มาตรการทางกฎหมายเพือ่ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ในการประกอบธุรกิจเพือ่ การพักแรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรม
พัทธ์ธีรา ศรีประทักษ์ *
รองศาสตราจารย์ พินจิ ทิพย์มณี **

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ รับความนิยมอย่างมาก ทําให้ ชาวบ้ านในท้ องถิ่น
มีช่องทางเพิ่มพูนรายได้ ด้ วยการเปิ ดห้ องพักที่เหลืออยู่ในบ้ านของตนให้ เป็ นสถานที่พักขนาดเล็ก
และจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความเพลิดเพลินสําหรับต้ อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมักมุ่ง
แต่สร้ างกลยุทธ์ด้านโฆษณาเพื่อแข่งขันระหว่างที่พักแรมด้ วยกัน และเพื่อตักตวงผลประโยชน์จาก
นักท่องเที่ยว จนละเลยเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยซึ่งเป็ นสิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงปรารถนา
มากที่สุด รวมทั้งเพิ กเฉยต่ อการส่ งเสริ ม และป้ องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมที่เกิด จากการ
ดําเนินธุรกิจ
จากการศึกษาพบว่า มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกอบ
กับ กฎกระทรวงกํา หนดประเภทและหลั ก เกณฑ์ก ารประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม พ.ศ. 2551ได้
กําหนดให้ “สถานที่พักอื่นใด” ที่เป็ นสถานที่พักขนาดเล็ก มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้ อง และมีจาํ นวนผู้
พักไม่เกิน 20 คน อันมีลักษณะให้ บริการเพื่อหารายได้ เสริม ไม่ถือว่าเป็ นโรงแรม ซึ่งทําให้ ธุรกิจ
โฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ บังกะโล ที่พักบริการอาหารเช้ า ลอดจ์ เต็นท์ ไม่มีสถานะเป็ นโรงแรม
และไม่อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีมาตรการกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อมภายในที่พักแรมไปด้ วย เพราะธุรกิจที่พักแรมเหล่านี้มักดําเนินงานโดย
ชาวบ้ านที่นาํ บ้ านซึ่งมีอยู่แล้ วมาดัดแปลงเป็ นห้ องพักเพื่อสร้ างอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้ นฤดูกาล
เกษตรกรรม และด้ วยฐานะทางการเงินของชาวบ้ าน จึงมักสร้ างห้ องพักได้ ไม่เกิน 4 ห้ องได้ โดย
สภาพ
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอให้ ตรา “พระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้ อ มในการประกอบธุ ร กิจ เพื่ อ การพั ก แรมที่ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรม” ขึ้ น เป็ นฉบั บ ใหม่ ต่ า งหาก
ใช้ สาํ หรับกํากับดูแลธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ ใช่ โรงแรมให้ เหมาะสมกับฐานะของผู้ประกอบการ และ
สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของการควบคุมธุรกิจที่พักเชิงอนุ รักษ์ นอกจากนี้ยังเสนอให้ เพิ่มเติม
มาตรการด้ านสุขอนามัยและบทลงโทษที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ ใน
มาตรา 20 มาตรา 40 และมาตรา 73/1 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
เสนอให้ เพิ่มเติมสิทธิท่ีจะได้ รับความช่ วยเหลือด้ านเงินกู้ยืม ค่าภาษีอากร การนําเข้ าเครื่องจักร
*

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

**

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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และผู้เชี่ยวชาญสําหรับการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไว้ ใน
มาตรา 23 (3) และมาตรา 94 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535

1. บทนํา
ธุรกิจที่พักแรมเชิงอนุรักษ์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างก็เร่งแข่งขันสร้ างกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ ทนั กับกระแสความนิยม โดยไม่ คาํ นึงถึงความรับผิดชอบที่ควรตอบแทนให้ แก่
นั กท่องเที่ยวในรูปของการให้ บ ริ การที่ปลอดภัย และถู กสุขอนามัยแต่ อย่ างใด รวมถึงยังขาด
จิตสํานึก และความรับผิดชอบในการป้ องกันไม่ให้ เกิดมลพิษ อันสร้ างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และระบบนิเวศอีกด้ วย เช่นนี้ แม้ ว่าระบบเศรษฐกิจการค้ าเสรีท่ดี ี ควรปล่อยให้ ธุรกิจที่พักแรมที่
ไม่ ใช่ โรงแรมเหล่ านี้เป็ นไปตามกลไกของตลาด โดยมีการแข่ งขันระหว่ างผู้ประกอบธุรกิจเป็ น
เครื่องมือที่สาํ คัญ
แต่ เ นื่ อ งจากกฎหมายเอกชนที่ดี จะต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ (End of Law) ในการ
คุ้มครองประโยชน์ท้งั ปัจเจกชน และมหาชนเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวซึ่งเป็ นผู้บริโภค เช่นนี้รัฐจึง
ต้ องเข้ ามาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ให้ เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต
ร่างกาย และสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็ นผู้ท่อี ่อนแอในทางเศรษฐกิจ (Protection of
the Weak) และเข้ ามาควบคุม และวางแผนการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมให้
ถูกต้ องและยั่งยืนต่อไป

2. หลักการจัดความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อมทีด่ ีในธุรกิจทีพ่ กั แรม
แม้ ว่าจะเป็ นเพียงธุรกิจที่พักแรมราคาถูกซึ่งดําเนินการโดยคนท้ องถิ่นก็ตามแต่กย็ ่อม
ต้ องมีแผนพัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม โดยจะต้ องถือว่าผู้เข้ าพักเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของตน รวมถึงจะต้ องจัดการที่พักให้ มีลักษณะที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมไม่ทาํ
กิจกรรมที่รบกวน หรือทําลายทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดความเสื่อมโทรม
2.1 หลักการจัดความปลอดภัยทีด่ ีในธุรกิจทีพ่ กั แรม
“ความปลอดภัย” หมายถึง สภาพที่พ้นจากภัย หรือไม่มีภัย โดยผู้ประกอบธุรกิจที่พัก
ถูกผูกพันให้ มีหน้ าที่ต้องเคารพต่อสิทธิ และเสรีภาพในชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของผู้พักโดย
