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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมอย่างมาก ทาํให้ชาวบ้านในท้องถิ่น

มีช่องทางเพ่ิมพูนรายได้ ด้วยการเปิดห้องพักที่เหลืออยู่ในบ้านของตนให้เป็นสถานที่พักขนาดเลก็ 

และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินสาํหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ซ่ึงผู้ประกอบธุรกจิมักมุ่ง

แต่สร้างกลยุทธด้์านโฆษณาเพ่ือแข่งขันระหว่างที่พักแรมด้วยกนั และเพ่ือตักตวงผลประโยชน์จาก

นักท่องเที่ยว จนละเลยเร่ืองความปลอดภัย และสุขอนามัยซ่ึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงปรารถนา

มากที่สุด รวมทั้งเพิกเฉยต่อการส่งเสริม และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ

ดาํเนินธุรกจิ 

จากการศึกษาพบว่า มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกอบ

กับกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551ได้

กาํหนดให้ “สถานที่พักอื่นใด” ที่เป็นสถานที่พักขนาดเลก็ มีห้องพักไม่เกนิ 4 ห้อง และมีจาํนวนผู้

พักไม่เกิน 20 คน อันมีลักษณะให้บริการเพ่ือหารายได้เสริม ไม่ถือว่าเป็นโรงแรม ซ่ึงทาํให้ธุรกิจ

โฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส ์บังกะโล ที่พักบริการอาหารเช้า ลอดจ์ เตน็ท ์ไม่มีสถานะเป็นโรงแรม 

และไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีมาตรการกาํกบัดูแลเร่ืองความปลอดภยั 

สขุอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในที่พักแรมไปด้วย เพราะธุรกจิที่พักแรมเหล่าน้ีมักดาํเนินงานโดย

ชาวบ้านที่นาํบ้านซ่ึงมีอยู่แล้วมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพ่ือสร้างอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นฤดูกาล

เกษตรกรรม และด้วยฐานะทางการเงินของชาวบ้าน จึงมักสร้างห้องพักได้ไม่เกิน 4 ห้องได้โดย

สภาพ  

ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเสนอให้ตรา “พระราชบัญญัติเพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” ขึ้ นเป็นฉบับใหม่ต่างหาก  

ใช้สาํหรับกาํกับดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมให้เหมาะสมกับฐานะของผู้ประกอบการ และ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการควบคุมธุรกิจที่พักเชิงอนุรักษ์ นอกจากน้ียังเสนอให้เพ่ิมเติม 

มาตรการด้านสุขอนามัยและบทลงโทษที่เหมาะสมกับธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ใน

มาตรา 20 มาตรา 40 และมาตรา 73/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

เสนอให้เพ่ิมเติมสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้ยืม ค่าภาษีอากร การนาํเข้าเคร่ืองจักร 

                                                            
*
 นักศกึษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขากฎหมายเอกชนและธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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และผู้เช่ียวชาญสาํหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ธุรกจิเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ใน

มาตรา 23 (3) และมาตรา 94 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 

1. บทนาํ  

ธุรกจิที่พักแรมเชิงอนุรักษ์มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต่างกเ็ร่งแข่งขันสร้างกลยุทธ์

ทางการตลาดให้ทนักับกระแสความนิยม โดยไม่คาํนึงถึงความรับผิดชอบที่ควรตอบแทนให้แก่

นักท่องเที่ยวในรูปของการให้บริการที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยแต่อย่างใด รวมถึงยังขาด

จิตสาํนึก และความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ อันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศอีกด้วย เช่นน้ี แม้ว่าระบบเศรษฐกจิการค้าเสรีที่ดี ควรปล่อยให้ธุรกจิที่พักแรมที่

ไม่ใช่โรงแรมเหล่าน้ีเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเป็น

เคร่ืองมือที่สาํคัญ  

แต่เน่ืองจากกฎหมายเอกชนที่ดี จะต้องมีวัตถุประสงค์ (End of Law) ในการ

คุ้มครองประโยชน์ทั้งปัจเจกชน และมหาชนเพ่ือคุ้มครองนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นผู้บริโภค เช่นน้ีรัฐจึง

ต้องเข้ามาแทรกแซงการดาํเนินธุรกจิเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ให้เกดิความปลอดภัยแก่ชีวิต 

ร่างกาย และสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวซ่ึงถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอในทางเศรษฐกิจ (Protection of 

the Weak) และเข้ามาควบคุม และวางแผนการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้

ถูกต้องและย่ังยืนต่อไป 

 

2. หลกัการจดัความปลอดภยั สุขอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีดี่ในธุรกิจทีพ่กัแรม 

แม้ว่าจะเป็นเพียงธุรกิจที่พักแรมราคาถูกซ่ึงดาํเนินการโดยคนท้องถิ่นกต็ามแต่กย่็อม

ต้องมีแผนพัฒนาความปลอดภัย สขุอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องถือว่าผู้เข้าพักเป็นความ

รับผิดชอบโดยตรงของตน รวมถึงจะต้องจัดการที่พักให้มีลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทาํ

กจิกรรมที่รบกวน หรือทาํลายทรัพยากรธรรมชาติให้เกดิความเสื่อมโทรม 

 2.1 หลกัการจดัความปลอดภยัทีดี่ในธุรกิจทีพ่กัแรม   

“ความปลอดภัย” หมายถงึ สภาพที่พ้นจากภัย หรือไม่มีภัย โดยผู้ประกอบธุรกจิที่พัก

ถูกผูกพันให้มีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิ และเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักโดย

จะปฏิเสธ หรือเลือกไม่ปฏิบัติไม่ได้ เช่นน้ี จึงต้องจัดหามาตรการด้านความปลอดภัย สาํหรับ

ป้องกนัไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับอนัตราย หรือเจบ็ป่วยไม่สบายกลับไปยังภมิูลาํเนาของเขา 

2.1.1  ระบบป้องกันและระงับอคัคีภัย กล่าวคือธุรกิจที่พักแรมควรมีสัญญาณเตือน

เพลิงไหม้ และอปุกรณด์ับเพลิงที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเอา

ชีวิตรอดได้ทันท่วงที และลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ นอกจากน้ีที่พักแรมควรติดตั้งป้าย

ทางออกฉุกเฉิน แผนผงัทางหนีไฟ คาํแนะนาํพ้ืนฐานกรณเีกดิเพลิงไหม้ โดยใช้ถ้อยคาํง่าย ๆ และ 
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มีหลายภาษาไว้ในห้องพักทุกห้อง อยู่ในลักษณะที่มองเห็นได้ทั้ งในยามปกติ และเวลาที่

