีการสอดส่อง ตรวจตราความผิดปกติ ทั้งภายใน 
และภายนอกที่พักแรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจากการส ารวจสภาพ
ปัญหา12 ผู้วิจัยพบว่าธุรกิจโฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโลหลายแห่งไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย 
ที่เป็นกิจจะลักษณะ และพบการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ใน www.agoda.com  
ซึ่งเป็นเว็บไซต์รับจองที่พักถึงเร่ืองโฮมสเตย์  บังกะโลเชิงนิเวศที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขา เร่ืองการ 
ขาดเจ้าหน้าที่เฝ้ายามตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวซึ่งเคยใช้บริการ
บ้านพักบนแพที่จังหวัดกาญจนบุรี13 ได้เล่าว่าในตอนกลางคืนจะมีการผูกแพไว้กับฝั่งโดยไม่มี 
คนคุม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าไม่ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว เพราะหากเชือกที่มัดแพหลุดขาดหรือ 
เกิดพายุนักท่องเที่ยวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองหรือเตรียมตัวหนีภัยได้ล่วงหน้าก่อนซึ่งอาจเป็น
สาเหตุให้นักท่องเที่ยวพลัดจมน้ าเสียชีวิตได้  

ผู้วิจัยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้ว่า เนื่องจากธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
มักเป็นที่พักเชิงอนุรักษ์ มีการด าเนินงานโดยชาวบ้าน ท าเพื่อเป็นอาชีพเสริมจากงานประจ าเท่านั้น 
จึงจัดระบบดูแลแบบคนในครอบครัว ไม่มีนโยบายที่จะเสียงบประมาณจ านวนมากเพื่อจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย เช่นน้ีการเฝ้าเวรยามจึงมีเพียงสมาชิกในครอบครัว หรือลูกหลานของ
คนในชุมชนที่ต้องการหารายได้เสริมเท่านั้น หรือไหว้วานคนข้างบ้านให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้ 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง14 ได้ทราบว่ามีการจ้างเด็กผู้หญิงเพียงคน
เดียวท าหน้าที่ทุกอย่างในที่พักแรม รวมถึงการลุกขึ้นมาตรวจตราที่พักแรมในตอนกลางคืนทุก ๆ  
2 ชั่วโมง และในที่พักแรมบางแห่งก็มีเพียงคนชราดูแลจัดการที่พักเพียงล าพัง  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า  
ผู้ดูแลเวรยามในที่พักแรมนั้น หากเป็นผู้มีสภาพบอบบางทางกายภาพ และสุขภาพ ย่อมท าให้ไม่
สามารถต่อสู้ ขัดขวาง หรือป้องกันภัยในกรณีที่เกิดคนร้ายบุกรุกเข้ามาประทุษร้าย หรือลักทรัพย์ 
ในยามวิกาล นอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายแห่งมักไม่จัดมาตรการเฝ้าเวรยาม เพราะเห็นว่ามีบริการ
ยามชุมชนแล้ว แต่เมื่อส ารวจปัญหาที่แท้จริง15 ยามชุมชนนั้นมีหน้าที่ขี่จักรยานตีระฆังบอกเวลา 

                                                                 
12  จากการส ารวจธุรกิจโฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บังกะโล ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
13  นิติกร ดวงตาเวียง  (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557). 
14  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557.  
15  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
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ในตอนกลางคืนในถนนเส้นหลัก ๆ เท่านั้น ไม่มีหน้าที่เดินตรวจตามตรอกซอยต่าง ๆ อย่างละเอียด 
ซึ่งการเพิกเฉยไม่จัดระบบเวรยามเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าอาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

9)  ปัญหาเร่ืองมาตรการจัดแบ่งพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ 
รถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่จ าเป็นและมีมูลค่ามากอย่างหนึ่งในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว  

จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวซึ่งเคยใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม16 พบว่าธุรกิจที่พัก 
เชิงนิเวศ เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ชายป่า หรือบังกะโลตามชายทะเล หรือเกาะมักมีระยะทาง
ระหว่างที่พักและพื้นที่จอดรถอยู่ห่างไกลกันมาก และทางธุรกิจที่พักแรมก็ไม่จัดหาพื้นที่จอดรถ 
ที่ปลอดภัยไว้ให้นักท่องเที่ยว เช่นโกดังจอดรถยนต์ หรือเช่าพื้นที่อ่ืน ๆ ส าหรับสร้างที่จอดรถ 
นอกจากนี้ ธุรกิจบางแห่งมีพื้นที่จอดรถในบริเวณที่พักน้อย ท าให้นักท่องเที่ยวต้องน ารถยนต์ไป
จอดไว้ตามริมถนนหลวง หรือพื้นที่รกร้างที่ไกลไปจากที่พัก ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เช่น ถูกรถยนต์อ่ืนเฉี่ยวชน ถูกคนร้ายงัดแงะเอาสิ่งของมีค่าภายในรถไป 
หรือโจรกรรมรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเพื่อไปใช้สอย หรือจ าหน่ายต่อก็ได้ จึงสร้างความกังวลใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวในขณะเข้าพักอย่างมาก นอกจากนี้จากที่ศึกษาข้อร้องเรียนใน www.agoda.com 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์รับจองที่พัก พบว่าธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์มักไม่จัดหาพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์
ในบริเวณที่พัก หรือบางแห่งมักมีพื้นที่จอดรถยนต์น้อย  ยิ่งหากเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  
หรือเทศกาลต่าง ๆ ธุรกิจดังกล่าวจะไม่มีพื้นที่ที่เพียงพอส าหรับให้นักท่องเที่ยวจอดรถเลย ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าที่พักแรมเชิงอนุรักษ์  เป็นการใช้ทรัพยากรที่ตนมีอยู่ในการหารายได้เสริมในวันหยุด  
หรือฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น และที่ดินในปัจจุบันก็มีราคาค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการจึงไม่นิยม
ลงทุนซื้อที่ดินรอบ ๆ หรือจัดแบ่งพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว ผู้มาพัก 
เพราะต้องการสงวนพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับสร้างเป็นห้องพักเพื่อท ารายได้แก่ธุรกิจให้มาก
ที่สุด 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.  2551 ซึ่งก าหนดให้สถานที่จอดรถของโรงแรมต้องมีลักษณะมิดชิด  
และสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่ได้อยู่
ภายใต้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าว จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรม เช่นโฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ 
บังกะโล ที่พักบนเรือแบบบ้าน ขาดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่
ไม่ใช่โรงแรมเหล่านี้ ให้ต้องจัดพื้นที่จอดรถยนต์ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการ 
  

                                                                 
16  ณรงค์ยศ พรรณคีรี (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557). 
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10)  ปัญหาเร่ืองการแจ้งเตือนภัยนักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวผู้เคยใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมท่านหนึ่ง 17 ได้ให้สัมภาษณ์

ว่าเคยเช่าเต็นท์ของธุรกิจเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้ให้เช่าพื้นที่และเต็นท์ไม่ได้เตือน หรือแนะน าว่าจุดใด
ห้ามเข้าไปตั้งเต็นท์ จึงท าให้นักท่องเที่ยวท่านนี้ไม่ทราบและเข้าไปตั้งเต็นท์บริเวณ “โป่ง” ซึ่งเป็น
แหล่งอาหารของช้างป่า ท าให้เต็นท์ที่กางไว้ถูกช้างเหยียบจนพังเสียหาย และสร้างความตกใจให้กับ
นักท่องเที่ยวอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้จัดการที่พักมักละเลยที่จะให้ข้อมูล หรือแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
ว่าควรท ากิจกรรมทางน้ า หรือลงเล่นน้ าในเวลาใดบ้าง หรือจุดใดที่เป็นอันตราย เช่น เป็นน้ าลึก 
น้ าวนไม่ควรว่ายน้ า หรือล่องเรือเข้าไปในบริเวณนั้น รวมถึงไม่มีการห้ามปรามนักท่องเที่ยวซึ่ง 
เมาสุราจนไม่มีสติ และนักท่องเที่ยวซึ่งมีโรคประจ าตัว หรือว่ายน้ าไม่เป็น ว่าไม่สมควรลงว่ายน้ า 
อย่างเด็ดขาด ดังจะเห็นได้จากอุบัติเหตุทางน้ าซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.อ สมุทรสงคราม และ สภ.อ 
อัมพวาได้รับแจ้งความว่ามีผู้พบศพผู้ชายลอยน้ ามาติดบริเวณ วัดช่องลมธรรมโชติ ต าบลบ้านปรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อมาทราบชื่อภายหลังว่า  คือนายเทอดศักดิ์  ทวิชสังข์  
อายุ 36 ปี เป็นหัวหน้าหน่วยบริหารคดีและบังคับคดีฝ่ายกฎหมายของธนาคารออมสินซึ่งจากการ
สอบสวนพบว่าผู้ตายลงว่ายน้ าบริเวณหน้ารีสอร์ทที่มาพักซึ่งเป็นบริเวณที่กระแสน้ าของแม่น้ า  
แม่กลองเชี่ยวกรากอย่างมาก ท าให้ประสบอุบัติเหตุจมหายไปในแม่น้ าแม่กลองเสียชีวิต18  

ในการหามาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยไม่พบว่ามีกฎหมายใด
ก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม หรือผู้จัดการที่พัก มีหน้าที่ต้องแจ้ง
เตือนภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทราบเพื่อที่จะได้ระมัดระวังตน ซึ่งมีข้อสังเกตว่าแม้แต่พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมและก ากับธุรกิจโรงแรมก็ไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้โรงแรม  
ต้องจัดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังภัยอันตรายที่เกิดจากสถานที่
ท่องเที่ยวที่ใกล้กับโรงแรมแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดแจ้งจะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
ได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจและผู้จัดการดูแลที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ล้วนแต่เป็นคนท้องถิ่นซึ่งรู้
ข้อมูลของจุดอันตราย หรือบริเวณเสี่ยงภัยได้ดีกว่านักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนต่างถิ่น จึงควรเป็นบุคคล
ผู้ท าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนให้นักท่อง เที่ยวทราบเพื่อป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

                                                                 
17  นุชสรา ป้อมแก้ว (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557). 
18  อุบัติเหตุทางน ้าของตลาดน ้ายามเย็นอัมพวา. สืบค้น 8 สิงหาคม 2557, จาก www.siamrath.co.th 
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ของนักท่องเที่ยว ซึ่งในสหรัฐอเมริกา มีรัฐบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งมลรัฐ
แคนซัส 2004 (The Kansas Agritourism Promotion Act 2004) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่
แจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบ (Warning Notice Requirements) ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด้วยการติดตั้งป้ายสีด าที่มีขนาดความสูงอย่างน้อยหนึ่งนิ้ว และจะต้องวางไว้ในที่ซึ่งมองเห็นได้
ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวเพื่อท าให้ทราบจุด
เสี่ยงภัย พฤติกรรม หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายเพื่อที่จะได้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้อง  

ดังนั้น ผู้วิจัยใคร่สรุปว่าการที่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่มีสถานะเป็น
โรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ย่อมท าให้ขาดมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการ
ควบคุมใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรมโดยนายทะเบียน เร่ืองคุณสมบัติของผู้จัดการที่พักแรม 
ระบบบันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวในบัตรทะเบียนผู้พัก เร่ืองหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องดูแล
ความผิดปกติในที่พักแรม มาตรการป้องกันอัคคีภัย มาตรการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่
พักแรม ระบบการเก็บรักษากุญแจห้องพักโดยบุคคลซึ่งไว้วางใจได้ การจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย การจัดแบ่งพื้นที่เก็บรักษารถยนต์ของนักท่องเที่ยว และการแจ้งเตือนภัยถึงจุดเสี่ยงภัย 
หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการดังกล่าวล้วนแต่เป็นกลไกส าหรับส่งเสริม
ความปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวโดยไม่คาดคิด       
 4.2.2  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

1)  มาตรการป้องกันอัคคีภัย  
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ก าหนดมาตรการ “ตรวจสอบ” 

ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย และการตรวจสอบสมรรถนะของระบบ
และอุปกรณ์ส าหรับอพยพผู้ใช้อาคาร  และระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร  
ในทุกระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้กับโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่  80 ห้องขึ้นไป  
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.1.4.1  

โดยผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักเป็นการเปิดห้องที่เหลืออยู่ในบ้าน
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว อันเป็นการหารายได้เสริม ล้วนแต่มีห้องพักไม่มากนัก ซึ่งเมื่อธุรกิจ 
โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ เต็นท์ บ้านบนเรือ มีห้องพักไม่ถึง 80 ห้องโดยสภาพก็ท าให้
ธุรกิจเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติที่ก าหนดมาตรการตรวจสอบ ป้องกัน และระงับ
อัคคีภัยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปว่า การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนด
จ านวนอาคารที่ต้องได้รับการตรวจสอบไว้มากถึงจ านวน “80 ห้องขึ้นไป” ย่อมท าให้ธุรกิจเพื่อการ
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พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่มีมาตรการตรวจสอบ ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามวิธีการของกฎหมาย
ดังกล่าว  

2)  มาตรการจัดแบ่งพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ 
เมื่อพิจารณาถึง ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ  

และจ านวนที่จอดรถยนต์ ซึ่งก าหนดให้โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถง หรือพื้นที่ส าหรับใช้เพื่อการ
พาณิชยกรรมหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีที่จอดรถยนต์  
ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้ค าว่า “โรงแรม” ตามบทบัญญัติดังกล่าว
ยังไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน เพราะกฎกระทรวงข้างต้นออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ซึ่งมีขอบเขตการใช้ค าว่าอาคารรวมถึงพื้นที่  สิ่งปลูกสร้าง ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกส าหรับสถานที่พักแรมทุกประเภท อีกทั้งจากการส ารวจปัญหา19 พบว่ารีสอร์ทและ
บังกะโลหลายแห่งมีการปลูกสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ หลายหลังในพื้นที่ซึ่งรวมกันเกินกว่า 300 ตาราง
เมตรขึ้นไปทั้งสิ้น เช่นนี้ ค าว่า “โรงแรม” ตามกฎกระทรวงจึงไม่สามารถระบุเจาะจงว่าหมายถึง
โรงแรมตามความหมายของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 หรือต้องการหมายถึงสถานที่พัก
แรมทุกประเภทด้วยหรือไม่ จึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนในการบังคับใช้กับธุรกิจที่พักแรม
ที่ไม่ใช่โรงแรม 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ 
และจ านวนที่จอดรถยนต์ บัญญัติใช้ค าว่า “โรงแรม” นั้นยังมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจน เพราะไม่สามารถ
ระบุเจาะจงได้ว่า หมายถึงโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เท่านั้น หรือหมายความ
รวมถึงสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมประเภทอ่ืนด้วย ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนใน
การบังคับใช้กฎหมาย 

3)  มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ  
จากการส ารวจสภาพธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 20 ผู้วิจัยไม่พบว่ามีธุรกิจแห่งใด 

จัดให้มีทางลาดส าหรับรถเข็น ห้องพักพิเศษ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับอุปกรณ์และ
การใช้งานของผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ อีกทั้งไม่พบว่ามีห้องน้ าที่ออกแบบส าหรับผู้พิการ  
หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองล าบาก ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการน ารถเข็นเข้าไป รวมทั้งไม่มีราว
จับอะลูมิเนียมติดผนังส าหรับป้องกันไม่ให้ผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพลื่นล้ม  และไม่มีการติดตั้ง

                                                                 
19  จากการส ารวจธุรกิจรีสอร์ท และบังกะโล ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
20  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
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สัญญาณเสียง และแสงส าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ 
แต่อย่างใด 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณากฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ  
ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีบทบัญญัติ ข้อ 27 ก าหนดให้ โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 
100 ห้องขึ้นไปต้องจัดให้มีห้องพักส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา ให้เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า  
1 ห้องต่อจ านวนห้องพักทุก 100 ห้อง และห้องพักพิเศษดังกล่าวจะต้องอยู่ใกล้บันได ทางหนีไฟ 
และภายในห้องต้องมีสัญญาณบอกเหตุทั้งแสง เสียง และระบบสั่นสะเทือน รวมถึงแผนผังต่าง
สัมผัส หรืออักษรเบรลล์ในทุกห้องพัก บันไดหนีไฟ ทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ และติดสัญลักษณ์ 
ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชราไว้ที่หน้าห้องพักทุกห้อง นอกจากนี้  ข้อ 28 แห่งกฎกระทรวง 
ยังก าหนดให้มีห้องอาบน้ าที่มีฝักบัว อ่างอาบน้ า สิ่งของเคร่ืองใช้ พื้นที่ ที่นั่ง ราวจับแนวนอน  
หรือแนวดิ่ง ตามขนาดและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดว่าสามารถอ านวยความสะดวกและป้องกัน
อันตรายแก่ผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพได้  

โดยผู้วิจัยเห็นว่า ข้อ 27 และข้อ 28 แห่งกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในอาคารส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 เป็นบทบัญญัติที่ดีและมีประโยชน์ 
เพราะจะท าให้นักท่องเที่ยวผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ ซึ่งมีความต้องการพักผ่อนหย่อนใจแต่มีสภาพ
ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ทรุดโทรม เคลื่อนไหวได้ล าบาก ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้ทุกแห่ง
โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองความไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการพักค้างคืนขณะเดินทางท่องเที่ย ว  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 ซึ่งใน
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญเร่ืองการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการ ถึงขนาดบัญญัติไว้เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของพลเมือง กล่าวคือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal 
Declaration of Human Rights 1948) ข้อ 2 ก าหนดห้ามไม่ให้จ าแนกความแตกต่างในเร่ืองชาติก าเนิด 
และข้อ 25 ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่ เพียงพอส าหรับสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ ดี รวมทั้งบริการสังคมที่จ าเป็น และสิทธิความมั่นคงในกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ  
และวัยชรา นอกจากนี้รัฐบัญญัติคนอเมริกันผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ ค.ศ. 1990 (American with 
Disabilities Act 1990-ADA) ข้อ 3 ก าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาที่พักแก่บุคคลทั่วไป
ปฏิเสธที่จะให้บริการเพราะเหตุว่าเขาเป็นผู้พิการ ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.2.1.1 และ 3.2.1.2  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพภายในธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
เพราะข้อ 27 และข้อ 28 มีขอบเขตบังคับใช้เฉพาะโรงแรมที่มีห้องพัก 100 ห้องขึ้นไปเท่านั้น  
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จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในบังคับให้สร้างห้องพักพิเศษ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ทั้งที่ธุรกิจที่พักแรมไม่ว่าประเภทใด ก็ควรมีมาตรการดังกล่าวรับรอง เพื่อให้นักท่องเที่ยว 
ผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ 

ดังนี ้อาจสรุปได้ว่าแม้จะสมมติว่าบทบัญญัติข้อ 27 และข้อ 28 จะมีขอบเขตบังคับใช้กับ
ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้ก็ตาม แต่บทบัญญัติก็ยังมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมผู้พิการและผู้ทุพลภาพ
ทุกประเภท  

4.2.3  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
พ.ศ. 2554 

เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งจุดเด่น 
ของการประกอบธุรกิจที่พักเชิงอนุรักษ์อย่างหนึ่ง คือการจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักท่องเที่ยว
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในขณะที่พักแรม ซึ่งเมื่อพิจารณา มาตรฐานที่  5 ในข้อที่  5  
แห่งประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
พ.ศ. 2554 ซึ่งก าหนดว่ารายการน าเที่ยวจะต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน และมีข้อมูลกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีเจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

ทั้งนี้  ผู้เขียนเห็นว่า “ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว” ผู้ประกอบธุรกิจมักจะก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาเองโดยไม่ค่อยค านึงถึงความปลอดภัย  และความเหมาะสมของเพศและวัย 
ของนักท่องเที่ยวมากนัก เช่นการล่องแก่ง การขับเจตสกี  การขับรถ ATV การปีนเขา ด าน้ า 
ดูปะการัง เป็นต้น  

ส่วน “การยอมรับรายการน าเที่ยวโดยชุมชน”นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าชาวบ้านมักด าเนินธุรกิจ
โฮมสเตย์เช่นเดียวกัน ก็ย่อมมีกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบอย่างเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบใด 
ก็ได้ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และใช้บริการธุรกิจตน จึงท าให้เร่ืองความปลอดภัยอาจ
ถูกเพิกเฉย ด้วยสาเหตุที่คนในชุมชนมิได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน  

โดยจากการส ารวจปัญหาจริง21 ผู้วิจัยพบว่าโฮมสเตย์มักจัดกิจกรรมล่องแก่งซึ่งไม่ได้
ก าชับขอบเขตของการล่องเรือที่แน่นอนให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในเขต
ที่อันตราย เช่น หน้าผาสูง หรือโขดหินอันตรายได้ อีกทั้งยังพบว่าโฮมสเตย์ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น 
ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์อายุของผู้ล่องแก่ง จึงมักพบเด็กวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งก าลังเป็นวัยคะนอง 

                                                                 
21  จากการส ารวจธุรกิจโฮมสเตย์ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557. 
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มักหนีผู้ปกครองมาเช่าที่พักและพายเรือล่องแก่งกัน ยังถือเป็นวัยที่ไม่มีประสบการณ์และ 
ความระมัดระวัง หากถูกคลื่นซัดก็อาจท าให้พลัดตกน้ าบาดเจ็บ  หรือเสียชีวิตได้  นอกจากนี้ 
นักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง22 ให้สัมภาษณ์ว่าโฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่เคยใช้บริการในจังหวัดกาญจนบุรี  
จัดกิจกรรมทางน้ าโดยใช้เรือยางพานักท่องเที่ยวไปปล่อยกลางทาง แล้วให้นักท่องเที่ยวลอยไปตาม
กระแสน้ าแรง ๆ จากนั้นจะมีคนขับเรือไปรับที่ปลายทาง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นกิจกรรม 
ที่อันตราย เพราะถ้าคนของโฮมสเตย์ขับเรือไปรับไม่ทันก็อาจท าให้นักท่องเที่ยวลอยตกหน้าผา 
หรือกระแทกกับโขดหินได้ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวไม่มีที่ยึดเกาะเพื่อต้านกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยว  

ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างของกิจกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์  ในอ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงครามมักจัดขึ้น คือ กิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งห้อยซึ่งต้องล่องเรือชมในช่วงเวลาเย็น
จนถึงพลบค่ า และต้องเป็นช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูกาล
ผสมพันธุ์ของหิ่งห้อย ท าให้นักท่องเที่ยวมองเห็นแสงกระพริบของหิ่งห้อยบนต้นล าพูได้สวยงาม
และชัดเจนอย่างมาก23 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรมนี้มีความอันตรายเพราะผู้ขับเรือจะต้องดับเคร่ืองยนต์ 
และดับแสงไฟทุกประเภทเพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นแสงกระพริบของหิ่งห้อยบนต้นล าพูได้อย่าง
ชัดเจนซึ่งอาจท าให้เรือล าอ่ืนที่ขับผ่านมาไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีเรือจอดอยู่  เป็นเหตุให้พุ่งชนเรือ 
ของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดการจมน้ าเสียชีวิตได้ 

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการ
ท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ที่ก าหนดให้มีการยอมรับรายการน าเที่ยวโดย 
ชุมชนนั้น ยังไม่มีผลเป็นการป้องกันอันตรายจากการจัดกิจกรรมของที่พักแรมได้มีประสิทธิภาพ
มากนัก เพราะในชุมชนเดียวกัน ย่อมมีกิจกรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นน ารายได้มาสู่
ธุรกิจของตน เช่นนี้ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์แต่ละแห่งก็ย่อมเห็นแก่ประโยชน์ที่จะได้รับ  
จนละเลยความปลอดภัยเช่นเดียวกัน 
 
4.3  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายด้านสุขอนามัยของธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต่างก็ไม่ต้องการได้รับ 
ทุกข์ภัย เช่นนี้ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้อง
ท าให้เกิด “สุขอนามัยในที่พักแรม” ซึ่งหมายถึง การท าให้ที่พักแรมอยู่ในสภาพที่สะอาด และ
ปราศจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ (Cleaning and Sanitizing)  
                                                                 

22  หนึ่งฤทัย เกียรติถาวร (การส่ือสารระหว่างบุคคล 3 พฤศจิกายน 2557). 
23  รอบรู้ก่อนเที่ยวอัมพวา. สืบค้น 25 กรกฎาคม 2557, จาก  

http://www.fonhomestay.com/catalog.php?category=22ชมหิ่งห้อยที่อัมพวา 
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 4.3.1  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่ได้อยู่ในสถานะ “โรงแรม” ตามนิยามมาตรา 4 (3) 

แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ธุรกิจโฮมสเตย์  รีสอร์ท บังกะโล ที่พักบริการ
อาหารเช้า เกสต์เฮาส์ ที่พักบนเรือแบบบ้าน เต็นท์ เป็นต้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ข้างต้น จึงไม่มีมาตรการด้านสุขอนามัย และการป้องโรคติดต่อมาใช้บังคับกับธุรกิจดังกล่าวได้ 

1)  มาตรการด้านสุขลักษณะ และอนามัยภายในที่พักแรม 
นักท่องเที่ยวหลายท่านที่เคยใช้บริการธุรกิจรีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ และบังกะโล

ได้ให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าผ้าเช็ดตัว และผ้าปูที่นอนสกปรก ห้องพักอับชื้น พื้นห้องไม่สะอาดเหมือน
ไม่ถูกปัดกวาดเช็ดถูเป็นประจ า มีกลิ่นอับของบุหร่ี มีแมลงสาบตัวใหญ่ในห้องพัก ห้องน้ ามีกลิ่น
เหม็นอับ ฝักบัวอาบน้ าขึ้นสนิม ซึ่งจากที่ผู้วิจัยได้ส ารวจปัญหาจริง 24 ก็พบที่พักแรมที่ไม่ใช่ 
โรงแรมหลายแห่ง วางฟูกนอนติดกับพื้นหน้าห้องน้ า  มีจอมปลวกขึ้นในห้องน้ า  ผ้าปูที่นอน 
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมอาบน้ าไม่ได้ซักท าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคปลอกหมอนอย่างถูกวิธี 
ก่อนที่จะใช้รับรองนักท่องเที่ยวชุดใหม่ โดยนักท่องเที่ยวผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง25 ให้ความเห็นว่า
การเปลี่ยนหรือท าความสะอาดที่นอน หมอน มุ้ง และเคร่ืองนุ่งห่มของโฮมสเตย์แบบชาวบ้าน  
มักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การใช้ไม้ตีผ้า  ใช้สบู่ซักผ้า  ผึ่ งลม หรือตากลมแทนการซัก  
หรือใช้แรงงานคน จึงไม่สะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ดีเท่ากับการใช้เคร่ืองซักผ้า หรือผงซักฟอก 
ในการซัก ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
พักจ านวนมาก และต่อเนื่องติดต่อกัน ท าให้ผู้ประกอบการไม่มีเวลาซักท าความสะอาดที่นอน  
ซึ่งบางแห่งอาจใช้วิธีสะบัดผ้าปูที่นอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง26 ให้สัมภาษณ์ว่า
ยังพบคราบน้ าลาย กรวดทรายที่ติดตัวผู้ เข้ าพักคนก่อนที่ได้ไปเล่นน้ าทะเลมาหรือกลิ่นอับ 
ในตัวเนื้อผ้า ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเคร่ืองนอน และเคร่ืองนุ่งห่มดังกล่าวมีลักษณะเป็นของใช้
ส่วนตัวที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับเนื้อตัวร่างกายของผู้ใช้โดยตรง หากไม่ผ่านการซักท าความสะอาด 
ที่ถูกต้อง ก็อาจท าให้เกิดการติดต่อของโรคผิวหนัง โรคกลากเกลื้อน โรคเชื้อรา หรือแพร่ระบาด 
ของเชื้อโรคมาสู่นักท่องเที่ยวได้  

