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กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยกระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ 
ด้วยมาตรฐานสุขอนามัย GBAC STAR
เพ่ือรองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)1

          รวบรวมและสรปุประเดน็ 

คณะทํางานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการท่องเทีย่ว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SAT Tourism) 

         ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช     ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน         
                                            กลุ่มการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และประธานคณะทํางาน SAT Tourism                       
         ดร.ฉัตรฉวี คงดี              คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเทีย่ว  
                                            และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และคณะทํางาน SAT Tourism 

สํานักประสานงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว                           
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

         ผศ. ดร.เกศรา สุกเพชร        ผู้ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                                                การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         ผศ. ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์   คณะทํางาน 
         ดร.นาวิน วิริยะเอีย่มพิกุล      คณะทํางาน 
         อาจารย์ชืน่นภา นิลสนธิ       คณะทํางาน 
        นายสุทธิศกัดิ ์นิลรอด          คณะทํางาน

         ทีม่าของขอ้มลู 

โครงการวจิยั            ตน้แบบการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร         
                      จงัหวดัภเูกต็ เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานสากล 

หวัหน้าโครงการ    อาจารยน์วลสมร อณุหะประทปี และคณะ   
                           มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูกต็ 

สนับสนุนทนุวจิยั แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ หน่วยบรหิาร
และจัดการทุนด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

         ทีป่รกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

         รศ. ดร.ปทัมาวด ีโพชนุกลู            ผูอํ้านวยการ สกสว. 

         รศ. ดร.พงศพ์นัธ ์แกว้ตาทพิย ์    รองผูอํ้านวยการ สกสว. 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน       
ของประเทศ  (บพข.) 

         รศ. ดร.สิร ีชยัเสร ี                             ผูอํ้านวยการ บพข. 
         รศ. ดร.ธงชยั สุวรรณสิชณน์       รองผูอํ้านวยการ บพข.



ประเดน็สําคญั

• จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง           

โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยและธุรกิจ
เกีย่วเน่ือง เพือ่ใหก้ารทอ่งเทีย่วกลบัมาเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนือกีครัง้ภายหลงัการแพรร่ะบาด ควรมกีารสรา้งความเชือ่มัน่
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วในดา้นความสะอาดและความปลอดภยั 

• หน่ึงในวิธีการสร้างความเชือ่มั่นให้กับนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ คือ
การมีมาตรฐานรับรอง ซึง่ประเทศไทยได้มีการพัฒนามาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยของประเทศไทย (SHA STANDARD) ขึ้นมา 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากภาคการท่องเที่ยวของไทยพึ่งพา             
ชาวตา่งชาตเิปน็หลกั ดงัน้ันการใชม้าตรฐาน SHA อยา่งเดยีวอาจ
มีความท้าทายในเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิ ดังน้ันธุรกิจโรงแรมที่พักที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็น               
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิจําเปน็ตอ้งมมีาตรฐานในระดบัสากลรบัรอง
เขา้มาหนุนเสรมิ 

• GBAC STAR คอื การรบัรองมาตรฐานดา้นสุขอนามยัในระดบั
นานาชาติที ่ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวรับรองโดยหน่วยงาน 
International Sanitary Supply Association (ISSA)           
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีก่อ่ตัง้ขึน้เมือ่ป ีค.ศ. 1923 โดยมาตรฐาน
ดังกล่าว ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในด้านการ         
ทําความสะอาดเพื่อการป้องกันการระบาด การจัดการ และ          
การฟ้ืนฟอูาคาร สถานทีจ่ากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค

ยกระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ด้วยมาตรฐานสุขอนามัย GBAC STAR 
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• ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรฐานน้ีจะเป็นกลไกที่รับรองว่า
โรงแรมน้ันจะรักษาระเบียบการทําความสะอาดสําหรับโรคติดต่อ
อย่างเข้มงวด โดยจะมีระบบควบคุมเรื่องความสะอาดอย่าง         
ครบถว้น ทัง้ในเรือ่งของสถานที ่ และพนักงานทีจ่ะมกีารอบรมให้
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งการทําความสะอาดอยา่งมปีระสิทธภิาพ  

