
สมาคมกิจการเพื่อสังคมแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการฝึกอบรม
ด้านการให้บริการและการจัดเลี้ยง

“วิธีลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้
ได้มากที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่าย”

ริเริ่มโครงการ โดย

คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับธุรกิจและสถาบันการ
ศึกษาด้านการให้บริการ



ASSET-H&C

ASSET –H&C คือ สมาคมกิจการเพื่อสังคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เพื่อการฝึกอบรมด้านการให้บริการและการจัดเลี้ยง เครือข่ายนี้
จัดตั้งขึ้นในปี 2559 และรวบรวมสถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพที่
พร้อมจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้พันธกิจที่มีร่วมกันประสบความ
สำเร็จได้ดียิ่งขึ้น: การให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่มีคุณภาพและ
ครอบคลุมแก่เยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมใน
ตลาดงานด้านการท่องเที่ยวและสังคมได้อย่างประสบความสำเร็จ

ในทุก ๆ ปี สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ASSET-H&C สร้างบุคลากร
ที่มีความสามารถและมีอนาคตทั้งหญิงและชายกว่า 2,200 คนทั่ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา สังคม และ/หรือทางฐานะ แต่พวกเขาได้รับโอกาสในการ
ฝึกฝนให้กลายเป็นมืออาชีพที่มีทักษะสูง ในปัจจุบันมีนักศึกษา
กว่า 17,300 คนที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 14 แห่งที่มีอัตรา
การจ้างงานสูงในหลายเดือนหลังจากการฝึกอบรม

ในฐานะเครือข่าย ASSET-H&C มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรระดับ
ภูมิภาคที่มีความสำคัญในภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและวิชาชีพ (TVET) รวมถึงในด้านการให้บริการและการท่อง
เที่ยวที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมายคือการมีผลกระทบในแง่บวกต่อสังคม สิ่ง
แวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศที่สมาชิกของ ASSET-H&C ดำเนิน
งาน 

โครงการ “ECOSPITALITY INITIATIVE”
ในฐานะส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์สากลนี้ สมาชิกของ ASSET-H&C ได้
ตัดสินใจที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการให้บริการและการท่อง
เที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 เครือข่ายได้เปิดตัวโครงการ Ecospitality Initiative ซึ่งมุ่งเป้า
ไปที่การสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิด
ชอบต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย – 
นั่นคือ eco-school หรือสถานศึกษาที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างศักยภาพของคนรุ่นใหม่ –และนักศึกษาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(eco-student)

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการนี้คือการเพิ่มความตระหนักใน
เรื่องพิมพ์เขียวสิ่งแวดล้อม Environmental footprint ที่ปล่อยสู่สิ่ง
แวดล้อมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรมืออาชีพใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้มีผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ระยะแรกของโครงการคือการช่วยสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกปรับปรุง
การดำเนินงานของพวกเขาในลักษณะที่มีความยั่งยืน เพื่อลดผลก
ระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ASSET-H&C ร่วมมือกับ Artelia 
เพื่อประเมินสิ่งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมของสถาบันฝึกอบรม ระบุ
แนวทางปฏิบัติที่ดี และให้คำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

คู่มือนี้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งได้มาจากการสังเกตและข้อ
เสนอแนะจากทาง Artelia โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจทั้งหมดมีความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Guide) ฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ในปี 2561 โดยสมาคมกิจการเพื่อสังคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการฝึก
อบรมด้านการให้บริการและการจัดเลี้ยง (ASSET-H&C)

ด้วยการสนับสนุนจาก                                                  และ

และความร่วมมือจาก                                                และ

ASSET-H&C คือโครงการที่ริเริ่มโดย

© IECD 2018  



กิตติกรรมประกาศ
คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Guide) ฉบับนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คำแนะนำของ Mr. Thomas Behaghel ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการใน
เอเชียของ IECD และ Mr. Simon Martin ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ IECD SEA Hospitality ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ ASSET-H&C

ผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วย:
•Mr. Clément Morel (วิศวกรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน, Artelia)
•Ms. Anne Jourde (ผู้ประสานงาน, IECD/ASSET-H&C)

ผู้มีส่วนร่วมและให้คำแนะนำที่สำคัญประกอบด้วย:
•Ms. Coralie Baudet (EXO Travel)
•Ms. Nia Klatte (EXO Travel)
•Mr. Passakorn Sukkasem (EXO Travel)
•Mr. Jean-Charles Torra (ผู้อำนวยการด้านเทคนิค, Artelia)
•Mr. Nicolas Jallade (Artelia)
•Ms. Jehanne de Saint Vincent (IECD)

และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับโรงแรม ร้านอาหารและองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งอยู่ในเอกสาร
ฉบับนี้ (ตัวอย่างด้านการให้บริการ (Hospitality Insights) ได้แก่: Amanjaya Pancam Suites Hotel; Caravelle Saigon; Inle Heritage Foundation; 
Jayahouse Riverpark; La Veranda Resort Phu Quoc; Naga Earth; Novotel Saigon Centre; สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก Pacific Asia 
Travel Association; Ratilanna Riverside Spa Resort Chiang Mai; Refill Not Landfill; Rembrandt Hotel Bangkok; Soap for Hope; Sofitel Angkor 
Phokeethra Golf and Spa Resort; TMG Hospitality; Victoria Can Tho Resort; Victoria Cruises.

ท้ายที่สุด ข้อมูลหลายส่วนของเอกสารฉบับนี้ได้รับมาจากการสังเกตและประสบการณ์ของสถานศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกของ ASSET-H&C 
ทั้งหก ซึ่งเข้าร่วมในโครงการนำร่องสถานศึกษาที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม (eco-school) นี้:
•Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme Paul Dubrule (เสียมเรียบ, กัมพูชา)
•ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (แม่สอด, ประเทศไทย)
•KOTO (ฮานอย, เวียดนาม)
•PSE-Institute School of Hospitality and Tourism (พนมเปญ, กัมพูชา)
•Sala Baï (เสียมเรียบ, กัมพูชา)
•Yangon Bakehouse (ย่างกุ้ง, เมียนม่า)

คุณสามารถมีส่วนร่วมได้
หากมีความคิดเห็น ข้อสงสัยหรือคำแนะนำ ทางเรายินดีรับฟัง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ asset@iecd.org.

ความคิดเห็นและความเห็นที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียน ซึ่งไม่ได้จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ Agence Française de Développement 
(AFD) หรือองค์กรใด ๆ ที่กล่าวถึงในข้างต้น

ออกแบบและจัดทำภาพประกอบโดย Lan Nguyên

จัดพิมพ์โดย IECD



คู่มือนี้เหมาะสำหรับใคร?
คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Guide) ฉบับนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการของพวกเขา โดยมีจุด
ประสงค์ในการจำกัดผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือคู่มือในทางปฏิบัติ ซึ่งใครก็ตามที่กำลังมองหาแนวทางปฏิบัติสามารถเข้าถึง
ได้ และไม่ได้ต้องการความรู้พื้นฐานทางเทคนิคแต่อย่างใด

ผู้อ่านจะพบกับเคล็ดลับและวิธีการในการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังมจะช่วยประหยัดค่า
ใช้จ่ายอีกด้วย

คู่มือนี้ได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสมกับผู้อำนวยการ ผู้จัดการและวิศวกรในอุตสาหกรรมการให้บริการ การจัดเลี้ยงและการท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบด้วย:

           

            ธุรกิจโรงแรม

               ร้านอาหารและธุรกิจบริการจัดเลี้ยง

               ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์ 

            สถานฝึกอบรมด้านการให้บริการและการจัดเลี้ยง

เป้าหมายคือการกระจายความรู้เหล่านี้ออกไปให้ได้มากที่สุด: โปรดแชร์คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Guide) ฉบับนี้ให้กับบุคลากรรอบ ๆ ตัว
คุณเพิ่มผลกระทบในด้านบวกของเรา

คำอธิบายภาพ
                          ค้นหาคำศัพท์หรือความหมายในอภิธานศัพท์และคำย่อ (หน้า 48)

                         นี่คือคำแนะนำในทางปฏิบัติ หรือ “วิธีการ” ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที!

                         ตัวอย่างด้านการให้บริการ: อ่านกรณีศึกษาจากผู้ดำเนินการด้านการให้บริการในภูมิภาค

         
     ค้นหาแหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อนี้ในลิ้งค์ดังต่อไปนี้
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คำนำ   
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมถึงการท่องเที่ยวมี
ส่วนในผลกระทบต่าง ๆ และผลกระทบที่มีความ
สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม: คุณภาพน้ำลดลง มลภาวะ

ที่เพิ่มขึ้นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีส่วนทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 
ซึ่งสามารถพบและรู้สึกได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่อยู่ใน
ความเสี่ยง เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายในแผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ Artelia ในเมืองโฮจิมิ
นห์ซิตี้ พนักงานแต่ละคนและองค์กรของเรามีความหลงไหลในด้าน
ความยั่งยืน นี่เป็นรากฐานในการทำงานของเราเสมอมา เราดำเนิน
งานร่วมกับองค์กรเอกชนและภาครัฐ รวมถึงผู้ดำเนินงานด้านการ
ให้บริการ เพื่อประเมินและลดสิ่งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และเพื่อ
พัฒนาแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่ออนาคต

เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ IECD และ ASSET-H&C และมี
ส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (Eco-Guide) ฉบับนี้ นี่
คือโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะนำความสามารถหลักของเรามาผนวก
ลงในการบริการของโครงการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อเผยแพร่เครื่องมือเพื่อทำให้ผู้ดำเนินการของภาค สถาน
ศึกษาและธุรกิจต่าง ๆ สามารถเริ่มต้นได้ เรายินดีที่เราสามารถแบ่ง
ปันความรู้ของเราให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นก้าวแรกไปสู่ความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม และหวังว่านี้จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

ที่ EXO Foundation เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวอย่างรับ
ผิดชอบคือกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เอเชีย ด้วยการร่วมมือกับ EXO Travel เราส่งเสริม