กระแสไฟฟ้าดับ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และวางแผนอพยพหนีได้อย่าง

ปลอดภัย 

2.1.2  การเกบ็รักษากุญแจห้องพักน้ัน หากมีผู้ที่ไว้วางใจได้เป็นผู้ถือไว้ จะช่วย

ป้องกันการลักทรัพย์ หรือประทุษร้ายนักท่องเที่ยวในห้องพัก เช่นน้ีผู้เกบ็กุญแจห้องพักควรเป็น

ผู้จัดการที่พักแรม หรือเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่อยู่ประจาํและมีความซ่ือสตัย์สจุริตเท่าน้ัน 

2.1.3  การจัดแบ่งเวรยาม กล่าวคือ ควรจัดหน้าที่สอดส่องและตรวจตราบริเวณที่พัก

อยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือป้องกนัคนร้ายแอบแฝง หรือบุกรกุเข้ามาทาํอนัตรายแก่นักท่องเที่ยว  

2.1.4  พ้ืนที่จอดรถยนต์ของธุรกจิที่พักแรม ควรมีจาํนวนที่มากเพียงพอซ่ึงจะป้องกนั

การโจรกรรมรถยนต์ เพราะนักท่องเที่ยวไม่ต้องนาํไปจอดไว้ตามริมถนนหลวง หรือที่เปล่ียวร้าง 

2.1.5  การดูแลนักท่องเที่ยวที่บกพร่องทางกายภาพ ควรจัดห้องพักของผู้พิการ  

ผู้ทุพลภาพ หรือผู้สงูอายุให้อยู่ใกล้กบัห้องรับรอง จะช่วยให้ง่ายต่อการช่วยเหลือได้รวดเรว็ และ

ควรมีสิ่งอาํนวยความสะดวกที่รองรับการเคล่ือนไหวในการปฏบิัติกิจธุระของนักท่องเที่ยวเหล่าน้ี

ด้วย  

 2.2  หลกัการจดัสุขอนามยัทีดี่ในธุรกิจทีพ่กัแรม 

คาํว่า “สุขอนามัย (Hygiene)” จึงหมายถึง การทาํให้มีภาวะที่สะอาด (Cleaning) 

และการทาํให้ปราศจากโรค (Sanitizing) (สมุณฑา วัฒนสนิธุ,์ 2547: 44.) ซ่ึงนักท่องเที่ยวที่เข้า

พักทุกคนล้วนไม่ต้องการได้รับทุกขภ์ัย เช่นน้ี ผู้ประกอบธุรกจิจึงต้องจัดที่พักแรมให้อยู่ในสภาพที่

สะอาด ปราศจากจากโรคติดต่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจของผู้มาใช้

บริการ 

2.2.1  การมีนํา้สะอาดปลอดภัย (Safe Water Supply) กล่าวคือ นํา้ดื่มจะต้องไม่มีส ี

ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส และได้มาตรฐานความสะอาด ปราศจากเช้ือโรค เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวเจบ็ป่วย

จากโรคที่มีนํา้เป็นสื่อ (Water Borne Diseases) เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร ส่วนแหล่งนํา้ที่ใช้

ชาํระล้างร่างกาย ซักล้าง หุงต้มอาหาร หากที่พักแรมเป็นพ้ืนที่ในเขตชนบทซ่ึงจาํเป็นต้องใช้แหล่ง

นํา้อื่น ๆ เช่น นํา้ฝน นํา้บาดาล จะต้องนาํมาปรับปรุงคุณภาพนํา้ให้ดีก่อน เช่น ต้ม กรอง ทาํให้

ตกตะกอน เป็นต้น 

2.2.2  ความสะอาดของที่อยู่อาศัย (Domestic Cleaning) ผู้ประกอบธุรกจิจะต้องจัด

สภาวะแวดล้อมของที่พักแรมให้ถูกสุขลักษณะ โดยทาํความสะอาด เชด็ถูให้ปราศจากฝุ่ น หรือ

หยากไย่ รวมถึงการกาํจัดตัวเรือด (Bed Bug)ที่หลบซ่อนอยู่ตามฟูก หัวเตียง และตะเขบ็ของ

เตียงนอน ซ่ึงเป็นภัยเงียบของธุรกิจที่ พักแรมทุกประเภทที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเร่ือง 

ความสะอาด  

2.2.3  การกาํจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Excrete Disposal) ซ่ึง

สิ่งปฏกูิล คือของเสยีที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายมนุษย์ และสตัว์เล้ียง หากมีการกาํจัดที่ไม่ดีกจ็ะ
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เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารไปกับผิวดิน และแหล่งนํา้ ซ่ึง

ธุรกจิที่พักแรมจะต้องจัดระบบกาํจัดตามหลักสขุาภิบาล จึงจะช่วยให้ที่พักแรมไม่กลายเป็นแหล่ง

เพาะเช้ือโรคต่อไป  

2.2.4 การป้องกันโรคติดต่อ (Protection Against Contagious Disease) ธุรกิจที่พัก

แรมจะต้องขจัดลูกนํ้าและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง เพราะยุงเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก  

ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ซ่ึงธุรกิจที่พักแรมควรติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขให้

ช่วยพ่นยาฆ่ายุงลายภายใน ที่พักแรมเพ่ือป้องกนัโรคที่เกดิจากยุงอกีทางหน่ึงด้วย 

2.2.5  การระบายอากาศ (Ventilation) ที่ดี จะช่วยให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนโดย

ปราศจากมลพิษทางอากาศ และโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง หรือโรคเย่ือบุอักเสบต่าง ๆ ซ่ึง

การระบายอากาศโดยวิธธีรรมชาติ (Natural Ventilation) จะต้องออกแบบห้องนอน ห้องนํา้ ให้มี

ประตู หน้าต่าง และช่องระบายลมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่แห่งน้ัน ส่วนการระบายอากาศ

โดยเค ร่ืองมือกล  (Mechanical Ventilation) เ ช่นการติดตั้ ง พัดลมระบายอากาศ  หรือ

เคร่ืองปรับอากาศ จะช่วยให้เกดิการถ่ายเทอากาศภายในห้องพัก และระบายกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ได้            

 2.3  หลกัการจดัการสิง่แวดลอ้มทีดี่ในธุรกิจทีพ่กัแรม 

คาํว่า “สิ่งแวดล้อม (Environment)” หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ และ