• ความสําเร็จของงานวิจัยชิ้นน้ี สามารถสร้างต้นแบบโรงแรม            
ที่มีการบริหารงานแบบอิสระ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กและ           
ขนาดกลาง พร้อมทั้งสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการ         
ท่องเที่ยว ได้แก ่ โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล ์ และบริษัท ไทเกอร ์
มวยไทย (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยรายแรก        
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย GBAC STAR                 

โดยแนวทางที่ได้สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นได ้           
เปน็อยา่งด ีนอกจากน้ี ยงัทําใหบ้รษิทัเอส อ ี เอ คอนซลัติง้ จํากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยที่ให้บริการด้านคําปรึกษาในการขอรับรอง
มาตรฐานระบบคุณภาพต่าง ๆ และเป็นบริษัทที่ร่วมดําเนินการ
วจิยัไปพรอ้มกบัทมีวจิยัน้ัน สามารถยกระดบัเปน็ผูต้รวจสอบและ
ประเมินมาตรฐาน GBAC STAR รายแรกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไ้ด้

เพ่ือรองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal
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• จากการศึกษาวจิยั มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ดงัน้ี 

• 1. หาจุดยืนบนความหลากหลายของมาตรฐานที่เกี่ยวกับ           
การท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยภาครัฐควรทําการศึกษาและ
ทําความเขา้ใจ พรอ้มทัง้นํามาวเิคราะหถ์งึรปูแบบความเหมาะสม
ว่าในแต่ละมาตรฐานเหมาะสมกับโรงแรมแบบใด ในพื้นที่ใด 

ผา่นการพจิารณาทัง้ในเรือ่งของการตอบสนองตอ่นักทอ่งเทีย่ว
กลุ่มเป้าหมาย ต้นทุน และประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งน้ีเพื่อให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยสามารถใช้ประโยชน์           
และหาจุดยืนที่เหมาะสมจากมาตรฐานที่มีความหลากหลาย            
จากทัว่โลกไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 

• 2. มุ่ งสร้ างการรับรู้ ให้กับผู้ประกอบการธุ รกิจโรงแรม                             

ถึงความแตกต่างของมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อให ้                
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกว่าธุรกิจ         
ของตนเหมาะกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยมาตรฐานใด                  

ทั้งน้ี เพือ่ให้สามารถยกระดับธุรกิจของตนให้มีความน่าเชือ่ถือ
ในเรือ่งความสะอาดรองรบัวถิกีารทอ่งเทีย่วแบบ Next Normal

• 3. เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงแรมไทยทั้งระบบ                 
สู่การมมีาตรฐานดา้นสุขอนามยัรบัรอง โดยการสรา้งแรงจงูใจให ้    
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เช่น การมีมาตรการที่สามารถนํา         
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน           
มาลดหย่อนภาษีได ้ หรือการมีมาตรการช่วยประชาสัมพันธ์
โรงแรมทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานเหลา่น้ีมากขึน้ เปน็ตน้ เพือ่กระตุน้
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตื่นตัวในการปรับวิธีการดําเนิน
ธุรกิจให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและ             
ระดบัสากลมากขึน้ ซึง่จะมส่ีวนชว่ยในการขบัเคลือ่นการยกระดบั
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบอยา่งเปน็รปูธรรม  

• 4. ผลักดันให้เกิดองค์กรหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่คอยให ้            
คําปรึกษาแนะนําถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม               

เช่น เรื่องหลักเกณฑ ์ และกระบวนการปฏิบัติในการได้มาซึ่ง           
การรับรองมาตรฐาน ซึ่งหากสามารถพัฒนาให้เกิดองค์กรใน     
รูปแบบน้ีได้สําเร็จมากขึน้ นอกจากจะช่วยให้เกิดการยกระดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยการเป็นผู้ประเมินหรือ             
ผู้กําหนดมาตรฐานในระดับสากลที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ด ี   
ของไทยแล้ว ยังเพิ่มความเป็นไปได้ในการพัฒนาจนเป็น           
แหล่งที่มาของรายได้ใหม่ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสําคัญกับ           
การพึง่พงิภาคบรกิารมากขึน้ดว้ย 