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทุกส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในทุกจุดหมายปลายทางที่เราดำเนินงาน ด้วยการลดผลกระทบใน
ด้านลบและเพิ่มผลกระทบในด้านบวกให้กับทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้ที่
อาศัยในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น
เป็นเรื่องโชคดีที่ได้ใช้ชีวิตและดำเนินงานภายในมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมของเอเชีย เรามองว่าการมีความรับผิด
ชอบต่อสถานที่ที่เราไปและผลกระทบที่มีต่อโลกรอบตัวเรานั้นคือ
หน้าที่ของเรา
เราสามารถเพิ่มประโยชน์ที่การท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
ของพวกเขาได้ ด้วยการสนับสนุนองค์กรการกุศลในท้องถิ่น บริษัท
และองค์กรที่มีส่วนในปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ IECD และ ASSET-H&C ที่เป็นผู้ให้
โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสและเป็นตัวอย่างที่ดีในการชี้นำอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไปสู่เส้นทางที่ยั่งยืนมากขึ้น เราเชื่อว่าการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบคืออนาคตของการท่องเที่ยว ทำให้ผู้คน
ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเป็นพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการ
ทำให้โลกของเราดียิ่งขึ้น

Nia KLATTE
ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน
(ลาวและเวียดนาม) 
EXO Travel

Alexandra MICHAT               
ผู้อำนวยการ
EXO Foundation

Nicolas JALLADE
หัวหน้าแผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ARTELIA เวียดนาม

คำนำ 
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ภายในปี 2573 มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 1.8 พันล้านคนเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก[UNWTO, “Why Tourism”, 
http://www.tourism4development2017.org/why-tourism, เข้าถึงเมื่อ 20/04/2018.] เป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและในระดับโลก สร้างโอกาสในการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนมาก และยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความ
เข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ  แม้ว่าอนาคตของอุตสาหกรรมมองดูแล้วมีความสดใส แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความสดใส
ก็จะจางหายไป ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 1.3 พันล้านคนที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในแต่ละปี ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนในการทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 14%[ Transforming Tourism - Tourism in the 2030 Agenda, มีนาคม 2560] จากโครงการ
สิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (the United Nation Environment Programme) “ใน “สถานการณ์ตามปกติ” เมื่อผ่านปี 2593 การท่อง
เที่ยวจะเพิ่มการใช้พลังงาน 154%, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 131%, การบริโภคน้ำ 152% และการกำจัดขยะมูลฝอย 251%”
[ UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism, เข้า
ถึงเมื่อ20/04/2018.]ในปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จัดทำขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวยังสามารถอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาและความสงบเรียบร้อย

การทำลายสิ่งแวดล้อมควรเป็นประเด็นที่น่ากังวลทางเศรษฐกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นพึ่งพาความพร้อม
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเพื่อให้อยู่รอดและมีการพัฒนา จึงอาจกล่าวได้ว่าภัยคุกคามที่ใหญ่
ที่สุดของภาคการท่องเที่ยวอาจจะเป็นตัวการท่องเที่ยวเอง หากการท่องเที่ยวยังคงมีส่วนอย่างมากในการทำให้ทรัพยากรหมดไป
แทนที่จะเก็บรักษาทรัพยากรเอาไว้ จึงมีความเสี่ยงที่ “ในอนาคตภาคการท่องเที่ยวอาจจะถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่ “สกปรก” มากขึ้น
” ตามการระบุของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสากล (the Global Sustainable Tourism Council) หากไม่ทำอะไรสักอย่าง 
“เพื่อลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” [ Randy Durband, Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC), WTTC, 2017, Understanding the Critical Issues for The Future of Travel and Tourism.] (if nothing is 
done at least “on the ground to reduce emissions and other harmful environmental and social effects”)
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการทบทวนวิธีการที่เราจะสามารถบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อทำให้เป็น
ประสบการณ์ในด้านบวกและสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ข่าวดีก็คือ มีโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการมากขึ้น ที่จะเป็นผู้นำทาง  ในความเป็นจริงนักท่องเที่ยวต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่ง
แวดล้อมและสังคมของโลกมากขึ้น และใส่ใจในผลกระทบของพวกเขาในขณะเดินทางความรับผิดชอบที่มีประสิทธิผลและความยั่งยืน
ของผู้ดำเนินงานใน ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความไว้วางใจในแผนวันหยุดของนัก
ท่องเที่ยว กำลังจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจสุดท้ายก่อนซื้อ  
ในปี 2560 การสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดย AIG[ ในเดือนมีนาคม 2560, AIG Travel ได้จัดทำแบบสอบถาม 15 ข้อ (AIG Pulse 
Poll) เพื่อสอบถามผู้เข้าร่วม 1,300 คนในสหรัฐอเมริกา - International Travel and Health Insurance Journal, 26 เมษายน 2560, 
“Travellers want education on going green”, https://www.itij.com/story/13205, เข้าถึงเมื่อ 20/04/2018.] แสดงให้เห็นว่า 78% 
ของนักท่องเที่ยวคิดว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น “สำคัญมาก ๆ ” หรือ “ค่อนข้างสำคัญ” – ในขณะที่มี “เพียง” 52% เท่านั้นที่ให้คำ
ตอบแบบเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากขึ้น มีเพียงผู้ดำเนินการในอุตสาหกรรม
ที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในการดำเนินงานส่วนของพวกเขาเท่านั้น (และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม) ที่จะโดดเด่น

เราเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่เราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ หากเราทุกคน – บุคลากรมืออาชีพ, นักท่องเที่ยว – เริ่มต้นทำให้การท่อง
เที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น และหากเราทุกคนพยายามทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ [ พบกับบนิทานสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง 
Hummingbird ที่หน้าสุดท้ายของคู่มือด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้]
ในฐานะสถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพภายใน ASSET-H&C เราเชื่อว่าเรารับผิดชอบหน้าที่ที่พิเศษเป็นอย่างมาก ในการเป็นแหล่งอิทธิพล
ที่สำคัญผ่านทางเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เราฝึกอบรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และในระยะยาว ด้วยคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม
ฉบับนี้ เราหวังที่จะเริ่มต้นทำงานในส่วนของเราและนำพาคนอื่น ๆ เข้ามาร่วมในการเดินทางครั้งนี้

ลองอ่านหนังสือเล่มนี้: หน้าต่อหน้า หนังสือเล่มนี้จะให้แนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งนำไปใช้งานได้ง่ายเพื่อจำกัดผลกระทบจากกิจกรรมการ
ให้บริการและการจัดเลี้ยงของคุณที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ใน 4 ด้านสำคัญ: การใช้พลังงาน การใช้น้ำ ของเสียและมลภาวะ และมาตรการ
การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ และการปรับตัว ด้วยคำอธิบายง่าย แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและตัวอย่างจาก
อุตสาหกรรมการให้บริการ เราหวังว่าคุณจะได้รับกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นหรือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระดับของคุณ

บทนำ
บทนำ

1 UNWTO, “Why Tourism”, http://www.tourism4development2017.org/why-tourism, เข้าถึงเมื่อ 20/04/2018.
² Transforming Tourism - Tourism in the 2030 Agenda, มีนาคม 2560
³ UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism, เข้าถึงเมื่อ
20/04/2018.
4 Randy Durband, Global Sustainable Tourism Council (GSTC), WTTC, 2017, Understanding the Critical Issues for The Future of 
Travel and Tourism.
5   ในเดือนมีนาคม 2560, AIG Travel ได้จัดทำแบบสอบถาม 15 ข้อ (AIG Pulse Poll) เพื่อสอบถามผู้เข้าร่วม 1,300 คนในสหรัฐอเมริกา - 
International Travel and Health Insurance Journal, 26 เมษายน 2560, “Travellers want education on going green”, 
https://www.itij.com/story/13205, เข้าถึงเมื่อ 20/04/2018.
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ภายในปี 2573 มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวน 1.8 พันล้านคนเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก[UNWTO, “Why Tourism”, 
http://www.tourism4development2017.org/why-tourism, เข้าถึงเมื่อ 20/04/2018.] เป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและในระดับโลก สร้างโอกาสในการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนมาก และยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความ
เข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ  แม้ว่าอนาคตของอุตสาหกรรมมองดูแล้วมีความสดใส แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความสดใส
ก็จะจางหายไป ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 1.3 พันล้านคนที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในแต่ละปี ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนในการทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 14%[ Transforming Tourism - Tourism in the 2030 Agenda, มีนาคม 2560] จากโครงการ
สิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (the United Nation Environment Programme) “ใน “สถานการณ์ตามปกติ” เมื่อผ่านปี 2593 การท่อง
เที่ยวจะเพิ่มการใช้พลังงาน 154%, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 131%, การบริโภคน้ำ 152% และการกำจัดขยะมูลฝอย 251%”
[ UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/responsible-industry/tourism, เข้า
ถึงเมื่อ20/04/2018.]ในปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จัดทำขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวยังสามารถอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาและความสงบเรียบร้อย

การทำลายสิ่งแวดล้อมควรเป็นประเด็นที่น่ากังวลทางเศรษฐกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นพึ่งพาความพร้อม
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเพื่อให้อยู่รอดและมีการพัฒนา จึงอาจกล่าวได้ว่าภัยคุกคามที่ใหญ่
ที่สุดของภาคการท่องเที่ยวอาจจะเป็นตัวการท่องเที่ยวเอง หากการท่องเที่ยวยังคงมีส่วนอย่างมากในการทำให้ทรัพยากรหมดไป
แทนที่จะเก็บรักษาทรัพยากรเอาไว้ จึงมีความเสี่ยงที่ “ในอนาคตภาคการท่องเที่ยวอาจจะถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่ “สกปรก” มากขึ้น
” ตามการระบุของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสากล (the Global Sustainable Tourism Council) หากไม่ทำอะไรสักอย่าง 
“เพื่อลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” [ Randy Durband, Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC), WTTC, 2017, Understanding the Critical Issues for The Future of Travel and Tourism.] (if nothing is 
done at least “on the ground to reduce emissions and other harmful environmental and social effects”)
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการทบทวนวิธีการที่เราจะสามารถบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อทำให้เป็น
ประสบการณ์ในด้านบวกและสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ข่าวดีก็คือ มีโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการมากขึ้น ที่จะเป็นผู้นำทาง  ในความเป็นจริงนักท่องเที่ยวต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่ง
แวดล้อมและสังคมของโลกมากขึ้น และใส่ใจในผลกระทบของพวกเขาในขณะเดินทางความรับผิดชอบที่มีประสิทธิผลและความยั่งยืน
ของผู้ดำเนินงานใน ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความไว้วางใจในแผนวันหยุดของนัก
ท่องเที่ยว กำลังจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจสุดท้ายก่อนซื้อ  
ในปี 2560 การสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดย AIG[ ในเดือนมีนาคม 2560, AIG Travel ได้จัดทำแบบสอบถาม 15 ข้อ (AIG Pulse 
Poll) เพื่อสอบถามผู้เข้าร่วม 1,300 คนในสหรัฐอเมริกา - International Travel and Health Insurance Journal, 26 เมษายน 2560, 
“Travellers want education on going green”, https://www.itij.com/story/13205, เข้าถึงเมื่อ 20/04/2018.] แสดงให้เห็นว่า 78% 
ของนักท่องเที่ยวคิดว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น “สำคัญมาก ๆ ” หรือ “ค่อนข้างสำคัญ” – ในขณะที่มี “เพียง” 52% เท่านั้นที่ให้คำ
ตอบแบบเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากขึ้น มีเพียงผู้ดำเนินการในอุตสาหกรรม
ที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในการดำเนินงานส่วนของพวกเขาเท่านั้น (และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม) ที่จะโดดเด่น