ที่มนุษย์สร้างขึ้นซ่ึงอยู่รอบตัวเราอาจมีชีวิตและไม่มีชีวิตกไ็ด้ (สกุาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2546: 

3) ซ่ึงสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่พักแรมสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่า สถานที่พักตากอากาศ มักจะเลือก

สร้างในจุดที่ มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี เช่นริมทะเลสาบ ชายหาด ริมแม่นํ้า เพ่ือให้

นักท่องเที่ยวสนใจมาใช้บริการ แต่ในขณะเดียวกันกเ็ป็นการบุกรุกทาํลายพ้ืนที่ป่าไม้ และเป็น

แหล่งกาํเนิดมลพิษ ซ่ึงเป็นปัจจัยเร่งให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเรว็ขึ้น 

การจัดที่พักในแหล่งท่องเที่ยวจะต้องปราศจากมลพิษ หรือผลกระทบต่อผิวดิน แหล่ง

นํา้ และอากาศ เป็นต้น หรือที่เรียกว่า“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally-friendly)” 

เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ย่ังยืนน้ัน มีลักษณะเน้นความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว โดย

จะต้องมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุหรือไม่มีเลย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548: 7)  

เช่นน้ี ธุรกิจที่พักแรมซ่ึงจัดว่าเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงควรติดตั้งระบบ

กาํจัดนํา้เสยี หรือระบบคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม  

 

3. มาตรการทางกฎหมายเพือ่ความปลอดภยั สุขอนามยั และสิ่งแวดลอ้มในการ

ประกอบธุรกิจเพือ่การพกัแรมทีไ่ม่ใช่โรงแรม 

       3.1  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

นักท่องเที่ยวเป็นผู้ใช้บริการ และเสยีค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิเพ่ือการพักแรม

ที่ไม่ใช่โรงแรม จึงเป็นธรรมดาที่จะคาดหวัง และเช่ือม่ันว่าตนมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจาก

การให้บริการ ซ่ึงคาํว่า “สิทธิ” หมายถึงประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ 
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(หยุด แสงอุทัย,2533:188) ซ่ึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้กาํหนดให้

นักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ ตามมาตรา 4 (3) 

ซ่ึงหมายถึงขั้นตอนการให้บริการของที่พัก ตั้งแต่เข้าใช้บริการจนสิ้ นสุดการรับบริการ จะต้องมี

คุณภาพเหมาะสมแก่การให้บริการ โดยจะต้องไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิ

ของนักท่องเที่ยว 

เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายสาํหรับกาํกบัดูแลธุรกจิที่พักแรมในประเทศไทย พบว่ามาตรา 

4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติว่า “โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักที่จัดขึ้ น

โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกจิ เพ่ือให้บริการเป็นที่พักช่ัวคราวสาํหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใด

โดยมีค่าตอบแทน แต่พระราชบัญญัติน้ีได้กาํหนดข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 4 (3) ว่า “สถานที่พักอื่น

ใดตามที่กาํหนดไว้ในกฎกระทรวง” ไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

โดยเม่ือพิเคราะห์ถึง “กฎกระทรวงที่กาํหนดเกี่ยวกับสถานที่พัก” ย่อมหมายถึง “กฎกระทรวง

กาํหนดประเภทและหลักเกณฑก์ารประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2551” ซ่ึงกาํหนดให้ “สถานที่พัก

ขนาดเลก็ มีจาํนวนห้องพักไม่เกนิ 4 ห้อง และมีจาํนวนผู้พักไม่เกนิ 20 คน อนัมีลักษณะให้บริการ

เพ่ือรายได้เสริม ถอืว่าไม่เป็นโรงแรม และไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

นอกจากน้ี ข้อ 27 และข้อ 28 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ่งอาํนวยความสะดวกในอาคาร

สาํหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีบทบัญญัติกาํหนดให้ โรงแรมที่มีห้องพัก

ตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไปต้องจัดให้มีห้องพักสาํหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา 

พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ มาตรา 20 ได้กาํหนดห้ามถ่ายเท ทิ้ง สิ่งปฏกูิล หรือขยะ

มูลฝอยนอกจากที่ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ และกาํหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏกูิล และขยะมูลฝอย

ภายในสถานที่เอกชน ซ่ึงหมายถึงสถานที่และบริเวณของธุรกจิที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ส่วนมาตรา 

40 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออก

ข้อกาํหนดเร่ืองเวลาจาํหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจาํหน่าย  

การเกบ็รักษา การสะสมอาหาร รวมถงึภาชนะ อปุกรณ ์นํา้ใช้ และของใช้  

ทั้งน้ี มาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาํหนดมาตรการสนับสนุนเงิน และทรัพย์สินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้

เอกชนกู้ยืมได้ ซ่ึงต้องเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดระบบบาํบัดนํา้เสียและกาํจัดของเสีย

เท่าน้ัน 

ส่วนมาตรา 94 (2) ได้กาํหนดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษที่  

“ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย” มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการในเร่ืองอากรขา

เข้า และขอให้แนะนาํผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศเข้ามาติดตั้ง ควบคุม ระบบบาํบัดนํา้เสยี หรือของ

เสยีในกรณีที่ไม่สามารถหาได้ในราชอาณาจักร ซ่ึงทาํให้ครอบคลุมถึงธุรกจิที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม

ได้ 
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นอกจากน้ี การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 

EIA) ประเทศไทยมีหลักเกณฑ ์วิธีการ และระเบียบปฏบิัติตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ของข้อ3 

แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงกาํหนดว่า “กิจการประเภทโรงแรม 

หรือสถานที่ตากอากาศตามกฎหมายโรงแรม ซ่ึงมีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้ นไปให้เสนอ

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนอนุญาต” (อาํนาจ วงศ์บัณฑติ, 2545:128) 

 3.2  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

3.2.1  สหรัฐอเมริกา ได้ยกย่องให้สิทธิของนักท่องเที่ยวผู้พิการเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights 

1948) (นิธาน์ พงศาปาน, 2555:183) โดยกาํหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักปฏิเสธที่จะ

ให้บริการเพราะเหตุที่เป็นผู้พิการ ไว้ในหัวข้อที่ 3 แห่งรัฐบัญญัติคนอเมริกันผู้มีข้อจาํกัดทาง

กายภาพ ค.ศ.1990 (American with Disabilities Act 1990) (จินตนา อินทรัตน์, 2555: 

133) 