HOTEL



นับตั้งแต่ช่วงปลายป ี 2562 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                         

การระบาดดังกล่าวได้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ผลจากการระบาดในครั้งน้ีนํามาซึ่งความสูญเสีย           
อย่างมหาศาลในแบบที่ไม่ปรากฏมาก่อน โดยเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ                
ในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิารของประเทศตา่ง ๆ ในส่วนของประเทศไทย การแพรร่ะบาด    
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมได้รับผลกระทบ         
มากทีสุ่ด รวมทัง้ผูป้ระกอบการในหว่งโซข่องภาคการทอ่งเทีย่ว เชน่ ธรุกจิขนส่งและธรุกจิทอ้งถิน่ 

ทัง้น้ีเน่ืองจากเศรษฐกจิไทยมรีายไดห้ลกัจากภาคการทอ่งเทีย่วและบรกิาร โดยจํานวนนักทอ่งเทีย่ว
ชาวต่างชาติในเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคมของป ี 2564 ลดลง ร้อยละ 99.13 หากเทียบกับ             
ชว่งเวลาเดยีวกนัในปกีอ่น (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา, 2564)

ธรุกจิโรงแรมกบัการปรบัตวัสู่วถิชีวีติแบบ Next Normal
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ดังน้ันในส่วนของผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและบริการจําเป็นต้องมีการพัฒนา
แนวทางการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม ่ ซึ่งแนวทางหน่ึงที่มีความสําคัญ คือ แนวทางการส่งเสริม       
ความสะอาดปลอดภยัในดา้นสุขอนามยัทีม่มีาตรฐานทีน่่าเชือ่ถอืรองรบั ทัง้น้ี ทีผ่า่นมาประเทศไทย
ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องน้ี หน่วยงานไทยจึงได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย         
ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและบริการ คือ มาตรฐาน                 
ดา้นสุขอนามยัของประเทศไทย (SHA STANDARD) หรอื Amazing Thailand Safety & Health 

Administration ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ยกระดบัมาตรฐานสินคา้และบรกิารทางการทอ่งเทีย่วของไทย
ใหเ้ปน็ส่วนหน่ึงของมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และปจัจบุนั   
มใีนส่วนของสัญลกัษณ์ SHA Plus เพิม่เขา้มา

แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีการออกมาตรการที่หลากหลาย             
เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและบริการ              

เช่น การลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง 

โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวมากมาย เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

(สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2564) แต่มาตรการเหล่าน้ีถือเป็นเพียง
มาตรการที่ช่วยประคับประคองให้ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและ
บรกิารสามารถกา้วผา่นสถานการณ์อนัเกดิจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 เทา่น้ัน 

ในการน้ี ภาครัฐจึงควรจะมีมาตรการที่มุ่งให้เกิดการเตรียมพร้อม
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วอย่างเปน็รูปธรรมด้วยเช่นกัน โดยในระยะต่อไป 
การจะกลับมาดําเนินการของธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการภายใต ้       
วิถีชีวิตต่อไป (Next Normal) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกําลังกล่าวถึง ซึ่ง                 
สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเรือ่งความสะอาด
ปลอดภยัดา้นสุขอนามยั การเปดิรบัเทคโนโลย ีบรกิารดจิทิลัรปูแบบใหม ่และ
สนใจเรื่องผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2563)



มาตรฐานดา้นสุขอนามยั GBAC STAR กบัการเปน็มาตรฐานทีต่อบสนองความตอ้งการ 
ของผูป้ระกอบการในยคุ Next Normal

