
 

บทที ่2 

การประกอบธุรกจิโรงแรม 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหน่ึงก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
ท่ีสร้างรายได้มหาศาลจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ภายในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้การประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ขยายตวัอย่างเพิ่มข้ึน ประกอบกบัมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศส่งผลให้ธุรกิจ
โรงแรมมีการขยายตวัตามไปดว้ย1 การประกอบธุรกิจโรงแรมจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียน
โรงแรม จึงตอ้งมีการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้
 ในบทน้ีผูเ้ขียนจึงไดศ้ึกษาถึงความหมาย วิวฒันาการและประเภทของธุรกิจที่พกัแรม
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับใชก้บัการก าหนดมาตรการ หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจโรงแรม
ของประเทศไทยอยา่งเหมาะสมต่อไป 

2.1 ความหมาย ววิฒันาการและประเภทของธุรกจิทีพ่กัแรม 

 เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวมีปัจจยัขอ้จ ากดัเร่ืองที่ไม่สามารถเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว
ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางไดค้รบทุกแห่งภายในหน่ึงวนัจึงมีความจ าเป็นตอ้งพกัคา้งคืนโดยการใช้
บริการจากธุรกิจท่ีพกัแรม เพื่อใหไ้ดรั้บความปลอดภยัและมีท่ีพกัผอ่นให้ถูกสุขลกัษณะและอนามยั 
รวมถึงการไดรั้บความสะดวกสบายในระหว่างการเดินทาง ดว้ยเหตุจ าเป็นดงักล่าวจึงเป็นช่องทาง
ธุรกิจท่ีพกัแรมเขา้มารองรับและใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลาย 

 2.1.1 ความหมายของธุรกจิทีพ่กัแรม2 
 ในเบ้ืองตน้ตอ้งเขา้ใจค าว่า “ธุรกิจ” เสียก่อน ซ่ึง ราณี อิสิชัยกุล ไดใ้ห้ความหมายค าว่า 
“ธุรกิจ” หมายถึง กิจกรรมดา้นการผลิตสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
โดยมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาก าไร ส่วนค าว่า “ธุรกิจท่องเท่ียว (Tourism Business)” หมายถึง 
                                                           
1 สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม ปี 2561 – 2562 ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน 
2 พทัธ์ธีรา ศรีประทกัษ์.  (2558).  มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม. 
วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. หนา้ 31-32. 
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กิจกรรมด้านการผลิตสินคา้และบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองของนักเดินทาง 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวไดต้ามวตัถุประสงค ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาก าไร3 
 ค าว่า “พกัแรม” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง พกัคา้งคืน 
เช่น ลูกเสือไปพกัแรม ส่วนค าว่า “ท่ี” (Place หรือ Position)” มาจากค าว่า สถานท่ี ซ่ึงแปลว่า  
ท่ี ตั้ ง  หรือแหล่ ง เ ช่น สถานท่ีท่ องเ ท่ี ยว  สถานท่ีตากอากาศ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
เช่นน้ี เม่ือรวมความหมายทั้ งสองค าเข้าด้วยกัน ท่ีพกัแรม จึงหมายถึง สถานท่ีส าหรับพกัค้างคืน 
เพียงแต่ไม่ใช่การค้างคืนประจ าเป็นปกติอย่างเช่นบ้าน หรือหอพัก แต่การตีความท่ีถูกต้อง 
ควร หมายถึง สถานท่ีส าหรับพักค้างคืนเป็นการชั่วคราว ในขณะเดินทางเพื่อท่องเ ท่ียว  
ท ากิจธุระ อบรม สัมมนา เป็นตน้ 
 สุวฒัน์ จุธากรณ์ ไดอ้ธิบายถึงค าวา่ “ธุรกิจท่ีพกัแรม” ไวว้า่ ธุรกิจท่ีพกัแรมนั้นมีหลายประเภท 
เช่น โรงแรม โมเต็ล เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท ที่ตั้งแคมป์ บา้นพกัตากอากาศ บงักะโล แพ เป็นตน้ 
ซ่ึงสถานท่ีพกัจะตอ้งสะอาด ปลอดภยัและมีราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพท่ีพกัแต่ละประเภท 
 ดงันั้น ธุรกิจท่ีพกัแรม หมายถึง การให้บริการดว้ยการจดัสถานท่ี (Place) เพื่อใชส้ าหรับ
รองรับผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการพกัคา้งคืนในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวหรืออบรม หรือสัมมนา 
หรือท ากิจธุระอ่ืน และมีการอ านวยความสะดวกในด้านอ่ืน ๆ เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม  
ความสะอาด ปลอดภยัในขณะท่ีพกัอาศยัโดยมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาก าไรจากการให้บริการ
ดงักล่าว 
 2.1.2 ววิฒันาการของธุรกจิทีพ่กัแรม 
 1) ววิฒันาการของธุรกิจท่ีพกัแรมในต่างประเทศ 
 ธุรกิจท่ีพกัแรมมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่และยาวนานมากเกือบ 2,000 ปี เพราะไม่
ว่ายุคสมยัใดก็ตาม ผูท่ี้เดินทางไปท่องเท่ียวก็ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานท่ีต่าง ๆ ได้ทั้งหมด
ภายในเวลาหน่ึงวนั จึงท าให้เกิดธุรกิจที่พกัแรมส าหรับบริการที่พกัผ ่อนนอนหลบัให้แก่
นักท่องเท่ียวในระหวา่งการเดินทางในทุกยคุทุกสมยั จึงท าใหธุ้รกิจท่ีพกัแรมและผูเ้ดินทางเป็นของ
คู่กนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ และมีวิวฒันาการท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการเดินทางเสมอ โดยรูปแบบของ
ธุรกิจท่ีพกัแรมจะผนัแปรไปตามวตัถุประสงค์ของผูเ้ดินทางและความเจริญก้าวหน้าของระบบ 
การคมนาคมขนส่งอยา่งสอดคลอ้งกนั4 