มลรัฐมินเนโซต้า มีกฎหมายตัวเรือด (State Bed Bug Laws) กาํหนดให้โมเตล็ หรือ

ที่พักแรมอื่น ๆ ต้องจัดหาวิธีป้องกนัการแพร่ระบาดของตัวเรือด ซ่ึงต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมน้ันปลอดภัยจากตัวเรือด 

นอกจากน้ี รัฐบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งมลรัฐแคนซัส 2004 (The 

Kansas Agritourism Promotion Act 2004) กาํหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมมีหน้าที่แจ้ง

เตือนภัย (Warning Notice Requirements) โดยจะต้องใช้ป้ายที่มีตัวอกัษรสดีาํ และมีขนาดอกัษร

สูงอย่างน้อยหน่ึงน้ิว เพ่ือแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ทราบล่วงหน้า และจะต้องวางป้ายไว้ในที่

มองเหน็ได้ชัดเจน  

ทั้งน้ี ระเบียบการสบูบุหร่ีแห่งมลรัฐยูทาห์ (Smoking Regulations in Utah) กาํหนด

ว่า ธุรกจิที่พักแรม เช่นโรงแรม โมเตล็ ที่พักแบบบริการอาหารเช้า (B&B) ต้องจัด “ห้องสาํหรับ

สูบบุหร่ี (Smoking-Allowed Room)” และห้องปลอดบุหร่ี (Non-Smoking Room) ซ่ึงจะต้อง

ทาํความสะอาดพรม ที่นอน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดูดซับอณขูองควันบุหร่ีให้หมดจดอย่างสมบูรณ ์ 

3.2.2  สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Regulation on the Protect and Conservation of Environment in 

Tourism Industry) กาํหนดมาตรการ “คัดแยกขยะ” ในระเบียบข้อ 5.1 กล่าวว่า อาหาร และ

เคร่ืองดื่ม สิ่งของเน่าเป่ือย พลาสติก แก้ว เศษเหลก็ กระป๋อง ขยะที่เป็นพิษ หรืออนัตราย จะต้อง

ถูกแยกไว้ในถงัขยะตามแต่ละประเภท โดยมีฝาปิดอย่างมิดชิด และระเบียบข้อ 6.5 กาํหนดห้ามรี

สอร์ททาํกจิกรรมใดที่จะก่อให้เกดิการปนเป้ือนต่อแหล่งกกัเกบ็นํา้ และห้ามนาํนํา้บาดาลที่อยู่ใต้รี

สอร์ทต่าง ๆ มาใช้เป็นนํา้อปุโภค หรือบริโภคสาํหรับแขกผู้มาพัก รวมทั้งระเบียบข้อ 7 ได้กาํหนด

ห้ามระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวจากห้องนํ้าลงสู่ผิวดิน หรือสูบไปทิ้ งในหนองนํ้า บึง หรือ

ทะเลสาบ  
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นอกจากน้ี ระเบียบข้อ 8.1 มีบทลงโทษว่า ถ้าผู้ประกอบการรีสอร์ท หรือเกสต์เฮาส ์

ฝ่าฝืนบทบัญญัติของระเบียบย่อมมีความผิดตามกฎหมาย และจะต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 

1000.00 MRF แต่ไม่เกนิ 10,000.00 MRF ซ่ึงพิจารณาตามความรุนแรงของการไม่ปฏบิัติตาม

ระเบียบ และในกรณทีี่มีการไม่ปฏบิัติเกดิขึ้นซํา้อกี จะต้องระวางโทษตั้งแต่ 50,000 MRF ไม่เกนิ 

100,000 MRF ซ่ึงกระทรวงการท่องเที่ยวจะสงวนสทิธิ์เพิกถอนใบอนุญาตน้ันกไ็ด้ 

3.2.3  สาธารณรัฐประชาชนจีน มีระเบียบสาํหรับการจัดการสิ่งอาํนวยความสะดวก

ของ โฮมส เต ย์  (Regulations for the Management of Home Stay Facilities)  มาตร า  9 

กาํหนดให้รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมภายในโฮมสเตย์ เช่น มาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของยุง แมลงสาบ หนู และพาหะนาํโรคต่าง ๆ และทาํลายแหล่งเพาะพันธุ์

เหล่าน้ัน 

นอกจากน้ี มาตรา 28 แห่งระเบียบกําหนดว่าผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์จะต้อง

ตรวจสอบเร่ืองสุขอนามัย และความปลอดภัยของเคร่ืองดื่มและอาหารที่ได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าพัก 

และจะต้องรักษาความเป็นระเบียบ ความสะอาด ทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ ของโฮมสเตย์  

ส่วนที่นอนหมอนมุ้งในห้องพักแขกจะต้องมีการทาํความสะอาด และผลัดเปล่ียนชุดใหม่หลังการ

ใช้งานทุกคร้ัง 

3.2.4  สาธารณรัฐสงิคโปร์  มีมาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ.1954 (Hotel 

Act 1954) กาํหนดนิยามของคาํว่า “โรงแรม” หมายถึง บอร์ดดิ้ งเฮาส ์ลอร์ดจิ้ งเฮาส ์เกสต์เฮาส ์

และอาคารหรือสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่พักสาธารณะซ่ึงประกอบ ด้วยห้องพักที่ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง 

หรือห้องที่ถูกกั้นขึ้นเป็นที่พาํนักหรืออยู่อาศัย เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เช่า หรือให้ตอบแทนเป็นรางวัล 

โดยมีเจ้าของบ้าน ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการที่พักเป็นผู้ให้บริการอาํนวยความสะดวกในที่พัก

แรม 

 

4.  บทวิเคราะห ์

จากการที่ได้ศึกษาหลักการจัดความปลอดภัย สขุอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีในธุรกจิ

ที่พักแรม มาตรการทางกฎหมายทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth Interview) ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิเพ่ือการพัก

แรมที่ไม่ใช่โรงแรมแล้ว ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาได้ดังน้ี 

 4.1  ปัญหาเกีย่วกบันยิามของทีพ่กัแรม 

เม่ือพิจารณาถึง มาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ 1954 ของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ มีขอบเขตบังคับใช้ที่กว้างกว่าของประเทศไทย เพราะครอบคลุมถึงที่พักแรมอื่น ๆ ที่

ไม่ใช่โรงแรมซ่ึงกาํหนดไว้ชัดเจนว่าบอร์ดดิ้ งเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโลอยู่ภายใต้การ