6 พบกับบนิทานสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง Hummingbird ที่หน้าสุดท้ายของคู่มือด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้

เราเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่เราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ หากเราทุกคน – บุคลากรมืออาชีพ, นักท่องเที่ยว – เริ่มต้นทำให้การท่อง
เที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น และหากเราทุกคนพยายามทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ [ พบกับบนิทานสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง 
Hummingbird ที่หน้าสุดท้ายของคู่มือด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้]
ในฐานะสถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพภายใน ASSET-H&C เราเชื่อว่าเรารับผิดชอบหน้าที่ที่พิเศษเป็นอย่างมาก ในการเป็นแหล่งอิทธิพล
ที่สำคัญผ่านทางเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เราฝึกอบรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และในระยะยาว ด้วยคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม
ฉบับนี้ เราหวังที่จะเริ่มต้นทำงานในส่วนของเราและนำพาคนอื่น ๆ เข้ามาร่วมในการเดินทางครั้งนี้

ลองอ่านหนังสือเล่มนี้: หน้าต่อหน้า หนังสือเล่มนี้จะให้แนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งนำไปใช้งานได้ง่ายเพื่อจำกัดผลกระทบจากกิจกรรมการ
ให้บริการและการจัดเลี้ยงของคุณที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ใน 4 ด้านสำคัญ: การใช้พลังงาน การใช้น้ำ ของเสียและมลภาวะ และมาตรการ
การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ และการปรับตัว ด้วยคำอธิบายง่าย แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและตัวอย่างจาก
อุตสาหกรรมการให้บริการ เราหวังว่าคุณจะได้รับกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นหรือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระดับของคุณ
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การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน

• การเฝ้าติดตามและการตระหนัก 
• อาคาร
• ไฟส่องสว่าง
• ระบบปรับอากาศ
• พลังงานทดแทน
 



10 การใช้พลังงาน

7 Transforming Tourism - Tourism in the 2030 Agenda, มีนาคม 2560.
8 จากการศึกษาที่จัดทำโดย Greenview สำหรับ the International Tourism Partnership ใน: ITP, พฤศจิกายน 2560, Hotel Global 
Decarbonization Report.
9 จากหนึ่งในเหตุการณ์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (the Asian Development Bank), ใน: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (the Asian Development Bank), 
2558, Southeast Asia and the Economics of Global Climate Stabilization.

ปัญหาคืออะไร?
พลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันสำหรับกิจกรรมของมนุษย์ยังคงพึ่งพาการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
เป็นส่วนใหญ่ (ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ...) ซึ่งมีปัญหาสองอย่าง: ปัญหาแรก เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
กำลังถูกบริโภคด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตราการผลิตตามธรรมชาติ และปัญหาที่สอง การเผาไหม้เหล่านี้ก่อ
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก     เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นรูปแบบของภาวะโลกร้อน เหตุการณ์สภาพอากาศมีความรุนแรง
กว่า (พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง) ดังนั้นนี่จึงเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิทัศน์
ธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ตามรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสียงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดของ
โลก และยังเป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรืองกระจกที่ขยายใหญ่ขึ้น

ทำไมคุณควรให้ความสำคัญ?
กิจกรรมการให้บริการและการจัดเลี้ยงมีส่วนในการใช้พลังงานอย่างมากผ่านทางการผลิตอาหาร 
(อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจำนวนมากสำหรับห้องครัวและเบเกอรี่) การจัดเก็บแบบแช่เย็น ไฟส่องสว่าง 
ระบบปรับอากาศ (AC)… ซึ่งมีการประมาณว่าภาคอุตสาหกรรมนี้ทั้งภาค (รวมถึงการขนส่ง) มีส่วนใน
การปล่อยคาร์บอนสูงถึง 14% จากการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก [ Transforming Tourism - Tourism in 
the 2030 Agenda, มีนาคม 2560.]
เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่เกิน 2o ที่ทำไว้ที่ Paris 
Climate Agreement ในปี 2558 อุตสาหกรรมการให้บริการจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
ห้องต่อปีของพวกเขาลง 90% ภายในปี 2593[ จากการศึกษาที่จัดทำโดย Greenview สำหรับ the 
International Tourism Partnership ใน: ITP, พฤศจิกายน 2560, Hotel Global Decarbonization 
Report.]
นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมนี้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศหากแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไป – ในเวียดนามหรือไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา 11.5% ในปี 2593 [ จากหนึ่งในเหตุการณ์ของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (the Asian Development Bank), ใน: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (the Asian Development 
Bank), 2558, Southeast Asia and the Economics of Global Climate Stabilization.] ดังนั้นการ
ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนโดยการจำกัดการใช้พลังงานทั่วโลกจึงเป็นเรื่องสำคัญ
สำหรับอุตสาหกรรมนี้
ภาคอุตสาหกรรมนี้ให้ข้อมูลและเคล็ดลับเพื่อการเฝ้าติดตาม การควบคุม และการลดการใช้พลังงานที่
ดียิ่งขึ้น การนำขั้นตอนอย่างง่ายที่คู่มือด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้แนะนำไปใช้จะช่วยลดการบริโภคไฟฟ้า
ของคุณได้สูงถึง 20%
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การเฝ้าติดตามและการตระหนัก •
1. เฝ้าติดตามการใช้พลังงาน

•การรู้ปริมาณพลังงานที่ใช้ไปคือขั้นตอนแรกในการประเมินสมรรถนะของสถานที่ทำงานและความต้องการที่ทำให้สามารถลดการ
ใช้พลังงานได้ 
•แหล่งพลังงานมีหลายแบบ แต่ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าคือสองแหล่งพลังงานที่ใช้กันมากที่สุดในภาคการให้บริการและการจัด
เลี้ยง
•สำหรับการเฝ้าติดตามการใช้พลังงาน ควรติดตั้งมิเตอร์ในพื้นที่ใช้พลังงาน ควรอ่านมิเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและรวบรวม
ข้อมูลในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการใช้พลังงานเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังควรเฝ้าติดตามแหล่งพลังงานอื่น ๆ ด้วย 
เช่น ก๊าซ (จำนวนถัง ปริมาณก๊าซ เป็นต้น)
•ราคาของมิเตอร์ไฟฟ้า (รวมการติดตั้ง) เฉลี่ยอยู่ที่ 250 USD/หน่วย หรือประมาณ 7,700 บาทไทย

เมื่อติดตั้งมิเตอร์แล้ว ให้จัดทำเอกสารเพื่อรายงานการใช้พลังงานรายสัปดาห์ของพื้นที่สำคัญและแผนกต่าง ๆ ในสถาน
ที่ทำงานของคุณ (ตัวอย่างเช่น สำหรับสถานศึกษาด้านการให้บริการ: สำนักงานและห้องเรียน
/ห้องครัว/ร้านอาหาร/พื้นที่แผนกแม่บ้านและซักรีด/หอพัก...) และแต่งตั้งบุคลากรหรือทีมเพื่อทำการเฝ้าติดตามการใช้
พลังงาน

ตัวอย่างด้านการให้บริการ:  กฏการเฝ้าติดตาม
ในเวียดนาม TMG Hospitality Group (http://www.tmgroup.vn) เจ้าของแบรนด์ เช่น Victoria Hotels & Resorts หรือ ÊMM 
Hotels & Resorts ได้สร้างระบบการเฝ้าติดตามที่เข้มงวดเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและความทะเยอทะยาน
ขององค์กร แต่ละโรงแรม ร้านอาหารหรือเรือท่องเที่ยวต้องส่งรายงานการใช้พลังงานในแต่ละเดือนให้กับผู้ควบคุมทางเทคนิค
ระดับภูมิภาคที่แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะและกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เที่ยง
ตรงเกี่ยวกับการใช้พลังงาน น้ำและก๊าซ
แนวทางปฏิบัตินี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาและตามความต้องการของ Hanno Stamm ซึ่งเป็น COO แนวทาง
ปฏิบัตินี้ทำให้องค์กรสังเกตเห็นถึงการลดการใช้พลังงานโดยรวม 50% ในช่วงเวลานั้น ซึ่งผลที่ได้รับนี้มาจากการเปลี่ยนแปลง
มากมายที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นกับโรงแรมที่สร้างขึ้นมาเมื่อ 20 ปีที่แล้วในช่วงเวลาที่สภาพของโลกเรายังไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ
ในตอนแรก แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าติดตามนี้มีมาจากความจริงที่ว่าองค์กรได้รับเงินทุนจากการกู้ยืมธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(the Asian Development Bank) ซึ่งมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมมากมายและการตรวจประเมินที่จำเป็น เนื่องจากการยอมรับ
ในปรัชญาที่ชัดเจนของผู้นำองค์กร รวมถึงผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในแง่ของการเงินและภาพลักษณ์ ในไม่ช้าแนวทางปฏิบัตินี้
ก็ได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปัจจุบันผู้จัดการทั่วไปทุกคนเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
(วิธีที่ทำให้ประหยัดพลังงาน น้ำและสาธารณูปโภคได้มากขึ้น) ได้รับการหยิบยกมาพูดถึงในทุกการประชุม
ข้อมูลที่รวบรวมและแบ่งปันได้ถูกนำไปเทียบกับข้อมูลจากรายงานก่อนหน้า ธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กรรวมถึงการเปรียบเทียบใน
ระดับสากล
ผลประโยชน์ของระบบดังกล่าวมีสองด้าน:
•ทำให้โรงแรมสามารถระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นอย่างไม่คาดคิด 
(การรั่วไหล) – และผู้จัดการควรอธิบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้น
•เป็นวิธีที่ดีในการพิสูจน์ผลกระทบที่มีประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติใหม่ที่นำมาใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และแสดงความ
ยินดีกับทีมงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนพวกเขาให้ทำแบบนี้ต่อไป
การเฝ้าติดตามขยะของเสียได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากมาก ดังนั้น COO จึงรวมการตรวจเยี่ยมห้องเก็บของและการดู
นโยบายการจัดซื้อและการส่งมอบเข้าไว้ด้วยกันในระหว่างการเดินทางไปตรวจทุกโรงแรมในทุกครึ่งปี