จะปฏิเสธ หรือเลือกไม่ ปฏิบัติไม่ ได้ เช่ นนี้ จึงต้ องจัดหามาตรการด้ านความปลอดภัย สําหรับ
ป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูใช้ บริการได้ รับอันตราย หรือเจ็บป่ วยไม่สบายกลับไปยังภูมิลาํ เนาของเขา
2.1.1 ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัย กล่าวคือธุรกิจที่พักแรมควรมีสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ นักท่องเที่ยวสามารถเอา
ชี วิต รอดได้ ทันท่ วงที และลดการบาดเจ็บและเสียชี วิตได้ นอกจากนี้ ที่พักแรมควรติด ตั้งป้ าย
ทางออกฉุกเฉิน แผนผังทางหนีไฟ คําแนะนําพื้นฐานกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้ ถ้อยคําง่าย ๆ และ
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มี ห ลายภาษาไว้ ใ นห้ องพั ก ทุ ก ห้ อง อยู่ ใ นลั ก ษณะที่ ม องเห็น ได้ ท้ั ง ในยามปกติ และเวลาที่
กระแสไฟฟ้ าดับ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้ อง และวางแผนอพยพหนีได้ อย่ าง
ปลอดภัย
2.1.2 การเก็บ รั ก ษากุ ญ แจห้ อ งพั ก นั้ น หากมี ผ้ ู ท่ีไ ว้ ว างใจได้ เ ป็ นผู้ ถือ ไว้ จะช่ ว ย
ป้ องกันการลักทรัพย์ หรือประทุษร้ ายนักท่องเที่ยวในห้ องพัก เช่นนี้ผ้ ูเก็บกุญแจห้ องพักควรเป็ น
ผู้จัดการที่พักแรม หรือเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับที่อยู่ประจําและมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเท่านั้น
2.1.3 การจัดแบ่งเวรยาม กล่าวคือ ควรจัดหน้ าที่สอดส่องและตรวจตราบริเวณที่พัก
อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้ องกันคนร้ ายแอบแฝง หรือบุกรุกเข้ ามาทําอันตรายแก่นักท่องเที่ยว
2.1.4 พื้นที่จอดรถยนต์ของธุรกิจที่พักแรม ควรมีจาํ นวนที่มากเพียงพอซึ่งจะป้ องกัน
การโจรกรรมรถยนต์ เพราะนักท่องเที่ยวไม่ต้องนําไปจอดไว้ ตามริมถนนหลวง หรือที่เปลี่ยวร้ าง
2.1.5 การดู แลนั กท่ องเที่ยวที่บ กพร่ อ งทางกายภาพ ควรจั ด ห้ องพั กของผู้ พิการ
ผู้ทุพลภาพ หรือผู้สงู อายุให้ อยู่ใกล้ กบั ห้ องรับรอง จะช่วยให้ ง่ายต่อการช่วยเหลือได้ รวดเร็ว และ
ควรมีส่งิ อํานวยความสะดวกที่รองรับการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจธุระของนักท่องเที่ยวเหล่านี้
ด้ วย
2.2 หลักการจัดสุขอนามัยทีด่ ีในธุรกิจทีพ่ กั แรม
คําว่ า “สุขอนามัย (Hygiene)” จึงหมายถึง การทําให้ มีภาวะที่สะอาด (Cleaning)
และการทําให้ ปราศจากโรค (Sanitizing) (สุมณฑา วัฒนสินธุ,์ 2547: 44.) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ า
พักทุกคนล้ วนไม่ต้องการได้ รับทุกข์ภัย เช่นนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้ องจัดที่พักแรมให้ อยู่ในสภาพที่
สะอาด ปราศจากจากโรคติดต่ อ เพื่อตอบสนองความต้ องการทางร่ างกายและจิตใจของผู้มาใช้
บริการ
2.2.1 การมีนาํ้ สะอาดปลอดภัย (Safe Water Supply) กล่าวคือ นํา้ ดื่มจะต้ องไม่มีสี
ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และได้ มาตรฐานความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เพื่อไม่ให้ นักท่องเที่ยวเจ็บป่ วย
จากโรคที่มีนาํ้ เป็ นสื่อ (Water Borne Diseases) เช่ นโรคระบบทางเดินอาหาร ส่วนแหล่งนํา้ ที่ใช้
ชําระล้ างร่างกาย ซักล้ าง หุงต้ มอาหาร หากที่พักแรมเป็ นพื้นที่ในเขตชนบทซึ่งจําเป็ นต้ องใช้ แหล่ง
นํา้ อื่น ๆ เช่ น นํา้ ฝน นํา้ บาดาล จะต้ องนํามาปรับปรุงคุณภาพนํา้ ให้ ดีก่อน เช่ น ต้ ม กรอง ทําให้
ตกตะกอน เป็ นต้ น
2.2.2 ความสะอาดของที่อยู่อาศัย (Domestic Cleaning) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้ องจัด
สภาวะแวดล้ อมของที่พักแรมให้ ถูกสุขลักษณะ โดยทําความสะอาด เช็ดถูให้ ปราศจากฝุ่ น หรือ
หยากไย่ รวมถึงการกําจัดตัวเรือด (Bed Bug)ที่หลบซ่ อนอยู่ ตามฟูก หัวเตียง และตะเข็บของ
เตี ย งนอน ซึ่ ง เป็ นภั ย เงี ย บของธุ ร กิ จ ที่พั ก แรมทุ ก ประเภทที่ข าดการดู แ ลเอาใจใส่ ใ นเรื่ อ ง
ความสะอาด
2.2.3 การกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่ างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Excrete Disposal) ซึ่ง
สิ่งปฏิกูล คือของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง หากมีการกําจัดที่ไม่ดีกจ็ ะ
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เป็ นสาเหตุของการแพร่ กระจายโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารไปกับผิวดิน และแหล่ งนํา้ ซึ่ง
ธุรกิจที่พักแรมจะต้ องจัดระบบกําจัดตามหลักสุขาภิบาล จึงจะช่วยให้ ท่พี ักแรมไม่กลายเป็ นแหล่ง
เพาะเชื้อโรคต่อไป
2.2.4 การป้ องกันโรคติดต่อ (Protection Against Contagious Disease) ธุรกิจที่พัก
แรมจะต้ อ งขจั ด ลู ก นํ้า และแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ข องยุ ง เพราะยุ ง เป็ นพาหะนํา โรคไข้ เ ลื อ ดออก
ไข้ มาลาเรีย ไข้ จับสั่น ซึ่งธุรกิจที่พักแรมควรติดต่อขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานสาธารณสุขให้
ช่วยพ่นยาฆ่ายุงลายภายใน ที่พักแรมเพื่อป้ องกันโรคที่เกิดจากยุงอีกทางหนึ่งด้ วย
2.2.5 การระบายอากาศ (Ventilation) ที่ดี จะช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วพั ก ผ่ อ นโดย
ปราศจากมลพิษทางอากาศ และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือโรคเยื่อบุอักเสบต่าง ๆ ซึ่ง
การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ (Natural Ventilation) จะต้ องออกแบบห้ องนอน ห้ องนํา้ ให้ มี
ประตู หน้ าต่าง และช่องระบายลมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของพื้นที่แห่งนั้น ส่วนการระบายอากาศ
โดยเครื่ องมื อ กล (Mechanical Ventilation) เช่ น การติ ด ตั้ งพั ด ลมระบายอากาศ หรื อ
เครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้ เกิดการถ่ายเทอากาศภายในห้ องพัก และระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้
2.3 หลักการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ีในธุรกิจทีพ่ กั แรม