กาํกบัดูแลของหน่วยงาน และรัฐบัญญัติได้ ซ่ึงหากเป็นมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. 2547 จะไม่ถือว่าที่พักแรมดังกล่าวเป็นโรงแรม เพราะพระราชบัญญัติไม่ได้ครอบคลุมถึง
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สถานที่พักแรมอื่น ๆ ที่มีห้องพักไม่เกนิ 4 ห้อง และใช้รองรับผู้เข้าพักไม่เกนิ 20 คน และไม่ได้

กาํหนดตัวอย่างให้บอร์ดดิ้ งเฮาส ์เกสต์เฮาส ์โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นโรงแรมเหมือนเช่นรัฐบัญญัติ

โรงแรม ค.ศ. 1954 ซ่ึงทาํให้ที่พักจาํพวกโฮมสเตย์ เกสต์เฮาส ์รีสอร์ท บังกะโล บ้านบนแพของ

ประเทศไทยซ่ึงมีห้องพักไม่เกนิ 4 ห้องโดยสภาพ ขาดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือความปลอดภัย 

สขุอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

 4.2  ปัญหาทางกฎหมายดา้นความปลอดภยัของธุรกิจเพือ่การพกัแรมทีไ่ม่ใช่โรงแรม 

เม่ือธุรกิจเพ่ือการพักแรมอื่น ๆ เช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ บ้านพัก

บนเรือ เตน็ท ์รถตู้ นันทนาการ ไม่มีสถานะเป็นโรงแรมตามนิยาม มาตรา 4 (3) จึงส่งผลให้ขาด

มาตรการทางกฎหมายด้านความปลอดภัยกาํกบัและดูแลธุรกจิ ซ่ึงผู้เขยีนพบว่ามีปัญหาดังน้ี 

1)  เม่ือธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 30 และ

มาตรา 33 ที่กาํหนดกลไก และคุณสมบัติเร่ืองผู้จัดการโรงแรม จึงพบปัญหาว่าผู้ดูแลที่พักแรมมัก

เป็นบุตรของชาวบ้านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมวิธจีัด

ความปลอดภัยในที่พักแรม ทาํให้ไม่มีทกัษะการแก้ปัญหา ตรวจจับพิรธุ หรือความผดิปกติต่าง ๆ  

2)  เม่ือธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ได้อยู่ในบังคับของมาตรา 35 และมาตรา 

36 ที่กาํหนดให้ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่บันทกึทะเบียนผู้พัก และส่งมอบให้แก่นายทะเบียนในทุก

สปัดาห์ จึงพบว่า ธุรกิจดังกล่าวไม่มีระบบบันทกึรายการ หรือแม้แต่ขอเรียกดูบัตรประชาชนเลย

แม้แต่น้อย ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่ากลไกเร่ือง “ทะเบียนผู้พัก”จะช่วยให้ผู้จัดการทราบประวัติ เพศ อายุ 

ภมิูลาํเนาของนักท่องเที่ยวซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานจับกุมผู้ก่ออนัตรายในที่พักแรมต่อไปได้ 

3)  จากการศึกษาพบว่าโฮมสเตย์ บังกะโล รีสอร์ท บ้านบนเรือหลายแห่งไม่ติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกนัและระงับอคัคีภัย รวมทั้งไม่ติดตั้งแผนผังทางหนีไฟ และคาํแนะนาํพ้ืนฐานกรณี

เกิดเพลิงไหม้ไว้ในห้องพัก ซ่ึงเกิดจากธุรกิจดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 34(5) และ

(8)ที่กาํหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งแผนผังแสดงทางหนีไฟ เคร่ืองดับเพลิง และสัญญาณเตือน

เพลิงไหม้ 

4)  กรณีของโรงแรมจะอยู่ภายใต้ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภทและ

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่กาํหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีระบบรักษา

ความปลอดภัยอย่างทั่วถงึตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ธุรกจิที่พักแรมอย่างอื่นไม่มีสถานะเป็นโรงแรม จึง

ขาดมาตรการกาํหนดเร่ืองการจัดเวรยามสาํหรับรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้

บริการ จึงพบว่าการเฝ้าเวรยามในที่พักเชิงอนุรักษ์มีเพียงคนชรา หรือลูกหลานของคนในชุมชนที่

ต้องการหารายได้เสริม หรือไหว้วานคนข้างบ้านให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้เท่าน้ัน ซ่ึงผู้เขียนเหน็

ว่า หากผู้ดูแลเวรยามในที่พักแรมเป็นผู้มีสภาพบอบบางทางกายภาพ และสขุภาพ ย่อมทาํให้ไม่

สามารถต่อสู้ ขัดขวาง หรือป้องกนัภัยในกรณีที่เกดิคนร้ายบุกรุกเข้ามาประทุษร้าย หรือลักทรัพย์

ในยามวิกาลได้ 
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5)  ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงได้กาํหนดให้สถานที่จอดรถของโรงแรมต้องมีลักษณะ

มิดชิด และสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา ซ่ึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่

ภายใต้บทบัญญัติข้างต้น จึงทาํให้ขาดมาตรการบังคับให้จัดพ้ืนที่จอดรถยนต์สาํหรับผู้มาใช้บริการ 

จึงพบปัญหาว่าธุรกิจที่พักเชิงนิเวศ เช่นรีสอร์ท โฮมสเตย์ที่ตั้ งอยู่ชายป่า หรือบังกะโลตาม

ชายทะเล มักมีระยะทางของที่พักห่างไกลจากพ้ืนที่จอดรถอยู่มาก และทางธุรกิจที่พักแรมก ็

ไม่จัดหาพ้ืนที่จอดรถที่ปลอดภัยไว้ให้นักท่องเที่ยว นอกจากน้ี ธุรกิจบางแห่งมีพ้ืนที่จอดรถใน

บริเวณที่พักน้อย ทาํให้นักท่องเที่ยวต้องนาํรถยนต์ไปจอดไว้ตามริมถนนหลวง หรือพ้ืนที่รกร้างที่

ไกลไปจากที่พัก ซ่ึงอาจทาํให้ถูกรถยนต์อื่นเฉ่ียวชน ถูกงัดแงะเอาสิ่งของมีค่าภายในรถไป หรือ

โจรกรรมรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเพ่ือไปใช้สอย หรือจาํหน่ายต่อกไ็ด้ ซ่ึงสร้างความกงัวลใจให้แก่

นักท่องเที่ยวในขณะเข้าพักอย่างมาก 

6)  จากการสาํรวจปัญหาจริง ผู้เขียนไม่พบว่ามีธุรกจิที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมแห่งใด