การใช้พลังงาน
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2. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงาน

•พฤติกรรมของผู้อาศัยในอาคารจะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการใช้พลังงานโดยรวม ดังนั้นควรเพิ่มความตระหนักให้กับผู้อาศัย
ทุกคน (พนักงาน ลูกค้า นักศึกษาในกรณีของสถานศึกษาด้านการให้บริการ) ด้วยการฝึกอบรมและป้ายแนะนำต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการเงิน
•สำหรับเครื่องปรับอากาศ การเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสม (ประมาณ 26oC) และการเลือกใช้พัดลมแทนการใช้เครื่องปรับอากาศ
จะสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนที่อธิบายเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ (หน้า 17)
•บ่อยครั้งที่อุปกรณ์จัดเก็บด้วยความเย็นทั้งหลาย (ตู้เย็น, ตู้แช่แข็ง) และอุปกรณ์ทำความสะอาด (เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า
, เครื่องอบแห้ง) ใส่สิ่งของไม่เต็มความจุ; การเพิ่มอัตราการใส่สิ่งของเข้าไปในอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยทำให้ใช้พลังงานได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด
•อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานควรถูกถอดปลั๊ก/ปิดสวิตช์แทนการเปิดโหมดสลีป (sleep mode)
•ในหลายประเทศ อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน เพื่อลดค่าไฟฟ้า แนะนำให้ใช้
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก (เครื่องซักผ้า เป็นต้น) ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย (off-peak) ตัวอย่างเช่น ในเวียดนาม วันหนึ่งวัน
จะถูกแบ่งเป็น 3 ช่วง 
(ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ช่วงมาตรฐาน ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย) อัตราค่าไฟฟ้าของช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
(VND/kWh) อาจสูงเป็นสี่เท่าของค่าไฟฟ้าช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย

อัตราค่าไฟฟ้าและตารางเวลาโดยปกติจะอยู่ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการไฟฟ้า
จัดทำป้ายแนะนำที่สร้างสรรค์และมีความสนุกสนาน หรือจัดการแข่งขันที่มีความท้าทายให้กับแขก พนักงานและ
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: ผู้ประกอบการสีเขียว (Green entrepreneurs)
ในปี 2558 TMG Hospitality Group (http://www.tmgroup.vn) ได้จัดการแข่งขันขนาดใหญ่ภายในองค์กรสำหรับทุกโรงแรมในเครือ
ในเวียดนาม: โดยทีมที่เข้าร่วมต้องเสนอไอเดียและวิธีแก้ปัญหาของตัวเองในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแผนกของพวกเขา 
และในแต่ละโรงแรม ทีมที่จะชนะจะได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา ด้วยการแข่งขัน
ดังกล่าวทำให้องค์กรวิธีที่ยอดเยี่ยมมากมายซึ่งสามารถลดสิ่งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช่จ่ายไปได้มากกว่า 4,000 USD 
จากโซลูชั่นเหล่านี้ 
ใน Victoria Can Tho Resort (https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) ทีมที่ชนะคือทีมวิศวกร ซึ่งได้
คิดค้นกระบวนการใหม่ในการลดการใช้พลังงานในส่วนของงานดูแลความสะอาด พวกเขาคิดระบบที่นำความร้อนที่เกิดจากเครื่องอบ
แห้งไปใช้เพื่ออุ่นน้ำสำหรับเครื่องซักผ้า โดยใช้กล่องฉนวนนำความร้อนจากเครื่องอบแห้งและวางท่อน้ำผ่านกล่องก่อนที่จะไปยัง
เครื่องซักผ้า วิธีการนี้ทำให้น้ำมีอุณหภูมิ 40/50oC ซึ่งช่วยลดเวลาและพลังงานที่เครื่องซักผ้าใช้ปรับอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสม
นอกจากนี้ไอเดียอันชาญฉลาดนี้ยังได้รับรางวัลที่ 1 the Best Business Idea ในระดับองค์กรและส่งเสริมให้โรงแรมอื่น ๆ อีก
มากมายในเครือนำไอเดียนี้ไปใช้
เรือท่องเที่ยวขององค์กร Victoria Cruises (https://www.victoriahotels.asia/en/victoria-cruises.html) ใน Mekong Delta ได้รับ
แรงบันดาลใจจากระบบนี้ และนำไปสร้างระบบให้ความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับห้องพักของแขกซึ่งมีหลักการคล้ายกัน: 
น้ำร้อนภายในห้องอาบน้ำจะได้รับการอุ่นโดยใช้ความร้อนจากเครื่องยนต์ของเรือ แทนการใช้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือเตาต้มน้ำ
ไฟฟ้า ช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

โรงแรมที่ยั่งยืน – การเลือกสถานที่ การออกแบบและการก่อสร้าง (Sustainable Hotel - Siting, Design and 
Construction), พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวระดับสากล (International Tourism Partnership), 2014.
ส่วนที่ 9: สมรรถนะการเฝ้าติดตาม / การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (Part 9: Monitoring performance / Electricity and 
energy use) 
www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf

การใช้พลังงาน
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การรักษาความเย็น
ในพนมเปญ (กัมพูชา) ซึ่งเป็นเมืองที่มีแสงแดดส่องตลอด 365 วันในหนึ่งปี ฉนวนความร้อนที่ดีคือกุญแจสำคัญในการลดความ
ต้องการในการทำความเย็นที่เกิดจากการความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
ด้วยเหตุนี้ Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com) จึงได้ติดตั้งตัวกรอง UV 
บนหน้าต่างทุกบานโดยเฉพาะห้องพักของแขก ทำให้ได้รับประโยชน์จากการลดการรับแสงแดดที่ยอดเยี่ยม นี่คือวิธีที่ง่ายแต่มี
ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของห้องและยังลดการใช้พลังงาน
ในปี 2561 โรงแรมจะลงทุนในตัวกรองแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อปรับปรุงผลกระทบในด้านบวกของการออกแบบ
อาคารที่ชาญฉลาดนี้

•จำกัดจำนวนหน้าต่างและหลีกเลี่ยงหน้าต่างขนาดใหญ่เกินไป หน้าต่างที่ทึบแสงน้อยกว่ากำแพงมีส่วนสำคัญในความร้อนที่
เพิ่มขึ้นจากแสงอาทิตย์ (Solar heat gain)     ในอาคารมากกว่ากำแพง อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ของหน้าต่างและกำแพงควรอยู่ที่
ประมาณ 30%
•ใช้กันสาด บานเกล็ดและต้นไม้เพื่อป้องกันการได้รับแสงแดดโดยตรงและลดความร้อน (ดูภาพประกอบด้านล่าง)
•ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติภายใน (การระบายอากาศด้วยหลังคาคู่ (double 
roof) ตามที่แสดงในภาพทางด้านล่าง) และภายใน (ชานบ้าน เป็นต้น) 
•ใช้ทางเดิน หลังคาและผนังภายนอกสีอ่อนเพื่อสะท้อนแสงแดดและความร้อน
•ทำสนาม กำแพงต้นไม้และสระน้ำเพื่อสร้างอากาศเย็น

! ใช้แสงจากธรรมชาติ
เช่นเดียวกันกับการระบายอากาศ การจำกัดการความต้องการแสงประดิษฐ์สามารถ
ช่วยลดความต้องการพลังงานได้
•ตรวจดูว่ามีหน้าต่างเพียงพอ (แต่ไม่มากเกินไป) เพื่อให้มีแสงธรรมชาติและเพื่อ
จำกัดการใช้แสงประดิษฐ์ในช่วงกลางวัน

หากคุณกำลังจะสร้างอาคารใหม่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับแสง
ธรรมชาติและการระบายอากาศตามธรรมชาติอย่างถูกต้องโดยใช้ข้อมูลที่ได้
กล่าวมา หากคุณสร้างอาคารเสร็จแล้ว ลองพิจารณาการปรับปรุงเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนสีผนังหรือการติดตั้งมู่ลี่ปรับ
แสงและบานเกล็ด

2. ภาพตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์บังแดด

อาคาร •

1. ปรับการออกแบบอาคารให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน

! ลดความต้องการในการทำความเย็น
เนื่องจากระบบระบายอากาศและทำความเย็นต้องใช้พลังงานปริมาณมากในการทำงาน การออกแบบอาคารในลักษณะที่เอื้อ
ต่อการระบายอากาศตามธรรมชาติและลดความต้องการการทำความเย็นด้วยอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจึงสามารถลดการ
ใช้พลังงานได้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย

หลังคาซ้อนทับ

ช่องระบายอากาศ

อาคาร

การใช้พลังงาน
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T12 1st Generation (1930’s)

T8   2nd Generation (1980’s)

T5   3rd Generation (2000)

หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ LED
หลอดคอมแพคต์
ฟลูออเรสเซนต์ 

(CFLs)

ไฟส่องสว่าง •

1. การออกแบบไฟส่องสว่าง

เป้าหมายของการออกแบบไฟส่องสว่างอันชาญฉลาดคือการควบคุมและปรับพลังงานของอุปกรณ์ไฟส่องสว่างให้เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่ ตัวแปรที่สำคัญต่อการพิจารณาคือกำลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างต่อพื้นที่ (LPD)       ซึ่งมีหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2) ตัวแปร
นี้คือผลรวมพลังงานของไฟส่องสว่างทั้งหมดในพื้นที่หารด้วยขนาดพื้นที่ สำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ควรมีการกำหนดค่า LPD ไว้ที่ 7 W/m2 
ตัวอย่างเช่น ห้องเรียนขนาด 25 m2 มีหลอดไฟ 12 ดวง แต่ละดวงมีกำลัง 15 W (รวม 180 W) จะมีค่า LPD เท่ากับ 7.2 W/m2 
(180/25=7.2) ไม่ควรดำเนินการเพื่อได้ค่า LPD ตามที่ตั้งไว้ด้วยการลดจำนวนการติดตั้งอุปกรณ์ 
(เพราะจะส่งผลกระทบต่อความสบายในการมองเห็น) แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นและตรวจสอบให้
มั่นใจว่าห้องมีความสว่างที่เหมาะสม 