คําว่า “สิ่งแวดล้ อม (Environment)” หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ
ที่มนุษย์สร้ างขึ้นซึ่งอยู่รอบตัวเราอาจมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้ (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2546:
3) ซึ่งสิ่งแวดล้ อมและธุรกิจที่พักแรมสัมพันธ์กันในแง่ ท่ีว่า สถานที่พักตากอากาศ มักจะเลือก
สร้ า งในจุ ด ที่มี ทิว ทั ศ น์ ส วยงาม บรรยากาศดี เช่ น ริ ม ทะเลสาบ ชายหาด ริ ม แม่ นํ้า เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวสนใจมาใช้ บริการ แต่ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ และเป็ น
แหล่งกําเนิดมลพิษ ซึ่งเป็ นปัจจัยเร่งให้ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเร็วขึ้น
การจัดที่พักในแหล่งท่องเที่ยวจะต้ องปราศจากมลพิษ หรือผลกระทบต่อผิวดิน แหล่ง
นํา้ และอากาศ เป็ นต้ น หรือที่เรียกว่ า“เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม (Environmentally-friendly)”
เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ย่ังยืนนั้น มีลักษณะเน้ นความรับผิดชอบต่ อแหล่ งท่องเที่ยว โดย
จะต้ องมีผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ หรือไม่มีเลย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548: 7)
เช่ นนี้ ธุรกิจที่พักแรมซึ่งจัดว่าเป็ นแหล่ งกําเนิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อมโดยตรง จึงควรติดตั้งระบบ
กําจัดนํา้ เสีย หรือระบบคัดแยกขยะมูลฝอยให้ ถูกต้ องตามหลักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อม

3. มาตรการทางกฎหมายเพือ่ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจเพือ่ การพักแรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรม
3.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
นักท่องเที่ยวเป็ นผู้ใช้ บริการ และเสียค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรม
ที่ไม่ใช่ โรงแรม จึงเป็ นธรรมดาที่จะคาดหวัง และเชื่อมั่นว่าตนมีสิทธิท่จี ะได้ รับความปลอดภัยจาก
การให้ บริการ ซึ่งคําว่า “สิทธิ” หมายถึงประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้
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(หยุ ด แสงอุทัย,2533:188) ซึ่ งพระราชบัญ ญั ติค้ ุ มครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 ได้ กาํ หนดให้
นักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิท่จี ะได้ รับความปลอดภัยจากการใช้ บริการ ตามมาตรา 4 (3)
ซึ่งหมายถึงขั้นตอนการให้ บริ การของที่พัก ตั้งแต่ เข้ าใช้ บริการจนสิ้นสุดการรั บบริการ จะต้ องมี
คุณภาพเหมาะสมแก่การให้ บริการ โดยจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิ
ของนักท่องเที่ยว
เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายสําหรับกํากับดูแลธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย พบว่ามาตรา
4 แห่ งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ บัญญัติว่า “โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักที่จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้ บริการเป็ นที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใด
โดยมีค่าตอบแทน แต่พระราชบัญญัติน้ ีได้ กาํ หนดข้ อยกเว้ นไว้ ในมาตรา 4 (3) ว่า “สถานที่พักอื่น
ใดตามที่กาํ หนดไว้ ในกฎกระทรวง” ไม่ถือว่าเป็ นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
โดยเมื่อพิเคราะห์ ถึง “กฎกระทรวงที่กาํ หนดเกี่ยวกับสถานที่พัก” ย่ อมหมายถึง “กฎกระทรวง
กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551” ซึ่งกําหนดให้ “สถานที่พัก
ขนาดเล็ก มีจาํ นวนห้ องพักไม่เกิน 4 ห้ อง และมีจาํ นวนผู้พักไม่เกิน 20 คน อันมีลักษณะให้ บริการ
เพื่อรายได้ เสริม ถือว่าไม่เป็ นโรงแรม และไม่อยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว
นอกจากนี้ ข้ อ 27 และข้ อ 28 แห่งกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีบทบัญญัติกาํ หนดให้ โรงแรมที่มีห้องพัก
ตั้งแต่ 100 ห้ องขึ้นไปต้ องจัดให้ มีห้องพักสําหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา 20 ได้ กาํ หนดห้ ามถ่ายเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูล หรือขยะ
มูลฝอยนอกจากที่ซ่ึงราชการส่วนท้ องถิ่นจัดไว้ และกําหนดให้ มีท่รี องรับสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย
ภายในสถานที่เอกชน ซึ่งหมายถึงสถานที่และบริเวณของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม ส่วนมาตรา
40 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ ก ํา หนดให้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออก
ข้ อกําหนดเรื่องเวลาจําหน่ ายอาหาร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจาํ หน่ าย
การเก็บรักษา การสะสมอาหาร รวมถึงภาชนะ อุปกรณ์ นํา้ ใช้ และของใช้
ทั้ง นี้ มาตรา 23 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดมาตรการสนับสนุ นเงิน และทรั พย์สินจากกองทุน สิ่งแวดล้ อมให้
เอกชนกู้ยืมได้ ซึ่งต้ องเป็ นผู้มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการจัดระบบบําบัดนํา้ เสียและกําจัดของเสีย
เท่านั้น
ส่ ว นมาตรา 94 (2) ได้ ก าํ หนดให้ เ จ้ า ของ หรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง กํา เนิ ด มลพิ ษ ที่
“ไม่มีหน้ าที่ตามกฎหมาย” มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการในเรื่องอากรขา
เข้ า และขอให้ แนะนําผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ ามาติดตั้ง ควบคุม ระบบบําบัดนํา้ เสีย หรือของ
เสียในกรณีท่ไี ม่สามารถหาได้ ในราชอาณาจักร ซึ่งทําให้ ครอบคลุมถึงธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม
ได้
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นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติตามเอกสารท้ ายประกาศ 3 ของข้ อ3