นอกจากนี้ ปัญหาที่เป็นภัยเงียบของที่พักแรมเกือบทุกแห่ง คือตัวเรือด (Bed Bug)  
ที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามฟูก รอยเย็บ ตะเข็บของเตียงนอน และอาศัยรวมกับฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ตาม

                                                                 
24  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
25  นิติกร ดวงตาเวียง (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557). 
26  วิไล เสียงเพราะ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2557). 
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เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง27 ให้สัมภาษณ์ว่าเคยพักที่โฮมสเตย์แบบพักกับชาวบ้าน
จริง ๆ ห้องนอนมีฝุ่นเยอะมาก ท าให้จามตลอดทั้งคืน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดจากการขาดความเอาใจ
ใส่เร่ืองความสะอาดของเคร่ืองนอนไม่เคยมีการน าเคร่ืองนอนซึ่งไม่สามารถซักได้ เช่น เตียง ฟูก 
หมอน มุ้ง ออกไปตากแดด หรือผึ่งลมเพื่อก าจัดตัวเรือด ตัวไร ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวถูกตัวเรือด
กัดเป็นผื่นคัน หรือได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบที่ถ่ายทอดจากตัวเรือดมาสู่คนได้ รวมทั้งอาจท าให้
นักท่องเที่ยวเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่นโรควัณโรค โรคปอดอักเสบ หรือโรคไข้หวัดใหญ่ 
เป็นต้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่  2.7.3 ซึ่งหากเป็นสหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญกับปัญหา
ดังกล่าว โดยมีกฎหมายตัวเรือด (State Bed Bug Laws) แห่งมลรัฐมินเนโซต้า ก าหนดให้โรงแรม  
โมเต็ลหรือที่พักแรมอ่ืน ๆ ต้องจัดหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด  โดยต้องผ่าน 
การอนุญาตโดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าที่พักแรมนั้นมีสภาพที่แน่ใจได้ว่าปลอดภัย  
จากตัวเรือด 

ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยพิจารณาสาเหตุของปัญหาใคร่วิเคราะห์ได้ว่า  ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมไม่ได้อยู่ในบังคับของมาตรา 34 (7) ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้จัดการ
โรงแรมมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมให้เป็นไปตาม
กฎหมายสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่นนี้ ธุรกิจที่พักแรมดังกล่าวจึงไม่มี
มาตรการทางกฎหมายบังคับเร่ืองของสุขลักษณะและอนามัยภายในที่พักแรม ซึ่งเมื่อพิจารณา
มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ พบว่าในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีระเบียบจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์  (Regulations for the Management of Home Stay Facilities) 
มาตราที่ 28 ก าหนดให้โฮมสเตย์ต้องรักษาความเป็นระเบียบและความสะอาดทั้งภายในและบริเวณ
รอบ ๆ โฮมสเตย์ โดยท าความสะอาด และผลัดเปลี่ยนที่นอนหมอนมุ้งในห้องพักแขกเป็นชุดใหม่
หลังมีการใช้งานทุกคร้ัง นอกจากนี้  ในสหรัฐอเมริกามีระเบียบการสูบบุหร่ีแห่งมลรัฐยูทาห์ 
(Smoking Regulations in Utah) ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโมเต็ล ที่พักแบบบริการอาหารเช้า 
หรือสถานที่ อ่ืน ๆ ที่อ านวยความสะดวกด้านที่พักให้จัดแบ่งห้องสูบบุหร่ี (Smoking-Allowed 
Room) และห้องปลอดบุหร่ี (Non-Smoking-Allowed Room) และต้องมีการท าความสะอาดพรม  
ที่นอน ม่าน ที่ดูดซับอณูของควันบุหร่ีในห้องพักให้หมดจดอย่างสมบูรณ์  

นอกจากนี้  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 28 ผู้วิจัยได้พบว่าธุรกิจ 
โฮมสเตย์แบบชาวบ้านหลายแห่ง ให้นักท่องเที่ยวใช้รวมห้องน้ ารวมกันซึ่งไม่ได้แบ่งแยกชาย 
                                                                 

27  กรอนันต์ จิตต์อรุณวรรณ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557). 
28  จากการส ารวจธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 -12 สิงหาคม  

พ.ศ. 2557. 
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และหญิง เช่นนี้หากเป็นธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จะอยู่ภายใต้บังคับ
ของข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 
ก าหนดให้ โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ า และห้องส้วมในส่วนที่ใช้บริการสาธารณะ โดยจัดแยกส่วน
ส าหรับหญิงและชาย แต่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ยังขาดมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้เร่ือง
สุขอนามัยของห้องน้ ารวม  

ในเร่ืองระบบระบายอากาศในห้องพัก ผู้วิจัยพบธุรกิจโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง29 มีการใช้ไม้
ปิดกั้นบริเวณส่วนล่างของหน้าต่างไว้เพื่อไม่ให้มีการใช้งานหน้าต่างเหล่านั้นได้ เน่ืองจากผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องการป้องกันไม่ให้คนร้ายงัดแงะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินภายในห้องพัก  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 
การออกแบบให้หน้าต่างมีลักษณะถูกปิดอย่างถาวรไม่สามารถเปิดและปิดได้  อาจท าให้ในกรณี 
ที่นักท่องเที่ยว จ าเป็นต้องใช้หน้าต่างเป็นทางออกฉุกเฉิน เช่นกรณีที่เกิดเพลิงไหม้บริเวณประตู 
นักท่องเที่ยวอาจส าลักควันไฟและได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  รวมทั้งในกรณีที่เคร่ืองปรับอากาศ
หยุดท างาน เช่นไฟฟ้าดับ หรือมีการตั้งเวลาไว้โดยบังเอิญ ก็จะท าให้ออกซิเจนในห้องพักมีปริมาณ
ลดลง จนท าให้นักท่องเที่ยวขาดอากาศหายใจเสียชีวิตภายในห้องพักได้  และจากการส ารวจปัญหา 
ผู้วิจัยยังพบอีกว่ามีธุรกิจโฮมสเตย์หลายแห่ง30 ไม่มีระบบระบายอากาศในห้องน้ า เช่น ไม่ได้ติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศ ไม่มีช่องลมหรือช่องหน้าต่างส าหรับให้อากาศผ่านเข้าออกได้  ซึ่งอาจท าให้
นักท่องเที่ยวเป็นลมหมดสติ หรือขาดอากาศหายใจในขณะอาบน้ า และท ากิจธุระส่วนตัวได้       

ผู้วิจัยใคร่วิเคราะห์ว่าหากเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จะอยู่ใน
บังคับข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงที่ก าหนดให้อาคารส าหรับใช้เป็นโรงแรมต้องมีระบบระบายอากาศ  
ที่ถูกสุขลักษณะ เช่นนี้ที่พักแรมดังกล่าวจึงขาดมาตรการทางกฎหมายควบคุมเร่ืองระบบระบาย
อากาศ ซึ่งหากเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีระเบียบจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ 
โฮมสเตย์ (Regulations for the Management of Home Stay Facilities) มาตรา 9 ก าหนดให้ห้องพัก 
และห้องน้ าแต่ละห้องต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ ซึ่งตามแนวคิดจัดการด้านสุขอนามัย 
ของธุรกิจที่พักแรม ในหัวข้อที่ 2.7.1 นั้น ห้องนอน ห้องน้ าควรออกแบบให้มีระบบระบายอากาศ
โดยวิถีธรรมชาติ  (Natural Ventilation) กล่าวคือมีประตู  หน้าต่าง ช่องระบายลมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของพื้นที่แห่งนั้น หรืออาจใช้วิธีระบายอากาศด้วยเคร่ืองมือกล (Mechanical Ventilation) 

                                                                 
29  จากการส ารวจธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 -12 สิงหาคม  

พ.ศ. 2557. 
30  จากการส ารวจธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 -12 สิงหาคม  

พ.ศ. 2557. 
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เช่นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อช่วยให้เกิดการถ่ายเทของอากาศและระบายกลิ่นอับใน  
ห้องพักได้  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากประเทศไทยมีบทบัญญัติควบคุมด้านสุขอนามัยธุรกิจที่พักแรม 
ที่ไม่ใช่โรงแรมเหมือนเช่นสหรัฐอเมริกา หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ย่อมเป็นประโยชน์ 
ในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปว่าการที่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ย่อมท าให้ขาดมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลเร่ือง
ความสะอาดของเคร่ืองนอน หมอน มุ้ง หรือเคร่ืองนุ่งห่มที่ต้องใช้สัมผัสใกล้ชิดกับเนื้อตัวร่างกาย
ของนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก และขาดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด ระบบระบายอากาศ 
รวมทั้งสุขอนามัยของห้องอาบน้ ารวม 

2)  มาตรการป้องกันโรคติดต่อภายในที่พักแรม 
ในปัจจุบันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  หรือโรคซาร์ส (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(Ebola Virus Dicease-EVD) ก าลังสร้างความ
หวั่นวิตกให้กับนักท่องเที่ยว และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่จากการส ารวจปัญหา
จริง ผู้วิจัยไม่พบธุรกิจที่พักแรมแห่งใดจัดวิธีตรวจสอบ หรือป้องกันการแพร่ระบาดด้วยแอลกอร์
ฮอร์เจล หรือสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการไอจามรดใส่กัน ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาสาเหตุของปัญหา
แล้ววิเคราะห์ได้ว่าหากเป็นธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จะมีบทบัญญัติ
มาตรา 39 (3) ซึ่งก าหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ให้ผู้จัดการโรงแรมอาจปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์
จะเข้าพักและมาตรา 39 วรรคท้าย ก าหนดว่า ในกรณีดังกล่าวถ้าผู้จัดการรับบุคคลนั้นเข้าพักจะต้อง
แจ้งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทราบด้วย 

ทั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า บทบัญญัติข้างต้นนั้นมีประโยชน์ เพราะตามมาตรา 39 (3)  
เป็นการบังคับให้ผู้จัดการโรงแรมใช้ความระมัดระวังสอดส่องว่านักท่องเที่ยวมีอาการของโรคติดต่อ
อันตรายหรือไม่ และมีการใช้ถ้อยค าว่า “อาจ” ปฏิเสธไม่รับเข้าพัก ตามมาตรา 39 (3) ผู้วิจัยเห็นว่า
การให้อ านาจตัดสินใจแก่ผู้จัดการโรงแรมเช่นนี้  จะสร้างความยืดหยุ่นเหมาะสมว่านักท่องเที่ยวที่มี
อาการของโรคติดต่อนั้นมีความรุนแรงถึงขนาดแพร่เชื้อโรคให้แก่นักท่องเที่ยวผู้อ่ืนทั่วโรงแรม
หรือไม่ ส่วนมาตรา 39 วรรคท้ายที่ก าหนดว่า “ในกรณีที่ผู้จัดการรับบุคคลนั้นเข้าพัก ให้ผู้จัดการ
โรงแรมมีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อทราบนั้น” ถ้าเป็นกรณีที่นักท่องเที่ยวอยู่ในระยะฟักไข้ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซึ่งเพิ่งจะปรากฏอาการของโรคภายหลังจากที่ผู้จัดการ
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โรงแรมรับเข้าพักแล้ว เช่นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าด าเนินการป้องกัน
โรคติดต่อ จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปสู่นักท่องเที่ยวผู้อ่ืนได้อย่างทันท่วงที 

โดยธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตราทั้งหมดข้างต้น  
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ พบว่าธุรกิจที่พัก
แรมเชิงอนุรักษ์ส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฮมสเตย์ มักอาศัยการต้อนรับแบบชาวบ้าน ด าเนินการ
ง่าย ๆ ไม่ต้องมีขั้นตอนใด ๆ เพียงแค่ติดต่อขอเช่าห้องพักค้างคืน และช าระเงินครบถ้วน เจ้าของบ้าน
ก็ยื่นกุญแจห้องให้ทันที หรือในธุรกิจที่พักแรมบางแห่งขอดูแค่ใบโอนเงินค่าห้องพักที่ได้จอง
ล่วงหน้าจากเว็บไซต์จองที่พักในอินเตอร์เนต ก็สามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลย โดยไม่ได้ใส่ใจว่า 
แขกผู้มาพักมีอาการของโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง31 ให้สัมภาษณ์ว่าเคยใช้บริการโฮมสเตย์แบบชาวบ้าน 
มุ้งเก่า และมีรูโหว่ ไม่ได้เย็บซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี จึงท าให้นักท่องเที่ยวและเพื่อนชาวต่างชาติ
ที่พักด้วยกัน ถูกยุงกัดตลอดทั้งคืน และใน www.agoda.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์รับจองที่พักพบ 
ข้อร้องเรียนว่าที่พักแรมเชิงนิเวศหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่ในป่า หรือใกล้แหล่งน้ า แม่น้ า ล าคลอง มีฝนตก
ชุก เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล มียุงเยอะมาก ไม่มีมุ้งกันยุง หรือมุ้งลวด อีกทั้งบานประตู และ
หน้าต่างปิดได้ไม่สนิทท าให้มียุงเข้าไปในห้องพัก  

เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมาย ผู้วิจัยพบว่าโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาเลเรีย 
เป็นโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งหาก
นักท่องเที่ยวถูกยุงลายที่เป็นพาหะของโรคกัดอาจท าให้นักท่องเที่ยวได้รับเชื้อของโรคไข้เลือดออก 
ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่นซึ่งท าให้เจ็บป่วยไม่สบายซึ่งบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  ทั้งนี้ กรณี
ของโรงแรมจะมีมาตรา 34 (7) ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลด้าน
สุขลักษณะและอนามัยของโรงแรม จึงท าให้ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทต้องจัดมาตรการป้องกัน
ลูกน้ า ยุงลาย ท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้มีน้ าขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง และมีการ
ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขให้ช่วยพ่นยา หรือสารเคมีเพื่อก าจัดยุงลายภายใน
โรงแรมด้วย แต่เนื่องจากธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 34 (7) จึงท าให้
ขาดมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานที่พักแรม ซึ่งหากเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จะมีระเบียบส าหรับจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์  (Regulations for the Management 
of Home Stay Facilities)  ข้ อ9  ก าหนดว่ าโฮมส เตย์ ห รือที่ พั กแบบชาวบ้ านจะต้อง รักษา

                                                                 
31  กรอนันต์ จิตต์อรุณวรรณ (การส่ือสารระหว่างบุคคล,4 พฤศจิกายน 2557). 
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สภาพแวดล้อมภายในโฮมสเตย์ เช่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยุง แมลงสาบ หนู และ
พาหะน าโรคต่าง ๆ รวมถึงจะต้องท าลายแหล่งเพาะพันธุ์เหล่านั้นด้วย 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ขาดมาตรการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในสถานที่พักแรม และขาดบทบัญญัติที่ให้อ านาจตัดสินใจแก่ผู้จัดการที่พักว่าจะรับ
หรือปฏิเสธนักท่องเที่ยวตามความรุนแรงของอาการ ตลอดจนขาดการก าหนดหน้าที่แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรคติดต่อ เพราะเหตุที่ว่าธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่ใน
บังคับของมาตรา 34 (7) และมาตรา 39 (3) และวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

4.3.2  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ปัญหาข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว ใน www.agoda.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์รับจองที่พัก

แรม พบว่าห้องอาหารของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักมีแมลงวันเยอะมาก ผู้ดูแลที่พักไม่ได้
ใช้พลาสติก (Plastic Wrap) หรือฝาปิดภาชนะที่บรรจุอาหารเช้าเหล่านั้นปล่อยให้มีแมลงวันตอม 
และยังพบว่ามีการจัดเตรียมอาหารเช้าไว้ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงเวลาเที่ยงวันโดยไม่มีการอุ่นอาหาร
หรือเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่ เหมาะสม  อีกทั้งยังไม่มีคนครัวคอยประจ าในห้องอาหาร  
หรือจัดไมโครเวฟส าหรับให้นักท่องเที่ยวอุ่นอาหารด้วยตนเอง  จึงอาจท าให้อาหารบูดเน่าได้  
ซึ่งมีการร้องเรียนว่าอาหารเช้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง นมที่ใช้ส าหรับผสมกับกาแฟบูดเสีย ซึ่งอาจท า
ให้นักท่องเที่ยวเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษได้  นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
ท่านหนึ่ง32 ได้เล่าว่าเคยรับประทานอาหารที่โฮมสเตย์ท้องถิ่นจัดมาให้  เจ้าของบ้านใช้ภาชนะ
พลาสติกที่มีอายุการใช้งานนานมากแล้ว จนเป็นสีเหลืองเก่า ๆ และเหมือนล้างไม่สะอาดสะสมกัน
เป็นเวลานาน ซึ่งเมื่อผู้วิจัยลงส ารวจสภาพปัญหาจริง33 ก็พบว่ามีการใช้ขวดน้ าดื่มขนาดใหญ่ซึ่งมี
อายุการใช้งานที่เก่ามากแล้วมารองน้ าประปาแล้วตั้งกองไว้บนพื้นดิน ส าหรับใช้ประกอบอาหาร 
และบริการใส่ตู้น้ าดื่มให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแหล่งสะสมอาหารเช่นนี้ไม่ถูกสุขลักษณะ
และอนามัยแก่นักท่องเที่ยว  

โดยเมื่อพิจารณามาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พบว่ามีการให้
อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจ าหน่าย การเก็บรักษา การสะสมอาหาร รวมถึงภาชนะ อุปกรณ์  
น้ าใช้ และของใช้อ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่ดี เพราะบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาใจใส่ 
รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของนักท่องเที่ยว แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ก าหนด “ระยะเวลา” 
                                                                 

32  แหล่งเดิม. 
33  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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ที่แน่นอนส าหรับการจ าหน่ายอาหาร เพราะอาหารที่ปรุงสุกแล้วโดยทั่วไปจะมีเวลาที่แบคทีเรียใช้
ระยะเวลาเจริญเติบโตแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังไม่มี “การก าหนดเวลาส าหรับภาชนะ และอุปกรณ์
ที่ใช้เก็บสะสมอาหาร” ซึ่งเมื่อภาชนะบรรจุอาหารและน้ าดื่มได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว  
อาจมีการหลุดร่อนของสารเคลือบพลาสติกต่าง ๆ และอาจสะสมในร่างกายของผู้บริโภคได้จึงควร
มีการเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ว่าต้องใช้งานไปจนกระทั่งแตกหักแล้วจึงเปลี่ยน  

ทั้งนี้  หากเป็นสาธารณรัฐมัลดีฟส์  จะมีระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว  (Regulation on the Protect and Conversation of 
Environment in Tourism Industry) ก าหนดไว้ในข้อ 6.5 ว่าน้ าดื่มจะต้องกักเก็บไว้อย่างปลอดภัย 
ด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ซึ่งคุณภาพของน้ าดื่มจะต้องไม่ต่ ากว่าค่าที่ก าหนดไว้โดย
หน่วยงานผู้มีอ านาจ นอกจากนี้ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีระเบียบจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของโฮมสเตย์  (Regulations for the Management of Home Stay Facilities)  มาตรา  9  
ได้ก าหนดว่า คุณภาพของน้ าดื่มจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดของมาตรฐานที่ใช้บังคับกัน  
และมาตรา 28 ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์จะต้องตรวจสอบเร่ืองสุขอนามัย  และความปลอดภัย 
ของเคร่ืองดื่มและอาหารที่ได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าพัก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่ดี  เพราะน้ ามี
ความจ าเป็นต่อการบริโภค น้ าดื่มที่บริการให้แก่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ 
และได้มาตรฐานความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค จุลินทรีย์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวผู้มาพักต้องเจ็บป่วยจากโรคที่มีน้ าเป็นสื่อ (Water Borne Diseases) ตามที่ได้
กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.7.3 เร่ืองหลักการจัดสุขอนามัยที่ดีในที่พักแรม 

ส่วนเร่ืองน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค มีนักท่องเที่ยวท่านหน่ึง34 ให้สัมภาษณ์ว่าเคยใช้บริการ
รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริเวณนั้นมีกิจการประปาเข้าถึงแล้ว แต่เจ้าของธุรกิจต้องการประหยัดต้นทุน 
จึงสูบน้ าบาดาลขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวใช้อาบช าระล้างร่างกาย โดยไม่ผ่านการกรอง หรือฆ่าเชื้อ  
ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดอาการแพ้เป็นผื่นคันถึง 2-3 วัน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่พบว่ามีบทบัญญัติใดก าหนดเร่ืองคุณภาพ และวิธีการท าให้น้ ามีความ
สะอาด หรือข้อจ ากัดการใช้น้ าบาดาล ซึ่งข้อ 6.1 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว  (Regulation on the Protect and Conversation of 
Environment in Tourism Industry)  ได้ก าหนดห้ าม รีสอร์ทท ากิจกรรมใดที่ อาจก่อให้ เกิ ด 
การปนเปื้อนต่อแหล่งกักเก็บน้ า และห้ามน าน้ าบาดาลที่อยู่ใต้รีสอร์ทมาใช้เป็นน้ าอุปโภคบริโภค
ส าหรับแขกผู้มาพัก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า น้ ามีความจ าเป็นต่อการอุปโภคในธุรกิจที่พักแรม จึงต้องไม่ท า

                                                                 
34  วลาลัย โยชนะ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 พฤศจิกายน  2557). 
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ให้นักท่องเที่ยวได้รับความเจ็บป่วยจากโรคที่มีน้ าเป็นสื่อกลาง ซึ่งแม้ประเทศไทยอาจมีการยอมรับ
ให้ใช้น้ าจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กิจการประปาสาธารณะได้ เช่น น้ าฝน บ่อน้ า แม่น้ า เพราะเป็นวิถี
ชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ แต่ในปัจจุบันแหล่งน้ ามีการปนเปื้อนของมลพิษ ขยะมูลฝอย
จ านวนมาก ไม่สะอาดบริสุทธ์เท่าที่ควร เช่นนี้รัฐควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม โดยเฉพาะที่พักเชิงนิเวศให้มีการปรับปรุงคุณภาพของน้ าให้ดีก่อน
น ามาให้แขกผู้มาพักใช้ เช่นน าไปต้ม กรอง ใช้สารส้มแกว่งให้ตกตะกอน หรือผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
วิธีใด ๆ เสียก่อน 

ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปว่า มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ได้
บัญญัติเร่ืองก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการจ าหน่ายอาหาร และยังไม่มีก าหนดเวลาส าหรับ 
การใช้ภาชนะบรรจุ หรือสะสมอาหารและน้ าดื่ม ท าให้นักท่องเที่ยวพบความเสี่ยงต่อการบริโภค
อาหารบูดเน่า เกิดแบคทีเรีย หรือได้รับอันตรายจากสารเคลือบพลาสติกที่หมดอายุการใช้งาน 
หลุดร่อนเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังไม่มีการก าหนดเร่ืองคุณภาพ และ
วิธีการท าให้น้ ามีความสะอาด หรือข้อจ ากัดในการใช้น้ าที่ไม่ได้มาจากการประปาสาธารณะ เช่น  
น้ าบาดาล น้ าฝน น้ าบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดอาหารเจ็บป่วยจากโรคที่มีน้ าเป็น
สื่อกลาง  

4.3.3  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
ปัญหารุนแรงที่ก าลัง เป็นที่หวั่นวิตกของนานาชาติ  และอาจมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease-EVD) 
ซึ่งก าลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศกีนี  ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศ เพิ่ ม เติมโรคดั งกล่ าวให้ เป็นโรคติดต่อ อันตราย ไว้ ในข้อ  50  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังก าหนดให้
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome) ให้เป็น
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 
เพราะจัดว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายที่มีอาการรุนแรง แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางท าให้มี
ผู้ป่วยและเสียชีวิตจ านวนมากในเวลาต่อมา       

จากการส ารวจมาตรการป้องกันโรคติดต่อของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 35 พบว่าเกือบ
ทุกแห่งไม่มีการตรวจสอบนักท่องเที่ยวก่อนที่จะรับเข้าพักว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวหรือไม่  

                                                                 
35  จากการส ารวจธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักท่องเที่ยวจองที่พักแรมผ่านระบบออนไลน์และช าระเงิน  
ทางธนาคารไว้ล่วงหน้าแล้ว  ย่อมผูกพันให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องรับและให้บริการ
นักท่องเที่ยวตามสัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อมาถึงที่พัก ผู้ประกอบธุรกิจก็จะขอตรวจดูใบเสร็จช าระ
เงิน จากนั้นก็จะยื่นกุญแจให้เข้าพักได้ทันที โดยไม่ได้สังเกตอาการของนักท่องเที่ยว หรือตรวจสอบ
ว่าเป็นชาติที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นเบื้องต้น เช่นการกวดขันให้ใช้แอลกอร์ฮอร์เจลส าหรับฆ่าเชื้อโรค 
หรือหน้ากากปิดจมูกเพื่อป้องกันการไอรด และจามใส่กันเป็นต้น 

ดังนี้  ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. 2523 ยังไม่มีบทบัญญัติ 
ที่ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้ง
ความ ไว้เป็นเบื้องต้น เช่นมาตรการให้ธุรกิจที่พักแรมกวดขันให้นักท่องเที่ยวใช้แอลกอร์ฮอร์เจล 
ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เป็นต้น 
 
4.4  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 

ธุรกิจที่พักแรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือไม่ใช่โรงแรมตามนิยาม 
ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ต่างก็จ าเป็นต้องถูกควบคุมโดยมาตรการทางกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น เพราะลักษณะของการด าเนินงานภายในที่พักแรมจะต้องก าจัดสิ่งปฏิกูล 
เศษอาหาร ขยะ หรือของเสียต่าง ๆ อันอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ธุรกิจ 
ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมส่วนมาก มักเป็นที่พักแรมเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ  จึงต้องอาศัย
ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ โดยการด าเนินงาน
ย่อมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพึ่งพาพื้นที่ทางธรรมชาติซึ่งมีลักษณะ “เปราะบาง (Fragile)” จึงอาจท า
ให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย หรือท าให้เสื่อมโทรม สร้างมลพิษที่ย่ าแย่อย่างต่อเนื่องได้ง่ายกว่าธุรกิจ
โรงแรมซึ่งมักตั้งอยู่ในเขตเมือง 
 4.4.1  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