                                                           
3 สุวฒัน์ จุธากรณ์.  (2554).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8. 
นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้  5. 
4 พทัธ์ธีรา ศรีประทกัษ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2.  หนา้ 32-34. 
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 (1) ธุรกิจท่ีพกัแรมในกลุ่มประเทศภาคพื้นยโุรป5 
 ในยุคโบราณ (Early History) มนุษย์มีการเดินทางทั้ งทางบกและทางทะเล 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการอพยพยา้ยถ่ิน คา้ขายสินคา้ ปกครองดินแดนอ่ืน ๆ หรือแมแ้ต่การจาริก 
แสวงบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ท าให้เกิดท่ีพกัแรมแบบ ทาเวิร์น (Tavern) ซ่ึงปรากฏ 
ในมหากาพย์ Iliad and Odyssey ของจินตกวีท่ีช่ือโฮเมอร์ (Homer) จึงมีการจดัท่ีพกัแรมให้กับ 
ผูเ้ดินทางท่ีสะท้อนแนวคิดว่า ผูค้นในยุคนั้นเชื่อว่า ผูม้าเยือนถิ่นของตน อาจเป็นทั้งตวัแทน 
ของภูตผ ีหรือพระเจา้หากมีการตอ้นรับหรือรับรองอยา่งดี ยอ่มท าให ้ผูต้อ้นรับนั้นไดบ้ ุญ 
ตามความเช่ือทางจิตวิญญาณซ่ึงมีลกัษณะมุ่งเนน้ไมตรีจิตเป็นส าคญั 
 อาณาจกัรโรมนั (Roman Empire) เม่ืออาณาจกัรโรมนัไดรั้บชยัชนะครอบครองพื้นท่ี
บางส่วนของทวีปยุโรปแล้ว จึงมีการสร้างถนนสายหลักยาว 51,000 ไมล์ เพื่อเช่ือมโยงดินแดน 
ท่ีอยูใ่นครอบครองและเมืองส าคญั ท าใหเ้กิดธุรกิจท่ีพกัแรมตามถนนสายดงักล่าว ส าหรับให้บริการ
พ่อคา้ต่างแดน ขา้ราชการ หรือนักเดินทางมาหาความส าราญ รวมถึงท่ีพกัแรมส าหรับผูเ้ดินสาร 
(Posting House) ในกิจการส่ือสารและไปรษณีย ์แต่ต่อมาอาณาจกัรโรมนัล่มสลายท าให้ทวีปยุโรป
เขา้สู่ยุคกลาง (The Middle Ages) ซ่ึงเป็นยุคมืด (Dark Ages) เพราะเกิดสงครามและการปล้นสะดม  
ท าให้ประชาชน ประสบภาวะยากจนและความไม่ปลอดภัยจึงท าให้ผู ้คนไม่ นิยมเดินทาง  
เม่ือเป็นเช่นน้ีธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่จึงตอ้งปิดกิจการลง โดยท่ีนกัเดินทางในยุคน้ีจะมีแต่เพียง
นกับวช นกัจาริกแสวงบุญผูส้อนศาสนาเป็นส่วนมาก ซ่ึงพวกเขาจะพกัแรมอยูต่ามวดั (Hospices) 
หรือ ที่พกัแรมขนาดเล็กซ่ึงตั้งอยู่ใกลว้ดั ซ่ึงมีมาตรฐานการบริการท่ีต ่ามาก มีเพียงแค่การปูฟูกไว้
รับรองแขกเพื่อพกัรวมกันในห้องโถงกลาง และให้บริการอาหารแบบประหยดั เช่น ขนมปัง 
เน้ือสัตว ์เบียร์ เป็นตน้ 
 ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (The Renaissance) เกิดระบบคมนาคมขนส่งโดยใช้รถมา้
โดยสาร (Stagecoach Travel) ส าหรับเดินทางไกลท่ีใชเ้วลาในการเดินทางหลายวนั ท าให้เกิดธุรกิจ
ท่ีพกัแรมเกิดข้ึนตามเส้นทางท่ีรถม้าวิ่งผ่าน เพื่อรองรับผูโ้ดยสารและม้า ท่ีจ  าเป็นต้องค้างคืน 
ในระหวา่งการเดินทาง จึงท าใหเ้กิดท่ีพกัแรมประเภท “โรงเต๊ียม” (Inn) 
 (2) ความเป็นมาของธุรกิจท่ีพกัแรมในประเทศองักฤษ ธุรกิจท่ีพกัแรมเจริญเติบโต 
ไปตามเส้นทางของระบบการคมนาคม กล่าวคือ ในยุคท่ีมีการเดินทางไกลด้วยรถม้าโดยมาจาก 
กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ไปสู่เมืองอะดินบะระ สก็อตแลนด์ ธุรกิจท่ีพกัแรม (Stagecoach Travel)  
ก็เจริญเติบโตข้ึนตามเส้นทางที่รถมา้โดยสารสัญจรผ่านด้วย ซ่ึงต่อมาเมื่อการคมนาคมขนส่ง 