แห่ งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกําหนดว่า “กิจการประเภทโรงแรม
หรื อสถานที่ตากอากาศตามกฎหมายโรงแรม ซึ่งมีจํานวนห้ องพั กตั้งแต่ 80 ห้ องขึ้นไปให้ เสนอ
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในขั้นตอนอนุญาต” (อํานาจ วงศ์บัณฑิต, 2545:128)
3.2 มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ
3.2.1 สหรัฐอเมริกา ได้ ยกย่องให้ สิทธิของนักท่องเที่ยวผู้พิการเป็ นสิทธิข้ันพื้นฐาน
ในปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุ ษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights
1948) (นิธาน์ พงศาปาน, 2555:183) โดยกําหนดห้ ามมิให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจที่พักปฏิเสธที่จะ
ให้ บริ การเพราะเหตุท่ีเป็ นผู้พิการ ไว้ ในหัวข้ อที่ 3 แห่ งรัฐบัญญัติคนอเมริ กันผู้ มีข้อจํากัดทาง
กายภาพ ค.ศ.1990 (American with Disabilities Act 1990) (จิ น ตนา อิน ทรั ต น์ , 2555:
133)
มลรัฐมินเนโซต้ า มีกฎหมายตัวเรือด (State Bed Bug Laws) กําหนดให้ โมเต็ล หรือ
ที่พักแรมอื่น ๆ ต้ องจัดหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของตัวเรือด ซึ่งต้ องผ่านการตรวจสอบโดยผู้
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมนั้นปลอดภัยจากตัวเรือด
นอกจากนี้ รัฐบัญญัติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งมลรัฐแคนซัส 2004 (The
Kansas Agritourism Promotion Act 2004) กําหนดให้ ผ้ ู ประกอบธุ รกิจที่พักแรมมีหน้ าที่แจ้ ง
เตือนภัย (Warning Notice Requirements) โดยจะต้ องใช้ ป้ายที่มีตัวอักษรสีดาํ และมีขนาดอักษร
สูงอย่ า งน้ อยหนึ่งนิ้ ว เพื่ อแจ้ งเตือนนั กท่องเที่ยวให้ ทราบล่ วงหน้ า และจะต้ องวางป้ ายไว้ ในที่
มองเห็นได้ ชัดเจน
ทั้งนี้ ระเบียบการสูบบุหรี่แห่งมลรัฐยูทาห์ (Smoking Regulations in Utah) กําหนด
ว่า ธุรกิจที่พักแรม เช่นโรงแรม โมเต็ล ที่พักแบบบริการอาหารเช้ า (B&B) ต้ องจัด “ห้ องสําหรับ
สูบบุหรี่ (Smoking-Allowed Room)” และห้ องปลอดบุหรี่ (Non-Smoking Room) ซึ่งจะต้ อง
ทําความสะอาดพรม ที่นอน หรือวัสดุอ่นื ๆ ที่ดูดซับอณูของควันบุหรี่ให้ หมดจดอย่างสมบูรณ์
3.2.2 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีระเบียบว่ าด้ วยการป้ องกันและอนุ รักษ์ส่ิงแวดล้ อมใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Regulation on the Protect and Conservation of Environment in
Tourism Industry) กําหนดมาตรการ “คัดแยกขยะ” ในระเบียบข้ อ 5.1 กล่ าวว่ า อาหาร และ
เครื่องดื่ม สิ่งของเน่าเปื่ อย พลาสติก แก้ ว เศษเหล็ก กระป๋ อง ขยะที่เป็ นพิษ หรืออันตราย จะต้ อง
ถูกแยกไว้ ในถังขยะตามแต่ละประเภท โดยมีฝาปิ ดอย่างมิดชิด และระเบียบข้ อ 6.5 กําหนดห้ ามรี
สอร์ททํากิจกรรมใดที่จะก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนต่อแหล่งกักเก็บนํา้ และห้ ามนํานํา้ บาดาลที่อยู่ใต้ รี
สอร์ทต่าง ๆ มาใช้ เป็ นนํา้ อุปโภค หรือบริโภคสําหรับแขกผู้มาพัก รวมทั้งระเบียบข้ อ 7 ได้ กาํ หนด
ห้ ามระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็ นของเหลวจากห้ องนํ้าลงสู่ผิวดิน หรื อสูบไปทิ้งในหนองนํ้า บึง หรื อ
ทะเลสาบ
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นอกจากนี้ ระเบียบข้ อ 8.1 มีบทลงโทษว่า ถ้ าผู้ประกอบการรีสอร์ท หรือเกสต์เฮาส์
ฝ่ าฝื นบทบัญญั ติของระเบียบย่ อมมีความผิดตามกฎหมาย และจะต้ องระวางโทษปรั บ ตั้งแต่
1000.00 MRF แต่ไม่เกิน 10,000.00 MRF ซึ่งพิจารณาตามความรุนแรงของการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ และในกรณีท่มี ีการไม่ปฏิบัติเกิดขึ้นซํา้ อีก จะต้ องระวางโทษตั้งแต่ 50,000 MRF ไม่เกิน
100,000 MRF ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวจะสงวนสิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้
3.2.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน มีระเบียบสําหรับการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
ข อ ง โ ฮ ม ส เ ต ย์ ( Regulations for the Management of Home Stay Facilities) ม า ต ร า 9
กําหนดให้ รักษาความสะอาดและเป็ นระเบียบของสภาพแวดล้ อมภายในโฮมสเตย์ เช่น มาตรการ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของยุง แมลงสาบ หนู และพาหะนําโรคต่าง ๆ และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์
เหล่านั้น
นอกจากนี้ มาตรา 28 แห่ ง ระเบี ย บกํา หนดว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ โฮมสเตย์ จ ะต้ อ ง
ตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยของเครื่องดื่มและอาหารที่ได้ จัดหาให้ แก่ผ้ ูเข้ าพัก
และจะต้ องรักษาความเป็ นระเบียบ ความสะอาด ทั้งภายในและบริ เวณรอบ ๆ ของโฮมสเตย์
ส่วนที่นอนหมอนมุ้งในห้ องพักแขกจะต้ องมีการทําความสะอาด และผลัดเปลี่ยนชุดใหม่หลังการ
ใช้ งานทุกครั้ง
3.2.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีมาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติโรงแรม ค.ศ.1954 (Hotel
Act 1954) กําหนดนิยามของคําว่า “โรงแรม” หมายถึง บอร์ดดิ้งเฮาส์ ลอร์ดจิ้งเฮาส์ เกสต์เฮาส์
และอาคารหรือสถานที่อ่นื ๆ ที่ไม่ใช่ท่พี ักสาธารณะซึ่งประกอบ ด้ วยห้ องพักที่ไม่น้อยกว่า 4 ห้ อง
หรือห้ องที่ถูกกั้นขึ้นเป็ นที่พาํ นักหรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ให้ เช่า หรือให้ ตอบแทนเป็ นรางวัล
โดยมีเจ้ าของบ้ าน ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการที่พักเป็ นผู้ให้ บริการอํานวยความสะดวกในที่พัก
แรม

4. บทวิเคราะห์
จากการที่ได้ ศึกษาหลักการจัดความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อมที่ดีในธุรกิจ
ที่พักแรม มาตรการทางกฎหมายทั้งประเทศไทยและต่ างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth Interview) ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเพื่อการพัก