การที่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล ลอดจ์ เกสต์
เฮาส์ บ้านพักบนเรือ ไม่มีสถานะเป็นโรงแรมตามนิยามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.  2547 จึงท าให้ไม่อยู่ ในบังคับของ  มาตรา34 (9) ที่ก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมหรือ
ผู้ประกอบการ โรงแรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ได้ทราบว่าที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมหลายแห่งไม่มีการคัดแยกขยะเปียก  
ขยะแห้ง และขยะอันตราย และไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย แต่ยังปล่อยน้ าทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ า 
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ล าคลอง ล าธาร หรือชายหาดโดยตรง เช่น กรณีบ้านพักบนแพ นักท่องเที่ยวผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง36 
เห็นผู้ประกอบธุรกิจทิ้งเศษอาหารและน้ ามันใช้แล้วลงไปในท่อที่ต่อลงสู่แม่น้ าโดยตรง ซึ่งท าให้
แม่น้ าบริเวณนั้นสกปรก เปื้อนไปด้วยคราบน้ ามัน ท าลายทัศนียภาพ และระบบนิเวศของสัตว์น้ าใน
บริเวณนั้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้บ่อกักเก็บปฏิกูลในที่พักแรม มักไม่ค่อยถูกล้างหรือถูกสูบขึ้นมา
ก าจัด ท าให้เกิดตะกอน อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยวผู้มาพักและชาวบ้านที่ต้องอาศัยอยู่
ในบริเวณเดียวกัน   

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ยังขาดบทบัญญัติที่ใช้ก าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือผู้ประกอบธุรกิจต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เนื่องจากธุรกิจดังกล่าว 
ไม่มีสถานะเป็นโรงแรมจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547                                                                                                                                                                        
 4.4.2  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เมื่อพิจารณามาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งก าหนดห้ามการถ่ายเท 
ทิ้ง สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอยนอกจากที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้  และก าหนดให้มีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูล และขยะมูลฝอยภายในสถานที่เอกชน ซึ่งหมายถึงสถานที่และบริเวณของธุรกิจที่พักแรม 
ที่ไม่ใช่โรงแรม นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  5/2538 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  
พ.ศ. 2553) ได้ก าหนดให้สถานประกอบการให้เช่าพักที่ไม่เข้าข่ายโรงแรมมีระบบรองรับขยะมูล
ฝอยที่ได้สุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอ   

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติทั้งสองมาตราข้างต้นเป็นการจัดระบบสุขาภิบาลที่ป้องกัน
มิให้เกิดโรคติดต่อแพร่ระบาด และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เพียงแต่บทบัญญัติดังกล่าวยัง
ขาดมาตรการที่ส าคัญ คือ “การคัดแยกขยะ” เพราะเมื่อผู้วิจัยศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม พบว่าธุรกิจส่วนมากมักรวบรวมขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งจากการใช้บริการ
ของลูกค้าใส่ในถุงด าแล้วน าไปวางที่จุดทิ้งขยะของเทศบาล ซึ่งขั้นตอนนี้ยังไม่มีความเพียงพอ 
เพราะการด าเนินงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ควรต้องมีการคัดแยกประเภทของขยะเปียก 
ขยะแห้ง ขยะติดเชื้อ และขยะที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีเสียก่อน เพื่อให้มีวิธีการท าลายที่เหมาะสมกับ
สภาพของขยะ ซึ่งหากเป็นสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จะมีข้อ 5.1 ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Regulation on the Protect and Conservation of 
Environment in Tourism Industry) ก าหนดไว้ว่า อาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งของเน่าเปื่อย พลาสติก แก้ว 
เศษเหล็ก กระป๋อง ขยะเป็นพิษ หรือเป็นอันตราย จะต้องถูกแยกไว้ในถังขยะตามแต่ละประเภท 

                                                                 
36  กรอนันต์ จิตต์อรุณวรรณ (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557). 
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โดยมีฝาปิดอย่างมิดชิด และระเบียบข้อ 7 ก าหนดหลักการก าจัดสิ่งปฏิกูลจะต้องใช้วิธีที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งห้ามระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวจากห้องน้ าลงสู่ผิวดิน 
หรือสูบไปทิ้งในหนองน้ า บึง หรือทะเลสาบ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  5/2538 ยังขาดมาตรการ “คัดแยกขยะ” ตามแต่ละประเภท  
เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งของเน่าเปื่อย พลาสติก แก้ว ขยะเป็นพิษ เป็นต้น และขาดมาตรการก าหนด
หลักการก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ใช้วิธีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วย
ก าหนดวิธีท าลายขยะและสิ่งปฏิกูลจากธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมให้เกิดความเหมาะสมและ 
ไม่เกิดการปนเปื้อน สร้างมลพิษ หรือท าลายสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่พักแรม 
 4.4.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1)  การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษโดยตรง เพราะต้องมีการปล่อย

น้ าเสีย น้ าทิ้ง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการใช้บริการของนักท่องเที่ยว และการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจ  ด้วยเหตุนี้มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้ าจากแหล่งก าเนิด เช่น 
การควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษทางน้ าจากแหล่งก าเนิดสู่สิ่งแวดล้อม 
ไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ืองการก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซึ่งมีสาระส าคัญว่า “อาคารประเภท ค 
โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 
60 ห้อง” ซึ่งในกรณีไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนดตามมาตรา 70 วรรค 1 แต่หากเป็นกรณีที่มีระบบบ าบัดน้ า
เสีย หรือระบบก าจัดของเสียอยู่แล้ว ให้อ านาจเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบดังกล่าว ซึ่งหากไม่สามารถบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียได้ตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิด เชน่นี ้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดจะต้องมีหน้าที่ด าเนินการแก้ไข
หรือปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด ตามมาตรา 70 วรรค 2 

โดยผู้วิจัยใคร่วิเคราะห์ว่า “อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็น
ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง” ตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมนั้น มีความใกล้เคียงกับที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมากที่สุด 
เพราะโฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ บ้านพักบนเรือ หรือแม้กระทั่งรีสอร์ทหลาย ๆ แห่งก็มักมีจ านวนห้องพัก
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ไม่ถึง 60 ห้องเช่นกัน แต่สถานประกอบการที่พักแรมเหล่านี้ ไม่มีลักษณะเป็นโรงแรมจึงไม่จัดว่า
เป็นอาคารประเภท ค และประกาศดังกล่าวก็ไม่ได้ก าหนดให้ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย เช่นนี้จึงท าให้ เจ้าของ หรือผู้ครองครองโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล 
เกสต์เฮาส์ เป็นต้น ไม่มีหน้าที่จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  และก าจัดของเสีย  หรือถูกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว ตามมาตรา 70 วรรค1 และวรรค2 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดค าว่า “โรงแรม” ไว้แน่นอนตายตัว ย่อมท าให้ขอบเขตการบังคับใช้ซึ่งสามารถขยายไปถึง 
ธุรกิจที่พักแรมประเภทอ่ืนที่มีจ านวนห้องพักไม่ถึง  60 ห้องนั้น ไม่ถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ  
ท าให้เจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ เป็นต้น ไม่มีหน้าที่จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
หรือถูกตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดของเสียตามมาตรา 70 วรรค 1 และวรรค 2 

2)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment: EIA)         
มาตรการให้ “ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกปกป้องกันสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพราะท าให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมมีโอกาสไตร่ตรองเปรียบเทียบถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการเฉพาะด้าน และหน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาต
เข้ามาร่วมพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่กิจการจะเสร็จสมบูรณ์  

เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ และระเบียบปฏิบัติตามเอกสารท้ายประกาศ 3  
ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดว่า “กิจการประเภท
โรงแรม หรือสถานที่ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง 
ขึ้นไปให้เสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนอนุญาต” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า  
การก าหนดถ้อยค าว่า “โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” ย่อมมีผล
ท าให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามนิยามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม เช่น โฮมสเตย์ 
เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท บ้านพักบนเรือ เป็นต้น ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งที่ ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมดังกล่าว มักมีลักษณะเป็นที่พักเชิงนิเวศ ตั้งอยู่ใกล้
กับแม่น้ า คลอง ทะเล ชายหาด ทะเลสาบ ซึ่งบ่อยคร้ังมักเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษด้านต่าง ๆ จากการ
ด าเนินงานที่พักอันจะกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้อย่างง่ายที่สุด 

แม้ผลดีของการก าหนดจ านวน 80 ห้องนั้น จะช่วยสร้างความแน่นอนให้แก่การบังคับ
ใช้บทบัญญัติ เพราะจะท าให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  และผู้ประกอบการที่มี
หน้าที่จัดท ารายงานวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการตีความว่า โครงการใดบ้างต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่ก าหนดจ านวน 80 ห้องไว้
อย่างเคร่งครัดตายตัวจะท าให้ “สถานที่พักตากอากาศ” ไม่สามารถขยายขอบเขตได้ถึงธุรกิจที่พัก
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ประเภทที่ไม่ใช่โรงแรมได้ เช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ท แพ บังกะโล เกสต์เฮาส์ เพราะสภาพของการ
ด าเนินธุรกิจเหล่านี้  จะมีจ านวนห้องพักเกิน 4 ห้องไม่ได้ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  
จึงท าให้ไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดให้ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมได้เลย 

ทั้งนี้ การก าหนดให้ท า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” นั้นนานาอารยะ
ประเทศก็ก าหนดมาตรการนี้ไว้เช่นเดียวกัน เพียงแต่มีเงื่อนไข และบทลงโทษที่แตกต่างกันไป  
ซึ่งในสหรัฐอเมริกา มีรัฐบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CEQA) ก าหนดให้
กิจการที่พักแรมเชิงนิเวศที่ก าลังจะด าเนินโครงการต้องจัดท า  “รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Report - EIR)” ซึ่งมาตรการเช่นนี้ท าให้มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ได้รับข้อมูล 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ นอกเหนือจากข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพ
ภูมิอากาศของมลรัฐ เช่น ได้พบข้อมูลของ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ชื่อ “ฮิกแมนโพเทนทิลลา 
(Hickman’s Potentilla)” นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์มีรัฐบัญญัติการจัดการทรัพยากร (Resource 
Management Act) มาตรา 88 ก าหนดให้ธุรกิจที่พักแรมเชิงนิเวศจัดท า “การประเมินผลที่ตามมาที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม (Assessment of Environmental Effect - AEE)” ซึ่งให้ความส าคัญมากถึงขนาดยก
ให้เป็นเงื่อนไขบังคับส าหรับขออนุญาตด าเนินการธุรกิจที่พัก  และอีกประเทศหนึ่งที่มีกลไก 
ที่น่าสนใจ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Law) 
ซึ่งก าหนดว่า หากกิจการใดไม่ยื่นส่งข้อแถลงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ย่อมได้รับ
บทลงโทษ คือ “การท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชดเชย” ซึ่งหากเจ้าของกิจการไม่ท าให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  เจ้าของกิจการจะต้องถูก  “ปรับ” โดยส านักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อม (The Environmental Protection Bureau - EPB) 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการที่ เอกสารท้ายประกาศ 3 ข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดถ้อยจ านวนห้องพัก “80 ห้อง” ย่อมเป็นการบัญญัติไว้
เคร่งครัดตายตัวจนเกินไป จึงส่งผลให้ ค าว่า “สถานที่พักตากอากาศ” ไม่สามารถขยายขอบเขตได้
ถึงธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้ จึงท าให้ไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้อง
จัดท ารายงานวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จได้เลย 
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3)  มาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 37 ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามว่า 

“ท่านมีความเห็นอย่างไรในกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักต้องติดตั้ง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งผู้วิจัยได้รับความเห็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการส่วนมากมักเห็นว่าเป็นการสร้างภาระ และเป็นเร่ืองไม่จ าเป็นส าหรับตน ซึ่งมีมุมมอง
ว่าพวกตนเป็นเป็นเพียงรีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือธุรกิจที่พักขนาดย่อม มีมาตรฐานการด าเนินงานที่
แตกต่างไปจากการให้บริการของโรงแรมซึ่งผู้ประกอบการมักเป็นชาวบ้านมีเงินทุนน้อย  ยังไม่มี
ความพร้อมที่จะรับภาระในเร่ืองการติดต้ังเทคโนโลยี หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล
ที่มีราคาแพงมากนัก ซึ่งเจ้าของธุรกิจบางแห่ง ยังมีภาระจากหนี้ที่กู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อลงทุน  
และภาระทางด้านครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นเร่ืองจ าเป็น เพราะธุรกิจของตนก็ต้องอาศัยทรัพยากรบริเวณนั้น และก็พร้อมจะปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ ในกรณีที่เทคโนโลยี และระบบบ าบัดนั้นเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและเหมาะสมจริง ๆ  
แต่รัฐควรเข้ามาอุดหนุนช่วยเหลือ หรืออาจเสนอขายอุปกรณ์เหล่านั้นโดยใช้วิธีให้ผู้ประกอบการ
ผ่อนช าระ หรือทางเลือกอ่ืนที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า  แต่สามารถใช้ได้เหมือนกัน เช่นถ้ารัฐ
ต้องการให้มีบ่อดักไขมัน ก็ก าหนดแค่อุปกรณ์ที่ใช้กรองสักชั้นหนึ่ง ก่อนลงสู่แหล่งน้ าก็เพียงพอ 
 ไม่ต้องถึงขนาดใช้เทคโนโลยีชั้นสูงกรองจนเป็นน้ าใสสะอาดก็ได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากรัฐมีมาตรการทางกฎหมายช่วยเหลืออุดหนุนเร่ืองเงิน
ลงทุนด้านเทคโนโลยี และระบบบ าบัดน้ าเสีย สิงปฏิกูล และขยะมูลฝอยแก่เจ้าของธุรกิจที่พักแรมที่
ไม่ใช่โรงแรมซึ่งมักมีฐานะทางการเงินไม่ค่อยมาก และมักมีหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อมาลงทุนเช่นนี้ 
ย่อมช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือที่จะส่งเสริม และรักษา
สิ่งแวดล้อมในบริเวณธุรกิจที่พักของตนได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ประการดังนี้ 
(1)  กองทุนสิ่งแวดล้อม 
การสนับสนุนเงินและทรัพย์สินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้เอกชนกู้ยืมตามมาตรา  

23 (3) มุ่งเฉพาะแต่ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดของเสียเท่านั้น  
ซึ่งหมายถึงกรณีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่
ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมตามมาตรา 72 ซึ่งจะ

                                                                 
37  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ท และโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557. 

DPU



164 

มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของเสียที่เกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษของตนไปท าการบ าบัดหรือ
ก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือก าจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น  
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เอกชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงแรม หรือธุรกิจขนาดย่อม  
เช่น ธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์  หรือเชิงนิเวศ ต่างก็มีหน้าที่ต้องจัดหาระบบป้องกันไม่ให้
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักของตนเกิดความเสื่อมโทรมด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งหากกฎหมายก าหนดให้ผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ตามกฎหมาย คือธุรกิจขนาดใหญ่ และมีสิทธิขอรับการช่วยเหลือจากกองทุน ย่อมเป็นการ
สร้างความเสียเปรียบให้ธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็กอย่างมาก เพราะเท่ากับรัฐส่งเสริมเฉพาะการ
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนจ านวนมากในการติดตั้งระบบ และเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่แล้ว 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่ามาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแม้จะมีช่องทางให้เอกชนกู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
เพื่อน าไปจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดของเสียได้ แต่ก็มีข้อจ ากัดไว้เฉพาะเอกชน “ผู้มีหน้าที่
ตามกฎหมายในการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดของเสีย” เท่านั้น ซึ่งย่อมหมายถึงกิจการ
ขนาดใหญ่ ทั้งที่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมก็ต้องมีหน้าที่ในเชิงจิตส านึก  และจริยธรรม 
ที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักเสื่อมโทรมเช่นกัน 

(2)  สิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ 
เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักเป็นกิจการขนาดย่อม 

ที่ด าเนินการด้วยการเปิดบ้าน หรือบริเวณของบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าพักเพื่อหารายได้เสริม  
จึงไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงแรม ซึ่งถือเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีหน้าที่ต้องจัดระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดของเสีย จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่มีสิทธิที่จะขอรับ
การส่งเสริมช่วยเหลือด้านเงินทุนและภาษีอากรขาเข้า  ตามมาตรา 94 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

แต่เมื่อพิจารณามาตรา 94 (2) ได้ก าหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งท าให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มีสิทธิขอรับ
การส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการในเร่ืองอากรขาเข้า  และขอให้แนะน าผู้เชี่ยวชาญ 
จากต่างประเทศเข้ามาติดตั้ง ควบคุม ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียในกรณีที่ไม่
สามารถหาได้ในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือ
ด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติเช่นนี้ท าให้
ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่มีสิทธิขอใช้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา 94 (2) ได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะเหตุที่จะมีค าขอใช้สิทธิดังกล่าว มีเฉพาะกรณีที่น าเข้า
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เคร่ืองจักร และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้ในราชอาณาจักรเท่านั้น ซึ่งโดยสภาพของธุรกิจที่พัก
แรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ไดม้ีความจ าเป็นต้องติดตั้งเทคโนโลยีที่สูงและหาได้ยากเหมือนเช่นโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป หรือโรงแรมขนาดใหญ ่ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการใช้สิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ 
ตามมาตรา 94 (2) ซึ่งบังคับใช้กับเจ้าของแหล่งก า เนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย  
ซึ่งอาจครอบคลุมถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้ แต่การก าหนด “เหตุที่จะมีค าขอใช้สิทธิได้” 
จะต้องเป็นกรณีน าเข้าเคร่ืองจักรและผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้ในราชอาณาจักรเท่านั้น  เช่นนี้ 
จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่มีสิทธิขอรับประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 94 (2) 
 
4.5  วิเคราะห์ปัญหาเร่ืององค์กรท่ีก ากับดูแลธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  

แม้ว่าสัญญาเช่าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม และนักท่องเที่ยว 
ผู้เข้าพักจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบเอกชนและเอกชน ซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกัน โดยไม่มีฝ่ายใดมี
อ านาจเหนือกว่ากัน เช่นนี้คู่สัญญาในธุรกิจที่พักแรมจึงสมควรที่จะมีอิสระและเสรีภาพในการ
จัดการผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายตามวิถีทางของตนเอง  โดยแนวคิดตามทฤษฎีการค้าเสรี  
(Free Trade) ของ Adam Smith ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.2.1 ก็ได้สนับสนุนการใช้อิสรภาพที่จะ
ตัดสินใจ และยังมีผลให้คู่สัญญาในธุรกิจที่พักแรมจ าต้องผูกพันตามเนื้อความที่ได้แสดงเจตนาไว้  
เพราะถือว่าเป็นความสมัครใจของทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม และนักท่องเที่ยว 
ที่ใช้บริการน่ันเอง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่ากฎหมายเอกชนที่ดีนั้นสมควรต้องมีวัตถุประสงค์  
(End of Law) ที่ใช้คุ้มครองประโยชน์ทั้งปัจเจกชน และประโยชน์สาธารณะ(Public Interest)ให้
เกิดความสมดุลซึ่งกันและกัน และเป็นการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า (Protection of the Weak) ตามที่
กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 เร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าท าสัญญา ซึ่งส าหรับสัญญาธุรกิจที่พักแรมนั้น 
ผู้วิจัยเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มาพักอาศัยนั้น ถือเป็นฝ่ายที่มีความอ่อนแอกว่า (The Weak) เพราะเหตุ
ที่ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ คือผู้ที่มาเยือนสถานที่ท าสัญญาเช่าที่พักแรม 
โดยชั่วคราว จึงท าให้นักท่องเที่ยวมีลักษณะที่ไม่ใช่เจ้าของท้องถิ่น ไม่มีความรู้และประสบการณ์
ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นนั้นได้ดีเท่ากับผู้ที่ เป็นเจ้าของท้องถิ่น  เช่นนี้ในการเข้าท าสัญญา 
ใช้บริการต่าง ๆ ก็อาจถูกเอารัดเอาเปรียบ เลือกปฏิบัติ หรือถูกหลอกลวงจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
ผู้มีความรู้ในช่องทางประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนดีกว่าได้  
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ด้วยเหตุนี้  รัฐในฐานะผู้มีหน้าที่อ านวย  และด า เนินการให้บุคคลได้ รับสิทธิ  
หรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองไว้ตามที่กล่าวใน หัวข้อ 2.1.2 จึงท าให้หน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม ก ากับ และดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต้องมีบทบาทเข้ามา
แทรกแซงการแสดงเจตนาและการท าสัญญาธุรกิจที่พักแรม เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล
ซึ่งตกเป็นฝ่ายที่ไม่มีอ านาจต่อรองใด ๆ ทางเศรษฐกิจ 

4.5.1  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547         
ในกรณีโรงแรมตามนิยาม มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติจะต้องมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์  
ต่าง ๆ ไว้ส าหรับควบคุม ก ากับ และดูแลธุรกิจโรงแรม โดยรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง “นายทะเบียน”  
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ และดูแลความปลอดภัยของธุรกิจโรงแรมในทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  การรับแจ้ง และควบคุมคุณสมบัติ 
ของผู้จัดการโรงแรม การรับมอบส าเนาทะเบียนผู้พัก การดูแลความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะ  
และความปลอดภัยของโรงแรม รวมถึงมีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท า  หรือด าเนินการแก้ไข  
ท าค าสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตส าหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือผู้จัดการโรงแรม
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และโรงแรมจะต้องจดทะเบียนต่อกรมการ
ปกครอง ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมไทย พ.ศ. 2547 ซึ่งกรมการปกครองจะท า
หน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับที่พักแรมดังกล่าวเสียก่อน แล้วจึงออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นการรับรองความถูกต้องในการ
จัดตั้งโรงแรมนั้นได้อีกทางหนึ่ง 

แต่ปัญหาที่พบคือ หากเป็นสถานที่พักแรมประเภท รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลอดจ์ บังกะโล 
เกสต์เฮาส์ เต็นท์ การจอดรถคาราแวน รถตู้เพื่อการนันทนาการ บ้านบนเรือ (House Boat) เป็นต้น 
ย่อมไม่ได้อยู่ในความหมายของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547 ที่ประสงค์จะ
คุ้มครองนักท่องเที่ยวที่มาพักอาศัยให้ได้รับการบริการที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่นนี้สถานที่
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมจึงไม่มีองค์กรควบคุม ก ากับ และดูแล กล่าวคือ ที่พักแรมเหล่านี้จะไม่อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่งเสริม
และก ากับธุรกิจโรงแรม ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบ ควบคุม  
และใช้บทลงโทษแทรกแซงการด าเนินงานในการประกอบธุรกิจที่พักแรมได้เลย  

ส่วนปัญหาที่พบต่อมาคือที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเหล่านี้  ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการที่พักแรมต่อกรมการปกครอง ท าให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง
ไม่มีอ านาจ หรือหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่พักแรมนี้ได้ก่อนการจัดตั้ง ซึ่ง “การไม่มีระบบการ 
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ขออนุญาต” นั้นจึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมมีอิสระในการด าเนินงานอย่างไม่มีขอบเขต  
ท าให้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการกระท าในทางที่เอาเปรียบผู้บริโภค หรือ
แอบสร้างสถานที่พักแรมไว้ปิดบังการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน ค้าประเวณี 
หรือแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ได้ 

นอกจากนี้ สถานที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ยังไม่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลที่พัก
แรมที่ด าเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่งหมายถึง  สมาคมโรงแรมไทย หรือ สรท. (Thai Hotel 
Association-THA) เนื่องจากองค์กรเอกชนดังกล่าวจะควบคุมและก ากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพ
ของธุรกิจที่พักแรมประเภทโรงแรมเท่านั้น 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าองค์กรภาครัฐตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เช่น  
นายทะเบียน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ไม่มีอ านาจหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบควบคุม  และ 
ใช้บทลงโทษแทรกแซงการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้เลย  เพราะธุรกิจ
ดังกล่าวไม่อยู่ ภายใต้หลัก เกณฑ์ต่ าง  ๆ ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย  
และคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม ตลอดจนสมาคมโรงแรมไทย หรือ สรท. ซึ่งเป็น
องค์กรภาคเอกชน ก็ไม่สามารถควบคุมธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้  เพราะมีบทบาทหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เท่านั้น  
 4.5.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

เมื่อวิ เคราะห์เปรียบเทียบประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่นนั้น องค์กรคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคของประเทศไทยจะปรากฏอยู่ในชื่อ  “ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)” ส่วนประเทศญ่ีปุ่นมีส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  (National 
Consumer Affairs Center of Japan: NCAC) และส านักงานนโยบายคุณภาพชีวิต (Quality of Life 
Policy Bureau) ส านักงานคณะกรรมการการค้ายุติธรรม (Japan Fair Trade Commission)  

ในส่วนภูมิภาคประเทศไทยมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด 
(Prefecture) ซึ่งมีลักษณะที่ต้องรับมอบอ านาจมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น
ไม่ได้ก าหนดว่าในระดับจังหวัดจะต้องรับมอบอ านาจจากส่วนกลาง มีผลท าให้ทางจังหวัดสามารถ
ด าเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้โดยล าพัง และมีอ านาจก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 
และการจัดตั้งองค์กรในท้องถิ่นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประเทศญ่ีปุ่นมีองค์กรสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้  “ระบบควบคุม 
(Monitoring)” เพื่อสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบลทั่วทั้งประเทศ  
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิขอรับความคุ้มครองได้สะดวก และง่ายขึ้น ซึ่งส าหรับประเทศ
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ไทยยังไม่มีการจัดระบบควบคุมที่จะสร้างเครือข่ายให้ความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
หมู่บ้านและต าบลอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น 

ส าหรับการรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคนั้น เมื่อนักท่องเที่ยว
ประสบปัญหาจากการถูกละเมิดสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการในที่พักแรม 
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมมีสิทธิที่จะร้องเรียน หรือร้องทุกข์เพื่อขอรับความเป็นธรรม  
ซึ่งภาครัฐจะต้องจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์อย่างสะดวก ซึ่งประเทศไทยมีช่องทางในการร้องทุกข์ 
ที่เหมือนกับประเทศญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์  
(E-mail) หรือแม้แต่การให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนด้วยตนเอง 