ทั้งน้ีมาตรฐาน GBAC STAR เปน็มาตรฐานด้านสุขอนามัยทีธุ่รกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงและปฏิบัติตามแนวทางเพือ่ให ้         
ได้มาซึง่การรับรองมาตรฐานได ้ เน่ืองจากเปน็มาตรฐานทีม่ีต้นทุนในการเข้ารับการประเมินทีไ่ม่สูงมาก นอกจากน้ี มาตรฐานน้ียังมีความยืดหยุ่น          
ในเรื่องกระบวนการต่าง ๆ ที่ธุรกิจสามารถปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนของตน แต่ยังคงไว้ซึ่งการมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เช่น เรื่องน้ํายา          
ทําความสะอาด จะไม่เน้นให้ใช้น้ํายาทําความสะอาดนําเข้า ซึ่งมีตันทุนสูง แต่จะเน้นน้ํายาที่มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดที่ต้นทุนไม่สูง             
มากเกินไป หรืออาจสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาทําความสะอาดของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพแทน เป็นต้น สําหรับข้อดีของมาตรฐาน           
GBAC STAR อกีประการหน่ึง คอื มาตรฐานน้ีไมไ่ดใ้หเ้พยีงการประกาศวา่ไดร้บัการรบัรองเทา่น้ัน แตย่งัมกีลไกการตรวจสอบและควบคมุทัง้ระบบ        
เช่น มีกระบวนการฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมในเรือ่งของการทําความสะอาดแบบครบวงจร ซึง่ส่ิงน้ีจะทําให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับ        
ทางโรงแรม และเสรมิภาพลกัษณ์ทางบวกใหแ้กอ่ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทยในภาพรวมในเรือ่งความสะอาด ส่วนในเรือ่งกลไกการตรวจสอบ
คณุภาพ มาตรฐาน GBAC STAR จะมทีมีงานเขา้มาตรวจสอบสถานทีท่ีไ่ดก้ารรบัรองอยา่งตอ่เน่ืองและสมํา่เสมอ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)5

สัญลักษณ์มาตรฐาน GBAC STAR 
ที่มา: บริษัท เอสอี เอ คอนซัสติ้ง จํากัด (2563)

GBAC ยอ่มาจาก “Global Biorisk Advisory Council” เปน็หน่วยงานพเิศษของ
สมาคมผูป้ระกอบการธรุกจิทําความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning 

Industry Association) และคําวา่ “GBAC STAR” หมายถงึสถานทีท่ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

ได้รับการยอมรับในด้านการทําความสะอาดว่ามีความพร้อมแบบครบวงจร คือ                                  

มีความพร้อมในการป้องกัน การรับมือและการฟ้ืนฟ ู การระบาดของโรคติดเชื้อและ
สถานการณ์อนัตรายทางชวีภาพ  เชน่  การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019

ในเอกสาร Policy Brief ฉบับน้ีจะเน้นการกล่าวถึงมาตรฐาน GBAC STAR โดยอ้างอิง            
จากโครงการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดภูเก็ต                  

เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล” ซึ่งเป็นการศึกษานําร่องการขอรับรองมาตรฐาน 

GBAC STAR โดยทมีวจิยัทํารว่มกบัผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมทอ้งถิน่ คอื โรงแรมป่าตองเบยฮ์ลิล ์  

ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ทีใ่หบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่บรษิทั ไทเกอร ์มวยไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 
และบรษิทัทีใ่หบ้รกิารปรกึษาดา้นการขอรบัรองมาตรฐาน ไดแ้ก ่ บรษิทั เอส อ ี เอ คอนซลัติง้ จํากดั                

ทัง้น้ี ผลงานวจิยัชิน้น้ีไดม้าซึง่ตน้แบบโรงแรมทีม่กีารบรหิารงานแบบอสิระ สําหรบัธรุกจิขนาดเลก็และ
ขนาดกลาง โดยมีเจ้าของเป็นคนไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย                       

GBAC STAR ซึง่แนวทางตน้แบบทีไ่ดส้ามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บัพืน้ทีอ่ืน่ไดเ้ปน็อยา่งด ี นอกจากน้ี 

ยงัทําใหบ้รษิทั เอส อ ี เอ คอนซลัติง้ จํากดั เรยีนรูแ้นวทางและสามารถยกระดบัเปน็ผูต้รวจสอบและ
ประเมนิมาตรฐาน  GBAC STAR  รายแรกของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดด้ว้ย