                                                           
5 สุวฒัน์ จุธากรณ์.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 3.  หนา้ 6-7. 
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ทางรถไฟขยายตวั มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยงัประเทศต่าง ๆ ท าให้ชาวองักฤษสามารถเดินทาง 
ไปยงัอาณานิคม และทวีปอเมริกาซ่ึงเพิ่งถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1492 โดย Chritopher Columbus  
จึงท าใหธุ้รกิจท่ีพกัแรมแพร่ขยายเขา้ไปสู่ประเทศดงักล่าวมากยิง่ข้ึน6 
 (3) ความเป็นมาของธุรกิจท่ีพักแรมในสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากการขยายตัว 
ของการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ ซ่ึงช่วยให้ประชาชนเดินทางไดโ้ดยสะดวกยิ่งข้ึนรวมทั้งพ่อคา้ 
ก็สามารถประกอบธุรกิจการคา้ไดม้ากข้ึน จึงมีส่วนช่วยกระตุน้ให้เกิดความนิยมเดินทางท่องเท่ียว
และด าเนินธุรกิจการคา้อยา่งแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดธุรกิจท่ีพกัแรมบริเวณใกลส้ถานีรถไฟข้ึน แลว้
เกิดการพฒันาจนกลายเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีความหรูหรา พร้อมจดัสรรส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้แก่นัก เ ดินทาง  ซ่ึ งโรงแรมลักษณะน้ี เ รียกว่า  แกรนด์โฮเต็ล  (Grand Hotel)  แต่ ต่อมา 
เม่ือมีการคมนาคมทางอากาศและทางรถยนต์ได้รับความนิยมมากยิ่งข้ึนจึงท าให้ธุรกิจท่ีพกัแรม
ปรับเปล่ียนท าเลท่ีตั้ งจากเดิมท่ียึดตามแนวเส้นทางรถไฟ โดยเปล่ียนไปอยู่ใกล้กับสนามบิน 
และถนนสายหลกัมากข้ึน ต่อมาธุรกิจท่ีพกัแรมมีการขยายตวัและเติบโตอยา่งรวดเร็ว จึงมีการสร้าง
โรงแรมจ านวนเพิ่มสูงข้ึนถึงจ านวนหน่ึงร้อยแห่งและมีการพฒันาธุรกิจที่พกัแรมในรูปแบบ 
ใหม่ ๆ  เช่น ในเมืองดกัลาส มลรัฐแอริโซนา มีการสร้างห้องพักท่ีมีลานจอดรถส่วนตัว 
อยูใ่นบริเวณเดียวกนั เรียกวา่ “โมเตล็ (Motel)” ซ่ึงเป็นการรวบค าของ Motorcar และ Hotel 
 2) ววิฒันาการธุรกิจท่ีพกัแรมในประเทศไทย7 
 ความเป็นมาของท่ีพกัแรมในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัและกรุงศรี
อยธุยา เกิดข้ึนจากชาวบา้นต่างเมืองเดินทางไปมาเพื่อท าการคา้ขาย หรือเพื่อการเล่นการพนนัหวย ก 
ข กนัภายในเมืองแลว้ไม่สามารถเดินทางกลบัภูมิล าเนาได้ภายในวนันั้น จึงท าให้ตอ้งขออาศยัพกั
คา้งแรมตามบา้นเรือนของญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู หรือแมก้ระทัง่ตามวดัวาอาราม ซ่ึงพอนานวนัจึง
เกิดความไม่สะดวกและมีจ  านวนผูค้นที่มากยิ ่งข้ึน จึงมีการสร้าง “ศาลาที่พกัคนเดินทาง”  
ไวใ้นหมู ่บา้น ริมทางเดินในป่าและริมแม่น ้ าล าคลอง โดยมีลักษณะเป็นเรือนแถวชั้ นเดียว  
เป็นหอ้งพกัรวมส าหรับใชพ้กัอาศยักินอยูห่ลบันอน 
 การประกอบธุรกิจท่ีพกัแรมไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือประมาณปี พ.ศ. 
2405 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เกิดท่ีพกัแรมท่ี