แรมที่ไม่ใช่โรงแรมแล้ ว ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาได้ ดังนี้
4.1 ปั ญหาเกีย่ วกับนิยามของทีพ่ กั แรม
เมื่อพิ จารณาถึง มาตรา 127 แห่ งรั ฐบัญญั ติโรงแรม ค.ศ 1954 ของสาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ มีขอบเขตบังคับใช้ ท่กี ว้ างกว่ าของประเทศไทย เพราะครอบคลุมถึงที่พักแรมอื่น ๆ ที่
ไม่ ใช่ โรงแรมซึ่งกําหนดไว้ ชัดเจนว่ าบอร์ดดิ้งเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโลอยู่ภายใต้ การ
กํากับดูแลของหน่วยงาน และรัฐบัญญัติได้ ซึ่งหากเป็ นมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 จะไม่ถือว่าที่พักแรมดังกล่าวเป็ นโรงแรม เพราะพระราชบัญญัติไม่ได้ ครอบคลุมถึง
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สถานที่พักแรมอื่น ๆ ที่มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้ อง และใช้ รองรับผู้เข้ าพักไม่เกิน 20 คน และไม่ได้
กําหนดตัวอย่างให้ บอร์ดดิ้งเฮาส์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นโรงแรมเหมือนเช่นรัฐบัญญัติ
โรงแรม ค.ศ. 1954 ซึ่งทําให้ ท่พี ักจําพวกโฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท บังกะโล บ้ านบนแพของ
ประเทศไทยซึ่งมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้ องโดยสภาพ ขาดมาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
4.2 ปั ญหาทางกฎหมายด้านความปลอดภัยของธุรกิจเพือ่ การพักแรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรม
เมื่อธุรกิจเพื่อการพักแรมอื่น ๆ เช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ บ้ านพัก
บนเรือ เต็นท์ รถตู้นันทนาการ ไม่มีสถานะเป็ นโรงแรมตามนิยาม มาตรา 4 (3) จึงส่งผลให้ ขาด
มาตรการทางกฎหมายด้ านความปลอดภัยกํากับและดูแลธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนพบว่ามีปัญหาดังนี้
1) เมื่อธุ ร กิจเพื่ อการพั ก แรมที่ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรมไม่ อยู่ ใ นบั งคั บ ของมาตรา 30 และ
มาตรา 33 ที่กาํ หนดกลไก และคุณสมบัติเรื่องผู้จัดการโรงแรม จึงพบปัญหาว่าผู้ดูแลที่พักแรมมัก
เป็ นบุตรของชาวบ้ านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ได้ ประกอบอาชีพ และไม่ได้ ผ่านการฝึ กอบรมวิธจี ัด
ความปลอดภัยในที่พักแรม ทําให้ ไม่มีทกั ษะการแก้ ปัญหา ตรวจจับพิรธุ หรือความผิดปกติต่าง ๆ
2) เมื่อธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่ โรงแรมไม่ได้ อยู่ในบังคับของมาตรา 35 และมาตรา
36 ที่กาํ หนดให้ ผ้ ูจัดการโรงแรมมีหน้ าที่บันทึกทะเบียนผู้พัก และส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนในทุก
สัปดาห์ จึงพบว่า ธุรกิจดังกล่าวไม่มีระบบบันทึกรายการ หรือแม้ แต่ขอเรียกดูบัตรประชาชนเลย
แม้ แต่น้อย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ากลไกเรื่อง “ทะเบียนผู้พัก”จะช่วยให้ ผ้ ูจัดการทราบประวัติ เพศ อายุ
ภูมิลาํ เนาของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจใช้ เป็ นพยานหลักฐานจับกุมผู้ก่ออันตรายในที่พักแรมต่อไปได้
3) จากการศึกษาพบว่ าโฮมสเตย์ บังกะโล รีสอร์ท บ้ านบนเรือหลายแห่ งไม่ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งไม่ติดตั้งแผนผังทางหนีไฟ และคําแนะนําพื้นฐานกรณี
เกิดเพลิงไหม้ ไว้ ในห้ องพัก ซึ่งเกิดจากธุรกิจดังกล่ าวไม่ ได้ อยู่ ภายใต้ บังคับมาตรา 34(5) และ
(8)ที่กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตั้งแผนผังแสดงทางหนีไฟ เครื่องดับเพลิง และสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้
4) กรณี ข องโรงแรมจะอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ 4 แห่ ง กฎกระทรวงกํา หนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่กาํ หนดให้ โรงแรมต้ องจัดให้ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง แต่ธุรกิจที่พักแรมอย่างอื่นไม่มีสถานะเป็ นโรงแรม จึง
ขาดมาตรการกําหนดเรื่องการจัดเวรยามสําหรับรักษาความปลอดภัยให้ แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ จึงพบว่าการเฝ้ าเวรยามในที่พักเชิงอนุรักษ์มีเพียงคนชรา หรือลูกหลานของคนในชุมชนที่
ต้ องการหารายได้ เสริม หรือไหว้ วานคนข้ างบ้ านให้ ช่วยดูแลเป็ นหูเป็ นตาให้ เท่านั้น ซึ่งผู้เขียนเห็น
ว่า หากผู้ดูแลเวรยามในที่พักแรมเป็ นผู้มีสภาพบอบบางทางกายภาพ และสุขภาพ ย่อมทําให้ ไม่
สามารถต่อสู้ ขัดขวาง หรือป้ องกันภัยในกรณีท่เี กิดคนร้ ายบุกรุกเข้ ามาประทุษร้ าย หรือลักทรัพย์
ในยามวิกาลได้
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5) ข้ อ 8 แห่ งกฎกระทรวงได้ กาํ หนดให้ สถานที่จอดรถของโรงแรมต้ องมีลักษณะ
มิดชิด และสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ ได้ ตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ ใช่ โรงแรมไม่ อยู่
ภายใต้ บทบัญญัติข้างต้ น จึงทําให้ ขาดมาตรการบังคับให้ จัดพื้นที่จอดรถยนต์สาํ หรับผู้มาใช้ บริการ
จึ ง พบปั ญ หาว่ า ธุ ร กิจ ที่พั ก เชิ ง นิ เ วศ เช่ น รี ส อร์ ท โฮมสเตย์ ท่ีต้ั ง อยู่ ช ายป่ า หรื อ บั ง กะโลตาม
ชายทะเล มั กมี ระยะทางของที่พักห่ า งไกลจากพื้ นที่จอดรถอยู่ ม าก และทางธุ รกิจ ที่พัก แรมก็
ไม่ จัดหาพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยไว้ ให้ นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ธุรกิจบางแห่ งมีพ้ ืนที่จอดรถใน
บริเวณที่พักน้ อย ทําให้ นักท่องเที่ยวต้ องนํารถยนต์ไปจอดไว้ ตามริมถนนหลวง หรือพื้นที่รกร้ างที่
ไกลไปจากที่พัก ซึ่งอาจทําให้ ถูกรถยนต์อ่ืนเฉี่ยวชน ถูกงัดแงะเอาสิ่งของมีค่าภายในรถไป หรือ
โจรกรรมรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเพื่อไปใช้ สอย หรือจําหน่ายต่อก็ได้ ซึ่งสร้ างความกังวลใจให้ แก่
นักท่องเที่ยวในขณะเข้ าพักอย่างมาก