นอกจากนี้  การตื่นตัวของนักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคนั้น  ผู้วิจัยเห็นว่าส าหรับ
ประเทศไทยนั้นยังพบว่าคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคและ
มักละเลยที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเองต่อหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้  จึงยังไม่มีการให้
ความส าคัญต่อสิทธิของตนมากนัก การที่ประชาชนไม่พึ่งพาภาครัฐให้เป็นผู้ด าเนินการคุ้มครอง
สิทธิ และช่วยเหลือในการฟ้องด าเนินคดีแทนผู้บริโภคนั้นย่อมมีผลท าให้ประชาชนไม่มีศักยภาพ 
ที่จะด าเนินการด้วยตนเองได้ ซึ่งในกรณีที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการใช้สินค้า
นั้นความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคชาวไทยมักคิดว่าเป็นเร่ืองความประมาทเลินเล่อของตนเอง   
หรือการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก มีขั้นตอนมาก ไม่เกิดประโยชน์ และเสียเวลาจึงมักไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องให้มีการปรับปรุงสินค้าที่ท าให้เกิดความเสียหาย  ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศญ่ีปุ่นที่
ประชาชนมีความตื่นตัว และตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการขอรับค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเร่ืองความปลอดภัยในการใช้บริการจาก
อินเตอร์เนต ห้องสมุด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง 
(Sagamihara) โดยวิธีคิดของชาวญ่ีปุ่นจะไม่โทษว่าเป็นคราวเคราะห์  หรือความประมาทเลินเล่อ
ของตัวเองในกรณีที่ได้รับอันตรายจากการใช้บริการ แต่จะเข้าไปมองหาสาเหตุของการให้บริการ 
ที่ขาดคุณภาพ และมีการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงแก้ไข  และเยียวยาความ
เสียหายต่อไป   

ส าหรับการให้ความร่วมมือและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในประเทศไทย
นั้น พบว่าการรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ใช้บริการ ยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และยังไม่
เป็นรูปธรรมมากนัก ซึ่งจะพบแต่นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงบริการตาม
เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่าง ๆ เฟสบุ๊ค และสื่อสารสนเทศเท่านั้น แต่ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะจัดให้มีฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ หรือปัญหาจากนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ ซึ่งนอกจากจะเป็น
การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางรับทราบข้อบกพร่องของการให้บริการซึ่ง
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จะเป็นข้อมูลที่จะใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของบริการในธุรกิจ 
นั้นได ้

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจที่ท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้บริโภค มักไม่ยอมเจรจากับผู้บริโภคโดยล าพัง โดยมักจะไม่ยอมรับความผิด หรือไม่พยายาม
รับฟังข้อบกพร่องจากผู้บริโภคโดยตรง จึงท ารัฐต้องใช้อ านาจตามจารีตประเพณีเข้าเป็นคนกลาง
เจรจาไกล่เกลี่ย  ซึ่งแตกต่างจากประเทศญ่ีปุ่นที่ ผู้ประกอบการถือว่าเป็นความรับผิดชอบ  
และจรรยาบรรณที่จะต้องเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากบริการของตน  
 4.5.3  พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

ในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ผู้วิจัยตั้งค าถามว่า “หากท่านได้รับความเสียหายจากการ
ใช้บริการที่พักแรม ท่านจะด าเนินการร้องเรียนอย่างไร” ซึ่งหน่วยงานแรกที่นักท่องเที่ยวมักนึกถึง 
ภายหลังจากที่ไม่สามารถเจรจาให้ธุรกิจที่พักแรมรับผิดชอบหรือแก้ปัญหาได้แล้ว  คือ ต ารวจ
ท่องเที่ยวซึ่งหมายถึง  “กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว” มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม สืบสวนจับกุมคดีความผิดที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั่วราชอาณาจักรและให้ความ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังรวมถึง “ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ ศช.ทท.” มีหน้าที่
บริการอ านวยความสะดวกด้านการรับเร่ืองแจ้งความร้องเรียนในปัญหาต่าง  ๆ ของนักท่องเที่ยว  
ซึ่งเป็นลักษณะของการประสานงานกับต ารวจท่องเที่ยวเจ้าของพื้นที่  

ทั้งนี้  แม้ว่ากองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  จะมีภารกิจป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจะท าหน้าที่
บริการอ านวยความสะดวกประสานงานกับต ารวจท่องเที่ยวเจ้าของพื้นที่  แต่ในความเป็นจริงธุรกิจ
ที่พักแรมเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศอาจตั้งอยู่ในป่าเขาหรือชนบทห่างไกล ซึ่งนักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง38 
ให้ความเห็นว่า หากเกิดปัญหาร้ายแรงในสถานที่พักแรม คิดว่าต ารวจท่องเที่ยวอาจช่วยไม่ได้มาก 
เพราะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนมากมักอยู่ไกลจากสถานีต ารวจ หรือศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
เช่น ในพื้นที่ภูเขา ป่าลึก และการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยวจะต้องรอประสานงานกับต ารวจ
ท้องที่ เพื่อสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบพื้นที่จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน อาจสร้างความล่าช้า 
และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวขึ้นได้ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า “ต ารวจท่องเที่ยว” มักเป็นหน่วยงานในล าดับแรกที่นักท่องเที่ยว 
ซึ่งมีปัญหาเดือดร้อนจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมจะนึกถึงเพื่อขอความ

                                                                 
38  นิรุตร์ ชัชวาล (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557). 
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ช่วยเหลือ แต่ในสภาพจริงนั้น เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว หรือศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวยังมีจ านวนน้อย และเข้าไม่ถึงธุรกิจที่พักเชิงนิเวศที่ตั้งอยู่ห่างไกล รวมทั้งขั้นตอน
ประสานงานมักยุ่งยาก ซับซ้อน จึงท าให้ยังมีอุปสรรคในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมากพอสมควร 
 4.5.4  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุมดูแลธุรกิจ 
ที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ในเร่ืองของการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งถ่ายทอด และพัฒนาขีดความสามารถด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชน ซึ่งมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้
อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมต้องดูแลสภาพ สุขลักษณะของสถานที่พัก เช่น ดูแลสภาพอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ระบบระบายอากาศ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
และการปนเปื้อนของอาหาร เป็นต้น 

ผู้วิจัยเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกลไกที่ ดี เพราะท าให้ราชการส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งมีศักยภาพดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้ใกล้ชิด และเข้าถึงปัญหาได้มากที่สุด แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้น หน่วยงานสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นยังไม่สามารถดูแลสภาพ หรือสุขอนามัยของ
ธุรกิจที่พักแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมที่อยู่
ห่างไกลจากชุมชนจ านวนหน่ึงให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ หรือรีสอร์ทยังไม่เคย
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแลหรือแนะน าเร่ืองสุขอนามัย หรือสุขาภิบาลเลย ซึ่งมีผู้ประกอบ
ธุรกิจรายหนึ่ง39 ให้ทัศนคติว่า ปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากปัจจุบันมีโฮมสเตย์เกิดขึ้นมากท าให้
รัฐดูแลตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งเห็นว่าการช่วยเหลือของภาครัฐไม่เคยเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อย 
(SME) ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐอัดฉีดเงินลงทุนให้แต่ธุรกิจที่พักรายใหญ่ ๆ เกือบทั้งหมด ทั้งนี้ควร
ปลูกฝังทัศคติให้แก่เจ้าหน้าที่หันมาส่งเสริมดูแลธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก  ๆ บ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
ควรออกนโยบายจากความรู้สึกนึกคิดของเจ้าหน้าที่เอง แต่ควรลงมาดูงานภาคสนาม พูดคุย ส ารวจ
ว่าเจ้าของธุรกิจที่พักเขาต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง  ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว 
เพราะจะท าให้นโยบายที่ออกมามีกลไกที่สอดคล้องกับความพร้อม และความร่วมมือที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง 

                                                                 
39  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่  

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557. 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าหน่วยงานสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าไป
ก ากับ ดูแลเร่ืองสุขอนามัยของธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้มากเท่าที่ควร  เพราะธุรกิจ
หลายแห่งเป็นที่พักเชิงนิเวศ ท าให้ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน และการก าหนดนโยบายก ากับดูแล 
เร่ืองสุขอนามัยและการสาธารณสุขยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความพร้อมของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เน่ืองจากยังขาดการส ารวจปัญหาในภาคสนามอยู่พอสมควร 
 4.5.5  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
เป็นผู้มีอ านาจก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด โดยมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เป็นผู้แนะน า ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิตได้ให้ทัศคติไว้ว่า การก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดนั้น มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษทั้งหลาย ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันทางสังคม และผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง ๆ 
จึงต้องได้รับการเสนอแนะ และพิจารณาจากข้าราชการระดับสูง และรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
หลายกระทรวงที่ เป็นกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ซึ่งหากกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ 
ของรัฐมนตรีกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู้เดียว ย่อมท าให้การ
ก าหนดมาตรฐานถูกแทรกแซงจากแรงกดดันจากกลุ่มพลังต่าง ๆ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนทาง
การเมืองได้ (Conflict of Interest) อันอาจมีผลกระทบต่อความเหมาะสมถูกต้องของการวาง
มาตรฐานควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษได้40 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
ข้อก าหนดเร่ืองมาตรฐานตามหลักวิชาการ และวิทยาศาสตร์อย่างรอบคอบ และการมีคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเป็นผู้แนะน า  จะท าให้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่ เป็นกรรมการ  
เพื่อควบคุมการใช้อ านาจของรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษในธุรกิจที่พักแรม
ที่ไม่ใช่โรงแรมซึ่งมักเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น 
ของนักการเมือง  
  

                                                                 
40  กฎหมายส่ิงแวดล้อม (น. 199). เล่มเดิม. 
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 4.5.6  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
พ.ศ. 2554 

เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาบริการ กรมการท่องเที่ยว41 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การก ากับดูแลธุรกิจโฮมสเตย์ไทย ได้ให้สัมภาษณ์ว่าประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนด
มาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 เป็นเพียงการให้ “สิทธิใช้ตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานความเป็นโฮมสเตย์ไทยเท่านั้น” อันเป็นเคร่ืองหมายรับรองของกรมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งโฮมสเตย์จะต้องถูกประเมินโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งหากผ่านการประเมินมาตรฐาน
ของโฮมสเตย์  (Home Stay Standard Assessment) ตามข้อ 10 แห่งประกาศ ทางกรมการท่องเที่ยว
จึงจะออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พร้อมหนังสือรับรองความเป็นมาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกรมการท่องเที่ยว         

ประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติงานของกรมการท่องเที่ยว 
ในส่วนการก าหนดมาตรฐานการให้บริการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ซึ่งแม้จะก าหนด
มาตรฐานไว้ 10 ด้านส าหรับที่พักขนาดเล็กของชาวบ้านที่เรียกว่าโฮมสเตย์ไทยก็ตาม แต่ประกาศ
ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้ธุรกิจโฮมสเตย์ต้องจดทะเบียนธุรกิจที่พักต่อกรมการปกครองและไม่ต้อง
อยู่ภายใต้บังคับการควบคุมธุรกิจโรงแรมซึ่งมีมาตรการทางกฎหมาย และบทลงโทษที่เคร่งครัด
มากกว่า ซึ่งเห็นได้จากผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทและโฮมสเตย์ทุกแห่งได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า  
มีแต่การจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับยื่นประเมินและช าระภาษีอากรเท่านั้น แต่ไม่มีการจดทะเบียน
ธุรกิจโฮมสเตย์เฉพาะด้านต่อกรมการปกครอง ซึ่งแสดงว่าธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่
ภายใต้บังคับเร่ืองการจดทะเบียนและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าประกาศกรมการท่องเที่ยว  เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการ
ท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 เป็นเพียงการประเมินดัชนีชี้วัดมาตรฐานของโฮมสเตย์
ไทยด้านการบริการ เพื่อให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองเท่านั้น  ซึ่งไม่ได้เป็นมาตรการ 
ทางกฎหมายส าหรับควบคุม ก ากับและดูแลธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมแต่อย่างใด 
 
  

                                                                 
41  อัญชลี สังข์ทอง, นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ ส านักพัฒนาบริการ กรมการท่องเที่ยว  

(การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 ธันวาคม 2557). 
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4.6  วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองบทลงโทษ 
    4.6.1  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

เมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ ลอดจ์ บังกะโล  
ที่พักบริการอาหารเช้า ที่พักบนเรือแบบบ้าน กระท่อม เต็นท์ รถตู้เพื่อการนันทนาการ ไม่อยู่ในบังคับ
ใช้ของมาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547 จึงท าให้ขาดมาตรการ 
ทางกฎหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นบทก าหนดโทษส าหรับใช้บังคับกับ
ธุรกิจดังต่อไปนี้ 

1)  ขาดกลไกในมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่ให้ “นายทะเบียนมี
อ านาจลงโทษปรับ” โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด ซึ่งจะท าให้นายทะเบียน 
มีโอกาสพิจารณาว่าจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะลงโทษปรับหรือไม่  

2)  ขาดมาตรการลงโทษปรับตามมาตรา 50 กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมเปลี่ยนแปลง
ประเภท หรือเพิ่มลดจ านวนห้องพักตามอ าเภอใจโดยไม่ได้ รับอนุญาตซึ่งอา จมีผลกระทบ 
ต่อโครงสร้างของที่พัก 

3)  ขาดมาตรการลงโทษปรับตามมาตรา 54 กรณีไม่ปฏิบัติในเร่ืองการจัดให้มีผู้จัดการ 
ที่พักแรม และขาดมาตรการตามมาตรา 38 ที่ก าหนดหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่อง และดูแล
จัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในที่พักแรมของผู้จัดการที่พักแรม 

4)  ขาดมาตรการลงโทษปรับตามมาตรา 55 ส าหรับกรณีผู้จัดการที่พัก หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่จัดให้มีแผนผังทางหนีไฟแสดงไว้ และมาตรการในมาตรา 56 ที่ก าหนดให้ธุรกิจที่พักแรม
ต้องดูแลอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นในโรงแรม 

5)  ขาดมาตรการลงโทษปรับตามมาตรา 56 และมาตรา 57 ซึ่งก าหนดให้ธุรกิจที่พักมีการ
บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวผู้มาพักไว้ใน “บัตรทะเบียนผู้พัก (Registration Card)” และ“ทะเบียนผู้พัก
(Registered Guest)” ตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดไว้ในรูปแบบของแบบ รร.3 และแบบ รร.4 และ
มาตรการลงโทษกรณีไม่ส่งส าเนาทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียนทุกสัปดาห์ 

ดังนั้น เมื่อธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ได้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ขาดกลไกเร่ืองสภาพบังคับแห่งโทษในเร่ืองการฝ่าฝืนกรณีเปลี่ยนแปลง
ประเภท เพิ่ม หรือลดจ านวนห้องพักที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตกรณี
ฝ่าฝืนหน้าที่และคุณสมบัติของผู้จัดการที่พักแรม กรณีฝ่าฝืนเร่ืองมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ตลอดจนกรณีฝ่าฝืนไม่จัดระบบทะเบียนผู้พัก ซึ่งหากขาดกลไกดังกล่าวอาจท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อาศัยเป็นช่องว่างทางกฎหมายในการเพิกเฉยไม่จัดมาตรการดูแลความปลอดภัย  และสุขอนามัย 
ของนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักได้ 
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 4.6.2  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมส่วนมาก พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ธุรกิจที่พักแรม

ที่ไม่ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียนั้น ผู้ประกอบการมักให้เหตุผลว่า ที่พักแรมอยู่ติดกับแหล่งน้ าอยู่แล้ว 
ซึ่งเชื่อว่าน้ าในคลอง เหนือแม่น้ าจะมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่ง จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแต่อย่างใด  

เมื่อได้พิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 พบว่ามาตรา 20  
ได้ก าหนดให้สถานที่เอกชน เช่นสถานประกอบกิจการต่าง ๆ มีสิ่งรองรับปฏิกูล ซึ่งหมายถึงระบบ
ระบายน้ าทิ้ง และบ่อกักเก็บปฏิกูล แต่สาเหตุที่ยังพบว่าผู้ประกอบการไม่เคร่งครัด และไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัตินั้น เกิดขึ้นจากมาตรา 73/1 ได้ก าหนดบทลงโทษของกรณีที่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรา 20 เร่ืองระเบียบการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

โดยผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทระวางโทษที่น้อยเกินไป ซึ่งแม้ว่าธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมมักเป็นชาวบ้านที่มีทุนทรัพย์น้อยจึงไม่ควรลงโทษปรับจ านวนมาก  แต่เร่ืองการรักษา
สิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่พักทุกคนต้องมีจิตส านึกที่จะเลือกไม่ด าเนินการในทางท าลาย 
หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งการก าหนดโทษในอัตราที่น้อย เท่ากับว่ารัฐปล่อยให้
ธุรกิจที่พักแรมประมาทเลินเล่อต่อไปได้  ซึ่งมีผลเป็นการสร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ าโดยตรง  
ท าให้แหล่งน้ าเสื่อมคุณภาพ ถูกปนเปื้อน และมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ  ทั้งยังมีผล
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแหล่งน้ า  ท าให้สัตว์น้ าลดปริมาณลง เพราะไม่อาจด ารงชีวิตและ 
แพร่พันธุ์ ได้ตามปกติ อันน าไปสู่การสูญพันธุ์ ในที่สุด  ตามที่ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ  2.8 .3  
เร่ืองผลกระทบของธุรกิจที่พักแรมต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เคยใช้บริการธุรกิจที่พัก
แรมที่ไม่ใช่โรงแรม มีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง42 ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า บางคร้ังบทลงโทษ 
ที่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมีอัตราน้อยเกินไป และส่วนที่เป็นดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ อาจใช้เพียงวิธีการเตือนหลาย ๆ คร้ังจนเร่ืองเงียบหายไปเอง โดยไม่ได้มีการสั่งให้
หยุดการกระท า หรือการประกอบกิจการไว้ชั่วคราวเพื่อให้เขากลับไปปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง   
จึงเห็นว่าบทลงโทษไม่ได้สร้างความเกรงกลัวให้กับผู้ประกอบการที่พักแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ข้อ 8.1 ของระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
ท่อง เที่ ยว  (Regulation on the Protect and Conservation of Environment in Tourism Industry)  
แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ หากผู้ประกอบการรีสอร์ท หรือเกสต์เฮาส์ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามระเบียบว่า

                                                                 
42  จากการสัมภาษณ์ นายนิติกร ดวงตาเวียง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557. 
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ด้วยการป้องกัน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ย่อมต้องระวางโทษปรับ 
ตั้ งแต่  1000.00 MRF แต่ไม่ เกิน  10,000.00 MRF ซึ่ ง เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ เข้มงวด 
กว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2547 กล่าวคือ หากมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติเกิดขึ้นซ้ าอีก 
ผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องระวางโทษมากขึ้นเป็น ตั้งแต่ 50,000 MRF แต่ไม่เกิน 100,000 MRF และ
อาจต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ หรือเกสต์เฮาส์นั้นได้ด้วย ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่ามาตรการ “ลงโทษเพิ่ม” และ “เพิกถอนใบอนุญาต” จะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความเกรง
กลัวไม่กล้าฝ่าฝืนวิธีก าจัดน้ าเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า มาตรา 73/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งก าหนด
บทลงโทษกรณีผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมฝ่าฝืนมาตรา 20 ไว้เพียงการลงโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท เป็นบทระวางโทษที่น้อยเกินไป และบทบัญญัติดังกล่าวยังขาดกลไก “ลงโทษ
ปรับเพิ่มขึ้น” และ “เพิกถอนใบอนุญาต” ส าหรับกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติเกิดขึ้นซ้ าอีกซึ่งการขาด
มาตรการเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขาดความเกรงกลัว หรือไม่รู้สึกเข็ดหลาบท าให้ 
ไม่เกิดการปรับเปลี่ยนลักษณะของธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด 
 4.6.3  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ 
ไทย พ.ศ. 2554 

เนื่องจากโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์  (Home Stay Standard 
Assessment) ตามข้อ10 แห่งประกาศดังกล่าว ทางกรมการท่องเที่ยวก็จะออกเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พร้อมหนังสือรับรอง ตามความเป็นมาตรฐานที่ก าหนดในระเบียบของ
กรมการท่องเที่ยว ซึ่งตามข้อ 9 แห่งประกาศ โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจะต้องถูกประเมินเมื่อครบ
อายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งหากการประเมินมีระดับคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะต้องถูกถอดถอน
การรับรองมาตรฐาน และถูกส่งคืนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์และหนังสือรับรอง  

โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินมาตรฐานตามดัชนีชี้ วัด
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยด้านการให้บริการ เพื่อให้โฮมสเตย์ไทยเป็นธุรกิจที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชน ซึ่งหากโฮมสเตย์แห่งใดมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย  หรือสุขอนามัยลดน้อยลง  
เช่น ใช้วัตถุดิบที่หมดอายุแล้วมาปรุงอาหารให้นักท่องเที่ยวผู้มาพักรับประทาน ท าให้นักท่องเที่ยว
มีอาการอาหารเป็นพิษ  อาเจียน และช็อกจนหมดสติ  เช่นนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อ 
กรมการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ดังกล่าวก็จะถูกห้ามไม่ให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองโฮมสเตย์ไทยและ 
ถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ใช่การลงโทษที่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย  
ที่จะสร้างความเกรงกลัวให้ต้องใช้ความระมัดระวังที่มากขึ้น เพราะการไม่มีสิทธิใช้เคร่ืองหมาย
รับรอง ก็ไม่ใช่ว่าจะท าให้โฮมสเตย์แห่งนั้นต้องถูกสั่งระงับชั่วคราวเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนลักษณะ
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การด าเนินงาน หรือถูกเพิกถอนมิให้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์แต่อย่างใด  จึงเห็นว่าประกาศ 
กรมการท่องเที่ยว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ไม่ใช่
มาตรการทางกฎหมายส าหรับควบคุม ก ากับ และดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม แต่เป็นเพียง
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของโฮมสเตย์เท่านั้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปว่าประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ือง ก าหนดมาตรฐานบริการ
ท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 เป็นเพียงดัชนีชี้วัดมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจ
โฮมสเตย์ไทยเท่านั้น โดยจะมีการประเมินในระยะเวลาทุก ๆ 3 ปี ซึ่งหากโฮมสเตย์มีมาตรฐาน 
การให้บริการถดถอยลง ก็จะถูกระงับสิทธิการใช้เคร่ืองหมายรับรองบริการดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่
การลงโทษที่มีสภาพบังคับตามกฎหมายให้เกิดการระงับ หรือเพิกถอนการด าเนินงานแต่อย่างใด DPU



บทที ่5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

เนื่องจากกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (Conservative Tourism) ท าให้
ชาวบ้านในท้องถิ่นมีอาชีพเสริมภายหลังจากว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรม หรืองานประจ าในวัน
ปกติ ด้วยการน าห้องพักในบ้านที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดแบ่งให้นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อพักค้างคืน
ชั่วคราว และจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่และสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง ล่องเรือ  
ปีนเขา ด าน  าดูปะการัง ส ารวจถ  า ส่องสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันที่พักแรมเชิงอนุรักษ์เหล่านี มีการ
ขยายตัวมากขึ น ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างชาวบ้านผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน โดยผู้ประกอบธุรกิจ
แต่ละแห่งมักจะมุ่ ง เน้นการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของที่พักแรมเพื่อดึ งดูดความสนใจ  
ของนักท่องเที่ยว มากกว่าการค านึงถึงเร่ืองความปลอดภัย  สุขอนามัย และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการพึงต้องกระท า และเนื่องจากจ านวน 
ที่พักเชิงอนุรักษ์ที่ เกิดขึ นมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปก ากับและดูแลการด าเนินงาน 
ได้อย่างทั่วถึง 

จากการศึกษาปัญหาท าให้ผู้วิจัยทราบว่า  การก าหนดข้อยกเว้นตามมาตรา 4 (3)  
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ซึ่งให้สถานที่พักขนาดเล็ก ซึ่งมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง 
และมีจ านวนผู้พักไม่เกิน 20 คน อันมีลักษณะเป็นการหารายได้เสริม ไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงมีผลท าให้ธุรกิจโฮมสเตย์  รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล  
บ้านบนเรือ ที่พักบริการอาหารเช้า ลอดจ์ เต็นท์ รถตู้นันทนาการซึ่งก าลังแพร่ขยายอย่างต่อเนื่อง 
ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ขาดมาตรการก ากับและดูแลเร่ือง 
การบริหารจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรม 
ที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ มาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ.1954 แห่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ได้ก าหนดให้ “โรงแรม” มีความหมายครอบคลุมถึงที่พักแรมอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม  
โดยก าหนดไว้ชัดเจนแน่นอนว่า “รวมถึง บอร์ดดิ งเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล” ให้มีสถานะ
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เป็นโรงแรม และอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของรัฐบัญญัติ
ดังกล่าว 

ส่วนประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐาน 
โฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมายส าหรับควบคุม ก ากับ และดูแลธุรกิจเพื่อการ
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เพราะประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการก าหนดมาตรฐานรับรองการให้บริการ
ของโฮมสเตย์ ด้วยการประเมินดัชนีชี วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยด้านการให้บริการในทุก ๆ 3 ปี
เท่านั น ซึ่งหากโฮมสเตย์ใดมีมาตรฐานบริการที่ลดลง ก็จะถูกห้ามไม่ให้ใช้เคร่ืองหมายรับรอง 
โฮมสเตย์ไทย ซึ่งไม่ใช่การลงโทษที่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย เพราะไม่ได้มีผลท าให้โฮมสเตย์
แห่งนั นต้องถูกระงับเพื่อปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน หรือถูกเพิกถอนมิให้ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด 

การที่ธุรกิจที่พักแรมอ่ืน ๆ เช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ บ้านพักบนเรือ 
เต็นท์ รถตู้นันทนาการ ไม่มีสถานะเป็นโรงแรมตามนิยาม มาตรา 4 (3) จึงส่งผลให้ขาดมาตรการ 
ทางกฎหมายด้านความปลอดภัยที่ใช้ก ากับและดูแลธุรกิจดังนี  

1)  เมื่อธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในบังคับของมาตรา  30 และ 
มาตรา 33 ที่ก าหนดกลไก และคุณสมบัติเร่ืองผู้จัดการโรงแรม จึงพบปัญหาว่าผู้ดูแลที่พักแรมมัก
เป็นบุตรของชาวบ้านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่ได้ประกอบอาชีพ  ซึ่งไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม 
วิธีจัดความปลอดภัยในที่พักแรมและไม่มีทักษะการแก้ปัญหา ตรวจจับพิรุธ หรือความผิดปกติต่าง ๆ  