จัดห้องพักพิเศษ และสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับรองรับอุปกรณ์ และการใช้งานของผู้มี

ข้อจาํกัดทางกายภาพ ซ่ึงประเทศไทยมีข้อ 27 และข้อ 28 แห่งกฎกระทรวงกาํหนดสิ่งอาํนวย

ความสะดวกในอาคาร สาํหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กาํหนดให้จัดห้องพัก 

และสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับผู้มีข้อจาํกัดทางกายภาพ แต่บทบัญญัติกมี็ขอบเขตบังคับใช้

เฉพาะโรงแรมที่มีห้องพัก 100 ห้องขึ้นไปเท่าน้ัน จึงทาํให้ธุรกจิที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ใน

บังคับให้สร้างห้องพักพิเศษ สิ่งอาํนวยความสะดวก ทั้งที่ธุรกิจที่พักทุกประเภท ควรมีมาตรการ

ดังกล่าวรับรองเพ่ือให้นักท่องเที่ยวผู้มีข้อจาํกัดทางกายภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับ

ความปลอดภัยจากการใช้บริการ เช่นเดียวกับข้อ 2 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

ค.ศ.1948 และรัฐบัญญัติคนอเมริกนัผู้มีข้อจาํกดัทางกายภาพ ค.ศ.1990 ที่ให้ความสาํคัญเร่ือง

การปฏบิัติต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการถงึขนาดบัญญัติไว้เป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 

7)  ผู้เขียนไม่พบกฎหมายของประเทศไทยที่กาํหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่

พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม หรือผู้จัดการที่พัก มีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบ

เพ่ือที่จะได้ระมัดระวังตน ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดแจ้งจะช่วยส่งเสริมให้

นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้จัดการดูแลที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมเป็นคนท้องถิ่นที่รู้ ข้อมูลของจุด

อนัตราย หรือบริเวณเสี่ยงภัยได้ดีกว่านักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นคนต่างถิ่น จึงควรเป็นบุคคลซ่ึงทาํหน้าที่

แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังเช่นรัฐบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งมลรัฐ

แคนซัส 2004 ที่กาํหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่แจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบด้วยการ

ติดตั้งป้ายสดีาํที่มีขนาดอกัษรสงูอย่างน้อยหน่ึงน้ิว และจะต้องวางไว้ในที่ซ่ึงมองเหน็ได้ชัดเจน  

 4.3 ปัญหาทางกฎหมายดา้นสุขอนามยัของธุรกิจเพือ่การพกัแรมทีไ่ม่ใช่โรงแรม 

เม่ือธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 34 (7) แห่ง

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่กาํหนดให้ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะ และ
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อนามัยของโรงแรมแล้ว จึงพบปัญหาว่าธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ บ้านบนเรือ

หลายแห่ง ไม่ทาํความสะอาดที่นอนหมอนมุ้ง ทาํให้มีการแพร่ระบาดของตัวเรือด ซ่ึงหากเป็น

สาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีมาตรา 28 แห่งระเบียบสาํหรับการจัดการสิ่งอาํนวยความสะดวกของ

โฮมสเตย์ กาํหนดให้ที่นอนหมอนมุ้งในห้องพักแขกจะต้องทาํความสะอาด และผลัดเปล่ียนชุด

ใหม่หลังการใช้งานทุกคร้ัง และหากเป็นมลรัฐมินเนโซต้า สหรัฐอเมริกากจ็ะมีกฎหมายตัวเรือด

กาํหนดให้โมเตล็ บ้านเช่า หรือที่พักแรมอื่น ๆ ต้องจัดหาวิธีป้องกนัการแพร่ระบาดของตัวเรือด 

โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมน้ันปลอดภัยจากตัว

เรือด นอกจากน้ีระเบียบการสูบบุหร่ีแห่งมลรัฐยูทาห์ยังกาํหนดให้ ธุรกิจที่พักแรมเช่น โมเตล็  

ที่พักแบบบริการอาหารเช้าต้องจัด “ห้องปลอดบุหร่ี” และ “ห้องสาํหรับสูบบุหร่ี” ซ่ึงจะต้องทาํ

ความสะอาดพรม ที่นอน ม่าน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดูดซับอณขูองควันบุหร่ีให้หมดจดอย่างสมบูรณ ์ 

เม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พบว่ามาตรา 20 ซ่ึง

กาํหนดวิธี และสถานที่ถ่ายเท และทิ้ งสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย ในสถานที่เอกชน ซ่ึงมีเพ่ือ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และจัดระบบสขุาภิบาลที่ดี แต่บทบัญญัติน้ียังขาดมาตรการ

ที่สาํคัญคือ “การคัดแยกขยะ” ให้ถูกต้องเสยีก่อน ซ่ึงหากเปรียบเทยีบกบัข้อ 5.1 แห่งระเบียบว่า

ด้วยการป้องกนัและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่ามีการกาํหนดให้แยก

อาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งเน่าเป่ือย พลาสติก ขยะเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายไว้ตามถังขยะแต่ละ

ประเภท 

นอกจากน้ีพบว่า มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง

กาํหนดหลักเกณฑ์เร่ืองสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจาํหน่าย เกบ็รักษา สะสมอาหาร รวมถึง

ภาชนะ อุปกรณ์ และนํา้ใช้ ซ่ึงบทบัญญัติน้ียังไม่ได้กาํหนดเร่ือง “ระยะเวลาที่แน่นอนสาํหรับการ

จําหน่ายอาหาร” และ “กําหนดเวลาของการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร และนํ้าดื่ม” ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบกับข้อ 6.5 แห่งระเบียบว่าด้วยการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว กาํหนดให้มีการ กกัเกบ็นํา้ดื่มไว้อย่างปลอดภัย ด้วยวิธทีี่ไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือน 

และมาตรา 28 แห่งระเบียบสาํหรับจัดการสิ่งอาํนวยความสะดวกของโฮมสเตย์ ได้กาํหนดให้ผู้

ประกอบธุรกจิจะต้องตรวจสอบเร่ืองสขุอนามัย และความปลอดภัยของเคร่ืองดื่มและอาหารที่ได้

จัดหาให้แก่ผู้เข้าพัก  

 4.4  ปัญหาทางกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มของธุรกิจเพือ่การพกัแรมทีไ่ม่ใช่โรงแรม 

จากการศึกษาข้อ 3 ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม เหน็ว่าการกาํหนดจาํนวน “80 ห้อง” ไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว ย่อมทาํให้ “สถานที่