6) จากการสํารวจปั ญหาจริง ผู้เขียนไม่พบว่ามีธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมแห่งใด
จั ด ห้ อ งพั ก พิ เ ศษ และสิ่ง อํา นวยความสะดวกสํา หรั บ รองรั บ อุป กรณ์ และการใช้ ง านของผู้ มี
ข้ อจํากัดทางกายภาพ ซึ่งประเทศไทยมีข้อ 27 และข้ อ 28 แห่ งกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กําหนดให้ จัดห้ องพัก
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้มีข้อจํากัดทางกายภาพ แต่ บทบัญญัติกม็ ีขอบเขตบังคับใช้
เฉพาะโรงแรมที่มีห้องพัก 100 ห้ องขึ้นไปเท่านั้น จึงทําให้ ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมไม่อยู่ใน
บังคับให้ สร้ างห้ องพักพิเศษ สิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งที่ธุรกิจที่พักทุกประเภท ควรมีมาตรการ
ดังกล่ าวรั บรองเพื่ อให้ นักท่องเที่ยวผู้ มีข้อจํากัดทางกายภาพได้ รับการคุ้มครองสิทธิท่ีจะได้ รับ
ความปลอดภัยจากการใช้ บ ริ การ เช่ นเดียวกับ ข้ อ 2 แห่ งปฏิญญาสากลว่ า ด้ วยสิทธิมนุ ษยชน
ค.ศ.1948 และรัฐบัญญัติคนอเมริกนั ผู้มีข้อจํากัดทางกายภาพ ค.ศ.1990 ที่ให้ ความสําคัญเรื่อง
การปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการถึงขนาดบัญญัติไว้ เป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานของพลเมือง
7) ผู้เขียนไม่พบกฎหมายของประเทศไทยที่กาํ หนดหน้ าที่ให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจที่
พักแรมที่ไม่ ใช่ โรงแรม หรือผู้จัดการที่พัก มีหน้ าที่ต้องแจ้ งเตือนภัยให้ แก่นักท่องเที่ยวได้ ทราบ
เพื่อที่จะได้ ระมัดระวังตน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ าการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง และชัดแจ้ งจะช่ วยส่งเสริมให้
นั ก ท่ อ งเที่ย วได้ รั บ สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ ความปลอดภั ย จากการใช้ บ ริ ก ารได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ และผู้ จั ด การดู แ ลที่พั ก แรมที่ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรมเป็ นคนท้ อ งถิ่น ที่ร้ ู ข้ อ มู ล ของจุ ด
อันตราย หรือบริเวณเสี่ยงภัยได้ ดีกว่านักท่องเที่ยวซึ่งเป็ นคนต่างถิ่น จึงควรเป็ นบุคคลซึ่งทําหน้ าที่
แจ้ งเตื อ นให้ นั ก ท่ องเที่ยวทราบ ดังเช่ น รั ฐบั ญ ญั ติส่งเสริ ม การท่องเที่ยวเชิ ง เกษตรแห่ งมลรั ฐ
แคนซัส 2004 ที่กาํ หนดให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจมีหน้ าที่แจ้ งเตือนภัยให้ นักท่องเที่ยวทราบด้ วยการ
ติดตั้งป้ ายสีดาํ ที่มีขนาดอักษรสูงอย่างน้ อยหนึ่งนิ้ว และจะต้ องวางไว้ ในที่ซ่ึงมองเห็นได้ ชัดเจน
4.3 ปั ญหาทางกฎหมายด้านสุขอนามัยของธุรกิจเพือ่ การพักแรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรม
เมื่อธุรกิจเพื่ อการพั กแรมที่ไม่ ใช่ โรงแรมไม่ อยู่ ภายใต้ บังคับมาตรา 34 (7) แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่กาํ หนดให้ ดูแลรักษาความสะอาดด้ านสุขลักษณะ และ
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อนามัยของโรงแรมแล้ ว จึงพบปั ญหาว่าธุรกิจโฮมสเตย์ รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ บ้ านบนเรือ
หลายแห่ง ไม่ทาํ ความสะอาดที่นอนหมอนมุ้ง ทําให้ มีการแพร่ ระบาดของตัวเรือด ซึ่งหากเป็ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีมาตรา 28 แห่งระเบียบสําหรับการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกของ
โฮมสเตย์ กําหนดให้ ท่นี อนหมอนมุ้งในห้ องพักแขกจะต้ องทําความสะอาด และผลัดเปลี่ยนชุด
ใหม่หลังการใช้ งานทุกครั้ง และหากเป็ นมลรัฐมินเนโซต้ า สหรัฐอเมริกาก็จะมีกฎหมายตัวเรือด
กําหนดให้ โมเต็ล บ้ านเช่ า หรือที่พักแรมอื่น ๆ ต้ องจัดหาวิธีป้องกันการแพร่ ระบาดของตัวเรือด
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมนั้นปลอดภัยจากตัว
เรือด นอกจากนี้ระเบียบการสูบบุหรี่แห่ งมลรัฐยู ทาห์ยังกําหนดให้ ธุรกิจที่พักแรมเช่ น โมเต็ล
ที่พักแบบบริการอาหารเช้ าต้ องจัด “ห้ องปลอดบุหรี่” และ “ห้ องสําหรับสูบบุหรี่” ซึ่งจะต้ องทํา
ความสะอาดพรม ที่นอน ม่าน หรือวัสดุอ่นื ๆ ที่ดูดซับอณูของควันบุหรี่ให้ หมดจดอย่างสมบูรณ์
เมื่อพิ จารณาถึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พบว่ ามาตรา 20 ซึ่ง
กํา หนดวิธี และสถานที่ถ่ายเท และทิ้งสิ่งปฏิกูล และขยะมู ลฝอย ในสถานที่เอกชน ซึ่ งมีเพื่ อ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี แต่บทบัญญัติน้ ียังขาดมาตรการ
ที่สาํ คัญคือ “การคัดแยกขยะ” ให้ ถูกต้ องเสียก่อน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับข้ อ 5.1 แห่งระเบียบว่า
ด้ วยการป้ องกันและอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่ามีการกําหนดให้ แยก
อาหาร เครื่ อ งดื่ ม สิ่ง เน่ า เปื่ อย พลาสติก ขยะเป็ นพิ ษ หรื อเป็ นอัน ตรายไว้ ต ามถัง ขยะแต่ ล ะ
ประเภท
นอกจากนี้ พบว่ า มาตรา 40 แห่ งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดหลักเกณฑ์เรื่องสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจาํ หน่ าย เก็บรักษา สะสมอาหาร รวมถึง
ภาชนะ อุปกรณ์ และนํา้ ใช้ ซึ่งบทบัญญัติน้ ียังไม่ได้ กาํ หนดเรื่อง “ระยะเวลาที่แน่นอนสําหรับการ
จํา หน่ า ยอาหาร” และ “กํา หนดเวลาของการใช้ ภาชนะบรรจุ อ าหาร และนํ้า ดื่ ม ” ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับข้ อ 6.5 แห่ งระเบียบว่าด้ วยการป้ องกันและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้ อมในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว กําหนดให้ มีการ กักเก็บนํา้ ดื่มไว้ อย่างปลอดภัย ด้ วยวิธที ่ไี ม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน
และมาตรา 28 แห่ งระเบียบสําหรับจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกของโฮมสเตย์ ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ู
ประกอบธุรกิจจะต้ องตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยของเครื่องดื่มและอาหารที่ได้