2)  เมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ได้อยู่ในบังคับของมาตรา 35 และมาตรา 36  
ที่ก าหนดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่บันทึกทะเบียนผู้พัก  และส่งมอบให้แก่นายทะเบียนในทุก
สัปดาห์ จึงพบว่าธุรกิจดังกล่าวไม่มีระบบบันทึกรายการ หรือแม้แต่ขอเรียกดูบัตรประชาชน  

3)  จากการศึกษาพบว่าโฮมสเตย์  บังกะโล รีสอร์ท บ้านบนเรือหลายแห่งไม่ติดตั ง
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และไม่ติดตั งแผนผังทางหนีไฟ และค าแนะน าพื นฐานกรณีเกิด
เพลิงไหม้ไว้ในห้องพัก ซึ่งเกิดจากธุรกิจดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา  34 (5) และ(8)  
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตั งแผนผังแสดงทางหนีไฟ เคร่ืองดับเพลิง และสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

ทั งนี  เมื่อพิจารณามาตรการป้องกันอัคคีภัยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ก็พบว่าได้ก าหนดให้อาคารที่ต้องได้รับการตรวจสอบ หมายถึงอาคารที่มีจ านวน “80 ห้องขึ นไป” 
จึงท าให้ไม่สามารถน ามาตรการตรวจสอบ ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามวิธีการของกฎหมายควบคุม
อาคารมาใช้ก ากับดูแลธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้เช่นเดียวกัน 

4)  จากการศึกษาข้อ 27 และข้อ 28 แห่งกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในอาคาร ส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ก าหนดให้จัดห้องพักและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพ แต่บทบัญญัติก็มีขอบเขตบังคับใช้เฉพาะโรงแรม 

DPU



179 

 

ที่มีห้องพัก 100 ห้องขึ นไปเท่านั น จึงท าให้ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในบังคับให้สร้าง
ห้องพักพิ เศษ สิ่งอ านวยความสะดวก ทั งที่ธุรกิจที่พักทุกประเภท ควรมีมาตรการดังกล่าว 
เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการของนักท่องเที่ยวผู้มีข้อจ ากัด  
ทางกายภาพ  

5)  กรณีของโรงแรมจะอยู่ภายใต้ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย
อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง แต่ธุรกิจที่พักแรมอย่างอ่ืนไม่มีสถานะเป็นโรงแรม จึงขาดมาตรการ
ก าหนดเร่ืองการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการจึงพบว่าการเฝ้าเวร
ยามในที่พักเชิงอนุรักษ์มักมีเพียง คนชรา หรือลูกหลานของคนในชุมชนที่ต้องการหารายได้เสริม 
หรือไหว้วานคนข้างบ้านให้ช่วยดูแลให้เท่านั น  

6)  ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้สถานที่จอดรถของโรงแรมต้องมีลักษณะมิดชิด และสามารถมองเห็นรถ 
ที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  
ยังขาดมาตรการบังคับให้จัดพื นที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้มาใช้บริการ จึงพบปัญหาว่าธุรกิจที่พักแรม
มักไม่จัดหาพื นที่จอดรถที่ปลอดภัยไว้ให้นักท่องเที่ยว  และบางแห่งก็มีพื นที่จอดรถในบริเวณ 
ที่พักน้อย ท าให้นักท่องเที่ยวต้องน ารถยนต์ไปจอดไว้ตามริมถนนหลวง หรือที่เปลี่ยวซึ่งท าให้ 
อาจถูกโจรกรรม ถูกรถยนต์อ่ืนเฉี่ยวชน ถูกงัดแงะเอาสิ่งของมีค่าภายในรถไป  

7)  จากการศึกษาไม่พบกฎหมายก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักหรือผู้จัดการ 
ที่พักแรม มีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบเพื่อที่จะได้ระมัดระวังตน 

อนึ่ง การที่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 34 (7) 
แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดให้ดูแลด้านสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรม 
ย่อมท าให้ขาดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลเร่ืองความสะอาดของที่นอน หมอน มุ้ง หรือ 
เคร่ืองนุ่งห่มที่ต้องใช้สัมผัสใกล้ชิดกับเนื อตัวร่างกายของนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักและขาดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด ระบบระบายอากาศ และสุขอนามัยของห้องอาบน  ารวม  

นอกจากนี  ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ยังขาดมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ในสถานที่พักแรมและขาดบทบัญญัติที่ให้อ านาจตัดสินใจแก่ผู้จัดการที่พักว่าจะรับหรือปฏิเสธ
นักท่องเที่ยวตามความรุนแรงของอาการ ตลอดจนขาดการก าหนดหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรคติดต่อ เพราะเหตุที่ว่าธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับ 
ของมาตรา 34 (7) และมาตรา 39 (3) และวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
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ทั งนี  ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ยังขาดบทบัญญัติที่ใช้ก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่มีสถานะ 
เป็นโรงแรม จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 40 ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์เร่ืองสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจ าหน่าย เก็บรักษา สะสมอาหาร รวมถึงภาชนะ 
อุปกรณ์และน  าใช้ ผู้วิจัยพบว่าบทบัญญัตินี ยังไม่ได้ก าหนดเร่ือง “ก าหนดเวลาของการใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารและน  าดื่ม” และ“ระยะเวลาที่แน่นอนส าหรับการจ าหน่ายอาหาร” ท าให้นักท่องเที่ยว
ต้องเสี่ยงที่จะบริโภคอาหารบูดเน่า หรือเกิดแบคทีเรีย หรือได้รับอันตรายจากสารเคลือบพลาสติก 
ที่หมดอายุการใช้งานหลุดร่อนเข้าสู่ร่างกายได้ 

นอกจากนี  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังไม่มีการก าหนดเร่ืองคุณภาพ
วิธีการท าให้น  ามีความสะอาด หรือข้อจ ากัดการใช้น  าที่ไม่ได้มาจากการประปาสาธารณะ เช่น 
น  าบาดาล น  าฝน น  าบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคที่มีน  าเป็นสื่อกลาง 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 ซึ่งก าหนดวิธี และสถานที่ถ่ายเทและทิ งสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย ในสถานที่เอกชน ซึ่งมีขึ นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และจัดระบบ
สุขาภิบาลที่ดีนั น ยังขาดมาตรการที่ส าคัญคือ “การคัดแยกขยะ”ตามแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
เสียก่อน อีกทั งยังขาดการก าหนด “หลักก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยใช้วิธีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  
น้อยที่สุด” ไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย 

ทั งนี  มาตรา 73/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดบทลงโทษ
กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมฝ่าฝืนมาตรา 20 ไว้เพียงแค่โทษปรับไม่เกิน 10,000 
บาท ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบทระวางโทษที่น้อยเกินไป และบทบัญญัติดังกล่าวยังขาดกลไก “ลงโทษ
ปรับเพิ่มขึ น” และ “เพิกถอนใบอนุญาต” ส าหรับกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติเกิดขึ นซ  าอีก ซึ่งการขาด
มาตรการเหล่านี ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ รู้สึกเกรงกลัว หรือเข็ดหลาบ ท าให้ไม่เกิดการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด  

ส าหรับมาตรการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมพบปัญหาว่าข้อ 3 ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดจ านวน “80 ห้อง” ไว้อย่างเคร่งครัดตายตัวมากเกินไป ท าให้ “สถานที่พักตากอากาศ”  
ไม่สามารถขยายขอบเขตได้ถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  ส่งผลให้ไม่มีบทบัญญัติก าหนด 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักขนาดเล็กต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เลย  
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ทั งนี  จ ากก ารศึ กษ าปัญหาและ อุปสรรคของก ารบั งคั บ ใ ช้ ม าตรา  2 3  ( 3 )  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่มีช่องทางให้เอกชน
กู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  และก าจัดของเสียได้  
แต่บทบัญญัติดังกล่าวมีข้อจ ากัดไว้เฉพาะเอกชน“ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการระบบบ าบัด
น  าเสีย และก าจัดของเสีย” เท่านั น ซึ่งย่อมหมายถึงกิจการขนาดใหญ่ ทั งที่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมก็ต้องมีหน้าที่ในเชิงจิตส านึก และจริยธรรมที่ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พัก
เสื่อมโทรมเช่นกัน  

นอกจากนี  จากการศึกษาพบว่าการใช้สิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจาก  
ทางราชการตามมาตรา 94 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใช้กับเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย  อันจะท าให้
ครอบคลุมถึงธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้ แต่กลับพบปัญหาว่า การก าหนดเงื่อนไขว่า
“เหตุที่จะมีค าขอใช้สิทธิได้” จะต้องเป็นกรณีน าเข้าเคร่ืองจักร และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้ใน
ราชอาณาจักรเท่านั น ซึ่งโดยสภาพของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ก็ไม่ได้มีความจ าเป็นต้อง
ติดตั งเทคโนโลยีขั นสูง อย่างเช่นโรงแรมขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้บทบัญญัติ
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริง 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
การแก้ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั น ควรมีมาตรการตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  
 5.2.1 กฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการ
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 

เนื่องจากธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในความหมายของ  “โรงแรม”  
ตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงท าให้ขาดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม แต่การที่จะเพิ่มเติมให้โรงแรม มีความหมายรวมถึง 
โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ ลอดจ์ บ้านบนเรือ เต็นท์ เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
เพราะธุรกิจทั ง  2 รูปแบบ มีปัจจัยเ ร่ืองลักษณะ มาตรฐาน และความพร้อมทางเศรษฐกิจ 
ของผู้ประกอบการ และเจตนารมณ์ในการควบคุมที่แตกต่างกัน  

ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงใคร่เสนอแนะให้ตรากฎหมายก ากับดูแลธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมโดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
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ในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” ขึ นเป็นฉบับใหม่ต่างหากซึ่งควรก าหนด
สาระส าคัญไว้ดังต่อไปนี  

1)  เร่ืองนิยาม 
ควรบัญญัตินิยามว่า “ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” หมายถึง การให้บริการ

สถานที่พักอ่ืนใดที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นกิจการเพื่อหารายได้เสริม 

ทั งนี  เหตุผลที่ผู้วิจัยไม่ก าหนดเร่ือง “จ านวนผู้พัก” และ “จ านวนห้อง”ไว้แน่นอนตายตัว 
เพราะจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก อาศัยช่องว่างของกฎหมายในเร่ืองจ านวนห้องและจ านวนผู้เข้า
พัก หลีกเลี่ยงไม่จดทะเบียนธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี  เช่น หากก าหนดว่า
ต้องมีจ านวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง เช่นนี ก็จะท าให้มีการสร้างห้องโถงขนาดใหญ่ จ านวน 4 ห้อง 
โดยแต่ละห้องจัดเรียงฟูกนอนหรือเตียงนอนเป็นแถวเกินกว่า  10-20 เตียงขึ นไป ซึ่งจะท าให้
พระราชบัญญัติเกิดช่องว่างทางกฎหมาย และไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดมาตรการบังคับใช้ได้
เช่นเดิม 

2)  เร่ืองใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรม 
ควรก าหนดกลไกเร่ือง “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” 

เพื่อให้นายทะเบียนมีอ านาจใช้ใบอนุญาตส าหรับควบคุมเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจได้ โดยมีบทบัญญัติดังนี  

(1)  ห้ามมิให้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน ซึ่งการขอและออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

(2)  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ต่อเมื่อเห็นว่าที่ตั ง 
ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
แห่งนั นมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และมีมาตรการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง 

3)  เร่ืองผู้จัดการที่พักแรม 
บทบัญญัติควรก าหนดให้มีผู้จัดการในธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มีคุณสมบัติ

และหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องดูแลดังต่อไปนี  
(1)  ให้มีผู้จัดการคนหนึ่งท าหน้าที่จัดการงานในสถานที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 

ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมก็ได้ 
(2)  ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการ เว้นแต่จะมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี  
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 1.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 2.  เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการ

โรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรองไว้  หรือผ่านการฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย หรือสิ่งแวดล้อมในธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมซึ่งอาจด าเนิน
โครงการโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นก็ได้ 

(3)  ผู้จัดการมีหน้าที่ดังนี  
 1.  ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนตัว หรือมั่วสุม หรือกระท าความผิดอาญาขึ นใน

สถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
 2.  แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ทราบทันทีที่มีเหตุอันควร

สงสัยว่าอาจมีการหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระท าผิดอาญาในสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
4)  เร่ืองทะเบียนผู้พัก 
ควรก าหนดเร่ือง “บัตรทะเบียนผู้พัก (Registration Card)” และการบันทึกข้อมูลลงใน 

“ทะเบียนผู้พัก (Registered Guest)” ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้ชิดต่อ 
การจดจ าลักษณะ ประวัติพื นฐาน และจับพิรุธของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด รวมถึงควรก าหนดให้
ผู้จัดการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมส่งส าเนาเอกสารในแต่ละวัน  ให้แก่นายทะเบียนทุกสัปดาห์ 
เพื่อให้นายทะเบียนสามารถตรวจสอบ และอาจใช้เป็นประโยชน์ต่อการจับกุมคนร้ายที่แฝงตัว 
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ 

5)  เร่ืองมาตรการด้านความปลอดภัย 
 (1)  การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ควรใช้ “วิธีควบคุมทางทะเบียน” ในการก าหนดให้ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพ

ของสถานที่พักแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของนายทะเบียนและก าหนด 
ให้สถานที่ตั งของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมอยู่ในท าเลที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว 

 (2)  สิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
บทบัญญัติควรก าหนดให้ประตูห้องพัก ต้องมีช่องกระจก หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถ 

มองจากภายในสู่ภายนอกห้องได้ และมีกลอน โซ่คล้อง หรืออุปกรณ์ที่สามารถล็อกจากภายใน
ห้องพักได้ทุกห้อง เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวมองเห็นบุคคลภายนอกได้ก่อนที่จะเปิดประตูห้องพัก 

นอกจากนี  ควรก าหนดให้ผู้จัดการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มีหน้าที่จัดระบบแสงสว่าง
ภายในสถานที่พักให้เพียงพอ และมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินให้สามารถ
ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน และมีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut) ส าหรับ
กรณีที่เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า 
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 (3)  การป้องกัน และระงับอัคคีภัยของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ควรก าหนดมาตรการให้ผู้จัดการต้องติดตั งอุปกรณ์ป้องกัน  และระงับเพลิงไหม้  

เช่น สัญญาณเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงโดยมีสภาพที่สามารถปลดออกมาใช้ได้ง่าย 
และควรก าหนดให้ติดตั งแผนผังแสดงทางหนีไฟ และค าแนะน าพื นฐานในการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อัคคีภัยไว้ในทุกห้องพัก รวมถึงป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ทุกชั นของสถานที่พักแรม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 
ควรก าหนดให้ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั งในยามปกติและในยาม
กระแสไฟฟ้าดับและมีหลายภาษา ซึ่งหากมี “ภาษาอังกฤษ” เป็นอย่างน้อยก็จะสามารถใช้เป็น
ภาษากลางส าหรับสื่อสารให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจข้อปฏิบัติในเร่ืองส าคัญเหล่านี ได้เป็นอย่างดี 
เพราะสาระส าคัญของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติขณะเกิดอัคคีภัยนั น  คือการสื่อสารให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบวิธีช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากการ
หลบหนีเหตุเพลิงไหม้ 

 (4)  การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
เนื่องจากการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากและถือเป็นสิทธิ  

ขั นมูลฐานอย่างหนึ่งตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ซึ่งในสหรัฐอเมริกา 
ได้ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาที่พักปฏิเสธที่จะให้บริการเพราะเหตุว่าเขาเป็นผู้พิการ   
จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า บทบัญญัติควรก าหนดให้ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทุกแห่ง 
ต้องจัดให้มีห้องพักพิเศษส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา สามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง 
โดยจะต้องอยู่ใกล้กับทางหนีไฟ บันได และภายในห้องควรมีสัญญาณเสียง  รวมถึงแผนผัง 
ต่างสัมผัสในห้องพักทุกห้อง และมีห้องอาบน  าที่มีฝักบัว ที่นั่ง ราวจับแนวนอน หรือแนวดิ่ง  
และมีการติดสัญลักษณ์แสดงถึงผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพไว้หน้าห้องพักทุกห้อง 

 (5)  การเก็บรักษากุญแจห้องพัก  
ควรก าหนดให้ผู้จัดการที่พักแรมเป็น “ผู้มีหน้าที่เก็บรักษา” กุญแจส ารองของห้องพัก 

ทุกห้อง เพราะผู้จัดการคือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้  และเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในที่พักแรมโดยตรง 

 (6)  การจัดระบบเวรยาม 
ควรก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต้องจัดให้มี “ผู้ท าหน้าที่

เฝ้าเวรยาม” ภายในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง โดยก าหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในเวลากลางคืนได้ เช่น เร่ืองอายุ เพศ และสุขภาพ เป็นต้น 
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 (7)  การจัดแบ่งพื นที่จอดส าหรับรถยนต์ 
ในกรณีที่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมีพื นที่ว่างมากเพียงพอ ควรก าหนดให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดแบ่งพื นที่  ส าหรับเป็นที่จอดรถให้นักท่องเที่ยวผู้มาพัก โดยให้มีรั วกัน 
ป้องกันคนร้ายเข้ามางัดแงะ หรือโจรกรรมรถยนต์ และสามารถมองเห็นรถที่จอดในบริเวณนั น 
ได้ตลอดเวลา แต่หากธุรกิจมีพื นที่น้อย ควรก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดหาพื นที่อ่ืนส าหรับ
เป็นที่เก็บรถยนต์ของนักท่องเที่ยว เช่นอาจเช่าที่ดินของผู้อ่ืนในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 

 (8)  การแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว 
ควรก าหนดให้ “ผู้จัดการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” ท าหน้าที่แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว

ทราบจุดอันตราย หรือกิจกรรมเสี่ยงภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก 
และควรก าหนดให้ติดตั งข้อความเตือนภัยต่าง ๆ โดยใช้ป้ายสีด าที่มีความสูงอย่างน้อยหนึ่งนิ ว  
และจะต้องวางในที่ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน เช่นเดียวกับมาตรการของรัฐบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรแห่งมลรัฐแคนซัส 2004 ของสหรัฐอเมริกา 

 (9)  กิจกรรมการน าเที่ยวของธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ควรบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการน าข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ก าหนด

ขึ นไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบลักษณะกิจกรรม และสถานที่ให้มีความ
เหมาะสมต่อ เพศ อายุ หรือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ควรก าหนดให้มีการ 
“ยอมรับรายการน าเที่ยวโดยชุมชน” ดังเช่นที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ืองก าหนด
มาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  พ.ศ. 2554 เนื่องจากในชุมชนเดียวกัน  
ย่อมมีกิจกรรมนันทนาการอย่างเดียวกัน ซึ่งเมื่อกิจกรรมนั นน ารายได้มาสู่ธุรกิจที่พักแรมของตน  
ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์แต่ละแห่งในชุมชน ก็จะเห็นแก่ประโยชน์ จนละเลยเร่ืองความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน2) มาตรการด้านสุขอนามัย 

(1)  การดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ควรก าหนดให้ผู้จัดการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มีหน้าที่ต้องดูแลด้านสุขลักษณะ  

และสุขอนามัยภายในอาคาร และบริเวณของสถานที่พักแรม โดยท าความสะอาด และผลัดเปลี่ยนที่
นอนหมอนมุ้งในห้องพักแขกเป็นชุดใหม่หลังมีการใช้งานทุกครั ง  ดังเช่นมาตรา 28 แห่งระเบียบ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ผู้วิจัยเห็นว่าควรรับเอามาตรการเร่ืองการจัดแบ่งห้องสูบบุหร่ี  (Smoking Allowed  
Room) และห้องปลอดบุหร่ี (Non-Smoking Allowed Room) และการท าความสะอาดพรม ที่นอน  
ที่ดูดซับอณูของควันบุหร่ีในห้องพักให้หมดจดอย่างสมบูรณ์  ของระเบียบการสูบบุหร่ีแห่ง 
มลรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นบทบัญญัติของธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมด้วย  

DPU



186 

 

นอกจากนี ยังควรรับเอากฎหมายตัวเรือด (State Bed Bug Laws) แห่งมลรัฐมินเนโซต้า 
สหรัฐอเมริกามาบัญญัติให้ผู้จัดการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต้องจัดหาวิธีป้องกันการแพร่
ระบาดของตัวเรือด โดยต้องผ่านผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมนั นมีสภาพ  
ที่แน่ใจว่าปลอดภัยจากตัวเรือด 

(2)  การก าหนดคุณภาพของน  าอุปโภคและบริโภค 
เร่ืองน  าใช้อุปโภค ข้อ 6.1 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก าหนดห้ามรีสอร์ทท ากิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
ต่อแหล่งกักเก็บน  า และห้ามน าน  าบาดาลที่อยู่ใต้รีสอร์ทมาใช้เป็นน  าอุปโภค บริโภคส าหรับแขก 
ผู้พัก ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรก าหนดห้ามท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งกักเก็บน  าไว้ใน
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ส่วนเร่ืองการใช้น  าจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่กิจการประปาสาธารณะนั น 
ประเทศไทยมีการยอมรับการใช้น  าฝน บ่อน  า น  าบาดาล แม่น  า เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนไทย 
มาแต่โบราณ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดให้มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของน  าด้วยการต้ม กรอง  
ท าให้ตกตะกอน หรือใช้วิธีฆ่าเชื อใด ๆ เสียก่อนที่จะน ามาให้แขกผู้เข้าพักใช้อุปโภค 

(3)  ระบบระบายอากาศในสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
เนื่องจากมาตรา  9  แห่งระเบียบจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์  

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก าหนดให้ห้องพัก และห้องน  าแต่ละห้องต้องมีการระบายอากาศที่
เพียงพอ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรบัญญัติให้อาคารส าหรับใช้เป็นสถานที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต้องมี
ระบบระบายอากาศด้วยวิถีธรรมชาติ (Natural Ventilation) โดยมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายลม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื นที่หรืออาจใช้วิธีระบายอากาศด้วยเคร่ืองมือกล  (Mechanical 
Ventilation)  

(4)  การป้องกันโรคติดต่อภายในที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรบัญญัติให้ ผู้จัดการมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องว่านักท่องเที่ยว

มีอาการของโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2524 หรือไม่ ซึ่งในกรณี 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่านักท่องเที่ยวผู้ประสงค์จะเข้าพักเป็นโรคติดต่ออันตราย  ควรก าหนดให้
ผู้จัดการมีดุลพินิจปฏิเสธไม่รับเข้าพักได้  โดยให้บัญญัติถ้อยค าว่า  “อาจ” ใช้สิทธิปฏิเสธได้ 
นอกจากนี ควรก าหนดให้ผู้จัดการแจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายโรคติดต่อให้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยยับยั งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปสู่
นักท่องเที่ยวอื่นได้ทันท่วงที 

นอกจากนี  ควรมีมาตรการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย แมลง หรือสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคติดต่อโดยก าหนดว่า  “สถานที่ เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมจะต้องรักษา
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สภาพแวดล้อมภายในที่พักแรม เช่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยุง แมลงสาบ หนู และ
พาหะน าโรคต่าง ๆ รวมถึงจะต้องท าลายแหล่งเพาะพันธุ์เหล่านั นด้วย” เช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 9 แห่งระเบียบจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3)  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  
ควรก าหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้จัดการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 5.2.2  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเพิ่มเติมค าว่า  “ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย” ไว้ในมาตรา 20  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เข้าไปด้วย เพราะแม้ว่าจะมีการก าหนดวิธี  
และสถานที่ทิ ง ถ่ายเทสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยในสถานที่เอกชนซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี แต่ยังขาดมาตรการที่ส าคัญคือ “การคัด
แยกขยะ” ให้ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์พบว่าข้อ 5.1 แห่งระเบียบ
ว่าด้วยการป้องกันและอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวได้ก าหนดว่า  
อาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งของเน่าเปื่อย พลาสติก แก้ว กระป๋อง ขยะเป็นพิษหรือเป็นอันตรายจะต้องถูก
แยกไว้ตามถังขยะแต่ละประเภท 

นอกจากนี ข้อ 7 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวยังก าหนดหลักการก าจัดสิ่งปฏิกูลจะต้องใช้วิธีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
ซึ่งห้ามระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวจากห้องน  าลงสู่ผิวดิน หรือสูบไปทิ งในหนองน  า บึง หรือ
ทะเลสาบ เช่นนี ผู้วิจัยจึงเห็นว่า มาตรา 20 ควรเพิ่มเติมข้อความว่า “หลักการก าจัดสิ่งปฏิกูลจะต้อง
ใช้วิธีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และห้ามระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวจากห้องน  าลง
สู่ผิวดิน ชายหาด หรือสูบไปทิ งในแม่น  า คลอง บึง ทะเล หรือทะเลสาบ” 

ทั งนี ผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดเร่ือง “ระยะเวลาที่แน่นอนส าหรับการจ าหน่ายอาหาร” 
และ “ก าหนดเวลาของการใช้ภาชนะบรรจุอาหารและน  าดื่ม” ไว้ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นบทบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองสุขลักษณะของอาหาร 
กรรมวิธีจ าหน่าย เก็บรักษา สะสมอาหาร รวมถึงภาชนะ อุปกรณ์ และน  าใช้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ข้อ 6.5 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งมีสาระส าคัญว่าน  าดื่มต้องมีการกักเก็บไว้อย่างปลอดภัย ด้วยวิธีที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์
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จะต้องตรวจสอบเร่ืองสุขอนามัย และความปลอดภัยของเคร่ืองดื่มและอาหารที่ได้จัดหาให้แก่ 
ผู้เข้าพัก ซึ่งได้ก าหนดไว้ในมาตรา 28 แห่งระเบียบจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของโฮมสเตย์  

ทั งนี  การแก้ไขกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เร่ืองระเบียบการเก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
และขยะมูลฝอย ผู้วิจัยเห็นว่า ควรแก้ไขมาตรา 73/1 ให้มีบทลงโทษส าหรับกรณีฝ่าฝืนมาตรา 20  
ให้มีระวางโทษที่สูงขึ น เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าว มีระวางโทษเพียงแค่ 10,000 บาท ซึ่งเป็น
ระวางโทษปรับที่น้อยเกินไป ไม่ได้สร้างความกลัวเกรง หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการด าเนินธุรกิจ
ให้ถูกต้องขึ นแต่อย่างใด นอกจากนี  ผู้วิจัยเห็นว่าควรรับเอากลไก “ลงโทษปรับเพิ่มขึ น” และ 
“เพิกถอนใบอนุญาต” ของข้อ 8.1 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มาบังคับใช้กับกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติเกิดขึ น
ซ  าอีกเพื่อสร้างความเกรงกลัวไม่กล้าฝ่าฝืนวิธีก าจัดน  าเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 
 5.2.3  พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ผู้วิ จัย เห็นว่ า  ข้อ 3  ตามเอกสารท้ ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมให้ “กิจการประเภทธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ต้องเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ในขั นตอนก่อนการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ 
เนื่องจากบทบัญญัติเดิม ก าหนดจ านวน “80 ห้อง” ไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว ท าให้ไม่สามารถขยาย
ขอบเขตของค าว่า  “สถานที่พักตากอากาศ” ไปถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม จึงท าให้ 
ไม่มีบทบัญญัติใดมาก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็กต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบได้เลย 

ทั งนี  จากการศึกษาปัญหา พบว่าการติดตั งระบบบ าบัดน  าเสีย  ระบบก าจัดปฏิกูล  
และขยะมูลฝอย เป็นมาตรการที่จ าเป็นและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด เพราะที่ธุรกิจที่พักคือ
แหล่งก าเนิดมลพิษอันมีสาเหตุจากการด าเนินงานโดยตรง แต่ในแง่ภาระทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักเป็นชาวบ้านที่พยายามดิ นรนให้สามารถเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์   
รีสอร์ท บังกะโล เพื่อหารายได้เสริมซึ่งยังต้องมีหนี สินที่กู้ยืมเงินจากธนาคารมาใช้ลงทุน เช่นนี รัฐ
จึงควรเข้ามาช่วยเหลือ อุดหนุนเร่ืองเงินลงทุนด้านเทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน  

ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ ควรเพิ่มเติมข้อความว่า 
“ให้เอกชนผู้ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย แต่เป็นกิจการขนาดย่อม มีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปจัดการระบบบ าบัดน  าเสียและก าจัดของเสียได้” เช่นนี จึงจะท าให้ธุรกิจที่พัก
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แรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้รับการช่วยเหลือเร่ืองเงินทุนกู้ยืมมาจัดระบบป้องกันและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้ 

นอกจากนี  มาตรา 94 (2) ซึ่งบังคับใช้กับเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งท าให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้  แต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงในทางปฏิบัติ  เพราะเหตุที่จะมีค าขอใช้สิทธิได้  จะต้องเป็นกรณีน าเข้าเคร่ืองจักร และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้ในราชอาณาจักรเท่านั น ซึ่งโดยสภาพของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม ก็ไม่ได้มีความจ าเป็นต้องติดตั งเทคโนโลยีขั นสูง อย่างเช่นโรงแรมขนาดใหญ่ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาตรา 94 (2) ควรมีการเพิ่มเติมข้อความว่า “ให้เจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นกิจการขนาดย่อม มีสิทธิขอรับการส่งเสริม 
และช่วยเหลือจากทางราชการ ในเร่ืองการน าเข้าเคร่ืองจักร และแนะน าผู้เชี่ยวชาญส าหรับจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย และก าจัดของเสีย”  

อนึ่ง จากข้อเสนอแนะของผู้วิจัยที่ให้มีการตรากฎหมายก ากับดูแลธุรกิจเพื่อการพักแรม
ที่ไม่ใช่โรงแรมขึ นโดยเฉพาะและเป็นฉบับใหม่ต่างหากนั น ผู้วิจัยได้ท าการยกร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่ซึ่งมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นความคิดเห็น
ของผู้วิจัยซึ่งใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี เท่านั น ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก. 
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ภาคผนวก  ก 
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ในการประกอบธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
ตามข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
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(ร่าง)  
พระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 1  
------------------------------- 

               
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา... “ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” หมายความว่า การให้บริการสถานที่

พักอ่ืนใดที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับ 
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นกิจการเพื่อหารายได้เสริม 

มาตรา...  “ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” หมายความว่า ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา...  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการในธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
มาตรา...  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่

โรงแรม 
มาตรา... “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด... 
คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 

 
มาตรา...  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 

คณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและ  
ผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง  

                                                           

 1  ร่างขึ้นตามความเห็นของผู้วจิัยซ่ึงได้เสนอแนะไว้ในบทที่5 เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ฉบบันี้. 
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ประเทศไทย  และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชนที่มีความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
หมวด... 

การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 
 

มาตรา... ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(4)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า เป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ  

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดว่าด้วยมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

มาตรา...  นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ ต่อเมื่อเห็นว่าที่ตั้ง 
ลักษณะ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
แห่งนั้นมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และมีมาตรการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง 

มาตรา...  ให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมจัดให้มีผู้จัดการคนหนึ่ง  
ท าหน้าที่จัดการงานในสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประกอบ
ธุรกิจก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการ เว้นแต่จะมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังน้ี 
(1)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2)  เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม

ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรองไว้ หรือผ่านการฝึกอบรมเร่ืองการจัดการบริหารด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย หรือสิ่งแวดล้อมในธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมซึ่งอาจด าเนิน
โครงการโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นก็ได้ 

(3)  ไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคติดต่อที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

(4)  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือคนไร้ความสามารถ 
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(5)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(6)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า เป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ  
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดว่าด้วยมาตร 
การป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี 

(7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็น
ผู้จัดการแต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

มาตรา... ผู้จัดการมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสอดส่องดูแลดังนี ้
(1)  ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนตัว หรือมั่วสุม หรือกระท าความผิดอาญาขึ้นใน

สถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม  
(2)  แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ทราบทันทีที่มีเหตุอันควร

สงสัยว่าอาจมีการหลบซ่อน มั่วสุม หรือกระท าผิดอาญาในสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
(3)  ผู้จัดการมีหน้าที่ต้องสังเกตผู้ประสงค์จะเข้าพักว่ามีอาการของโรคติดต่อ หรือ

โรคติดต่ออันตรายตามที่กฎหมายควบคุมโรคติดต่อก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากพบเหตุอันควรเชื่อว่า
บุคคลนั้นมีอาการของโรคดังกล่าว ผู้จัดการอาจปฏิเสธไม่รับเข้าพักได้ แต่หากรับเข้าพัก ผู้จัดการ
จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทราบ 

มาตรา... ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าพัก และจ านวนผู้พัก  
ในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก  และจะต้องน าไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก ซึ่งบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักต้องเป็นไปตามแบบ
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดไว้ และผู้จัดการต้องเก็บไว้ในสภาพที่ตรวจสอบได้เป็นเวลาอย่างน้อย
หนึ่งปี 

ผู้จัดการต้องส่งมอบส าเนาทะเบียนผู้พัก และบัตรทะเบียนผู้พักในแต่ละวันให้แก่ 
นายทะเบียนทุกสัปดาห์ แล้วให้นายทะเบียนท าใบรับมอบไว้เป็นส าคัญ ซึ่งหากสถานที่เพื่อการ 
พักแรมที่ ไม่ใช่โรงแรมแห่งใดอยู่ห่ างไกลท าให้ไม่สามารถส่งได้ตามก าหนดดังกล่าว  
ให้นายทะเบียนพิจารณาก าหนดระยะเวลาส่งส าเนาได้ตามสมควร 
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หมวด... 
มาตรการเพื่อความปลอดภัย 

 
มาตรา...  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพของสถานที่ เพื่อ

การพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมให้มั่นคงแข็งแรงตามกฎหมายควบคุมอาคาร หรือค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

สถานที่ตั้งของที่พักแรมจะต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และอนามัยของผู้พัก มีเส้นทางเข้าออก และการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย 

มาตรา...  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการจัดให้ประตูห้องพักมีช่องกระจกขนาดเล็ก 
หรือวิธีการอ่ืนที่สามารถมองเห็นจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และให้มีกลอนหรือโซ่คล้อง 
หรืออุปกรณ์ที่สามารถล็อกภายในห้องพักได้ทุกห้อง 

มาตรา...  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักแรม จะต้องมีการจัดแสงสว่างที่เพียงพอ และต้อง
มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีกระแสไฟฟ้าดับ ซึ่งจะต้องแยกเป็นอิสระจากระบบที่
ใช้อยู่ตามปกติ ให้สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติทันทีที่ระบบจ่ายพลังงานตามปกติหยุดท างาน 
และจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟในกรณีที่เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า 

มาตรา...  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการติดตั้งแผนผังแสดงทางหนีไฟ ค าแนะน า
พื้นฐานเมื่อเกิดอัคคีภัยไว้ในห้องพักแต่ละห้อง รวมถึงป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ทุกชั้นของสถานที่  
พักแรม โดยใช้ถ้อยค าง่าย ๆ และมีภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ต้องใช้ขนาดตัวอักษรที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลาปกติ และในเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า 

ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างน้อย 1 เคร่ือง ไว้ภายอาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักแรมโดย
มีสภาพที่สามารถปลดออกมาใช้งานได้ง่าย  

มาตรา... ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีห้องพักพิเศษส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และ
คนชรา สามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ซึ่งต้องอยู่ใกล้กับบันไดและทางหนีไฟ  ภายในห้องพัก
ต้องติดตั้งสัญญาณเสียงส าหรับขอความช่วยเหลือจากบุคคลซึ่งอยู่ด้านนอก รวมถึงแผนผังต่าง
สัมผัสในห้องพักทุกห้อง และมีห้องอาบน้ าที่มีฝักบัว ที่นั่ง ราวจับแนวนอนหรือแนวดิ่ง และมีการ
ติดสัญลักษณ์ผู้มีข้อจ ากัดทางกายภาพไว้หน้าห้องพักทุกห้อง 

มาตรา...  ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่ใช่ผู้จัดการครอบครองกุญแจส ารองของห้องพัก  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้จัดการในกรณีที่จ าเป็น และบุคคลนั้นเป็นผู้สมควรแก่การไว้วางใจได้ 
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มาตรา...  ให้จัดหาบุคคลเฝ้าเวรยาม และดูแลความปลอดภัยภายในสถานที่ เพื่อการพัก
แรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งคน โดยค านึงจาก เพศ อายุ วุฒิภาวะ และ
ความสมบูรณ์ของสภาพร่างกาย  

มาตรา...  ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ของผู้พักในบริเวณสถานที่เพื่อ
การพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม โดยมีลักษณะมิดชิด และสามารถมองเห็นรถได้ตลอดเวลา หรือ 
อาจจัดหาพื้นที่อ่ืนส าหรับเก็บรถยนต์ของผู้พัก แต่กรณีดังกล่าวต้องจัดให้มีผู้ท าหน้าที่เฝ้าดูแลการ
เข้าออกของรถยนต์ 

มาตรา...  ให้ผู้จัดการมีหน้าที่แจ้งเตือนให้ผู้พักทราบถึงบริเวณ หรือกิจกรรมที่อันตราย 
และควรให้ติดตั้งข้อความเตือนภัย โดยใช้ป้ายที่มีตัวอักษรสีด า และมีขนาดตัวอักษรสูงอย่างน้อย
หนึ่งนิ้ว วางในบริเวณที่ผู้พักสามารถเห็นได้ชัดเจน  

มาตรา...  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการยื่นข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้  
ก าหนดขึ้น ต่อนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดเร่ืองลักษณะของกิจกรรม สถานที่ เกณฑ์อายุ และเพศ
ของผูพ้ักให้ครบถ้วน 
 

หมวด... 
มาตรการเพื่อสุขอนามัย 

 
มาตรา...  ควรก าหนดให้ผู้จัดการมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาสุขอนามัยภายในอาคาร และ

บริเวณของสถานที่เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายสาธารณสุข และค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

มาตรา...  ให้มีการท าความสะอาด และผลัดเปลี่ยนที่นอนหมอนมุ้งในห้องพักเป็นชุด
ใหม่หลังมีการใช้งานทุกคร้ัง                     

มาตรา...  ให้จัดห้องสูบบุหร่ี และห้องปลอดบุหร่ีไว้ในอาคารที่ใช้เป็นที่พักแรม 
รวมถึงต้องท าความสะอาดเคร่ืองนอน ม่าน มุ้ง ที่ดูดซับอณูของควันบุหร่ีในห้องพักให้หมดจดอย่าง
สมบูรณ์    

มาตรา...  ให้ผู้จัดการต้องจัดหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด ซึ่งต้องผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรองว่าที่พักแรมนั้นมีสภาพที่แน่ใจว่าปลอดภัย
จากตัวเรือด 

มาตรา...  ห้ามท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งกักเก็บน้ า  และให้มี
มาตรการปรับปรุงคุณภาพของน้ าฝน น้ าบาดาล หรือน้ าจากแหล่งน้ าใด  ๆ ที่ไม่ได้มาจากกิจการ
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ประปาสาธารณะ ด้วยการต้ม กรอง ท าให้ตกตะกอน หรือใช้วิธีฆ่าเชื้อใด ๆ ก่อนที่จะน ามาให้ผู้พัก
ใช้อุปโภคหรือบริโภค 

มาตรา...  ห้องพักและห้องน้ าแต่ละห้องในสถานที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต้องจัดให้มี
ระบบระบายอากาศที่เพียงพอและถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจใช้วิธีระบายอากาศด้วยเคร่ืองมือกล หรือ
ด้วยวิถีธรรมชาติก็ได้ แต่ในกรณีดังกล่าวต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายลมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของพื้นที่แห่งนั้น 

มาตรา...  ให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
เช่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยุง แมลงสาบ หนู และพาหะน าโรคต่าง  ๆ รวมถึงจะต้อง
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์เหล่านั้นด้วย 

 
หมวด... 

มาตรการเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรา...   ให้ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ
 

หมวด... 
บทก าหนดโทษ 

  

มาตรา...   ให้นายทะเบียนมีอ านาจลงโทษปรับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
โดยให้นายทะเบียนค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด และในกรณีที่เห็นสมควร  
นายทะเบียนอาจมีค าสั่งให้ผู้นั้นด า เนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้  ซึ่ง
หลักเกณฑ์พิจารณาโทษปรับให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

มาตรา...   กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดให้มีผู้จัดการในสถานที่ เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม หรือผู้จัดการขาดคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ แต่ฝืนท าหน้าที่ในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อไป หรือผู้จัดการไม่ท าหน้าที่ระมัดระวังสอดส่อง และดูแลเร่ืองความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต้องระวางโทษปรับตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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มาตรา...  กรณีผู้จัดการฝ่าฝืนไม่จัดท าบัตรทะเบียนผู้พักในทันที และไม่บันทึกข้อมูล  
ผู้พักลงในทะเบียนผู้พักภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมถึงไม่ส่งมอบส าเนาทะเบี ยนผู้พัก และ 
บัตรทะเบียนผู้พักในแต่ละวันให้แก่นายทะเบียนทุกสัปดาห์ ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการไม่ดูแลรักษาสภาพของสถานที่พักแรมให้
มีความมั่นคงแข็งแรงตามกฎหมายควบคุมอาคาร หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และสร้าง
สถานที่ตั้งที่มีท าเลเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้พัก ไม่จัดให้ประตูห้องพักมีช่องกระจก กลอน 
โซ่คล้อง หรืออุปกรณ์ที่ล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง และไม่จัดแสงสว่างที่เพียงพอ ระบบจ่าย
พลังงานไฟฟ้าส ารอง และอุปกรณ์ตัดไฟ ไว้ในสถานที่พักแรม ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา... กรณีผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการฝ่าฝืนไม่ติดตั้งแผนผังแสดงทางหนีไฟ 
ค าแนะน าพื้นฐานไว้ในห้องพักแต่ละห้อง ไม่ติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ รวมถึงไม่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงตามที่ก าหนดไว้ภายในอาคารถูกที่ใช้เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา... กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดให้มีห้องพักพิเศษ และมาตรการส าหรับผู้พิการ  
ผู้ทุพลภาพ และคนชราตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา... กรณีบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ผู้จัดการครอบครองกุญแจส ารองของห้องพัก โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากผู้จัดการ และไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องครอบครอง ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา... กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดการไม่จัดหาบุคคลท าหน้าที่เฝ้าเวรยาม และ
ดูแลความปลอดภัยภายในสถานที่พักแรมไว้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ของผู้พัก หรือไม่จัดหา
พื้นที่อ่ืนส าหรับเก็บรถยนต์ของผู้พัก รวมถึงไม่จัดให้มีผู้ท าหน้าที่เฝ้าดูแลการเข้าออกของรถยนต์  
ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดการไม่ยื่นข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้
ก าหนดขึ้นเองต่อนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้จัดการไม่ท าหน้าที่ดูแลรักษาสุขอนามัยภายในอาคาร และบริเวณของ
สถานที่ เพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายสาธารณสุข และค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่ท าความสะอาด และผลัดเปลี่ยนที่นอนในห้องพักเป็นชุดใหม่หลังมีการ
ใช้งานทุกคร้ัง ต้องระวางโทษปรับ  

มาตรา...  กรณีผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดการไม่จัดห้องสูบบุหร่ี และห้องปลอดบุหร่ีไว้
ในอาคารที่ใช้เป็นที่พักแรม ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้จัดการไม่จัดหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด ต้องระวาง 
โทษปรับ 
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มาตรา...  กรณีผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
แหล่งกักเก็บน้ า หรือไม่มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของน้ าจากแหล่งน้ าใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากกิจการ
ประปาสาธารณะก่อนที่จะน ามาให้ผู้พักใช้อุปโภคหรือบริโภค ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้จัดการไม่จัดให้ห้องพักและห้องน้ าแต่ละห้อง 
มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอและถูกสุขอนามัย ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา...  กรณีผู้จัดการไม่จัดให้มีมาตรการรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่เพื่อการ
พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ต้องระวางโทษปรับ 

มาตรา... กรณีผู้ประกอบการธุรกิจและผู้จัดการไม่ท าหน้าที่ดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
ต้องระวางโทษปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องระวางโทษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย 
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ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ์นักท่องเทีย่ว ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
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บทสัมภาษณ์ 
 

1.  นักท่องเท่ียวท่ีเคยใช้บริการธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 
1)  นายนิติกร ดวงตาเวียง1 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม

ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเคยพักรีสอร์ท บังกะโล ลอดจ์ เช่าเต็นท์ โฮมสเตย์ของชาวบ้าน และเรือนแพลอย
น ้าซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านบนแพใหญ่ ๆ ข้างในมีห้องพัก 3 ห้อง มีห้องน ้าในตัว มีตู้คาราโอเกะ 
สามารถสั่งอาหารโดยวิธีโทรหาเจ้าของที่พัก แล้วจะมีเรือวิ่งมาส่งอาหารซึ่งจะมีคนคุมให้แพลอย
ไปตามแม่น ้าเร่ือย ๆ แต่เมื่อเราต้องการพักผ่อนเป็นส่วนตัว เขาจะผูกแพไว้กับฝั่งไม่มีคนคุม 

ในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นช่วง Low Season หรือ High Season จะคาดหวังให้มีความ
ปลอดภัยเท่ากันหมดจะอ้างว่าเป็นฤดูท่องเที่ยว แล้วไม่มีเวลา ไม่มีคนมาดูแลความปลอดภัยของ
แขกผู้มาพักไม่ได้ ส่วนเร่ืองสุขอนามัย ถ้าเป็นโฮมสเตย์แบบที่พักของชาวบ้าน ถ้าไม่สะอาดอาจ
ยอมรับสภาพได้เพราะเราต้องการไปใช้ชีวิต คลุกคลีกับความเป็นอยู่ในแบบเขากินอาหารแบบที่เขากิน 
อยู่แบบที่เขาอยู่ แต่ถ้าเป็นโฮมสเตย์ที่ท้าเป็นธุรกิจโดยจ้าลองที่อยู่แบบท้องถิ่นขึ นมาเพื่อจะชักจูงให้
คนมาเที่ยว จะคาดหวังว่าเขาให้บริการความสะดวกสบาย และสะอาดอย่างครบถ้วนไม่ได้ เนื่องจาก
ธุรกิจทั ง 2 รูปแบบมีความแตกต่างกันมาก เพราะโฮมสเตย์อย่างแรกสร้างขึ นมาเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจในชุมชนแต่โฮมสเตย์อย่างหลังเน้นการท้าธุรกิจแสวงหาก้าไรจากนักท่องเที่ยว 

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่เคยพบ คือ เคยพักรีสอร์ทที่ไม่มีเวรยามหรือ
เวลาปิดประตูเข้าออก ใครจะเดินเข้าเดินออกก็ได้ และไม่มีที่จอดรถให้นักท่องเที่ยว ท้าให้ต้องจอด
ไว้ตามริมถนน หรือตรงที่เปลี่ยว  ๆ และเคยพบเคร่ืองท้าน ้าอุ่นในที่พักบางแห่งเก็บสายไฟ 
ไม่เรียบร้อย ท้าให้โอกาสที่จะถูกไฟดูดเกิดขึ นได้มาก แต่เชื่อว่าคนก็ต้องใช้บริการ เพราะตอน
ตัดสินใจเลือกที่พักเขาไม่ รู้ หรือหากเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่พักมีน้อย เขาก็จ้าเป็นต้องพัก 
นอกจากนี ในพื นที่กางเต็นท์ของเอกชน จะมีสายไฟจากส่วนกลางระโยงระยางไปตามเต็นท์ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวมีปลั๊กไฟใช้ ซึ่งจะช็อตเมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนเร่ืองอุปกรณ์ดับเพลิง ถ้าไม่ใช่โรงแรม หรือ  
รีสอร์ทขนาดใหญ่จริง ๆ จะไม่เคยเจอ และไม่มีแม้แต่ป้ายหรือค้าแนะน้าเร่ืองทางหนีไฟด้วยซ ้า  

ส้าหรับปัญหาเกี่ยวกับความไม่ถูกสุขอนามัย เห็นว่าการท้าความสะอาดที่นอน หมอน 
มุ้ง ของโฮมสเตย์ชาวบ้านจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นใช้ไม้ตีผ้า ใช้สบู่ซักผ้า ผึ่งหรือตากลมแทน
การซัก หรือใช้แรงงานคน ซึ่งเห็นว่าไม่สะอาดและไม่สามารถฆ่าเชื อโรคได้เท่ากับใช้เคร่ืองซักผ้า
และผงซักฟอก 

                                                           
1  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557. 
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นอกจากนี  ปัญหาเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบธุรกิจที่พักเชิงอนุรักษ์ที่เคย
ใช้บริการมา ได้พบบ่อกักปฏิกูลในโฮมสเตย์แห่งหนึ่งส่งกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งอาจเกิดจากบ่อบ้าบัดเก่า
มากใช้งานไม่ได้แล้ว หรืออาจไม่ได้ล้างตะกอนที่สะสมกันจนอุดตัน และก็เคยพบบังกะโลที่อยู่ติด
กับทะเลปล่อยน ้าเสียลงสู่ทะเลโดยตรงอีกด้วย 

ทั งนี  ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบทลงโทษที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่
ไม่ใช่โรงแรมซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ก็มีอยู่น้อยเกินไป เช่นหากผู้ประกอบธุรกิจที่พักกระท้าผิด ก็จะใช้การเตือนหลาย ๆ ครั งจนเร่ือง
เงียบหายไปเอง แต่ไม่มีการสั่งให้หยุดการประกอบกิจการชั่วคราวให้เขาปรับปรุงที่พักอย่างจริงจัง 
บทลงโทษจึงไม่ได้สร้างความเกรงกลัวให้แก่ผู้ประกอบการที่พักแต่อย่างใด 

2)  นางสาวนุชสรา ป้อมแก้ว2 เคยใช้บริการธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมประเภทรีสอร์ท 
โฮมสเตย์ กางเต็นท์ และเคยพักบนเรือบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีลักษณะแบ่งซอยเป็น  
ห้องไม้เล็ก ๆ ห้องหนึ่งอยู่ได้ไม่เกิน 2 คน ไม่ค่อยมีสิ่งอ้านวยความสะดวก จะล่องเรือไปเร่ือย  ๆ 
ตามรอยต่อจังหวัดให้ชมวิวสัมผัสธรรมชาติ แล้วพอกลางคืนก็จะจอดพักที่จุดใดจุดหนึ่ง 

นักท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่ามีวิธีการเลือกหาที่พักโดยเข้าไปดูรีวิวจาก www.agoda.com 
เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (http://thai.tourismthailand.org) และเว็บไซต์ของ
รายการ “เทยเที่ยวไทย” ซึ่งตอนดูส่วนที่เขาให้รายละเอียดเร่ืองบริการ จะรู้สึกว่าที่พักมีความ
ปลอดภัย แต่เมื่อมาเจอที่พักจริง กลับพบว่าการให้บริการ และการจัดความปลอดภัยก็ไม่ได้เป็นไป
ตามนั น  

ทั งนี  ผู้ให้สัมภาษณ์เคยพบความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการธุรกิจกางเต็นท์ ซึ่ง 
พบปัญหาว่า ผู้ให้เช่าพื นที่และเต็นท์ ไม่ได้เตือนหรือแนะน้าว่าจุดใดห้ามตั งเต็นท์บ้าง  แต่กลับ
ปล่อยให้นักท่องเที่ยวตั งเต็นท์ได้ตามใจ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รู้จึงไปตั งบริเวณ “โป่ง” ซึ่งเป็นจุดที่
ช้างจะลงมากินดินโป่ง ท้าให้เต็นท์ที่กางไว้ถูกช้างกระทืบจนพังเสียหาย  

ส่วนเร่ืองปัญหาเกี่ยวกับความไม่ถูกสุขอนามัยในการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม มักเจอที่นอนไม่สะอาดบ่อยโดยเห็นได้จากคราบสกปรก และกลิ่นอับไม่สะอาดในเนื อผ้า
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยว หรือเทศกาล คนไปพักกันเยอะ และแม่บ้านมีน้อย 
จะท้าความสะอาดไม่ทัน และน่าจะมีการใช้หมอนผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนเพื่อให้บริการซ ้า 

นอกจากนี  ในกรณีที่ได้ รับความเสียหายจากการใช้บริการที่พัก ผู้ให้สัมภาษณ์  
มีวิธีด้าเนินการ 2 ประการ คือถ้าไม่ร้ายแรงก็จะปล่อยผ่าน เพราะไม่อยากให้ทริปต้องเสียบรรยากาศ 
แต่ถ้าร้ายแรง เช่นถูกขโมยของมีค่า ก็จะนึกถึงต้ารวจท่องเที่ยว แต่ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า
                                                           

2  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557. 
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ต้ารวจอาจช่วยไม่ได้มาก เพราะในสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานีต้ารวจมักอยู่ไกลกัน เช่นบางพื นที่เป็น
ภูเขา ป่าลึก และถึงเป็นต้ารวจท่องเที่ยว เขาก็มีหน้าที่แค่ปั่นจักรยานตรวจดูความปลอดภัย แต่ถ้าจะ
ร้องเรียนหรือแจ้งความเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบส่วนนั นโดยตรง 