                                                           
6 อนุพงศ ์สุขสมนิตย.์  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและก ากบัธุรกจิโรงแรม : ศึกษาและวเิคราะห์
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 6. 
7 พทัธ์ธีรา ศรีประทกัษ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2.  หนา้ 34-35. 
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เรียกวา่ “บอร์ดด้ิงเฮาส์ (Boarding House)” ส าหรับใชร้องรับนกัธุรกิจหรือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท าสนธิสัญญาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศองักฤษและประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ท่ีสามารถเจรจาตกลงท าค้าขายกันได้อย่างเสรี จึงท าให้ชาวต่างชาตินิยม 
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีถ่ินพ านักอยู่ทั่วราชอาณาจักรไทย ซ่ึงได้แก่ นักการทูต  
พอ่คา้ นายทหาร มิชชนันารี เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2409 รัฐบาลไทยไดส้ร้างท่ีพกัตากอากาศชายทะเลข้ึนแห่งแรก 
เน่ืองจากชาวต่างชาตินิยมการพกัผอ่นตากอากาศ แต่คนไทยสมยันั้นยงัไม่รู้จกัการพกัผอ่นตากอากาศ
ชายทะเล พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชด าริให้สร้างพระต าหนกัมหาราชา 
และพระต าหนกัมหาราชินี ท่ีต าบลอ่างหิน จงัหวดัชลบุรี ส าหรับใหช้าวต่างชาติเช่าตากอากาศ 
 โดยท่ีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสร้างโรงแรม 
โอเรียลเต็ล (Oriental Hotel) ในปี พ.ศ. 2419 ซ่ึงนับเป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย  
โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้ นเดียว ขนานไปกับริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา โดยนาย C. Salje นักเดินเรือ 
ชาวเดนมาร์ก ซ่ึงต่อมามีการปรับปรุง ขยายเป็นตึก พร้อมมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้กั  
เช่น หนงัสือพิมพ ์บิลเลียด เช่าเรือ และเป็นโรงแรมท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2434 
 ทั้งน้ี ในช่วงปี พ.ศ. 2468-2477 เศรษฐกิจประเทศไทยประสบภาวะล าบากเพราะ
วิกฤตเศรษฐกิจทัว่โลก ท าให้พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเปล่ียนแปลงปรับปรุงให้วงั
พญาไทเป็น “โฮเต็ลวงัพญาไท” เปิดด าเนินการคร้ังแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2469 ซ่ึงจดัเป็น
โรงแรมท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เม่ือเทียบกบัประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
อินเดียและประเทศสิงคโปร์ในยุคสมยันั้น เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีดดัแปลงมาจากพระราชวงัจึงมีความ
หรูหรา มีการประดบัตกแต่งอาคารดว้ยศิลปะท่ีวิจิตรงดงาม มีห้องอาหาร ห้องนัง่เล่น ห้องเตน้ร า  
และสนามเทนนิส ซ่ึงปัจจุบนัโฮเต็ลวงัพญาไท กลายเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตามค าสั่ง 
ของคณะปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 3) ววิฒันาการการควบคุมธุรกิจท่ีพกัแรมในประเทศไทย 
 กิจการโฮเต็ลในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
ความหรูหรา วิจิตรงดงามและวฒันธรรมอนัดีของชาวไทยซ่ึงสามารถผสมผสานให้เขา้กบัรสนิยม
การพกัผ่อนหย่อนใจแบบชาติตะวนัตก แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2464-2478 มีนายทุนชาวจีนซ่ึงนิยม
การท าธุรกิจท่ีพกัแรมประเภทโฮเต็ลเพื่อเลียนแบบชาติตะวนัตกกนัมากข้ึน แต่มีวตัถุประสงค์
ท่ีจะใช้โฮเต็ลเพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการค้าประเวณีแอบแฝง รวมถึงใช้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