จัดหาให้ แก่ผ้ ูเข้ าพัก
4.4 ปั ญหาทางกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมของธุรกิจเพือ่ การพักแรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรม
จากการศึ ก ษาข้ อ 3 ตามเอกสารท้ ายประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม เห็นว่าการกําหนดจํานวน “80 ห้ อง” ไว้ อย่างเคร่ งครัดตายตัว ย่อมทําให้ “สถานที่
พั ก ตากอากาศ”ไม่ ส ามารถขยายขอบเขตได้ ถึ ง ธุ ร กิจ ที่พั ก แรมที่ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรม จึ ง ทํา ให้ ไ ม่ มี
บทบั ญ ญั ติ ก ํา หนดให้ ผ้ ู ป ระกอบธุ ร กิจ ที่พั ก ขนาดเล็ก ต้ อ งจั ด ทํา รายงานวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมได้ เลย
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ทั้งนี้ จากการศึกษาปั ญหา พบว่ าการติดตั้งระบบบําบัดนํา้ เสีย ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย เป็ นมาตรการที่ทาํ ให้ แก้ ปัญหาได้ ตรงจุ ดมากที่สุด เพราะธุ รกิจที่พักแรมคือ
แหล่งกําเนิดมลพิษอันมีสาเหตุจากการดําเนินงานโดยตรง แต่ในแง่ภาระทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ที่พักแรมที่ไม่ ใ ช่ โรงแรม มักเป็ นชาวบ้ านที่พยายามดิ้นรนหาทุ นเปิ ดบ้ านเป็ นโฮมสเตย์
รีสอร์ท บังกะโล เพื่อหารายได้ เสริมซึ่งยังต้ องมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาใช้ ลงทุน
เช่นนี้รัฐควรเข้ ามาช่วยเหลือ อุดหนุนเรื่องเงินลงทุนด้ านเทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ แก่ชาวบ้ าน
แต่อุปสรรคของการบังคับใช้ กฎหมายที่พบคือ มาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแม้ จะมีช่องทางให้ เอกชนกู้ยืมเงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้ อม เพื่อนําไปจัดการระบบบําบัดนํา้ เสีย และกําจัดของเสียได้ แต่ กม็ ีข้อจํากัดไว้ เฉพาะ
เอกชน“ผู้มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการจัดการระบบบําบัดนํา้ เสีย และกําจัดของเสีย” เท่านั้น ซึ่ง
ย่อมหมายถึงกิจการขนาดใหญ่ ทั้งที่ธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมก็ต้องมีหน้ าที่ในเชิงจิตสํานึก
และจริยธรรมที่ป้องกันไม่ให้ ส่งิ แวดล้ อมบริเวณที่พักเสื่อมโทรมเช่นกัน
นอกจากนี้ การใช้ สิทธิขอรับการส่งเสริม และช่ วยเหลือจากทางราชการ ตามมาตรา
94 (2) ซึ่งบังคับใช้ กบั เจ้ าของแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้ าที่ตามกฎหมาย ซึ่งทําให้ ครอบคลุม
ถึงธุ รกิจที่พักแรมที่ไ ม่ ใ ช่ โรงแรมได้ แต่ กไ็ ม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ไ ด้ จริ งในทางปฏิบั ติ เพราะ
“เหตุท่จี ะมีคาํ ขอใช้ สทิ ธิได้ ” จะต้ องเป็ นกรณีนาํ เข้ าเครื่องจักร และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาได้
ในราชอาณาจักรเท่านั้น
ซึ่ ง โดยสภาพของธุ ร กิจ ที่พั ก แรมที่ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรม ก็ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามจํา เป็ นต้ อ งติ ด ตั้ ง
เทคโนโลยีข้นั สูง อย่างเช่นโรงแรมขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ ใช่ โรงแรม ไม่ อยู่ในความหมายของ “โรงแรม”
ตามมาตรา 4 (3) แห่ งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จึงทําให้ ขาดมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม แต่ การที่จะเพิ่มเติมให้ โรงแรม มีความหมาย
รวมถึง โฮมสเตย์ รี สอร์ ท บั ง กะโล เกสต์เ ฮาส์ ลอดจ์ บ้ า นบนเรื อ เต็น ท์ เป็ นต้ น ก็เป็ นสิ่ง ที่
ไม่ เหมาะสม เพราะธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบ มีปัจจัยเรื่ องลั กษณะ มาตรฐาน และความพร้ อมทาง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการ และเจตนารมณ์ในการควบคุมที่แตกต่างกัน
5.1 กฎหมายกํากับดู แลธุรกิจทีพ่ กั แรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรม
ผู้ เ ขี ย นใคร่ เ สนอแนะให้ ตรากฎหมายกํา กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ที่พั ก แรมที่ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรม
โดยเฉพาะ ขึ้นเป็ นฉบับใหม่ต่างหากโดยใช้ ช่ือว่า “พระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้ อมในการประกอบธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรม” ซึ่งกําหนดสาระสําคัญดังนี้
1) ควรบั ญ ญั ติ นิ ย ามว่ า “ธุ ร กิ จ เพื่ อการพั ก แรมที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รงแรม” หมายถึ ง
การให้ บริการสถานที่พักอื่นใดที่ไม่ ใช่ โรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็ น
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ที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็ นกิจการเพื่อ
หารายได้ เสริม โดยไม่ ต้องกําหนดเรื่อง “จํานวนผู้พัก” และ “จํานวนห้ อง” ไว้ แน่ นอนตายตัว
เพราะจะทําให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจที่พัก อาศัยช่ องว่ างของกฎหมายในเรื่องจํานวนห้ อง และจํานวน
ผู้พัก ในการหลีกเลี่ยงไม่จดทะเบียนธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมตามพระราชบัญญัติน้ ี
2) ควรกําหนดให้ มี “ผู้จัดการ”ในธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่ โรงแรม โดยมีอายุ
ไม่ต่าํ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ ผ่านการฝึ กอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม หรือผ่านการฝึ กอบรม
เรื่องการจัดการบริหารด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย หรือสิ่งแวดล้ อมในธุรกิจเพื่อการพักแรม
ที่ไม่ใช่โรงแรมซึ่งอาจดําเนินโครงการโดยหน่วยงานราชการท้ องถิ่นก็ได้
3) ควรกํา หนดเรื่ อ ง “บั ต รทะเบี ย นผู้ พั ก (Registration Card)” และการบั น ทึก
ข้ อ มู ล ลงใน “ทะเบี ย นผู้ พั ก ” (Registered Guest) ให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 24 ชั่ ว โมงรวมถึ ง