!การออกแบบไฟส่องสว่างภายในและภายนอกอาคารที่มีประสิทธิภาพนั้นให้ความสำคัญกับวิธีในการเพิ่มทั้งคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของไฟส่องสว่าง      หลักการการออกแบบไฟส่องสว่างคือ:
•ใช้แสงตอนกลางวันให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด 
(แสงอาทิตย์ทางอ้อมและจากแผ่นกระจก): แสงสว่างแบบฟร
•หลอดไฟจำนวนมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป: คุณภาพของแสงสำคัญกว่าปริมาณแสง ปริมาณและคุณภาพของแสง
ควรสอดคล้องกับการทำงานภายในพื้นที่ (ตัวอย่างเช่น ห้องเก็บของต้องแสงน้อยกว่าห้องครัวหรือห้องเรียน
•ติดตั้งไฟสำหรับการทำงาน (หลอดไฟสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ เช่นโคมไฟตั้งโต๊ะ) ในตำแหน่งที่ต้องการและลดแสงรบกวนและแสง
แวดล้อมจากที่อื่น
•ใช้ส่วนประกอบไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน (โคมไฟและตัวสะท้อน) การควบคุมและระบบ (อุปกรณ์หรี่ไฟ ตัวตรวจจับการอยู่ใน
สถานที่และเซนเซอร์ความสว่าง) สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียดทางด้านล่าง

2. อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ

การใช้ระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการใช้พลังงานของไฟส่องสว่างได้เป็นอย่างมาก ระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงแค่ลดการใช้พลังงานเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการลด
อาการตาเพลีย

2.1. ประเภทของหลอดไฟ

การใช้พลังงาน
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แนะนำให้ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ภายในอาคารโดยเฉพาะห้องที่ต้องใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากหลอดไฟประเภทนี้ให้ความสบายแต่
ผู้ใช้งานมากที่สุด แต่สำหรับหลอดไฟสำหรับการทำงาน ควรเลือกแบบ LED

! หลอดฟลูออเรสเซนต์โดยทั่วไปมีสองประเภท คือ:
•หลอดฟลูออเรสเซนต์ – โดยปกติใช้เพื่อให้แสงสว่างพื้นที่ขนาดใหญ่ในสำนักงาน อาคารพาณิชย์และสาธารณะ: T5, T8, T12 เป็นต้น
•หลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์ (CFLs) – เป็นหลอดไฟที่มักจะใช้ภายในบ้าน

2.4. อุปกรณ์สำหรับแสงสว่างกลางแจ้ง
สำหรับไฟส่องสว่างกลางแจ้ง หลอด LED คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับศูนย์ฝึกอบรม โรงแรมหรือร้านอาหาร เนื่องจาก
ความทนทานและอายุการใช้งานของหลอด

2.5. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
แม้ว่าราคาเบื้องต้นของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (CFL และ LED) จะสูงกว่าหลอดไส้แบบเดิมที่ใช้กัน แต่หลอดไฟที่ใหม่
กว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่น้อยกว่า ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าตลอดอายุการใช้งาน ตามที่แสดงใน
ตารางดังต่อไปนี้ (การคำนวณรวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของอุปกรณ์):

LED CFL(10) Inc.

ไฟฟ้าที่ใช้ตลอดระยะเวลา 30,000 ชั่วโมง หน่วย kWh [A] 300 420 1,800

ปริมาณวัตต์ต่อหลอดที่ให้แสงสว่างในระดับเดียวกัน เทียบกับหลอดไส้ (อ้างอิงมาตรฐาน 60W) 10 14 60

$0,1 $0,1 $0,1อัตราค่าไฟฟ้าสมมติในหน่วย USD ต่อ kWh [B](11)

$30 $42 $180ค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง (สมมติ: 0.1 USD/kWh) [C=AxB]

$24 $45 $31ค่าใช้จ่ายของหลอดไฟในหน่วย USD สำหรับการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง [D]
$54 $87 $211ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง [E=C+D]

10 หลอด CFLs และฟลูออเรสเซนต์ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ดังนั้นการวิเคราะห์จึงจำกัดอยู่ที่ 3 เทคโนโลยีหลัก
11 นี่คือสมมติฐานทั่วไปโดยอิงตามระดับขนาดทั่วโลก (global order of magnitude) ค่าไฟฟ้าจริงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

เมื่อคุณได้ปรับการใช้แสงธรรมชาติให้เหมาะสมกับอาคารของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบประเภทของหลอดไฟที่คุณใช้ใน
ภายในอาคารและพื้นที่กลางแจ้ง ลองพิจารณาการทะยอยเปลี่ยนจากหลอดไส้ทั้งหมดมาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และ
หลอด LED
สหภาพยุโรปสั่งห้ามขายหลอดไส้ เนื่องจากเป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานต่ำ 

2.2. ตัวสะท้อนแสง
ตัวสะท้อนแสงคือแผงสะท้อนแสงเล็ก ๆ รอบหลอดไฟ (ด้านบนและ/หรือรอบ ๆ ) ทำ
หน้าที่สะท้อนแสงที่โดยปกติจะเคลื่อนที่เข้าหาเพดานและส่วนบนของห้องและทำการ
เปลี่ยนทิศทางแสงให้ส่องไปยังพื้นและส่วนอื่น ๆ ของห้องที่มีการใช้งานมากกว่า 
อุปกรณ์ชนิดนี้ช่วยปรับแสงที่ผลิตจากหลอดไฟให้เหมาะสม
ตัวสะท้อนแสงนี้มักมีประโยชน์สำหรับหลอดนีออน (หลอดฟลูออเรสเซนต์)

2.3. อุปกรณ์สำหรับแสงสว่างภายในอาคาร
เทคโนโลยีไฟส่องสว่างที่แตกต่างกันนั้นบริโภคไฟฟ้ามากและน้อยต่างกัน ตัวอย่าง
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ 75% เมื่อให้ปริมาณแสงที่
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 เท่า (ตั้งแต่ 10,000 ชั่วโมงถึง 
24,000 ชั่วโมงด้วยการใช้งานที่เหมาะสม) ตัวสะท้อนแสง

การใช้พลังงาน
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การเปลี่ยนมาใช้ไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน
ตั้งแต่ปี 2558 ในฐานะส่วนหนึ่งของการใช้นโยบาย Agenda 21 ของ AccorHotels group ทาง Sofitel Angkor 
Phokeethra Golf and Spa Resort (https://www.sofitel-angkor-phokeethra.com) ได้ตัดสินใจเปลี่ยนหลอดฮาโลเจนที่
สวนกลางแจ้งจำนวน 200 หลอด (หลอดไส้ประเภทหนึ่ง) เพื่อลดการใช้พลังงาน จากการคำนวณพวกเขาพบว่าภายในหนึ่ง
เดือน พวกเขาต้องจ่ายเงินเกือบ 900 USD สำหรับการบริโภคพลังงานของหลอดไส้เหล่านี้ ในขณะที่หลอด LED ที่ประหยัด
พลังงานมากกว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 335 USD ต่อเดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการลงทุนเริ่มต้นในการซื้อหลอด LED 
จะสูงกว่า (เพิ่มขึ้น 2,100 USD สำหรับ 200 ชุด) แต่ความแตกต่างของการใช้พลังงานในแต่ละวันคือสิ่งสำคัญที่ทีมงานของ
โรงแรมคาดว่า หลอดใหม่สามารถคืนทุนได้ในเวลาไม่เกิน 4 เดือนและเป็นการเริ่มต้นทำให้โรงแรมประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเวลา
ผ่านไป ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จะมากกว่าเมื่อพิจารณาอายุการใช้งานของหลอดทั้งสองประเภท ซึ่ง LED มีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าถึง 4 เท่า

3. การควบคุมแสงสว่าง

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

สวิตช์จับเวลาแบบควบคุมโดยผู้ใช้

คุณสามารถปรับแสงสว่างของคุณเพิ่มเติมให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน
ของคุณได้โดยใช้การควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ การใช้
อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างเพื่อเปิดและปิดไฟอัตโนมัติ (รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ) 
ตามความต้องการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงถึง 60% 
อุปกรณ์ควบคุมเหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบมาสำหรับแต่ละห้องและฟังก์ชั่
นการทำงานแต่ละแบบ

! อุปกรณ์หรี่แสง
อุปกรณ์หรี่แสงคืออุปกรณ์ที่ใช้ปรับความสว่างของหลอดไฟ มีราคาไม่แพงและ
ช่วยประหยัดพลังงานได้บ้างเมื่อหลอดไฟถูกปรับให้มีแสงสว่างลดลง
อุปกรณ์นี้สามารถนำใช้กับเซนเซอร์จับแสงแดดหรือจับการอาศัยอยู่ หรือเพียง
แค่ใช้เป็นชุดควบคุม

! เซนเซอร์ตรวจจจับการเคลื่อนไหว การอาศัยอยู่และแสง
•เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะเปิดไฟแบบอัตโนติเมื่อตรวจพบการ
เคลื่อนไหวและจะปิดไฟลงในภายหลังจากไม่พบการเคลื่อนไหวในเวลาไม่
นาน อุปกรณ์นี้มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยกลางแจ้ง
และไฟส่องสว่างสาธารณะ
•เซนเซอร์ตรวจจับการอาศัยอยู่ทำหน้าที่ตรวจจับกิจกรรมภายในอาคารและ
มีความไวต่อการตรวจจับมากกว่า เซนเซอร์ชนิดนี้มีสองประเภท 
(อัลตราโซนิค: เสียง และ อินฟราเรด: ความร้อนและการเคลื่อนไหว)
•เซนเซอร์ตรวจจับแสงตรวจจับสภาพแสงแวดล้อม ทำให้อุปกรณ์นี้มี
ประโยชน์สำหรับการให้แสงสว่างทุกประเภททั้งกลางแจ้งและภายในอาคาร