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานน้ีประสบความสําเร็จในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่ยังม ี           
ความท้าทายในการสร้างการรับรู้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ ซึ่งการจะทําให้นักท่องเที่ยว               
ชาวต่างชาติเกิดความมั่นใจต่อมาตรฐานการรับรองที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานในประเทศไทย        
อาจเปน็เรือ่งทีต่อ้งอาศยัเวลา ดงัน้ันเพือ่ลดระยะเวลาในส่วนน้ี การขอรบัการรบัรองดา้นสุขอนามยั
ตามมาตรฐานสากล “GBAC STAR” อาจจะเปน็หน่ึงในแนวทางทีเ่หมาะสมสําหรบัผูป้ระกอบการ
ในภาคการท่องเที่ยวและบริการที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเป็นชาวต่างชาต ิ ซึ่งจะช่วยให้เกิด           
ภาพลกัษณ์ทีด่แีละสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่สถานประกอบการในภาคการทอ่งเทีย่วของไทย



ปัจจุบันมีในส่วนของสัญลักษณ์ SHA Plus เพิ่มเข้ามา ซึ่งหมายถึงสถานประกอบการที่ได้
สัญลกัษณ์ SHA ดัง้เดมิ เพิม่เตมิคอืพนักงานในแผนกตอ้นรบัทกุคนไดร้บัวคัซนี และรอ้ยละ 70 ขึน้ไปของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดของโรงแรมได้รับวัคซีนแล้ว มาตรฐานน้ีเหมาะสําหรับโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าหลัก       
เปน็นักทอ่งเทีย่วชาวไทย เน่ืองจากมาตรฐานดงักลา่วเปน็ทีย่อมรบัในประเทศไทย แตอ่าจยงัมคีวามทา้ทาย
ในเรือ่งการสรา้งการรบัรูสํ้าหรบันักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 6

สัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus 
ที่มา: ไทยโพสต์ (2564)

ในส่วนของระบบมาตรฐานด้านสุขอนามัยของประเทศไทย (SHA STANDARD) เป็น         
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคมุโรค กรมอนามยั กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ และหน่วยงานภาครฐั 

และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ                      
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย ในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับปรุง            
สินค้าและบริการให้เปน็ไปตามมาตรการควบคุมโรค ป้องกัน และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรค      

โดยมาตรฐานเบื้องต้นที่พิจารณาจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ เรื่องสุขลักษณะอาคารและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

และการป้องกันสําหรับการแพร่กระจายเชื้อโรคเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

อะไรคอืมาตรฐาน SHA STANDARD แตกตา่งกบัมาตรฐาน GBAC STAR อยา่งไร ?

สัญลักษณ์มาตรฐาน SHA STANDARD 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์. (2563)

ทีม่า: โครงการตน้แบบการพัฒนาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร จงัหวดัภเูกต็ เพ่ือยกระดบัความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานสากล 

สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)

เปรยีบเทยีบจดุเดน่ของมาตรฐาน SHA STANDARD และ GBAC STAR



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)7

อยา่งไรกต็าม มาตรฐาน  GBAC STAR  มคีวามแตกตา่งจากมาตรฐานดา้นสุขอนามยัของประเทศไทย (SHA STANDARD) โดยทีม่าตรฐาน 
GBAC STAR จะเน้นในเรือ่งความปลอดภยัเชงิลกึบางอยา่งมากกวา่ โดยสามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

• มาตรฐาน GBAC STAR เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้ให้ความสําคัญแค่ผลลัพธ ์ แต่เป็นมาตรฐานที่ให้ความสําคัญทั้งกระบวนการ                                    

ตั้งแต่ในเรือ่งของสถานทีไ่ปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน โดยในเรือ่งสถานทีจ่ะต้องมีการจัดการ บํารุงรักษา ทําความสะอาดฆ่าเชือ้โรค และเรือ่งการป้องกัน               
โรคตดิเชือ้เพือ่ลดความเส่ียงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิเชือ้ เชน่ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตลอดจนในเรือ่งพนักงานจะมกีารอบรมระเบยีบในเรือ่ง          
การทําความสะอาด เทคนิคการฆา่เชือ้โรค และแนวทางปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม เพือ่จดัการกบัอนัตรายทางชวีภาพและโรคตดิเชือ้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

• มาตรฐาน GBAC STAR มีการกําหนดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองทุกป ี                                  