3)  หนึ่งฤทัย เกียรติถาวร3 เคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท และบังกะโล ซึ่ง
ธุรกิจที่พักแห่งหนึ่งมีการจัดกิจกรรมล่องแก่งที่ปล่อยนักท่องเที่ยวให้ไหลไปตามกระแสน ้า โดย
ทางที่พักจะจัดเรือยางไว้ล้าหนึ่ง แล้วพานักท่องเที่ยวไปปล่อยกลางทาง ให้นักท่องเที่ยวลอยไปตาม
กระแสน ้าแรง ๆ จากนั นจะมีเจ้าหน้าที่ขับเรือไปรับที่ปลายทาง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าอันตราย
อย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวไม่มีที่ให้เกาะเพื่อต้านกระแสน ้า ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อ  
เอาเรือไปรับไม่ทัน ก็อาจท้าให้นักท่องเที่ยวลอยตกหน้าผา หรือกระแทกโขดหินได้ 

นอกจากนี ไม่เคยพบค้าแนะน้าพื นฐานเวลาเกิดไฟไหม้ แผนผังทางหนีไฟ ก็ไม่มีติดไว้
ในห้องพักเลย แต่จะติดไว้ที่หน้าลิฟต์ ซึ่งคนเดินเข้าออกลิฟต์ ก็มองไม่ทันสังเกต ไม่ได้ใส่ใจอ่าน
กันเหมือนแค่ติดเป็นมาตรฐานของเขาเท่านั น ส่วนพี่พักแบบเชิงนิเวศมาก ๆ ระยะทางของที่จอดรถ
กับที่พักจะอยู่ห่างกันมาก แล้วที่จอดก็ไม่ใช่พื นที่ซึ่งเจ้าของที่พักจัดไว้ให้ เราต้องหาที่จอดเอง 

ทั งนี  ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ในกรณีที่ได้ รับความเสียหายจากการใช้บริการที่พัก  
ถ้าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของที่พักก็จะแจ้งความกับต้ารวจ แต่เห็นว่าต้ารวจท่องเที่ยวอาจ
ให้บริการช้า เพราะต้ารวจท่องเที่ยวในท้องถิ่นยังมีอยู่น้อย 

4)  นางสาวดาวัลย์ ขาวสนิท4 เคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท บังกะโล ที่พัก
บริการอาหารเช้า (B&B) ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ใช้วิธีเลือกธุรกิจที่พักจากในเว็บไซต์ ซึ่งในรูปที่โฆษณา
ดูสะอาด สวยงาม แต่เวลาที่ไปพักก็ได้ไม่ครบตามนั น โดยอยากให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดที่พักให้ดูสะอาด 
ปลอดภัยเหมือนกับในรูปที่โฆษณาไว้ในเว็บไซต์ ทั งนี ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการใช้
บริการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ผู้ให้สัมภาษณ์จะยังไม่ใช้สื่อสารสนเทศในการบอกต่อเร่ืองราว
ในทันที แต่จะรอดูว่าเขาจะจัดการอย่างไรก่อนถ้าไม่จัดการแก้ไขให้ให้ก็จะแชร์เร่ืองลงในเฟสบุ๊ค
ภายหลัง ซึ่งเห็นว่าเป็นการเตือนให้คนอ่ืนรู้ข่าวตรงนี ด้วย 

5)  นายกรอนันต์ จิตต์อรุณวรรณ5 เคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท ลอดจ์ 
บังกะโล แต่ถ้าไปกับเพื่อนชาวต่างชาติ ก็จะไปพักเรือนแพ หรือโฮมสเตย์แบบที่พักกับชาวบ้านจริง 
ไปอยู่กับเขาทั งสัปดาห์เลย ไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาหารการกินของพวกชาวบ้านซึ่งในการ

                                                           
3  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557. 
4  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 3 พฤศจิกายน 2557. 
5  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557. 
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ใช้บริการจะคาดหวังเร่ืองของความปลอดภัยต้องเป็นอันดับแรก เพราะบางทีไปเที่ยวกับครอบครัว
มีลูกตัวเล็ก ๆ ไปด้วย รองลงมาจึงจะเป็นเร่ืองความสะดวกสบาย กับบริการที่ดี 

เร่ืองความไม่ถูกสุขอนามัยของที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนั น เคยพาเพื่อนชาวต่างชาติไป
พักที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ห้องน ้าสกปรก ห้องนอนฝุ่นเยอะมาก ท้าให้เพื่อนของผู้ให้สัมภาษณ์ 
จามตลอดทั งคืน ส่วนมุ้งมีกลิ่นเหม็นอับ เป็นรูโหว่ท้าให้ยุงเข้าไปได้ และปลอกหมอนก็มีคราบ
น ้าลายเหมือนไม่เคยซักมานานแล้ว ส่วนอาหารท้องถิ่นที่จัดให้ เจ้าของบ้านใส่ภาชนะพลาสติกที่มี
อายุการใช้งานนานมากจนเป็นสีเหลืองเก่า ๆ เหมือนล้างไม่สะอาดสะสมกันเป็นเวลานาน  

นอกจากนี  เคยพบเจ้าของธุรกิจบ้านพักบนเรือแห่งหนึ่งขาดจิตส้านึกต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยทิ งเศษอาหาร กับน ้ามันใช้แล้วลงไปในท่อที่เขาต่อลงไปสู่แม่น ้าโดยตรง ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์รู้สึกเสียดายทัศนียภาพแถวนั น และคิดว่าคงจะมีแต่คราบน ้ามัน กับเศษขยะมูลฝอย 

6)  นายณรงค์ยศ พรรณคีรี6 ซึ่งเคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท บังกะโล  
กางเต็นท์ และเคยพักบ้านที่เป็นแพล่องไปตามแม่น ้าในเขื่อนเก็บน ้าขนาดใหญ่  ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ปัญหาความไม่ถูกสุขอนามัยในธุรกิจให้เช่าที่กางเต็นท์  มักเป็นเร่ืองห้องน ้าไม่ค่อยสะอาดเพราะมี
คนใช้จ้านวนเยอะ ส่วนเร่ืองผลกระทบของธุรกิจให้เช่าเต็นท์ต่อสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการตัดต้นไม้
เพื่อท้าให้มีพื นที่เรียบส้าหรับกางเต็นท์เป็นการบุกรุกป่าอย่างหนึ่ง นอกจากนี เร่ืองของความ  
ไม่ปลอดภัยของที่พักประเภทบังกะโลมักจะไม่มีแผนผังทางหนีไฟ ค้าแนะน้ากรณีเกิดไฟไหม้ และ
เร่ืองที่จอดรถของบังกะโลส่วนมากมักจะอยู่ไกลจากที่พัก ท้าให้ค่อนข้างกังวลเร่ืองรถหาย 

7)  นายนิรุตร์ ชัชวาล7 เคยใช้บริการรีสอร์ท และที่พักบริการอาหารเช้า ซี่งพบปัญหาที่
จอดรถในบริเวณที่พักมีน้อย ถ้าที่จอดรถเต็ม ก็จะต้องเอารถไปจอดตามถนนใหญ่ซึ่งท้าให้กังวล
เร่ืองรถหาย หรือถูกงัดแงะ นอกจากนี  ปัญหาเร่ืองสุขอนามัย เวลาที่นักท่องเที่ยวคนก่อน 
เพิ่งเช็คเอาท์ไปแล้วพอเราเช็คอิน แม่บ้านก็มักจะไม่มีเวลาท้าความสะอาด หรือท้าไปแบบคร่าว ๆ  

นอกจากนี ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า หากเกิดความไม่เป็นธรรม หรือได้รับอันตราย
จากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมแล้ว จะร้องเรียนส้านักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) ในต่างจังหวัด เพราะจากประสบการณ์การท้างานทนายความ เห็นว่าการรับเร่ืองของ สคบ.
จะมีขั นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมมากกว่าต้ารวจท่องเที่ยว เพราะต้ารวจอาจมีการสืบสวน 
สอบสวน ตรวจสอบจากพื นที่จริงซึ่งเป็นขั นตอนซับซ้อนมากกว่า 

                                                           
6  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557. 
7  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2557. 
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8)  นางสาวหทัยชนก ศรีบุญเรือง8 เคยใช้บริการธุรกิจรีสอร์ท โฮมสเตย์ และกางเต็นท์
บนเขา ซึ่งคาดหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจดูแลเร่ืองความปลอดภัยมากที่สุด เพราะเคยเช่าเต็นท์ เขาให้
ใช้ไฟฟ้าได้ถึงแค่เที่ยงคืน ซึ่งมันมืดมากรู้สึกว่าอันตราย มองไม่เห็นสัตว์ร้าย หรือคนร้าย แล้วก็ตอน
นอนอยู่ในเต็นท์จะมีหมูป่ามาเดินวนรอบ ๆ เต็นท์ พยายามดันเต็นท์ซึ่งน่ากลัวมาก จึงอยากให้ธุรกิจ
ที่ให้เช่าเต็นท์ เขาท้าที่กั นไม่ให้สัตว์มารบกวนนักท่องเที่ยวด้วย 

9)  นางสาววลาลัย โยชนะ9 เคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์ และบ้านพักบน
เรือ ซึ่งที่พักจะมีการจัดกิจกรรมล่องแก่ง บีบีกัน (BB Gun) ขับรถ ATV เข้าป่า ทั งนี ผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านนี มีความคาดหวังเร่ืองความปลอดภัยจากผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะเคยถูกงัดห้องพัก 
ในขณะที่ก้าลังท้าธุระอยู่ในห้องน ้า ท้าให้ต้องปีนออกทางก้าแพงด้านหลังเพื่อหนีไปอีกฝั่งหนึ่ง  

นอกจากนี ผู้ให้สัมภาษณ์เคยใช้บริการรีสอร์ทแห่งหนึ่ง เจ้าของที่พักต้องการประหยัด
ต้นทุน จึงไม่ขอมาตรประปามาใช้ มีแต่น ้าบาดาลที่ไม่ผ่านการกรอง หรือฆ่าเชื อ ท้าให้ตอนนั นผู้ให้
สัมภาษณ์เกิดอาการแพ้รุนแรงเป็นผื่นคัน 2-3 วัน 

ทั งนี  ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกประทับใจรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ที่มีจิตส้านึกต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยเล่าว่ารีสอร์ทแห่งนั นอยู่ติดกับเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เจ้าของ  
รีสอร์ทรักษาธรรมชาติมาก และค่อนข้างเคร่งครัดมาก เช่นตอนเจ้าของธุรกิจที่พักพาเดินป่า เขาจะ
ขอตรวจว่าเราพกอะไรไปบ้าง หากเป็นอาหารเขาจะถ่ายลงในกล่องใส่อาหาร (Tupperware) แล้วให้
เราน้ากลับมาคืน แล้วจึงคืนเงินให้ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวทิ งขยะกลางป่า  

นอกจากนี ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการใช้บริการธุรกิจที่พักแรม ผู้ให้สัมภาษณ์
จะใช้สื่อสารสนเทศในการบอกต่อเร่ืองราว โดยโพสต์ข้อความแชร์ต่อ และจะระบุชื่อที่พักด้วย 
เพราะว่าเราได้รับความเสียหายจากที่นี่ คิดว่ามันเป็นการบังคับทางอ้อมให้เขาปรับปรุงตัว และ  
เป็นการเตือนภัยคนอ่ืนด้วย ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าไม่ใช่การลงโทษผู้ประกอบการเกินสมควรเลย 
เพราะผู้ให้สัมภาษณ์อยากให้มีการแสดงความรับผิดชอบมากที่สุด  

10)  นางสาววิไล เสียงเพราะ10 เคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์ และบังกะโล 
ซึ่งเคยพบเร่ืองประตูห้อง มีแต่ลูกบิดแค่ชั นเดียว ไม่มีกุญแจโซ่ หรือกุญแจล็อกอีกชั น ไม่มีตาแมว
ส้าหรับมองผ่านเห็นคนภายนอก ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวในห้องพัก
อย่างมาก นอกจากนี ยังเคยพบว่าบังกะโลแห่งหนึ่งไม่ได้ท้าความสะอาดที่นอนเลย เพราะบนเตียงนอน
ยังมีทรายที่ติดตัวนักท่องเที่ยวคนก่อนอยู่เลย 

                                                           
8  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2557. 
9  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2557. 
10  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2557. 
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2.  ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
1)  ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ท่านหนึ่ง11 ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยจดทะเบียนโฮมสเตย์ 

หรือขอรับรองมาตรฐานอะไรเลย มีแต่การจดทะเบียนการค้าเพื่อเสียภาษี เท่านั น ส่วนเร่ือง 
การด้าเนินงานนั น จะใช้ระบบคนในครอบครัวช่วยกันเป็นหลัก โดยพี่สาวจะเป็นคนคุมเร่ืองบัญชี 
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์และน้องชายจะคอยต้อนรับแขกและดูแลห้องพัก ซึ่งหากเป็นเร่ืองท้าความ
สะอาดถึงจะจ้างแม่บ้านกับเด็ก ๆ แถวที่พัก ทั งนี ในการเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลของแขกผู้มาพัก  
ทางโฮมสเตย์จะมีแต่สมุดบันทึก ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ กับอีเมลล์ของลูกค้า ซึ่งไม่ได้เข้มงวด
ว่าต้องขอดู หรือถ่ายส้าเนาบัตรประชาชนของนักท่องเที่ยวเอาไว้ ส่วนข้อมูลที่จดไว้ก็เก็บเป็นสถิติ
เพื่อให้รู้ว่านักท่องเที่ยวประเทศใดเดินทางมาพักบ่อย หรือช่วงเวลาใดเท่านั น 

ทั งนี  ในการดูแลความปลอดภัย ทางโฮมสเตย์จะติดตั งกล้องวงจรปิดไว้ และพี่น้อง  
จะนอนกันเที่ยงคืนจนถึงตีสองช่วยกันเดินตรวจตรา ระบบไฟ ประตูรั ว สิ่งผิดปกติ และลูกค้าขาด
เหลืออะไรบ้าง ส่วนเร่ืองสุขาภิบาลจะมีถังพักน ้าทิ ง และมีการคัดแยกขยะ เช่น ถุงพลาสติกที่ย่อย
สลายยาก จะแยกออกจากขยะทั่วไป ส่วนเศษอาหารจะน้าไปย่อยเพื่อเลี ยงสัตว์  

ในกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักต้องติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าชาวบ้านที่
เปิดธุรกิจโฮมสเตย์ มักอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ยังมีภาระในหนี ที่กู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อใช้ลงทุน ซึ่งถ้า
หากเทคโนโลยี หรือระบบต่าง ๆ มีความจ้าเป็น หรือต้องใช้อยู่แล้วในธุรกิจที่พัก แบบนี รู้สึกเห็น
ด้วยกับการท้าตามนโยบายรัฐ แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีชั นสูง มีราคาแพงเกินไป ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า
รัฐจะต้องเข้ามาอุดหนุนเงินช่วยเหลือ หรืออาจเสนอขายอุปกรณ์เหล่านั น แล้วให้ ผู้ประกอบการ
ผ่อนจ่าย หรือหาวิธีเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าแต่สามารถใช้ได้เหมือนกันจะได้ไม่เป็นภาระ
ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นชาวบ้าน เพราะเขายังมีภาระต้นทุนในด้านอ่ืน ๆ ที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ 

2)  ผู้ประกอบธุรกิจของโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง12 ให้ข้อมูลว่ามีการจดทะเบียนการค้า  
เสียภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนเท่านั น โดยตนจะเป็นผู้ด้าเนินงานภายในที่พักเองทั งหมด เว้นแต่เร่ือง
เวรยามที่ใช้บริการยามชุมชน ซึ่งวิธีเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลของแขกผู้มาพักจะขอดูบัตร
ประชาชน หรือ พาสปอร์ตของเขา แต่ถ้าบางคนไม่ให้ดู ก็ไม่เป็นไรซึ่งเป็นการขอดูเฉย ๆ ไม่ได้เก็บ 
หรือจดบันทึกไว้แต่อย่างใด 

                                                           
11  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจของโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม, 11 ตุลาคม 2557. 
12  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจของโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม, 12 ตุลาคม 2557. 
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ในการดูแลความปลอดภัยภายในโฮมสเตย์ จะติดตั งกล้องวงจรปิดไว้ 4 ตัว ส่วนที่จอดรถ
ไม่มีบริการ เพราะนักท่องเที่ยวสามารถไปหาจอดแถวตลาด หน้าวัดหรือ หน้าอ้าเภอได้  ส้าหรับ
เร่ืองการดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก ผู้ให้สัมภาษณ์จะกวาด ถู ท้าความสะอาด ซักผ้าเองคนเดียว
แต่บางครั งก็จะมีลูกสาวมาช่วยบ้าง และจะจัดเตรียมอาหารให้แขกผู้เข้าพักแค่มื อเช้า เช่น กาแฟ 
โอวัลติน ส่วนปาท่องโก๋ก็จะไปซื อที่ตลาดสดส้าหรับเร่ืองสุขาภิบาลในโฮมสเตย์  ไม่มีระบบบ้าบัด
น ้าเสีย ส่วนขยะก็จะทิ งจุดที่เทศบาลเขาจะมาเก็บไป  

ทั งนี  ในกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต้อง
ติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
มีความเห็นว่า โฮมสเตย์เป็นการท้ากันแบบชาวบ้าน ไม่ใช่โรงแรม แค่ให้แขกมาพักมาอยู่กับเรา
พูดคุยกัน ซึ่งถ้าบังคับอย่างนั น ผู้ประกอบการจะมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอและต้องรับภาระมากขึ น 

3)  ผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทท่านหนึ่ง13 ให้ข้อมูลว่าธุรกิจของตนไม่ได้การจดทะเบียน
อ่ืนใด นอกจากทะเบียนการค้า ซึ่งการด้าเนินงานในรีสอร์ท หากเป็นด้านบัญชี ดูแล หรือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจะท้ากันเองในครอบครัว แต่ถ้าเร่ืองท้าความสะอาด ก็จะต้องจ้างเด็ก ๆ มาช่วยท้าห้อง 
ส่วนเร่ืองเวรยามเราจ้างคนในชุมชนมาช่วยเฝ้า ส่วนวิธีเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลของแขกผู้มาพัก
มี 2 แบบ ถ้าโทรจองที่พักจากในอินเตอร์เนต ทางรีสอร์ทจะขอดูแค่ใบโอนเงิน แต่ถ้าลูกค้า เข้ามา
ติดต่อจองที่พักด้วยตนเอง ก็จะขอดูบัตรประชาชนสักนิดหน่อย  

เร่ืองสุขอนามัยของที่พักนั น ถ้าลูกค้าเช็คเอาท์ออกตอน 11.00 น. ทางรีสอร์ทก็จะมีเวลา 
11.00-14.00 น. ก่อนที่ลูกค้ารายใหม่จะเข้ามาเช็คอิน ที่จะท้าความสะอาดเปลี่ยนผ้าปู ผ้าเช็ดตัวใหม่
ที่นอนใหม่ ส่วนเร่ืองน ้าใช้ ทางรีสอร์ทจะใช้น ้าประปาของการประปาเป็นหลัก แต่ถ้าช่วงที่
น ้าประปาไม่ไหล ถึงจะอาศัยน ้าในคลองกรองเข้ามาใช้ในที่พัก ส้าหรับอาหารของนักท่องเที่ยว 
ทางรีสอร์ทมีบริการอาหารรองรับนักท่องเที่ยวทั งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งถ้าลูกค้าคนไหน  
ไม่ทานหมู ไม่ทานเนื อสัตว์ ก็จะจัดไว้ให้ต่างหาก  

เร่ืองสุขาภิบาลของรีสอร์ทนั น จะมีการคัดแยกขยะก่อนทิ ง ส่วนเร่ืองการก้าจัดน ้าเสีย 
เนื่องจากรีสอร์ทมีสภาพที่ติดกับคลอง น ้าในคลองมันมีการหมุนเวียนไม่อยู่นิ่งอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมี
ระบบบ้าบัดแต่อย่างใด 

นอกจากนี  ในกรณีที่ รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมต้องติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม  
ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าไม่จ้าเป็น เพราะอย่างเช่นเร่ืองความปลอดภัย ตั งแต่รีสอร์ทเปิดขึ น ยังไม่เคยมี
                                                           

13  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ท ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ,  
12 ตุลาคม 2557. 
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ปัญหาเร่ืองลักขโมย โจรผู้ร้ายเลย ถ้าบังคับให้ติดตั งในสิ่งที่ไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ ก็จะเป็นภาระ
ให้แก่เราอย่างมาก  

4)  ผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กท่านหนึ่ง14 ให้สัมภาษณ์ว่าธุรกิจของตนเร่ิมต้น
จากการท้าโฮมสเตย์มาก่อน กล่าวคือ เมื่อมีแขกมาพักบ้านเรา เราก็ให้การต้อนรับเขา ธุรกิจของตน
ได้จดทะเบียนการค้ากับพาณิชย์จังหวัดเพื่อเสียภาษี ซึ่งด้านประชาสัมพันธ์และต้อนรับแขกจะ
ช่วยกันดูแล แต่จะไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เน่ืองจากรีสอร์ทของเราตั งมานานแล้ว เจ้าของ
ก็เป็นคนในพื นที่ จึงรู้จักสนิทกับคนแถวนี  จึงฝากคนแถวนี  และธุรกิจที่พักข้าง ๆ ให้ช่วยกันดู ซึ่ง
เราก็ช่วยเขาดูเหมือนกัน ส่วนเร่ืองวิธีเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลของแขกให้แขกช่วยกรอก
รายละเอียดส่วนตัวของเขา แต่เราไม่ได้เก็บส้าเนาบัตรประชาชนเขาไว้ ซึ่งมีระยะเวลาเก็บประมาณ 
2 ปี ซึ่งมีประโยชน์มาก ซึ่งในแง่ผลประโยชน์ของแขก หากแขกลืมของทิ งไว้ เราก็สามารถติดต่อ
เขาได้จากข้อมูลเหล่านั น แต่ในแง่ประโยชน์ของรีสอร์ท ถ้าเกิดแขกท้าความเสียหายให้ หรือกรณีที่
เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ น จะได้รู้ว่าเขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน เผื่อจะต้องเรียกร้อง หรือด้าเนินคดีต่อไป 
ส่วนข้อมูลแขกที่ทางรีสอร์ทเก็บไว้ ก็ไม่ได้มีหน่วยงานท้องถิ่นมาตรวจสอบ หรือเรียกให้ยื่นแต่
อย่างใด 

ในเร่ืองความปลอดภัยเรามีถังดับเพลิงในที่พักแต่ไม่ได้เน้นว่าต้องมีหลายจุดเพราะ  
รีสอร์ทเรามีสภาพเป็นบ้านปูนไม่ใช่บ้านไม้ ส่วนเร่ืองสุขอนามัย จะมีแม่บ้านท้าความสะอาดใน
ห้องพักทุกวัน ส่วนบริเวณด้านนอกห้องพัก คนสวนจะเป็นคนดูแลท้าความสะอาด และ รักษา 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี ในเร่ืองสุขาภิบาล ผู้ประกอบการจะมีการคัดแยกขยะ  
ส่วนน ้าเสียที่ไม่ใช่พวกสารเคมี เช่นน ้าที่แขกใช้อาบ จากห้องพักก็จะปล่อยลงในบ่อพัก แต่ถ้าเป็น
น ้าจากห้องครัว หรือน ้าที่ใช้ท้าอาหารจะปล่อยลงบ่อดักไขมันก่อนลงสู่แม่น ้า 

ทั งนี  ในกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักต้องติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าในแง่ของ
ความพร้อม การติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ต้องท้าเป็นระบบทั งหมด ซึ่งที่พักแถวนี ก็มีแต่ชาวบ้าน  
มีทุนไม่มาก ซึ่งถ้าเขาบังคับจริง ๆ ที่พักทุกแห่งก็ต้องท้า ก็อยากให้หาแค่อุปกรณ์ที่ราคาไม่ต้องแพง
มากนัก ให้ผู้ประกอบการทุกแห่งสามารถลงทุนได้ เช่น ถ้ารัฐต้องการให้มีบ่อดักไขมัน ก็ก้าหนด 
แค่ขั นตอนที่กรองสักชั นหนึ่งก่อนลงสู่แม่น ้า อาจไม่ต้องถึงกับเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั นสูง
กรองจนเป็นน ้าใสสะอาดก็ได้ 

                                                           
14  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ท ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ,  

8 พฤศจิกายน 2557. 
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5)  ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์รายหนึ่ง15 ให้ข้อมูลว่าวิธีเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลของ
แขกผู้มาพัก จะมี Register Form ให้ลูกค้ากรอกไว้ในคอมพิวเตอร์ เช่นชื่อนามสกุล เลขบัตร
ประชาชน เป็นต้น โดยไม่ต้องน้าไปยื่นต่อหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด ซึ่งวิธีจัดการด้านสุขอนามัย  
จะมองว่าโฮมสเตย์มันคือบ้านเราเอง เราก็ถือว่าต้องท้าความสะอาดบ้านของเราอยู่แล้ว ซึ่งเราจะท้า
ความสะอาดทุกวัน อย่างเช่นห้องโถงกลางท้าวันละ 3 รอบ เช้า กลางวัน เย็น ส่วนห้องพักจะต้องท้า
ก่อนลูกค้าจะเข้าเช็คอิน ซึ่งหากลูกค้าพักต่อเราก็จะขอเข้าไปท้าความสะอาด  ส่วนวิธีการด้าน
สุขาภิบาลไม่ได้มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอย เพราะทางโฮมสเตย์จะน้าไปทิ งจุดที่เทศบาลจัดไว้เพื่อ
รองรับขยะ ส่วนน ้าเสีย และน ้าทิ งเรามีบ่อดักไขมันตามมาตรฐานของทางสาธารณสุข 

ทั งนี ในกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ต้องติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าถ้าบังคับให้
ติดตั งกล้องวงจรปิด แบบนี รู้สึกเห็นด้วยเพราะมันจ้าเป็นต่อความปลอดภัยของลูกค้าแต่ถ้าบังคับให้
ติดตั งอุปกรณ์ที่แพงมาก ๆ เราเป็นผู้ประกอบการโฮมสเตย์เล็ก ๆ มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเพราะมัน
เกินความจ้าเป็นของการให้บริการแค่โฮมสเตย์ 