! ตัวจับเวลาหรือสวิตช์จับเวลา
อุปกรณ์นี้มีสองประเภท: ตัวจับเวลาแบบควบคุมโดยผู้ใช้ และตัวจับเวลา
ดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้แบบติดผนัง (ลักษณะคล้ายเทอร์โมสแตตดิจิตอล 
(Digital Thermostat) ทำหน้าที่ควบคุมแสงสว่างภายในอาคารหรือกลางแจ้ง
แบบอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดและตามช่วงเวลาของวัน
ตัวจับเวลาสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ ก็ได้

อุปกรณ์หรี่แสง

การใช้พลังงาน



17

เครื่องปรับอากาศ (AC) •

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริโภคไฟฟ้าปริมาณมาก

ส่วนใหญ่ของการใช้พลังงานของอาคารนั้นใช้ไปกับการทำความเย็น (40% ถึง 70% ในประเทศเขตร้อน) การใช้พลังงานของระบบปรับ
อากาศนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ประสิทธิภาพของระบบ ฉนวนกันความร้อน       ของอาคาร คุณภาพของหน้าต่างและประตู และ
วิธีการใช้ระบบปรับอากาศ ระบบการทำความเย็นที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีและได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมพร้อมด้วยการลดภาระใน
เครื่องปรับอากาศ 
(= ขนาด) สามารถช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช่จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญตลอดอายุการใช้งานอาคาร

2. เลือกพัดลมทำความเย็น

คำแนะนำทั่วไป เมื่อเป็นไปได้ (โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ) ควรเลือกใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากพัดลม
ใช้พลังงานต่ำกว่ามาก และยังป้องกันการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศ ชุดเครื่องปรับอากาศโดยปกติต้องไฟฟ้า 1,500 W ใน
การทำงาน แต่พัดลมติดเพดานต้องการไฟฟ้าเพียงแค่ 250W

3. เลือกระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศสามารถวัดได้จากค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance)(COP) 
ค่า COP ที่สูงกว่าหมายถึงระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากกว่า ระบบที่มีประสิทธิภาพมีค่า COP มากกว่า 3.5 ในตารางต่อไปนี้เราจะเปรียบ
เทียบชุดเครื่องปรับอากาศสองชุดที่มีค่า COP ต่างกัน

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การปรับแสงสว่างเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เมืองเสียมเรียบ (กัมพูชา) ทาง Sofitel Angkor Phokeethra Golf and Spa Resort 
(https://www.sofitel-angkor-phokeethra.com) ได้ดำเนินการเพื่อปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมสำหรับไฟส่องสว่างโดย
การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างแบบต่าง ๆ :
•ตัวจับเวลาสำหรับไฟส่องสว่างกลางแจ้ง (เฉพาะเมื่อไม่มีแสงสว่าง) โถงทางเดินและทางทิ้งของเสียของห้องครัว 
(kitchen exhaust)
•อุปกรณ์พรี่ไฟสำหรับห้องทำงาน
•เซนเซอร์ต่าง ๆ สำหรับศูนย์ฟิตเนสและห้องบอลรูม
•สวิตช์ประเภทการ์ดสำหรับห้องพักของแขก
ทีมงานของโรงแรมวิเคราะห์แล้วว่า การติดตั้งสวิตช์ประเภทการ์ดในห้องพักของแขกมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานมาก
ที่สุด ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานขั้นต่ำ 8 ชั่วโมงต่อห้องต่อการจองหนึ่งครั้ง ในด้านการเงิน ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของโรงแรม 32 USD ต่อวัน นอกจากนี้อุปกรณ์หรี่ไฟยังให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ: โดยเฉลี่ยแล้วห้องพักที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้
ใช้พลังงานน้อยกว่าห้องพักที่ไม่ได้ติดตั้ง 50%

สวิตช์คีย์การ์ดและตัวล็อค

! สวิตช์ประเภทการ์ด
สวิตช์ประเภทการ์ดทำให้สามารถเปิด/ปิดไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ใน
พื้นที่ที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้งานร่วมกับระบบล็อคด้วยการ์ด อุปกรณ์นี้รับ
ประกันว่าไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกตัดเมื่อผู้ใช้งานออกจากห้องระบบดังกล่าวพบได้
ทั่วไปตามโรงแรม แต่เมื่อทำการติดตั้ง ทางโรงแรมควรใช้ความระมัดระวังในการ
กำหนดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ประเภทการ์ดให้เหมาะสม: อาจจะไม่
จำเป็นต้องเปิดไฟทุกดวง เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ใน
แต่ละครั้งที่แขกเข้าห้อง เพราะอาจให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามและเป็นการเพิ่มการ
ใช้พลังงานในระหว่างที่แขกเข้าพัก

การใช้พลังงาน
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5ความสามารถในการทำความเย็น (kW)

การลงทุนเริ่มต้น (USD) $850 $1,400

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) 2.9 3.6

20 20อายุการใช้งาน (ปี)

3,525 2,650การใช้พลังงานรายปีโดยประมาณ (kWh)

$0.1 $0.1ค่าไฟฟ้าสมมติ (USD ต่อ kWh)

$352.5 $265ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (USD)

2.9 3.6COP

ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (USD) [B] $352.5 $265

การลงทุนเริ่มต้น (USD) [A] $850 $1,400

$1,202.5 $1,665ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการใช้งาน 1 ปี [C=A+B]

$2,965 $2,990ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการใช้งาน 6 ปี [D=A+Bx6]

$3,317.5 $3,255ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการใช้งาน 7 ปี [E=A+Bx7]

$7,900 $6,700ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการใช้งาน 20 ปี [F=A+Bx20]

ตลอดอายุการใช้งานของระบบ สามารถประหยัดไปได้ 1,200 USD เมื่อพิจารณาว่าอาคารหนึ่งอาคารใช้ชุด
เครื่องปรับอากาศหลายชุด ค่าใช้จ่ายรวมที่ประหยัดลงได้ก็จะมีความสำคัญมาก

4. การซ่อมบำรุง

อายุการใช้ของอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการซ่อมบำรุง ถ้าขาดการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม อายุการใช้งานของชุดเครื่องปรับอากาศจะ
สามารถลดลงจาก 20 ปีลงเหลือ 10 ปี
หากไม่สามารถทำการซ่อมบำรุงภายในโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถได้ ควรมีการเซ็นต์สัญญาซ่อมบำรุงกับบริษัทที่มีความชำนาญเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศและหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงาน (การใช้พลังงานสามารถลดลงได้สูงถึง 25% เทียบกับอุปกรณ์
ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุง)
ควรทำการซ่อมบำรุงทุก ๆ  6 เดือนและดำเนินการ:
•ควบคุมปริมาณสารทำความเย็น        เมื่อจำเป็น
•ทำความสะอาดตัวกรอง
•ทำความสะอาดคอยล์ภายในอาคาร (ส่วนประกอบของชุดเครื่องปรับอากาศที่ดูดซับความร้อนจากอากาศ)
•ดูแลรักษาฉนวนของระบบท่อ

คุณสามารถปรับแสงสว่างของคุณเพิ่มเติมให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน
ของคุณได้โดยใช้การควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ การใช้
อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างเพื่อเปิดและปิดไฟอัตโนมัติ (รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ) 
ตามความต้องการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงถึง 60% 
อุปกรณ์ควบคุมเหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบมาสำหรับแต่ละห้องและฟังก์ชั่
นการทำงานแต่ละแบบ

! อุปกรณ์หรี่แสง
อุปกรณ์หรี่แสงคืออุปกรณ์ที่ใช้ปรับความสว่างของหลอดไฟ มีราคาไม่แพงและ
ช่วยประหยัดพลังงานได้บ้างเมื่อหลอดไฟถูกปรับให้มีแสงสว่างลดลง
อุปกรณ์นี้สามารถนำใช้กับเซนเซอร์จับแสงแดดหรือจับการอาศัยอยู่ หรือเพียง
แค่ใช้เป็นชุดควบคุม

! เซนเซอร์ตรวจจจับการเคลื่อนไหว การอาศัยอยู่และแสง
•เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะเปิดไฟแบบอัตโนติเมื่อตรวจพบการ
เคลื่อนไหวและจะปิดไฟลงในภายหลังจากไม่พบการเคลื่อนไหวในเวลาไม่
นาน อุปกรณ์นี้มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยกลางแจ้ง
และไฟส่องสว่างสาธารณะ
•เซนเซอร์ตรวจจับการอาศัยอยู่ทำหน้าที่ตรวจจับกิจกรรมภายในอาคารและ
มีความไวต่อการตรวจจับมากกว่า เซนเซอร์ชนิดนี้มีสองประเภท 
(อัลตราโซนิค: เสียง และ อินฟราเรด: ความร้อนและการเคลื่อนไหว)
•เซนเซอร์ตรวจจับแสงตรวจจับสภาพแสงแวดล้อม ทำให้อุปกรณ์นี้มี
ประโยชน์สำหรับการให้แสงสว่างทุกประเภททั้งกลางแจ้งและภายในอาคาร

! ตัวจับเวลาหรือสวิตช์จับเวลา
อุปกรณ์นี้มีสองประเภท: ตัวจับเวลาแบบควบคุมโดยผู้ใช้ และตัวจับเวลา
ดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้แบบติดผนัง (ลักษณะคล้ายเทอร์โมสแตตดิจิตอล 
(Digital Thermostat) ทำหน้าที่ควบคุมแสงสว่างภายในอาคารหรือกลางแจ้ง
แบบอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดและตามช่วงเวลาของวัน
ตัวจับเวลาสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ ก็ได้

การใช้พลังงาน

ตามที่แสดงในตารางด้านบน เครื่องปรับอากาศที่มีค่า COP สูงสุดนั้นบริโภคพลังงานน้อยกว่า 30% เมื่อเทียบกับอีกเครื่องหนึ่งดังนั้นการ
เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจึงช่วยลดการใช้พลังงานได้ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีต่อด้านการเงิน
เมื่อลองพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายสำหรับ 1 kWh อยู่ที่ประมาณ 0.1 USD, จะพบว่าการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ 90 USD ต่อเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องสำหรับค่าไฟฟ้ารายปี (352.5 USD – 265 USD)