และประกอบอาชีพของหญิงโสเภณี ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนจาก ในสมยันั้นประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายควบคุมเร่ืองการคา้ประเวณีของหญิงโสเภณีที่อาศยัโรงแรมเป็นสถานที่ประกอบอาชีพ 
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ในปี พ.ศ. 2470 จึงท าให้รัฐบาลในสมัยนั้นเร่งด าเนินการผลักดันให้เกิดบทบัญญัติท่ีมีช่ือว่า 
“พระราชบญัญตัิที่พกัคนเดินทาง” โดยมีเจตนารมณ์ที่จะก าจดัคนส าส่อนมิให้ใช้ที่พกัส าหรับ
คนเดินทางเพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับการคา้ประเวณีแอบแฝง 
 ภายหลงัจากนั้น รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2478 ข้ึน โดยมีผลบงัคบั 
ใช้เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2479 เพื่อใช้บังคับกับธุรกิจโรงแรมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และควบคุม ป้องกนัมิให้เกิดอาชญากรรม ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์ส าคญั กล่าวคือ  
มุ่งหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาเร่ืองการด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรมของนายทุนชาวจีนในย่านชุมชนชาวจีน 
ท่ีมีเจตนาแอบแฝงคา้ประเวณีเป็นอนัดบัแรก โดยใชว้ธีิแบ่งแยกประเภทของท่ีพกัแรมท่ีมีการจดัการ
ลกัษณะโฮเต็ลตามแบบฝร่ังให้เป็นโรงแรมชั้นหน่ึง ออกจากที่พกัแรมประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย า่ งยิ ่ง กิ จการโฮ เต ็ลของชาวจ ีน ที ่ม ีว ตัถ ุประสงค ์เพื ่อก ารค า้หญ ิงโส เภณีแอบแฝง 
ให้เกิดความชดัเจน นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2478 รัฐบาลยงัมีนโยบายให้ความส าคัญในเร่ือง 
การส่งเสริมการท่องเ ท่ียวภายในประเทศ จึงท าให้พระราชบัญญัติฉบับน้ีมี เจตนารมณ์ 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสถานท่ีพกัแรมและแบ่งแยกให้มีระดบัแตกต่างกนัเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหมี้โอกาสเลือกและใชบ้ริการธุรกิจท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 ทั้งน้ี พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2478 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีใช้บงัคบัส าหรับการ
ควบคุมธุรกิจโรงแรมไดถู้กปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายคร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโรงแรม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2484 แกไ้ขเร่ืองให้ใบอนุญาตไดเ้ฉพาะโรงแรมเดียว พระราชบญัญติัโรงแรม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2495 แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต และ
พระราชบญัญติัโรงแรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2503 ก าหนดให้เจา้ส านกัโรงแรมหรือผูป้ระกอบธุรกิจ
โรงแรมในขณะนั้นต้องจดรายช่ือผูเ้ข้าพกัทุกคร้ังท่ีเข้าพกัเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี8 
จนกระทัง่ รัฐบาลไดป้ระกาศยกเลิกพระราชบญัญติัโรงแรมฉบบัก่อนหนา้ทั้งหมดและประกาศให้
ใช้บงัคบัพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 แทน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 25479  
 2.1.3 ประเภทของธุรกจิทีพ่กัแรม 
 ธุรกิจท่ีพกัแรมนบัวา่ เป็นบริการท่ีมีความส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของแขกผูม้าพกั ในการพกัค้างคืนระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ (Destination)  
และเน่ืองจากกิจกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบันมีความหลากหลายและแปลกใหม่มากข้ึน 