กําหนดให้ ผ้ ูจัดการที่พักแรมที่ไม่ ใช่ โรงแรมส่งสําเนาเอกสารในแต่ละวัน ให้ แก่นายทะเบียนทุก
สัปดาห์
4) ควรกําหนดให้ ธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย รวมถึงป้ ายทางออก
ฉุกเฉินไว้ ทุกชั้น แผนผังแสดงทางหนีไฟ และคําแนะนําพื้นฐานในการปฏิบัตติ นเมื่อเกิดอัคคีภัยไว้
ในทุกห้ องพัก ซึ่งป้ ายต่าง ๆ ควรกําหนดให้ ใช้ ถ้อยคําง่าย ๆ และสามารถมองเห็นได้ ชัดเจนทั้งใน
ยามปกติ และในยามไฟฟ้ าดับ และให้ มี “ภาษาอังกฤษ” เป็ นอย่างน้ อย
5) ควรกําหนดให้ ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่โรงแรมทุกแห่ ง ต้ องจัดให้ มีห้องพัก
พิเศษสําหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และคนชราอย่างน้ อย 1 ห้ อง โดยอยู่ใกล้ กบั บันได และทางหนี
ไฟ และภายในห้ องต้ องจัดให้ มีแผนผังต่างสัมผัส ส่วนในห้ องอาบนํา้ ต้ องมีท่นี ่ัง ราวจับแนวนอน
หรือแนวดิ่ง และมีการติดสัญลักษณ์แสดงถึงผู้มีข้อจํากัดทางกายภาพไว้ หน้ าห้ องพักทุกห้ อง
6) ควรกําหนด“ผู้จัดการที่พักแรม”เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่เก็บรักษากุญแจห้ องพักทุกห้ อง
เพราะเป็ นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และมีหน้ าที่จัดความปลอดภัยในที่พักแรมโดยตรง และ
ควรกําหนดให้ จัด “ผู้ทาํ หน้ าที่เฝ้ าเวรยาม” ภายในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี อายุ เพศ
สรีระ ที่เหมาะสมต่ อการดูแลรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนได้ นอกจากนี้ควรกําหนดให้
จัดแบ่งพื้นที่จอดรถให้ ผ้ ูพักในลักษณะที่มิดชิด และสามารถมองเห็นรถที่จอดได้ ตลอดเวลา แต่
หากธุรกิจมีพ้ ืนที่น้อย อาจกําหนดให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจต้ องจัดหาพื้นที่อ่ืนสําหรับเก็บรถยนต์ของ
นักท่องเที่ยว เช่นอาจเช่าที่ดินของผู้อ่นื ในบริเวณใกล้ เคียง เป็ นต้ น และควรกําหนดให้ “ผู้จัดการ
ที่พักแรม” มีหน้ าที่แจ้ งเตือนให้ นักท่องเที่ยวทราบถึงจุ ดอันตราย หรือกิจกรรมเสี่ยงภัยต่ าง ๆ
โดยกําหนดให้ ติดตั้งข้ อความเตือนภัยต่าง ๆ โดยใช้ ป้ายสีดาํ ที่มีขนาดอักษรสูงอย่างน้ อยหนึ่งนิ้ว
และจะต้ องวางในที่ซ่ึงมองเห็นชัดเจน
7) ควรกําหนดหน้ าที่ให้ ผ้ ูจัดการที่พักแรมดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร และ
บริเวณที่พักแรม โดยผลัดเปลี่ยนเครื่องนอนเป็ นชุดใหม่ หลังมีการใช้ งานทุกครั้ง และจัดหาวิธี
ป้ องกันการระบาดของตัวเรือด โดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองว่าที่พักแรมนั้นมีสภาพ
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ปลอดภัยจากตัวเรือด รวมถึงจัดแบ่ งห้ องสูบบุหรี่ และห้ องปลอดบุหรี่ และการทําความสะอาด
พรม ที่นอน ม่าน ที่ดูดซับอณูของควันบุหรี่ในห้ องพักให้ หมดจดอย่างสมบูรณ์ และควรกําหนดให้
จั ด มาตรการป้ องกัน ยุ ง แมลงสาบ หนู และพาหะนํา โรคต่ า ง ๆ และทํา ลายแหล่ ง เพาะพั น ธุ์
เหล่านั้นด้ วย
8) ควรกําหนดห้ ามทํากิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนต่อแหล่งกักเก็บนํา้ และควร
กําหนดให้ มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของนํา้ ด้ วยการต้ ม กรอง ทําให้ ตกตะกอน หรือใช้ วิธฆี ่าเชื้อ
ใด ๆ เสียก่อนที่จะนํามาให้ ผ้ ูพักใช้ อุปโภค และควรบัญญัติให้ อาคารของธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ ใช่
โรงแรมต้ องมีระบบระบายอากาศด้ วยวิถีธรรมชาติ โดยมีประตู หน้ าต่ าง หรื อช่ องระบายลม
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของพื้นที่ หรืออาจใช้ วิธรี ะบายอากาศด้ วยเครื่องมือกล
5.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผู้เขียนขอเสนอแนะว่ าควรเพิ่มเติมถ้ อยคําว่ า “ให้ มีการคัดแยกขยะมูลฝอย” และ
ข้ อความว่า “หลักการกําจัดสิ่งปฏิกูลจะต้ องใช้ วิธที ่เี ป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ และห้ าม
ระบายสิ่งปฏิกูลที่เป็ นของเหลวจากห้ องนํา้ ลงสู่ผิวดิน ชายหาด หรือสูบไปทิ้งในแม่นาํ้ คลอง บึง
ทะเล หรือทะเลสาบ” ไว้ ในมาตรา 20 และผู้เขียนเห็นว่าควรกําหนดเรื่อง “ระยะเวลาที่แน่นอน
สําหรับการจําหน่ายอาหาร” และ“กําหนดเวลาของการใช้ ภาชนะบรรจุ อาหาร และนํา้ ดื่ม” ไว้ ใน
มาตรา 40
นอกจากนี้ควรแก้ ไขมาตรา 73/1 สําหรั บกรณีฝ่าฝื นมาตรา 20 ให้ มีระวางโทษที่
สูงขึ้นกว่าเดิม และผู้เขียนเห็นว่าควรเพิ่มกลไก “ลงโทษปรับเพิ่มขึ้น” และ “เพิกถอนใบอนุญาต”
มาบังคับใช้ กบั กรณีท่มี ีการไม่ปฏิบัติเกิดขึ้นซํา้ อีก
5.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ผู้เขียนเห็นว่าควรบัญญัติเพิ่มเติมให้ “กิจการประเภทธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรม ต้ องเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม” ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้ างจะเสร็จ
สมบูรณ์ไว้ ในข้ อ 3 ตามเอกสารท้ ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ทั้งนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่ ามาตรา 23 (3) ควรเพิ่มเติมข้ อความว่ า “ให้ เอกชนผู้ ไม่ มี
หน้ าที่ตามกฎหมาย แต่ เป็ นกิจการขนาดย่อม มีสิทธิก้ ูยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้ อมเพื่อนําไป
จัดการระบบบําบัดนํา้ เสีย และกําจัดของเสียได้ ” เช่ นนี้จึงจะทําให้ ธุรกิจเพื่อการพักแรมที่ไม่ใช่
โรงแรมได้ รับการช่วยเหลือเรื่องเงินทุนกู้ยืมมาจัดระบบป้ องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมได้
นอกจากนี้ มาตรา 94 (2) ควรมีการเพิ่มเติมข้ อความว่า “ให้ เจ้ าของแหล่งกําเนิด
มลพิ ษ ที่ไ ม่ มี ห น้ า ที่ต ามกฎหมาย และเป็ นกิจ การขนาดย่ อ ม มี สิท ธิข อรั บ การส่ ง เสริ ม และ
ช่ วยเหลือจากทางราชการ ในเรื่องการนําเข้ าเครื่องจักร และแนะนําผู้เชี่ยวชาญสําหรับจัดการ
ระบบบําบัดนํา้ เสีย และกําจัดของเสีย”
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