ระยะเวลาคืนทุ       นของเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ ความสามารถ และปัจจัยอื่น ๆ  แต่โดยปกติจะ
อยู่ระหว่าง 4 – 8 ปี สมมติว่าตัวแปรเป็นไปตามที่แสดงทางด้านบน ระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณแล้วจะอยู่ที่ต่ำกว่า 7 ปี:
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ตรวจดู COP ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ติดตั้งในอาคารของคุณ ทะยอยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เก่า
/เสียหายเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่า (COP>3.5) และนำมาตรการเฉพาะมาใช้เพื่อทำให้มั่นใจถึง
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของคุณอย่างเหมาะสม
อย่าลืมใช้พัดลมระบายความร้อนแทนการใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อสามารถทำได้

5.  การใช้งานและเงื่อนไข

5.1. กำหนดอุณหภูมิ (Setpoint temperature)
เลือกอุณหภูมิจุดกำหนดที่เหมาะสม: ความรู้สึกสบาย ๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิจุดกำหนดที่เหมาะ
สมระหว่าง 25oC ถึง 27oC ถือว่าเพียงพอสำหรับระดับความชื้นที่ 50% ถึง 70% การลดอุณหภูมิเฉลี่ยของอาคารลง 
1oC (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้จาก 25oC เป็น 24 oC) จะเทียบเท่ากับการเพิ่มพลังงานที่ใช้สำหรับทำความ
เย็น 7% ถึง 20% (ขึ้นอยู่กับทิศทาง ความร้อนภายใน และอื่น ๆ )

ให้เพิ่มอุณหภูมิจุดกำหนดของชุดเครื่องปรับอากาศของคุณเป็น 25 oC และเพิ่มความตระหนักให้กับผู้อาศัยในอาคาร
ของคุณ (นักศึกษา แขก พนักงาน...) การเพิ่มอุณหภูมิจุดกำหนดจาก 23 oC เป็น 25 oC ในชุดเครื่องปรับอากาศหนึ่ง
ชุด สามารถลดค่าไฟฟ้าต่อปีลงได้ประมาณ 70 USD

5.2. ตำแหน่งของชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
ตำแหน่งของชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารจะส่งผลกระทบภาพลักษณ์ภายนอกของอาคาร แต่เป็นการประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบปรับอากาศ ซึ่งมีกฏสำคัญสี่ข้อที่ต้องปฏิบัติตาม:

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ
Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com) เปิดตัวในเมืองพนมเปญ 
(กัมพูชา) ในปี 2545 ระบบปรับอากาศเดิมที่ติดตั้งยังคงใช้งานได้อยู่ แต่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่า 
(เทียบกับเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ใหม่กว่า ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า) และมีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผลให้ค่าไฟฟ้าของโรงแรม
ค่อนข้างสูงสำหรับในประเทศที่ใช้เครื่องปรับอากาศตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับโรงแรมอื่น ๆ มากมาย Amanjaya 
Pancam Suites Hotel ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารที่โรงแรมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ นี่จึงเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน
อุปกรณ์เป็นรุ่นใหม่ แต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดทีมงานของโรงแรมไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว ช่วงกลางปี 2558 พวกเขาติดตั้ง 
“Airco-Savers” ในทุกห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง (ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหมด 25 ชุด) คิดเป็นค่าใช้จ่าย 4,000 USD 
อุปกรณ์ Airco-Saver คือชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนชุดเครื่องปรับอากาศเพื่ออัพเกรดการทำงาน อุปกรณ์ทำหน้าที่
ปรับการใช้พลังงานความเย็นที่ผลิตขึ้นอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปจะมีไว้รับมือกับความต้องการความเย็นที่มากเป็นพิเศษซึ่งมี
ปริมาณมากเกินกว่าการใช้งานตามปกติ เพื่อการทำงานดังกล่าว Airco-Saver จะปรับชุดเครื่องปรับอากาศเข้าสู่ 
“โหมดประหยัดพลังงาน” ในระหว่างที่ใช้พลังงานความเย็นที่มีเหลืออยู่ซึ่งถูกผลิตขึ้นและเก็บไว้เท่านั้น Anne Guerineau ผู้
จัดการทั่วไปของ the Amanjaya Pancam Suites Hotel ระบุว่า โรงแรมได้ลดการใช้พลังงานลงไป 10% ซึ่งเท่ากับการ
ประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 700 USD ในแต่ละเดือน!
Airco-Saver ควรได้รับการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ และแนะนำให้โรงแรมฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสมเกี่ยว
กับการซ่อมบำรุงและการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เสียหายได้ง่าย อายุการใช้งานของ Airco-Saver อยู่ที่
ประมาณ 2 ปี แต่ด้วยระยะเวลาคืนทุนสั้น การเปลี่ยนใหม่เป็นประจำจึงยังคงให้มีประโยชน์ในปี 2561 โรงแรมได้ยืนยันถึงการ
เปลี่ยนระบบปรับทั้งหมดและได้วางแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร

การใช้พลังงาน
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5.3. ฉนวนของระบบท่อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบ ระบบท่อจาก
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารไปยังอุปกรณ์ภายนอกอาคารควร
ได้รับการหุ้มฉนวนอย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียความ
ร้อน ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานของทั้งระบบ
ควรมีการตรวจสอบฉนวนเป็นประจำ ในภาพทางด้านซ้าย
มือ เราจะเห็นได้ว่าท่อไม่ได้รับการหุ้มฉนวนอย่างถูกต้อง 
(สีฟ้า) ซึ่งหมายความว่าจะมีการสูญเสียความเย็นบางส่วน 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อผลิตความเย็นใน
ระดับที่ต้องการ

5.4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องปรับอากาศ
พื้นที่ที่ได้รับความเย็นควรได้รับการหุ้มด้วยฉนวนอย่าง
ระมัดระวังและป้องกันจากความร้อนจากแสงอาทิตย์ นี่เป็น
สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเย็น
ตลอดเวลาเมื่อเข้าไปใช้งาน เช่น ห้องครัวหรือห้องอาหาร
ในลักษณะเดียวกัน อุปกรณ์ภายในที่สร้างความร้อน เช่น 
เตาอบ ควรอยู่ภายนอกพื้นที่ที่ได้รับความเย็นหากเป็นไปได้
ท้ายที่สุด ขนาดของเครื่องปรับอากาศต้องเหมาะสมกับห้อง 
ขนาดที่ใหญ่เกินไปจะนำไปสู่การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและได้รับการหุ้มฉนวนเป็นอย่างดี 
สำหรับภายในอาคารของคุณ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่ได้รับความเย็นไม่สูญเสียกำลังในการทำความเย็นผ่านทางประตูและหน้าต่าง: 
ประตูและหน้าต่างควรปิดสนิท ไม่มีช่องว่างอากาศ มีผ้าม่านหรือบานเกล็ดป้องกัน และปิดอยู่เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
ระมัดระวังไม่วางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อน (เตาอบ หม้อหุงขาว) ในพื้นที่ที่ได้รับความเย็น หรือใกล้กับอุปกรณ์ทำความเย็น (ตู้เย็น ตู้แช่
แข็ง...)
เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการตรวจสอบฉนวนของอาคารของคุณด้วยอุปกรณ์อินฟราเรดเฉพาะ

ชุดอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องปรับอากาศบริเวณ
หน้าอาคารได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องด้วย

กันสาด

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (กล้องปกติและกล้องอินฟราเรด) แสดง
ให้เห็นว่าส่วนปลายของท่อไม่ได้รับการหุ้มฉนวนอย่างถูกต้อง

•เพื่อเร่งการกำจัดความร้อน ชุดอุปกรณ์ไม่ความได้รับแสงแดดหรือเผชิญกับ
ลมแรง (dominating wind)  หากชุดอุปกรณ์ได้รับแสงแดด จะทำให้เกิด
ความร้อนและใช้พลังงานมากขึ้นในการดึงความร้อนออกจากอาคาร ป้องกัน
ชุดอุปกรณ์จากแสงแดดด้วยกันสาดหรือต้นไม้ (ดูภาพทางด้านขวา)
•ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารไม่ควรตั้งอยู่บนพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมตัว
ของฝุ่น (ซึ่งจะทำให้อุดตันระบบ)
•ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารควรได้รับการติดตั้งให้อยู่ใกล้กับชุดอุปกรณ์
ภายในอาคารมากที่สุด วิธีนี้จะทำให้การสูญเสียความร้อนในท่อลดลง
•ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเส้นทางการเข้าถึงชุดอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงที่
สะดวก และเข้าถึงง่าย

การใช้พลังงาน
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคาร
ที่ Victoria Can Tho Resort (https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) ในเวียดนาม พนักงาน
ทำความสะอาดได้รับการฝึกอบรมให้ปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างทุกครั้งในขณะที่กำลังทำความสะอาดและจัดห้องพัก
สำหรับแขก การทำแบบนี้ไม่เพียงแค่ทำให้โรงแรมสามารถลดการใช้พลังงานได้ แต่ยังช่วยให้มีการไหลเวียนอากาศบริสุทธิ์เข้ามา
ในห้อง ซึ่งทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกสบาย

พลังงานทดแทน •

1. การผลิตและการพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

มีพลังงานทดแทนหลายประเภทที่สามารถผลิตและนำมาใช้ในสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรม ร้านอาหารหรือโรงแรม ด้วย
ขนาด ค่าใช้จ่าย การติดตั้งและความแปรผันทางบริบท ในเอกสารนี้เราจะอธิบายเพียงแค่ระบบความร้อนจากแสง
อาทิตย์เท่านั้น การติดตั้งระบบดังกล่าวต้องได้รับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

1.1. การติดตั้งระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในการให้ความร้อนแก่น้ำ ระบบพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังต่อไปนี
•ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เป็นบริเวณที่น้ำจะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์
•แท็งก์เก็บน้ำซึ่งมีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นภายใน
•ระบบท่อสำหรับการไหลเวียนน้ำร้อนและน้ำเย็น