                                                           
8 วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม –ธนัวาคม พ.ศ. 2561 หนา้ 59. 
9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121/ตอนพิเศษ 70 ก/หนา้ 12/12 พฤศจิกายน 2547 
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จึงท าใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการไปตามกิจกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงประเภทของธุรกิจท่ีพกัแรมมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจและบริการท่ีคลา้ยหรือเหมือนกบัโรงแรม
แต่มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี10 
 1) โรงแรม (Hotel) มาจากภาษาฝร่ังเศสสมัยเก่าว่า Ostel ซ่ึงหมายถึง สถานท่ี
ประกอบการซ่ึงมีอาหาร เคร่ืองด่ืมและที่พกัส าหรับให้บริการคนเดินทางที่จ่ายค่าบริการนั้น 
ทั้งน้ี  โรงแรมมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก 
เพราะเป็นท่ีรู้จกัและนิยมในหมู่นกัเดินทางมากที่สุด ซ่ึงแขกผูม้าพกัมกัคาดหวงัวา่จะไดร้ับการ
บริการที่หรูหราและมีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมบริการเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น บริการอาหาร 
เคร่ืองด่ืม สระว่ายน ้ า บริการซักรีด ห้องออกก าลงักาย รวมถึงมาตรฐานบริการท่ีสะอาด ยอดเยี่ยม
และปลอดภยั ยิ่งหากโรงแรมมีการบริการท่ีมีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากบัระดบัสากลไดม้ากเท่าใด 
ย่อมสามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้เขา้ไปใชบ้ริการไดม้ากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายได ้
ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 2) รีสอร์ท (Resort) เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบบ้านพกัหรือ
อาคารหลายหลงั โดยมีห้องพกัจ านวนหน่ึงให้แก่แขกผูพ้กัและเก็บค่าบริการเป็น “ค่าเช่า” ซ่ึง
แขกผูพ้กัมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการการพกัผ่อน (Recreation) หรือเพื่อหาความเพลิดเพลินดว้ยการ
ท ากิจกรรมตามอธัยาศยัหรือในบางกรณีอาจมีการจดักิจกรรม การสัมมนาเชิงวิชาการรวมอยูด่ว้ยก็
ได ้
 3) โมเต็ล (Motel) เป็นสถานท่ีพกัแรมท่ีรวมถ้อยค าว่า Moter-car เขา้กบั Hotel ซ่ึงมี
ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัถนนสายหลกัหรือริมถนนของชานเมือง เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีขบัรถเดินทางมา
ไกล สามารถน ารถเข้าจอดใกล้บริเวณห้องพกัของตนได้ ซ่ึงโมเต็ลมกัเป็นท่ีพกัแรมขนาดเล็ก  
ประมาณ 50 ห้อง แบ่งเป็นส่วนห้องพกัและส่วนของท่ีจอดรถของแขกผูพ้กั ซ่ึงผูท่ี้ใช้บริการ 
มกัเป็นผูท่ี้ต้องการพกัค้างคืนเพียงคืนเดียวเพื่อพกัผ่อนเอาแรงแล้วขับรถยนต์ท่องเท่ียวต่อไป 
ในวนัรุ่งข้ึน 
 4) โฮมสเตย ์(Home Stay) เป็นท่ีพกัแรมซ่ึงเจ้าของบา้นจดัสร้างห้องหรือดัดแปลง 
ห้องภายในบ้านให้เป็นห้องพกัส าหรับต้อนรับนักท่องเท่ียวโดยมีการจดัเตรียมอาหารท้องถ่ิน 
ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาพักรวมทั้ งมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียว 
ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนนั้น และมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างเจ้าของบ้านกบัแขกผูม้ า เย ือน ท าให ้เก ิดม ิตรภาพที ่ด ีแก ่กนั  ซ่ึ งธุรกิจ ที ่พ กัแรม 