นอกจากนี ผู้ประกอบการได้ให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะเคยมีหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามา
แนะน้าวิธีบ้าบัดน ้าเสีย ดูแลสุขลักษณะของที่พักบ้าง แต่ก็มีน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะมีโฮมสเตย์
เกิดขึ นเยอะมากท้าให้รัฐดูแลตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งการลงภาคสนามพูดคุยกับผู้ประกอบการราย
ย่อยเพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเป็นเร่ืองส้าคัญมาก เพราะจะท้าให้รู้ว่าควรพัฒนานโยบายด้าน
ธุรกิจที่พักไปในทางใด แล้วธุรกิจที่พักเขาต้องการให้ช่วยเหลือเร่ืองอะไร ไม่ควรก้าหนดนโยบาย
จากความนึกคิดของเจ้าหน้าที่เอง นอกจากนี  ในฐานะที่ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์มาเกือบ 10 ปี  
เห็นว่า การช่วยเหลือของรัฐเข้าไม่ถึงผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เพราะรัฐอัดฉีดเงินลงทุนให้แต่
รายใหญ ่ๆ เกือบทั งหมด และไม่เคยมีการรวมกลุ่มของโฮมสเตย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนลงมาดู
งาน รัฐไม่เคยเห็นผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเราอยู่ ในสายตาเลย เพราะฉะนั นรัฐควรปลูกฝัง
เจ้าหน้าที่ให้ส่งเสริมธุรกิจที่พักเล็ก ๆ บ้าง  

6)  ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมรายหนึ่ง16 ให้สัมภาษณ์ว่าธุรกิจของตน 
มีทั งโฮมสเตย์ และบังกะโล โดยจดทะเบียนการค้าต่อกระทรวงพาณิชย์ จะใช้วิธีต้อนรับแบบ
ชาวบ้านโดยดูลักษณะเอา ไม่ต้องขอดูบัตรประชาชน มีวิธีแบ่งงานกันในครอบครัวช่วยกัน  

                                                           
15 การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์รายหนึ่ง ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 

8 พฤศจิกายน 2557. 
16 การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมรายหนึ่ง ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม, 8 พฤศจิกายน 2557. 
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ดูแลห้องพัก ท้าอาหารเลี ยงนักท่องเที่ยว ส่วนเร่ืองเวรยามไม่จ้าเป็นต้องมีเพราะไม่เคยเกิดปัญหา
โจรผู้ร้ายขึ น และคนละแวกนี ก็รู้จักกันและไว้ใจกันดี ซึ่งถ้าตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไร 
ก็จะใช้วิธีโทรเรียกได้ตลอด  

7)  ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์รายหนึ่ง 17 ให้สัมภาษณ์ว่าได้จดทะเบียนการค้าไว้กับ
พาณิชย์จังหวัด มีการด้าเนินงานแบบหารายได้เสริมเท่านั น จึงไม่ได้จ้างพนักงาน ซึ่งคนใน
ครอบครัวจะช่วยกันท้าความสะอาดกับดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั งนี ผู้ประกอบการให้สัมภาษณ์ว่า
ไม่มีการขอข้อมูล หรือเก็บบันทึกจากแขก ซึ่งแค่นักท่องเที่ยวเข้ามาติดต่อห้องพักและช้าระเงิน  
ทางโฮมสเตย์ก็ให้ถือกุญแจไว้ได้ ส่วนเร่ืองการป้องกันอัคคีภัย ทางโฮมสเตย์ก็ไม่จ้าเป็นต้องติดตั ง
ถังดับเพลิง หรือแผนผังทางหนีไฟแต่อย่างใด เพราะมีของชุมชนให้อยู่แล้ว และที่พักของเราก็อยู่ไม่
ห่างจากคลองมาก ส่วนเร่ืองวิธีดูแลรักษาความสะอาดห้องพักนั น เวลาแขกเช็คเอาท์ออกก็จะเข้ามา
เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เอาชุดเก่าออกไป เอาชุดใหม่เข้ามา เราจะเปลี่ยนใหม่ตลอด จะไม่ท้าแค่สะบัดผ้า
แล้วให้แขกใช้ของเก่าต่อจากลูกค้าคนอ่ืน ส่วนขยะที่ใช้แล้วภายในโฮมสเตย์ จะรวบรวมใส่ถุงด้า
แล้วน้าไปทิ งถังขยะของเทศบาล 

ทั งนี  ในกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมต้อง
ติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการมี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองไร้สาระเพราะโฮมสเตย์เกิดจากชาวบ้านที่อยู่บ้านเฉย ๆ มีห้องว่างไม่ได้ใช้ท้า
อะไร ก็น้ามาแบ่งให้นักท่องเที่ยวเช่า ซึ่งเขามีรายได้เสริมขึ นมาแค่เพียงตรงนี  ไม่ใช่ท้าเป็นธุรกิจ
ใหญ่ที่จะมีเงินทุนมากมาย สิ่งที่จะบังคับให้โฮมสเตย์ท้าก็น่าจะเป็นมาตรการทั่วไปส้าหรับ
ครัวเรือนก็น่าจะเพียงพอ 

8)  ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ได้เล่าว่าธุรกิจของตนได้จดทะเบียนป้าย 
และทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านที่อยู่มาตั งแต่สมัยบรรพบุรุษ 100 กว่าปีพอมีกระแสธุรกิจ
ท้าโฮมสเตย์กัน จึงน้าบ้านมาจัดสรรเป็นที่พักให้เช่า ซึ่งที่นี่จะมีห้องใหญ่ข้างบน 2 ห้อง ห้องเล็ก
ข้างล่าง 4 ห้อง สามารถต้อนรับแขกได้ถึง 28-30 คน ส่วนวิธีเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลแขกผู้มาพัก 
จะขอดูบัตรประชาชนของนักท่องเที่ยวกับขอเบอร์โทรไว้ ซึ่งจดบันทึกไว้ในสมุดเป็นสถิติเฉย  ๆ 
ไม่ต้องไปยื่นหน่วยงานใด โดยในการด้าเนินงานผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดการเองทุกอย่าง และจะ
ดูแลรักษาความสะอาดห้องพักสัปดาห์ละครั งเพราะที่นี่เปิดแต่ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์เราจะท้า ความ
สะอาดห้องพัก ล้างถ้วยชาม ภาชนะต่าง ๆ ครั งเดียวในวันอาทิตย์ แล้วเราจะปิดบ้าน และกลับไป
                                                           

17  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม,  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557. 
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ท้างานที่อ่ืนในวันธรรมดาต่อไป ส่วนที่นอนเราจะเอาออกมาตากแดดบ้างเป็นบางครั ง เมื่อลูกค้า
กลับไป เราก็เอาผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนมาซักท้าความสะอาด ส่วนเร่ืองเวรยาม ไม่จ้าเป็นต้องมี 
และไม่ต้องจัดเวลาเฝ้าด้วย เพราะแถวนี เป็นคนรู้จักกันช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้กัน 

ทั งนี  ในกรณีที่ รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม  
ต้องติดตั งเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
ผู้ประกอบการให้สัมภาษณ์ว่า หากเป็นเร่ืองสิ่งแวดล้อม รู้สึกเห็นด้วยเพราะโฮมสเตย์ที่นี่ติดกับคลอง 
จึงต้องการให้แม่น ้าล้าคลองมีความสะอาดอยู่แล้ว แขกจึงจะมาพัก ซึ่งหากเทศบาลให้เราบ้าบัดน ้า
เสียอย่างไรก็จะให้ความร่วมมือ และปฏิบัติได้หมด แต่ถ้าสมมติบังคับให้ติดกล้องวงจรปิด 
ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นเร่ืองเกินความจ้าเป็น เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุร้าย หรือนักท่องเที่ยวแจ้ง
ว่าของหาย หรือถูกลักขโมยอะไรเลย ติดตั งไปก็ไม่ได้ใช้และไม่คุ้มค่า 

9)  ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์รายหนึ่ง18 สัมภาษณ์ว่าตนเป็นผู้ดูแล และด้าเนินการ
ภายในพี่พักทั งหมดเพียงคนเดียว ซึ่งในการรับนักท่องเที่ยวเข้าพัก ไม่ได้มีการเก็บ หรือขอดูบัตร
ประชาชนของนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด และไม่จ้าเป็นต้องมีเวรยามเพราะคิดว่าชุมชนน่าจะมียาม  
อยู่แล้ว จากที่ได้ยินเสียงตีระฆังบอกเวลาในตอนกลางคืน  

10)  ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ท่านหนึ่ง19 ให้สัมภาษณ์ว่า ธุรกิจของตนไม่จ้าเป็นต้อง
ขอข้อมูล หรือเก็บบันทึกจากนักท่องเที่ยวผู้มาพัก เพราะอาศัยความไว้เนื อเชื่อใจกัน และไม่ต้อง  
จัดเวรยาม ผู้ประกอบการจะลุกขึ นมาดูทุก 2 ชั่วโมงในตอนกลางคืน ส่วนเร่ืองการป้องกันอัคคีภัย
โฮมสเตย์ไม่ได้ติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ เพราะแถวนี ไม่เคยเกิดไฟไหม้ แต่โฮมสเตย์เราใช้เซฟทีคัท 
(Safety Cut) เพื่อกันปัญหาไฟช็อต แล้วเมื่อไฟถูกตัดแล้ว ก็จะไปดูสาเหตุว่าปัญหาเกิดจากตรงไหน 
แล้วก็แก้ไขให้ปลอดภัย ส่วนเร่ืองที่จอดรถก็ไม่จ้าเป็นต้องมีในที่พัก เพราะข้างนอกที่พักมีที่จอด
มากมาย ส้าหรับเร่ืองของสุขอนามัย เวลาแขกเช็คเอาท์ออก จะรีบเก็บกวาดห้องพัก เอาที่นอนมาผึ่งไว้ 
และเปิดหน้าต่างห้องพักเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นอับ ส่วนผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าจะซักของเราเอง ไม่ได้
จ้างคนอ่ืนเพราะกลัวไม่สะอาด 

นอกจากนี  โฮมสเตย์มีวิธีป้องกันโรคติดต่อภายในที่พักด้วย เช่นการป้องกันยุงลาย 
จะติดตั งมุ้งลวด มีห้องแอร์ มียาทากันยุงให้ ส่วนเร่ืองการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล  
ทางโฮมสเตย์จะก้าชับไม่ให้นักท่องเที่ยวทิ งขยะลงในคลอง และจะมีจุดทิ งขยะในที่พัก แล้วจะ

                                                           
18  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์รายหนึ่ง ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 

9 พฤศจิกายน 2557. 
19  การส่ือสารระหว่างบุคคล, ณ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 9 พฤศจิกายน  2557. 
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รวบรวมไปทิ งถังขยะของเทศบาล ส่วนน ้าเสีย สิ่งปฏิกูลในห้องน ้า เราจะปล่อยลงบ่อกักเก็บของเสีย 
แล้วเวลาเต็มก็จะโทรเรียกเทศบาลเขามาสูบไปทิ ง จะไม่ปล่อยให้เสียสุขอนามัย 

ทั งนี  ผู้ประกอบการให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาเลย ซึ่งน่าจะเป็น
เพราะมีโฮมสเตย์เปิดกันเป็นจ้านวนมาก และโฮมสเตย์ของผู้ประกอบการก็อยู่ไกลจากแหล่งชุมชน
มาก เลยท้าให้หน่วยงานรัฐเข้ามาไม่ถึง 
 
3.  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 

1)  นางอัญชลี สังข์ทอง20 ซึ่งเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยวช้านาญการ ส้านักพัฒนา
บริการ กรมการท่องเที่ยวได้ให้สัมภาษณ์ดังนี  

ธุรกิจโฮมสเตย์มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็น “โฮมสเตย์แบบกลุ่ม” จะมีบ้านตั งแต่  
3 หลังขึ นไป มีกิจกรรมส้าหรับนักเที่ยว เช่นเต้นร้า ฟ้อนร้า พาไปเดินป่า ปีนเขา ด้าน ้าดูปะการัง กับ
อีกแบบหนึ่งเป็นโฮมสเตย์พาณิชย์ที่เป็นโฮมสเตย์เดี่ยว  

ส้านักพัฒนาบริการท่องเที่ยวด้านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของเราจะดูแลธุรกิจโฮมสเตย์ 
โดยใช้มาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยจะออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย (ตราที่มีสัญลักษณ์รูปช้าง) เพื่อรับรองว่าโฮมสเตย์แห่งนี มีมาตรฐานการให้บริการ
ตามดัชนีชี วดัที่ก้าหนดไว้ 10 ประการ ซึ่งโฮมสเตย์ที่จะขอรับรองมาตรฐานได้นั น จะต้องเป็นแบบ
กลุ่ม มีบ้าน 3 หลังและมีการจัดกิจกรรมขึ น ส่วนโฮมสเตย์เชิงพาณิชย์จะไม่สามารถขอรับรอง
มาตรฐานได ้

การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามประกาศ เป็นเพียงมาตรการเสริมควบคุมเร่ือง
มาตรฐาน เป็นกรอบให้โฮมสเตย์เขาปฏิบัติเท่านั น ไม่ใช่กฎหมายเพราะไม่มีสภาพบังคับ ซึ่งหาก
โฮมสเตย์ที่ขอรับรองไว้ไม่ผ่านการประเมิน เมื่อครบเวลา 3 ปี ทางหน่วยงานเราก็จะไม่อนุญาตให้
ต่อสิทธิขอใช้เคร่ืองหมายโฮมสเตย์ไทยเท่านั น ซึ่งจะมีผลเพียงแค่โฮมสเตย์แห่งนั น ไม่มีสิทธิใช้
ตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังคงด้าเนินกิจการได้ตามปกติอยู่
นั่นเอง  

การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่พักในโฮมสเตย์ ดัชนีชี วัดมาตรฐาน  
โฮมสเตย์ไทย จะก้าหนดเอาไว้ 2 ด้าน ทางร่างกาย เช่นโฮมสเตย์ต้องมีตู้ยาสามัญประจ้าบ้านส้าหรับ
ปฐมพยาบาลเบื องต้นเวลานักท่องเที่ยวเจ็บป่วย มีเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานที่ส้าคัญ และก็ต้อง
ติดแผนที่ของโรงพยาบาล สถานีต้ารวจ สถานีดับเพลิงไว้ในโฮมสเตย์ด้วย 

                                                           
20  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 ธันวาคม 2557. 
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เร่ืองการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โฮมสเตย์เพื่อลงทุนด้านการจัดความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในที่พัก ตอนนี ยังไม่มีกองทุน หรือหน่วยงานใดมาช่วยเหลือ
โดยตรง ซึ่งเห็นว่ามีส้านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่มีอ้านาจหน้าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีเงิน
อุดหนุนให้ แต่ละชุมชนที่ เสนอโครงการเข้ามา เขามีงบประมาณกระจายไปสู่ชุมชน แต่ก็  
ไม่สามารถดูแลให้เงินอุดหนุนแก่โฮมสเตย์ได้ เพราะเป็นงบสนับสนุนปีต่อปี และใช้เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเท่านั น  

ส้าหรับเร่ืองการอบรมแก่โฮมสเตย์ชุมชนในเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม เรามักจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ว่ามาตรฐาน 10 ด้านมีอะไรบ้าง 
เขาต้องท้าอะไรบ้าง และก็มีการอบรมภาษา อบรมการด้านไอที ให้ผู้ประกอบการรู้วิธีท้าเว็บไซต์ 
ตลาดออนไลน์ (E-marketing) เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตน แต่ยังไม่สามารถจัดอบรมได้เป็น 
วงกว้างมากนัก เพราะในช่วง 3-4 ปีหลังมีปัญหาเร่ืองงบประมาณที่จ้ากัด ก็เลยอบรมได้แค่เร่ือง
มาตรฐานการบริการของโฮมสเตย์ไทยเท่านั น จึงท้าให้จัดอบรมได้แค่ 15-30 ชุมชนซึ่งก็อยู่ใน 
วงแคบ ๆ เท่านั น ทั งที่โฮมสเตย์ทั่วประเทศไทยยังมีอีกหลายร้อยชุมชน 

เร่ืองการตรวจสอบการด้าเนินงานของโฮมสเตย์ในชุมชน หน่วยงานเราจะใช้วิธี 
สุ่มตรวจโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว ซึ่งจะใช้วิธีเวียนคนไปตรวจ เคยมีอยู่กรณีหนึ่งที่ไม่ได้
คุยกับคนที่เป็นประธานโฮมสเตย์ชุมชน แต่ไปสอบถามจากลูกบ้าน ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลแบบคนซื่อ  
จึงท้าให้ทางหน่วยงานรู้ว่าโฮมสเตย์ในชุมชนแอบท้าธุรกิจโฮมสเตย์เชิงพาณิชย์ ก็เลยต้องรอให้อายุ
การรับรองครบ 3 ปีเสียก่อน จากนั นทางหน่วยงานก็ไม่รับรองมาตรฐานให้แก่โฮมสเตย์ชุมชนแห่งนั น  

2)  นายปฏิวัติ อินหว่าง21 ซึ่งเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ส้านักพัฒนาบริการ 
กรมการท่องเที่ยว ได้ให้สัมภาษณ์ดังนี  

เหตุที่หน่วยงานจะต้องคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
เพราะในการเดินทางไปเที่ยว นักท่องเที่ยวก็ต้องการเร่ืองความปลอดภัยมากที่สุดอยู่แล้ว จึงจ้าต้องมี
มาตรฐานในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว อย่างเช่น เร่ืองแผนรักษาความปลอดภัย โฮมสเตย์แต่ละแห่ง
จะต้องมีเบอร์โทรของโรงพยาบาล สถานีต้ารวจติดไว้ในที่พัก 

หน่วยงานเราก้ากับดูแลโฮมสเตย์โดยตรง ซึ่งต้องใช้ประกาศกรมการท่องเที่ยว เร่ือง
ก้าหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งจะก้าหนดใช้ดัชนีชี วัด  
10 ประการ เป็นตัวก้าหนดมาตรฐานของโฮมสเตย์ ซึ่งจะรวมเร่ือง ความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งเห็นว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว อย่างเช่นในดัชนีชี วัดก็จะก้าหนดให้ต้อง
รักษาความสะอาดในบ้าน ห้องน ้าต้องโปร่ง ต้องมีสิ่งของแยกชิ นออกจากกัน เป็นสัดส่วนระหว่าง
                                                           

21  การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 ธันวาคม 2557. 
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ผู้ใช้กับเจ้าของบ้าน ต้องมีถังขยะทั งในห้องน ้า ห้องนอน และต้องมีการซ่อมแซมบันได ระเบียง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่หน่วยเราดูแล เป็นเพียง “มาตรฐานการให้บริการ” ที่ท้าให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะผ่านการรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
ที่มาพักได้ ซึ่งต้องอาศัย “ความสมัครใจ” ของโฮมสเตย์ที่เขาต้องการจะได้รับเคร่ืองหมายรับรอง  
ถ้าผ่านการประเมิน หน่วยงานเราก็จะออกเคร่ืองหมายรับรองให้ และคอยประเมินว่าโฮมสเตย์นั น
ยังรักษามาตรฐานตามดัชนีชี วัดว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ดี 10 ประการอยู่หรือไม่ เช่นชุมชนไหนมีความ
สนใจ ก็มาเข้าร่วมเช็คเกณฑ์โฮมสเตย์ของตนให้พร้อม ซึ่งถ้าโฮมสเตย์ในชุมชนใดไม่ยอมเข้ามา 
หน่วยงานเราก็ไม่มีอ้านาจเข้าไปประเมินโฮมสเตย์ที่ไม่ได้สมัครใจมาขอรับรอง เช่นเดียวกับที่ไม่มี
อ้านาจควบคุมโฮมสเตย์เชิงพาณิชย์  

ส้าหรับนโยบายในการดูแลผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรานั น หน่วยงานเรายังไม่มี
นโยบายในเร่ืองนี  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่จะก้าหนดมาตรฐานบริการส้าหรับผู้พิการ แม้จะมี
ผลเสียในเร่ืองต้นทุนของค่าใช้จ่ายเกิดขึ น เช่น เคร่ืองอ้านวยความสะดวก ฝึกอบรม แต่โดยรวมเห็น
ว่าเปน็สิ่งที่ดีมากซึ่งอาจน้ามาหาแนวทางสร้างมาตรฐานให้โฮมสเตย์ต่อไปในอนาคต 

เร่ืองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว ได้ก้าหนดมาตรฐานให้โฮมสเตย์มีการ
บ้าบัดน ้าเสีย ก้าจัดขยะ คัดแยกขยะ เผาขยะในบริเวณที่พัก ซึ่งเขาจะจัดให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งก็จะมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยดูแลเร่ืองระบบ
สุขาภิบาลเสริมไปจากมาตรฐานของหน่วยงานเราอีกด้วย คล้ายมาเป็นพี่เลี ยงให้อีกทีหนึ่ง 

ในเร่ืองการส้ารวจหรือลงพื นที่นั น หน่วยงานเรามีวิธีตรวจสอบอยู่ 2 แบบ ซึ่งแบบที่ 1 
คือการตรวจโฮมสเตย์ที่มาขอให้รับรองมาตรฐาน เจ้าหน้าที่จะไปตรวจประเมินว่าเขามีสิทธิจะ
ได้รับรองมาตรฐาน และใช้เคร่ืองหมายหรือไม่ และแบบที่2 เป็นการสุ่มตรวจโฮมสเตย์ที่ใช้
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอยู่ว่ายังมีการรักษาคุณภาพอยู่หรือไม่ แต่บางครั งก็จะไป
เยี่ยมชมกิจการซึ่งเป็นอ้านาจหน้าที่ตามประกาศกรมการท่องเที่ยวทั งสิ น 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณน์ักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
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แบบสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีเคยใช้บริการธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ...................................................................... วันท่ีสัมภาษณ์ .................................. 
1. ท่านเคยใช้บริการธุรกิจที่พักประเภทที่ไม่ใช่โรงแรมบ้างหรือไม่    
  เคย   ไม่เคย 

2. หากเคย ท่านใช้บริการธุรกิจประเภทใดบ้าง 
 รีสอร์ท  โฮมสเตย์   เกสท์เฮาส์       บังกะโล     ลอดจ์ 
 การกางเต็นท์    ที่พักบนเรือแบบบ้าน (House Boat)         
  ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B)    รถตู้นันทนาการ 
   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ......................................................................... 

3. ท่านมีวิธีหาข้อมูลของธุรกิจที่พักดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
 สอบถามจากคนท้องถิ่น  ขอค าแนะน าจากผู้เคยใช้บริการ 
 หนังสือแนะน าที่ท่องเที่ยว  โทรทัศน์-วิทยุ 
  เว็บไซต์   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.................................................. 

4. ข้อมูลที่ท่านได้รับมีความใกล้เคียงกับที่พักแรมจริงหรือไม่ 
 .....................................................................................................................................................  

5. ที่พักที่ท่านเคยใช้บริการมีการจัดกิจกรรมหรือไม่ 
  ไม่มี    มี  โปรดระบุ………………………………………………. 

6. ท่านมีความคาดหวังจากผู้ประกอบธุรกิจที่พักอย่างไรบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

7. ท่านเคยพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการธุรกิจที่พักหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

8. ท่านเคยพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่ถูกสุขอนามัยในการใช้บริการธุรกิจที่พักหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

9. ท่านเคยพบการขาดจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบธุรกิจที่พักหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

10. ในฐานะผู้บริโภค หากท่านได้รับความเสียหายจากการใช้บริการที่พัก ท่านจะด าเนินการอย่างไร 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมท่ีไม่ใช่โรงแรม 

 
ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................ 
วันท่ีสัมภาษณ์ ................................................................. 
 
ธุรกิจที่พักของท่านคือประเภทใด 
  รีสอร์ท   โฮมสเตย์   เกสท์เฮาส์   บังกะโล   ลอดจ์ 
  การกางเต็นท์   ที่พักบนเรือแบบบ้าน (House Boat)   ที่พักบริการอาหารเช้า (B&B) 
  รถตู้นันทนาการ   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ......................................................................... 
 
1. ในการประกอบธุรกิจที่พัก ท่านต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการอย่างใดบ้าง 

 ............................................................................................................................................................................  

2. ธุรกิจที่พักของท่านต้องอาศัยบุคลากรท าหน้าที่ใดบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

3. ท่านมีวิธีเข้าถึง และเก็บบันทึกข้อมูลของแขกผู้มาพักอย่างใดบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

4. ท่านมีระบบการจัดเวรยามในที่พักหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................................................  

5. ท่านให้บริการพื้นที่จอดรถแก่นักท่องเที่ยวผู้เข้าพักอย่างไร 
 ............................................................................................................................................................................  

6. ท่านมีมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือไม่ อย่างไร 
 ............................................................................................................................................................................  

7. ท่านมีวิธีดูแลรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณของที่พักอย่างใดบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

8. ท่านมีวิธีบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลอย่างใดบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

9. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีที่รัฐออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักต้องติดตั้ง
เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อสร้างความปลอดภัย สุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ............................................................................................................................................................................  

10. ธุรกิจที่พักของท่านมีหน่วยงานใดเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนบ้างหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง การควบคุม ก ากับ และดูแลธุรกิจที่พักแรมประเภทท่ีไม่ใช่โรงแรม 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ............................................................................................................  
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์  ............................................................................................................  
ชื่อหน่วยงานราชการ    ............................................................................................................  
วันท่ีสัมภาษณ์ ............................................. 
 

1. ประเภทองค์กรควบคุมธุรกิจ .......................................................................................................  
2. มีปัญหาที่นักท่องเที่ยวร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมหรือไม่ และอย่างไรบ้าง 

 ............................................................................................................................................................................  

3. เพราะเหตุใดหน่วยงานจึงต้องคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม 
 ............................................................................................................................................................................  

4. ท่านเห็นว่ากฎหมายในปัจจุบันที่ก ากับดูแลธุรกิจที่พักแรมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 ............................................................................................................................................................................  

5. ท่านมีนโยบายดูแลเร่ืองความปลอดภัย และสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวที่มีข้อจ ากัดทาง
กายภาพอย่างไรบ้าง (เช่น ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ คนชรา) 
 ............................................................................................................................................................................  

6. ท่านเห็นว่ากฎหมายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ใช้ควบคุมธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมยังมีอุปสรรคต่อการบังคับใช้ หรือปฏิบัติหน้าที่ประการใดบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

7. ท่านเห็นว่ามาตรการด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ใช้ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่พัก
แรมที่ไม่ใช่โรงแรม ควรมีแนวทางอย่างไรจึงจะคุ้มครองนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 
 ............................................................................................................................................................................  

8. ทางหน่วยงานเคยมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่  
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
 ............................................................................................................................................................................  

9. ทางหน่วยงานเคยมีการส ารวจ และตรวจสอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 ............................................................................................................................................................................  
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีประทักษ์ 
คุณวุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2556 เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
  แห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของ 

   ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่ง 
 สภาทนายความ 

 พ.ศ. 2557 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ 
  อาชีพกฎหมาย  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2555 ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือชื่อและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney) 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน ทนายความ  

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทย ฟุตบอล เอเจนท์ จ ากัด 

ผลงานทางวิชาการ บทความหัวข้อ “ปัญหากฎหมาย และวิกฤติการ
เมืองไทย” น าเสนอเร่ือง หลักนิติรัฐและกรณีค าวินิจฉัย
ที่ 3-5/2550 ในคดียุบพรรคการเมือง  

 (พิมพ์ใน หนังสือวันรพี 2550 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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