โดยการตรวจสอบจะมีทั้งการตรวจสอบภายในองค์กรเองและภายนอกองค์กร โดยในการตรวจสอบภายในองค์กรมีการกําหนดว่าองค์กรต้องมีการ          
ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบภายขึน้มา เพือ่ตรวจสอบกนัเองภายในองคก์รเอง ในส่วนของการตรวจสอบจากภายนอก บคุคลทีม่าตรวจสอบจะเปน็
ตัวแทนจากมาตรฐาน GBAC หรือหน่วยงานพิเศษของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทําความสะอาดโลก ที่ประจําอยู่ในแต่ละภูมิภาคเข้ามา               
ตรวจสอบอยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ใหส้ถานทีท่ีไ่ดร้บัการรบัรองคงไวซ้ึง่คณุภาพและปฏบิตัติามมาตรฐานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 

• มาตรฐาน GBAC STAR จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการทําความสะอาดที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลการระบาด                              

การเตรยีมพรอ้มและรบัมอืกบัโรคตดิเชือ้ เขา้มาตรวจสอบและใหคํ้าแนะนําและฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ มกีารฝึกอบรมเรือ่งการทําความสะอาดและ
การฆา่เชือ้โรคอยา่งถกูวธิ ี ตลอดจนวธิกีารใชส้ารเคม ี อปุกรณ์ และขัน้ตอนตา่ง ๆ ตลอดจนใหค้วามรูอ้ยา่งละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะของเชือ้โรค เชน่ 
ลกัษณะของเชือ้โรคทีอ่าศยัอยูบ่นพืน้ผวิ เปน็ตน้
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มองกรณคีวามสําเรจ็ตน้แบบโรงแรมทีไ่ดก้ารรบัรองมาตรฐาน GBAC STAR  
สู่ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากมาตรฐานดา้นสุขอนามยั GBAC STAR 

จากกรณีความสําเร็จของงานวิจัยที่ทําให้ได้ต้นแบบโรงแรมที่มีการบริหารงานแบบอิสระ สําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง                
ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นสุขอนามยั GBAC STAR และทําใหบ้รษิทัของคนไทยเรยีนรูแ้นวทางและสามารถทําหน้าทีเ่ปน็ผูป้ระเมนิตรวจสอบ
มาตรฐานด้านสุขอนามัย GBAC STAR ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน หากมองถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย    
GBAC STAR จงึมดีว้ยกนัหลายมติ ิดงัน้ี 

ประโยชนต์อ่ลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิาร  
มาตรฐาน GBAC STAR จะเป็นเครื่องมือในการยืนยันว่าสถานที่นั้นได้รับการควบคุม  

เรื่องความสะอาดและสุขอนามัยตามมาตรฐานสูงสุด ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคถึง
ความสะอาดและความปลอดภยัไดเ้ปน็อยา่งด ี นอกจากนี ้ ยงัเปน็การเพ่ิมทางเลอืกในการเลอืก
ประสบการณ์การพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในยุค           
Next Normal ดว้ย

ประโยชนต์อ่สถานประกอบการหรอืโรงแรม 
การทีโ่รงแรมไดก้ารรบัรองมาตรฐาน GBAC STAR นัน้จะไดร้บัการประชาสัมพันธผ์า่น

เวบ็ไซตม์าตรฐาน GBAC ผา่นการประกาศรายชือ่สถานทีท่ีไ่ดก้ารรบัรองมาตรฐาน ซึง่จะเปน็การ
สรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บัโรงแรม สามารถนํามาสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบัโรงแรมอืน่ 

โดยยกประเดน็เรือ่งความสะอาดมาเปน็ประเดน็เพ่ิมความคุม้คา่ในสายตาของลกูคา้ได ้นอกจากนี ้
จากการที่มาตรฐานนี้จะมีการเข้ามาประเมินตรวจสอบการรับรองใหม่ทุกป ี ทําให้สถานที่ยังคง
ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานลา่สุด และตระหนกัถงึแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดอยา่งตอ่เนือ่ง

ประโยชนต์อ่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
การที่โรงแรมในประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน GBAC STAR จะส่งผลดีต่อการ            

ยกระดับภาคการท่องเที่ยวของไทยในหลายมิต ิ ทั้งเรื่องภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย               

ในการเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่สะอาดปราศจากโรค มีความพร้อมรับกับรับรองวิถีชีวิตแบบ               

Next Normal และผลจากการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ที่ทําให้ได้ต้นแบบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งการได้รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยระดับสากลอย่าง GBAC STAR 

สําหรบัโรงแรมทีม่ขีนาดเลก็หรอืขนาดกลาง รวมถงึผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
ดา้นการทอ่งเทีย่ว สามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมทีส่นใจรายอืน่ ๆ ได ้

ทีม่า: โครงการตน้แบบการพัฒนาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร จงัหวดัภเูกต็ เพ่ือยกระดบัความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานสากล 

สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)
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• ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ
กฬีา กระทรวงสาธารณสุข องคก์รรฐัและภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรหันกลับมาวิเคราะห ์ พิจารณาแนวทาง          
และกลยุทธ์ ก า รด ํา เ นินธุ รกิ จ ให้ สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต                
แบบ Next Normal หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างระบบสุขอนามัยที่ม ี   
ความปลอดภัยตามมาตรการของสาธารณสุขเพื่อสร้ าง              
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีต่อการ           
ฟ้ืนตัวรองรับการกลับมาเยือนของนักท่องเที่ยวและรายได้จาก               
การทอ่งเทีย่ว 

• ในด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไปน้ัน ภาครัฐควรมีการ                
ยกระดับความเชื่อมั่นในด้านความสะอาด ความปลอดภัยให้กับ                  
นักทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี 

• 1. หาจุดยืนบนความหลากหลายของมาตรฐานที่เกี่ยวกับ       
การท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยภาครัฐควรทําการศึกษาและ
ทําความเข้าใจ พร้อมทั้งนําข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบ               
ความเหมาะสมว่าในแต่ละมาตรฐานเหมาะสมกับโรงแรม   
แบบใด ในพื้นที่ใด ผ่านการพิจารณาทั้งในเรื่องของการ         
ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ต้นทุน และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งน้ีเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทยสามารถใช้ประโยชน์และหาจุดยืนที่เหมาะสมจาก
มาตรฐานที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

• 2. มุ่งสร้างการรับรู้ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม                      

ถึงความแตกต่างของมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อให ้        
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกว่าธุรกิจ
ของตนเหมาะกบัมาตรฐานดา้นสุขอนามยัมาตรฐานใด

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• ทัง้น้ี เพือ่ใหส้ามารถยกระดบัธรุกจิของตนใหม้คีวามน่าเชือ่ถอื          
ในเรื่องของความสะอาดพร้อมรองรับวิถีการท่องเที่ยว           
แบบ  Next Normal 

• 3. เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงแรมไทยทั้งระบบ                
สู่การมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยรับรอง โดยการสร้างแรงจูงใจ
ใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม เชน่ การมมีาตรการทีส่ามารถนํา       
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน            
มาลดหย่อนภาษีได ้ หรือการมีมาตรการช่วยประชาสัมพันธ์
โรงแรมทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานเหลา่น้ีมากขึน้ เปน็ตน้ เพือ่กระตุน้
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตื่นตัวปรับวิธีการดําเนินธุรกิจ         
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
มากขึ้น ซึ่งจะมี ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการยกระดับ
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบอยา่งเปน็รปูธรรม 

• 4. ผลักดันให้เกิดองค์กรหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่คอยให ้        
ค ําปรึกษาแนะนําถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน            
ด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม เชน่ เรือ่งหลกัเกณฑ ์และกระบวนการปฏบิตัใินการไดม้า
ซึ่งการรับรองมาตรฐาน ซึ่งหากสามารถพัฒนาให้เกิดองค์กร         
ในรปูแบบน้ีไดสํ้าเรจ็มากขึน้ นอกจากจะชว่ยใหเ้กดิการยกระดบั
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยการเป็นผู้ประเมินหรือ            
ผู้กําหนดมาตรฐานในระดับสากลที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของไทยแล้ว ยังเพิ่มความเป็นไปได้ในการพัฒนาจนเป็น           
แหล่งที่มาของรายได้ใหม่ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสําคัญกับ        
การพึง่พงิภาคบรกิารมากขึน้ดว้ย
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