                                                           
10 พทัธ์ธีรา ศรีประทกัษ.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 2.  หนา้ 37-40. 



17 

 

แบบโฮมสเตยน์ั้นมกัมีตน้ทุนในการลงทุนน้อย จึงท าให้ทุกครอบครัวและทุกชุมชนสามารถ
ด าเนินการไดเ้อง อนัเป็นการสร้างรายไดแ้ละการพึ่งพาตนเองให้แก่ชาวบา้นในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี11

 5) ฟาร์มสเตย ์(Farm Stay) เป็นการจดัท่ีพกัและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวใน
ฟาร์ม ซ่ึงเป็นเรือกสวน ไร่นาหรือฟาร์มเล้ียงสัตว ์โดยตั้งอยู่ในภูมิประเทศท่ีสวยงามประกอบกบั 
เป็นแหล่งวฒันธรรมเฉพาะท่ีน่าสนใจ นักท่องเท่ียวจะได้เรียนรู้การประกอบอาชีพ กิจกรรม
ประจ าวนัของครอบครัวในทอ้งถ่ินและไดเ้ท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในบริเวณนั้นดว้ย 
 6) เกสต์เฮาส์ (Guesthouse) เป็นท่ีพกัแรมท่ีมีลักษณะเป็นบ้าน (House) มักอยู่บน
เส้นทางถนนใกลก้บัแหล่งที่ผูม้าเช่าพกัจะตอ้งเขา้ไปท าธุรกิจหรือท่องเที่ยว ซ่ึงเหมาะส าหรับ
นกัท่องเที่ยวท่ีตอ้งการเช่าส าหรับนอนพกัผ่อนเฉพาะในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวนัจะ
ออกไปท่องเที่ยวยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ทั้งน้ี เกสต์เฮาส์มกัมีอตัราค่าเช่าท่ีค่อนขา้งต ่า โดยท่ี
ภายในหอ้งพกัอาจมีเตียงและหอ้งน ้ารวมไวเ้พื่อใหบ้ริการ ซ่ึงต่อมามีการพฒันาให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกในห้องพกัเพิ่มมากข้ึน เช่น มีโทรทศัน์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เคร่ืองปรับอากาศ ตลอดจนมี
อาหารและเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 
 7) เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (Service Apartment) เป็นรูปแบบท่ีพกัท่ีดดัแปลงมาจากอพาร์
ทเมนตท่ี์ก่อสร้างเพื่อขาย หรือเพื่อให้เช่าเป็นรายเดือนหรือมากกว่ารายเดือนข้ึนไป โดยมีสัญญา
เช่าและมีการวางมดัจ า เม่ืออพาร์ทเมนต์เหล่าน้ีมีปัญหาจึงดัดแปลงเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์
ท่ีเปิดบริการให้เช่ารายวนัและราคาถูกกว่าโรงแรมโดยทัว่ไป เพราะมาตรฐานการให้บริการ 
ลกัษณะหอ้งพกั หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาจจะมีไม่เท่ากบัการบริการของโรงแรม12 
 8) คอนโดมิเนียมโฮเต็ล (Condominium Hotel) คือการรวมเอารูปแบบของห้องชุด 
กับคอนโดมิเนียมเขา้ดว้ยกนัแทนที่ห ้องพกัธรรมดาทัว่ไป ห้องพกัมีลกัษณะคลา้ยกบับา้น 
หลงัหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ย ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เจา้ของ
มกัท าสัญญาจา้งบริษทัเขา้ไปบริหารเพื่อท าธุรกิจเปิดให้เช่าห้องพกัแบบรายวนัชัว่คราวแบบโรงแร 
 9) หอ้งพกัพร้อมอาหารเชา้ (Bed & Breakfast : B & B) เป็นท่ีพกัแรมขนาดเล็กซ่ึงเกิด
จากเจา้ของบา้นยงัมีห้องว่างเหลืออยู่ จึงจดัเป็นห้องนอนส าหรับแบ่งให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกั เพื่อ
แลกกบัค่าเช่า โดยค่าเช่าจะคิดรวมกบับริการในการจดัเตรียมอาหารเชา้ โดยไม่รวมไปถึงอาหารม้ือ
อ่ืน ๆ ซ่ึงมกัไดร้ับความนิยมในหมู ่นกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก เพราะมีลกัษณะที่สามารถ