พักตากอากาศ”ไม่สามารถขยายขอบเขตได้ถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม จึงทาํให้ไม่มี

บทบัญญัติกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักขนาดเล็กต้องจัดทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมได้เลย 
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ทั้งน้ี จากการศึกษาปัญหา พบว่าการติดตั้งระบบบาํบัดนํา้เสีย ระบบกาํจัดสิ่งปฏิกูล 

และขยะมูลฝอย เป็นมาตรการที่ทาํให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด เพราะธุรกิจที่พักแรมคือ

แหล่งกาํเนิดมลพิษอนัมีสาเหตุจากการดาํเนินงานโดยตรง แต่ในแง่ภาระทางเศรษฐกจิ ผู้ประกอบ

ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม มักเป็นชาวบ้านที่พยายามดิ้ นรนหาทุนเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์  

รีสอร์ท บังกะโล เพ่ือหารายได้เสริมซ่ึงยังต้องมีหน้ีสินจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาใช้ลงทุน  

เช่นน้ีรัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ อุดหนุนเร่ืองเงินลงทุนด้านเทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน  

แต่อุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายที่พบคือ มาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแม้จะมีช่องทางให้เอกชนกู้ยืมเงินจากกองทุน

สิ่งแวดล้อม เพ่ือนาํไปจัดการระบบบาํบัดนํา้เสีย และกาํจัดของเสียได้ แต่กมี็ข้อจาํกัดไว้เฉพาะ

เอกชน“ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการระบบบาํบัดนํา้เสีย และกาํจัดของเสีย” เท่าน้ัน ซ่ึง

ย่อมหมายถึงกจิการขนาดใหญ่  ทั้งที่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมกต้็องมีหน้าที่ในเชิงจิตสาํนึก 

และจริยธรรมที่ป้องกนัไม่ให้สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักเสื่อมโทรมเช่นกนั  

นอกจากน้ี การใช้สิทธิขอรับการส่งเสริม และช่วยเหลือจากทางราชการ ตามมาตรา 

94 (2) ซ่ึงบังคับใช้กบัเจ้าของแหล่งกาํเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ซ่ึงทาํให้ครอบคลุม

ถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมได้ แต่กไ็ม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะ  

“เหตุที่จะมีคาํขอใช้สทิธิได้” จะต้องเป็นกรณีนาํเข้าเคร่ืองจักร และผู้เช่ียวชาญที่ไม่สามารถหาได้

ในราชอาณาจักรเท่าน้ัน  

ซ่ึงโดยสภาพของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม กไ็ม่ได้มีความจําเป็นต้องติดตั้ง

เทคโนโลยีขั้นสงู อย่างเช่นโรงแรมขนาดใหญ่ หรือโรงงานอตุสาหกรรมแต่อย่างใด 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ไม่อยู่ในความหมายของ “โรงแรม” 

ตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทาํให้ขาดมาตรการทางกฎหมาย

เพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม แต่การที่จะเพ่ิมเติมให้โรงแรม มีความหมาย

รวมถึง โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ ลอดจ์ บ้านบนเรือ เต็นท์ เป็นต้น กเ็ป็นสิ่งที่ 

ไม่เหมาะสม เพราะธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบ มีปัจจัยเร่ืองลักษณะ มาตรฐาน และความพร้อมทาง

เศรษฐกจิของผู้ประกอบการ และเจตนารมณใ์นการควบคุมที่แตกต่างกนั  

 5.1  กฎหมายกํากบัดูแลธุรกิจทีพ่กัแรมทีไ่ม่ใช่โรงแรม 

ผู้เขียนใคร่เสนอแนะให้ตรากฎหมายกํากับดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม

โดยเฉพาะ ขึ้นเป็นฉบับใหม่ต่างหากโดยใช้ช่ือว่า “พระราชบัญญัติเพ่ือความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกจิเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” ซ่ึงกาํหนดสาระสาํคัญดังน้ี 

1)  ควรบัญญัติ นิยามว่า “ ธุรกิจเ พ่ือการพักแรมที่ ไ ม่ใช่โรงแรม” หมายถึง  

การให้บริการสถานที่พักอื่นใดที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป็น 
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ที่พักช่ัวคราวสาํหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อนัมีลักษณะเป็นกิจการเพ่ือ

หารายได้เสริม โดยไม่ต้องกาํหนดเร่ือง “จาํนวนผู้พัก” และ “จาํนวนห้อง” ไว้แน่นอนตายตัว 

เพราะจะทาํให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก อาศัยช่องว่างของกฎหมายในเร่ืองจาํนวนห้อง และจาํนวน 

ผู้พัก ในการหลีกเล่ียงไม่จดทะเบียนธุรกจิเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติน้ี  

2)  ควรกาํหนดให้มี “ผู้จัดการ”ในธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม โดยมีอายุ 

ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม หรือผ่านการฝึกอบรม

เร่ืองการจัดการบริหารด้านความปลอดภัย สุขอนามัย หรือสิ่งแวดล้อมในธุรกิจเพ่ือการพักแรม 

ที่ไม่ใช่โรงแรมซ่ึงอาจดาํเนินโครงการโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นกไ็ด้ 

3)  ควรกาํหนดเร่ือง “บัตรทะเบียนผู้พัก (Registration Card)” และการบันทึก

ข้อมูลลงใน “ทะเบียนผู้พัก” (Registered Guest) ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมงรวมถึง

กาํหนดให้ผู้จัดการที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมส่งสาํเนาเอกสารในแต่ละวัน ให้แก่นายทะเบียนทุก

สปัดาห์  

4)  ควรกาํหนดให้ธุรกจิติดตั้งอปุกรณป้์องกนั และระงับอคัคีภัย รวมถงึป้ายทางออก

ฉุกเฉินไว้ทุกช้ัน แผนผงัแสดงทางหนีไฟ และคาํแนะนาํพ้ืนฐานในการปฏบิัตตินเมื่อเกดิอคัคีภัยไว้

ในทุกห้องพัก ซ่ึงป้ายต่าง ๆ ควรกาํหนดให้ใช้ถ้อยคาํง่าย ๆ และสามารถมองเหน็ได้ชัดเจนทั้งใน

ยามปกติ และในยามไฟฟ้าดับ และให้มี “ภาษาองักฤษ” เป็นอย่างน้อย 

5)  ควรกาํหนดให้ธุรกจิเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทุกแห่ง ต้องจัดให้มีห้องพัก

พิเศษสาํหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 1 ห้อง โดยอยู่ใกล้กบับันได และทางหนี

ไฟ และภายในห้องต้องจัดให้มีแผนผังต่างสมัผัส ส่วนในห้องอาบนํา้ต้องมีที่น่ัง ราวจับแนวนอน 

หรือแนวดิ่ง และมีการติดสญัลักษณแ์สดงถงึผู้มีข้อจาํกดัทางกายภาพไว้หน้าห้องพักทุกห้อง 

6)  ควรกาํหนด“ผู้จัดการที่พักแรม”เป็นผู้ทาํหน้าที่เกบ็รักษากุญแจห้องพักทุกห้อง 

เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และมีหน้าที่จัดความปลอดภัยในที่พักแรมโดยตรง และ 

ควรกาํหนดให้จัด “ผู้ทาํหน้าที่เฝ้าเวรยาม” ภายในสถานที่พักตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมี อายุ เพศ 

สรีระ ที่เหมาะสมต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนได้ นอกจากน้ีควรกาํหนดให้

จัดแบ่งพ้ืนที่จอดรถให้ผู้พักในลักษณะที่มิดชิด และสามารถมองเหน็รถที่จอดได้ตลอดเวลา แต่

หากธุรกิจมีพ้ืนที่น้อย อาจกาํหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดหาพ้ืนที่อื่นสาํหรับเกบ็รถยนต์ของ

นักท่องเที่ยว เช่นอาจเช่าที่ดินของผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น และควรกาํหนดให้ “ผู้จัดการ

ที่พักแรม” มีหน้าที่แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบถึงจุดอันตราย หรือกิจกรรมเสี่ยงภัยต่าง ๆ 

โดยกาํหนดให้ติดตั้งข้อความเตือนภัยต่าง ๆ โดยใช้ป้ายสดีาํที่มีขนาดอกัษรสงูอย่างน้อยหน่ึงน้ิว 

และจะต้องวางในที่ซ่ึงมองเหน็ชัดเจน  

7)  ควรกาํหนดหน้าที่ให้ผู้จัดการที่พักแรมดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร และ

บริเวณที่พักแรม โดยผลัดเปล่ียนเคร่ืองนอนเป็นชุดใหม่หลังมีการใช้งานทุกคร้ัง และจัดหาวิธี

ป้องกนัการระบาดของตัวเรือด โดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมน้ันมีสภาพ
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ปลอดภัยจากตัวเรือด รวมถึงจัดแบ่งห้องสูบบุหร่ี และห้องปลอดบุหร่ี และการทาํความสะอาด

พรม ที่นอน ม่าน ที่ดูดซับอณขูองควันบุหร่ีในห้องพักให้หมดจดอย่างสมบูรณ ์และควรกาํหนดให้

จัดมาตรการป้องกันยุง แมลงสาบ หนู และพาหะนําโรคต่าง ๆ และทาํลายแหล่งเพาะพันธุ์

เหล่าน้ันด้วย 

8)  ควรกาํหนดห้ามทาํกจิกรรมที่ก่อให้เกดิการปนเป้ือนต่อแหล่งกกัเกบ็นํา้ และควร

กาํหนดให้มีมาตรการปรับปรงุคุณภาพของนํา้ด้วยการต้ม กรอง ทาํให้ตกตะกอน หรือใช้วิธฆ่ีาเช้ือ

ใด ๆ เสียก่อนที่จะนาํมาให้ผู้พักใช้อุปโภค และควรบัญญัติให้อาคารของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่

โรงแรมต้องมีระบบระบายอากาศด้วยวิถีธรรมชาติ โดยมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายลม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ หรืออาจใช้วิธรีะบายอากาศด้วยเคร่ืองมือกล 

 5.2  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ผู้เขียนขอเสนอแนะว่าควรเพ่ิมเติมถ้อยคาํว่า “ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย” และ

ข้อความว่า “หลักการกาํจัดสิ่งปฏกูิลจะต้องใช้วิธทีี่เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ และห้าม

ระบายสิ่งปฏกูิลที่เป็นของเหลวจากห้องนํา้ลงสู่ผิวดิน ชายหาด หรือสูบไปทิ้ งในแม่นํา้ คลอง บึง 

ทะเล หรือทะเลสาบ” ไว้ในมาตรา 20 และผู้เขียนเหน็ว่าควรกาํหนดเร่ือง “ระยะเวลาที่แน่นอน

สาํหรับการจาํหน่ายอาหาร” และ“กาํหนดเวลาของการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร และนํา้ดื่ม” ไว้ใน

มาตรา 40 

นอกจากน้ีควรแก้ไขมาตรา 73/1 สาํหรับกรณีฝ่าฝืนมาตรา 20 ให้มีระวางโทษที่

สงูขึ้นกว่าเดิม และผู้เขยีนเหน็ว่าควรเพ่ิมกลไก “ลงโทษปรับเพ่ิมขึ้น” และ “เพิกถอนใบอนุญาต”  

มาบังคับใช้กบักรณทีี่มีการไม่ปฏบิัติเกดิขึ้นซํา้อกี  

 5.3  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ผู้เขียนเหน็ว่าควรบัญญัติเพ่ิมเติมให้ “กิจการประเภทธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่

โรงแรม ต้องเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างจะเสรจ็

สมบูรณไ์ว้ในข้อ 3 ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งน้ี ผู้เขียนจึงเห็นว่ามาตรา 23 (3) ควรเพ่ิมเติมข้อความว่า “ให้เอกชนผู้ไม่มี

หน้าที่ตามกฎหมาย แต่เป็นกิจการขนาดย่อม มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือนาํไป

จัดการระบบบาํบัดนํา้เสีย และกาํจัดของเสียได้” เช่นน้ีจึงจะทาํให้ธุรกิจเพ่ือการพักแรมที่ไม่ใช่

โรงแรมได้รับการช่วยเหลือเร่ืองเงินทุนกู้ยืมมาจัดระบบป้องกนัและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 

นอกจากน้ี มาตรา 94 (2) ควรมีการเพ่ิมเติมข้อความว่า “ให้เจ้าของแหล่งกาํเนิด

มลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นกิจการขนาดย่อม มีสิทธิขอรับการส่งเสริม และ

ช่วยเหลือจากทางราชการ ในเร่ืองการนาํเข้าเคร่ืองจักร และแนะนาํผู้เช่ียวชาญสาํหรับจัดการ

ระบบบาํบัดนํา้เสยี และกาํจัดของเสยี”  
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