                                                           
11 จันทนา ศิริรัตน์.   (2561).  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจบ้านพักโฮมสเตย์. 
วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม. หนา้ 7. 
12 อนุพงศ ์สุขสมนิตย.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 6.  หนา้ 23. 
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสานสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของบา้นกบันกัท่องเท่ียวซ่ึงมาจากทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าให้ต่างฝ่ายไดรั้บความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ โดย
ท่ีพกัมกัมีราคาถูกและใหบ้ริการอยา่งเป็นกนัเอง 
 10) บงักะโล (Bungalow) เป็นบา้นพกัยกพื้นชั้นเดียว มีระเบียงกวา้ง สร้างดว้ยรูปแบบ
และวสัดุท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน อยู่ใกลบ้ริเวณท่ีท่องเท่ียว แต่ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผูม้าพกั
มากเท่าใดนกั มกัตั้งอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและยงัมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ 
เช่น บริเวณชายทะเล เกาะ อ่าว ภูเขา น ้ าตก ทะเลสาบ เป็นต้น ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ควบคู่ไปกับ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) 
 11) ลอดจ ์(Lodge) เป็นท่ีพกัแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผูเ้ขา้พกั
เช่นเดียวกบัโรงแรม เพียงแต่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนเป็นโรงแรม ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีพกั
ประเภทน้ีก าลังเป็นกระแสนิยมของ “สถานท่ีพกัแรมเชิงนิเวศ (Ecolodge)” ท่ีเน้นการรักษา
สภาพแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื ช่ืนชมทศันียภาพ โดยไม่รบกวนหรือท าลายส่ิงแวดลอ้มใหเ้ส่ือมโทรม 
 12) ท่ีพกับนเรือแบบบา้น (House Boat) อาจเป็นเรือหรือเรือนแพ ส าหรับใชอ้ยูอ่าศยัแบบ
บา้น โดยสร้างข้ึนลกัษณะลอยน ้า ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวส าหรับแลกกบัค่าเช่า
ท่ีพัก ซ่ึงในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เ รียกว่า “Fletel” ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู่
นกัท่องเท่ียว13 
 13) การตั้งแคมป์พกัแรม (Campground) เป็นการเช่าพื้นท่ีกลางแจง้ซ่ึงจดัไวเ้พื่อตั้ง
เต้นท์ (Tent) โดยเจ้าของสถานท่ีจะต้องให้บริการขั้นพื้นฐาน และอ านวยความสะดวกให้แก่
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
 14) การจอดรถคาราแวน (Caravan Parking) เป็นการจดัพื้นท่ีไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียว 
ท่ีมาเช่าพื้นท่ีเพื่อจอดรถคาราแวน ซ่ึงเป็นรถท่ีมีหลังคาพ่วงกับรถยนต์ (Tiailer) และมีท่ีนอน 
อยู่ภายใน โดยบริ เวณดังกล่าว  เจ้าของพื้ น ท่ีผู ้ให้ เ ช่ าจะจัดให้ มีบ ริการด้านสุขาภิบาล  
เช่น ห้องอาบน ้ า ห้องสุขา น ้ าด่ืม ท่อระบายน ้ า ถังขยะ เป็นต้น รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านค้า 
ป๊ัมน ้ามนัดว้ย 
 15) รถตูเ้พื่อนนัทนาการ (Recreational Vehicle) มกัเดินทางเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน
ฝูง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีลกัษณะเป็นรถบรรทุกท่ี
ดา้นหลงัคนขบั มีหอ้งน ้า หอ้งครัว หอ้งนอน สามารถขบัไดต้ลอดทั้งวนัและเม่ือใกลถึ้งเวลาพลบค ่า 
ก็จะมาจอดตามสถานท่ีพกัแรมกลางแจ้ง ซ่ึงอาจมีทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินการ  

                                                           
13 อนุพงศ ์สุขสมนิตย.์  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 6.  หนา้ 25. 
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โดยจะอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องอาบน ้ า ห้องครัว ห้องส้วม ร้านขายอาหาร  
ร้านสะดวกซ้ือ หรือท่ีเสียบปลัก๊โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 16) โฮสเทล (Hostel) คือท่ีพกัท่ีมีพื้นท่ีใช้งานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมาพกัอาศยัในช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อให้ได้ท่ีพกัในราคาประหยดั โดยมีพื้นท่ีใช้สอยร่วมกัน ได้แก่ ห้องนอน ห้องน ้ า 
ห้องครัว ห้องนัง่เล่น เป็นตน้ เมื่อมีพื้นที่ใชง้านร่วมกนัจึงก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มคน
ท่ีมาพกัอาศยัพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กัน ปัจจุบนัโฮสเทลมีการพฒันามีส่ิงอ านวย 
ความสะดวกครบครันใหเ้ป็นมากกวา่ท่ีพกัราคาถูก14 

                                                           
14 ณ-ฌรี แก่นทอง.  (2559).  แนวทางการพฒันาทีพ่กัประเภทโฮสเทล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 
: กรณีศึกษา พื้นที่บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร จังหวัดนครนายก.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 6. 