แสงอาทิตย์ที่ดูดซับไว้จะถูกจ่ายให้กับน้ำโดยปั้มไหลเวียนน้ำ
ตัวแปลต่าง ๆ จะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างติดตั้งระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ความ
ต้องการน้ำภายในอาคาร ขนาดของแผงและแท็งก์ รวมถึงทิศทางและความเอียงของแผง
บริษัทที่ให้บริการครบวงจรสำหรับการติดตั้งระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มีอยู่อย่างมากมายในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
โปรดทราบว่าระบบจะถูกนำมาใช้แม้ในวันที่มีเมฆมาก แต่เพื่อความปลอดภัย ควรมีมาตรการสำรองโดยการใช้แหล่ง
พลังงานอื่น ๆ  เช่น ไฟฟ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ต้มน้ำด้วยไฟฟ้า อันที่จริงแล้ว ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูก
กำหนดไว้สำหรับการใช้งานตามปกติเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ “ในกรณีที่มีการใช้งานมาก” เช่น การใช้งานพร้อมกัน
จากแขกจำนวนมากหรือมีสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่อง

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์

แท็งก์น้ำ

ระบบท่อ

แหล่งที่มาของน้ำ

น้ำร้อน

การใช้พลังงาน

น้ำร้อน

น้ำเย็น
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1.2. การลงทุนและผลตอบแทน
การลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และขั้นตอนแรกคือการติดต่อผู้จัดจำหน่าย
เพื่อทำการคำนวณขนาดที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยราคาของแผงต่อตารางเมตรคือ 250 USD
ตารางต่อไปนี้คือตัวอย่างของระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับห้องโรงแรม 3 ห้อง:

2. การซื้อและใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ 

2.1. พลังงานจากโซล่าเซลล์และพลังงานจากลม
ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อพลังงานทดแทนจากผู้จัดจำหน่ายภายนอกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อตลาด
พลังงานจากโซลาเซลล์และพลังงานจากลมขยายตัว สัดส่วนพลังงานทดแทนในพลังงานที่จัดหาโดยผู้จัดจำหน่ายระดับ
ประเทศควรเพิ่มขึ้น เมื่อมีตัวเลือก การเลือกผู้ให้บริการพลังงานทดแทนจะเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วขึ้นของ
ปริมาณพลังงานทดแทนในส่วนผสมพลังงานส่วนรวมที่ระดับประเทศ 
2.2.  เชื้อเพลิงชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลผลิตขึ้นจากขยะอินทรีย์ (ผักหรือไขมันสัตว์และน้ำมัน) ซึ่งสามารถนำมาใช้งานในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น การทำอาหาร การให้แสงสว่างและการขนส่ง
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสีเขียว (green transportation) (หน้า 43)

เปิดสวิตช์: โอกาสด้านพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมของ
สหประชาชาติ 2546 (Switch On: Renewable Energy Opportunities in the Tourism Industry, United Nations 
Environment Programme, 2003) http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/3258-SwitchedOn.pdf

ตัวอย่างของระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์

ขนาด
ของแผง

(m2)

การลงทุน
เริ่มต้น
(USD)

ระยะเวลา
คืนทุน

ค่าไฟฟ้า
สมมติ (USD)

ไฟฟ้าที่ประหยัด
ได้ในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
ได้ตลอดอายุการใช้งาน

ของอุปกรณ์ 
(15 ปี) (USD)

1800 kWh
หรือ $250

4 ปี $2,7504 $1,000 $0.14/kWh

การใช้พลังงาน
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การใชน้ำ้
•การเฝ้าติดตามและการตระหนักถึงปัญหา
•เครื่องมือ
•การใช้น้ำสำหรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
•การใช้น้ำสำหรับแผนกแม่บ้าน
•บริเวณกลางแจ้งและภูมิทัศน์

การใช้น้ำ
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12 WWAP (United Nations World Water Assessment Programme), 2015, The United Nations World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World, Paris, UNESCO.
13 Leadership Group on Water Security in Asia, 2009, Asia’s Next Challenge: Securing the Region’s Water Future.
14 Stewart Moore, EarthCheck, for PATA, 2015, Visitor Economy Bulletin (November 2015 Edition).

ปัญหาคืออะไร?
รายงานที่เผยแพร่โดยสหประชาชาติเตือนว่าในปี 2573 แหล่งน้ำที่มีอยู่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการน้ำทั่วโลกได้เพียง 60% เท่านั้น [ WWAP (United Nations World Water Assessment 
Programme), 2015, The United Nations World Water Development Report 2015: Water for a 
Sustainable World, Paris, UNESCO.] การขาดแคลนที่เกิดขึ้นนี้มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
เอเชีย ซึ่งเป็นที่อยู่ของประชากรกว่าครึ่งโลก แต่เป็นทวีปที่มีปริมาณน้ำจืดที่เข้าถึงได้น้อยที่สุด
สำหรับในระดับสากล มีการคาดการณ์ว่าปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนี้จะ “ส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ ซึ่ง
ประกอบด้วย การผลิตอาหารเสียหาย การสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิต การอพยพย้าย
ถิ่นฐานขนาดใหญ่ภายในและข้ามพรมแดน รวมถึงความตึงเครียดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และภูมิศาสตร์การเมืองเพิ่มขึ้น”[ Leadership Group on Water Security in Asia, 2009, Asia’s 
Next Challenge: Securing the Region’s Water Future.]

ทำไมเราควรให้ความสำคัญ?
แม้ว่าในระดับโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นใช้น้ำน้อยกว่าอุตสาหกรรมการเกษตร แต่กิจกรรมการ
ให้บริการและการจัดเลี้ยงยังคงมีส่วนสำคัญต่อการใช้น้ำผ่านทางห้องครัว การซักรีด โถส้วม การอาบ
น้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้โรงแรมและร้านอาหารมักจะตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้ซึ่งอาจ
ต้องการการรดน้ำ
นอกจากนี้ ยังพบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวมักอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำ – ซึ่งเอเชียคือหนึ่งในนั้น และ
จากการศึกษาของ EarthCheck ในปี 2556 พบว่า โรงแรมที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีค่าเฉลี่ย
การใช้น้ำอยู่กลุ่มที่มีการใช้น้ำสูงที่สุดในโลก (มากกว่า 800 ลิตรต่อการเข้าพัก (guest night))[ 
Stewart Moore, EarthCheck, for PATA, 2015, Visitor Economy Bulletin (November 2015 
Edition).] เมื่อเทียบกับการใช้น้ำในแต่ละวันของคนทั่วไปโดยเฉลี่ยซึ่งน้อยกว่า 20 ลิตรต่อวัน สิ่งนี้แสดง
ให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียม
ดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การลดการใช้น้ำในกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็น
เรื่องสำคัญเร่งด่วน
เนื้อหาส่วนนี้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าติดตาม ควบคุมและลดการใช้น้ำของคุณ
โรงแรมทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการลดการใช้น้ำที่ครอบคลุมนั้นมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 10,000 USD ต่อปี

การใช้น้ำ
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2. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้น้ำ

ขั้นตอนที่สองในการลดการใช้น้ำเกี่ยวข้องกับการใช้ของผู้อาศัยในอาคารนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะ
ต้องให้ความรู้แก่ผู้ใช้อาคารทุกคน (พนักงาน ลูกค้า นักศึกษา...) เพื่อทำให้มั่นใจว่าพวกเขาตระหนักถึงประเด็นด้าน
การอนุรักษ์น้ำด้วยการจัดการฝึกอบรมและติดป้ายเตือนให้ประหยัดน้ำในตำแหน่งที่เหมาะสม

จัดทำป้ายแนะนำที่สร้างสรรค์และมีความสนุกสนาน หรือจัดการแข่งขันที่มีความท้าทายให้กับแขก พนักงานและ
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีพฤติกรรมการประหยัดน้ำ

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การส่งเสริมให้แขกมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน
ที่ไทย Rembrandt Hotel Bangkok (https://rembrandtbkk.com) เริ่มต้นโครงการ Green Earth Program ในเดือน
ตุลาคม ปี 2557 เพื่อลดการใช้พลังงาน น้ำและผงซักฟอกในงานซักรีด โครงการนี้เพิ่มความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ให้กับแขก และให้แขกเลือกว่าต้องการเปลี่ยนผ้าลินินผืนใหม่ (ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว) หรือไม่

ประโยชน์สองเท่า

การประหยัดน้ำมาพร้อม
กับการประหยัด

พลังงาน
ตัวอย่างเช่น การลดการ

ใช้น้ำจะลดความ
ต้องการใช้น้ำร้อนหรือ

ลดปริมาณน้ำที่ปั๊ม
เข้าไปในอุปกรณ์ต้มน้ำ 
(aquifer) ซึ่งในกรณีดัง
กล่าว อุปกรณ์ต้มน้ำ

และปั๊มน้ำจะใช้พลังงาน
น้อยลง

การเฝ้าติดตามและการตระหนัก •

1.  การเฝ้าติดตาม

เช่นเดียวกับไฟฟ้า การรู้ปริมาณการใช้น้ำคือขั้นตอนแรกสำหรับการประเมินสมรรถนะของ
สถานที่ ดังนั้นควรติดตั้งมิเตอร์น้ำในพื้นที่หลักที่มีการใช้น้ำควรอ่านมิเตอร์น้ำอย่างน้อยทุก
สัปดาห์ และรวบรวมข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ
เวลาสำหรับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยการตรวจสอบสภาพเครือข่ายท่อกระจายน้ำเป็นประจำ 
(ทุกสองเดือน) จะช่วยให้สามารถระบุการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อสังเกตพบการใช้น้ำ
ปริมาณมากผิดปกติ

ราคามิเตอร์น้ำ (รวมการติดตั้ง) เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 60 USD/ชุด หรือประมาณ 1800 บาทไทย

เมื่อติดตั้งมิเตอร์แล้ว ให้จัดทำเอกสารเพื่อรายงานการใช้น้ำในแต่ละสัปดาห์ของพื้นที่สำคัญ
และแผนกต่าง ๆ ในสถานที่ทำงานของคุณ (ตัวอย่างเช่น สำหรับสถานศึกษาด้านการให้
บริการ: สำนักงานและห้องเรียน/ห้องครัว/ร้านอาหาร/พื้นที่แผนกแม่บ้านและซักรีด/หอพัก...) 
และแต่งตั้งบุคลากรหรือทีมเพื่อทำการเฝ้าติดตามการใช้น้ำ

โรงแรมที่ยั่งยืน – การเลือกสถานที่ การออกแบบและการก่อสร้าง (Sustainable Hotel - Siting, Design and 
Construction,),   พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวระดับสากล (International Tourism Partnership), 2014.
ส่วนที่ 9: สมรรถนะการเฝ้าติดตาม / การใช้น้ำ (Part 9: Monitoring performance / Water use.)
www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf

การใช้น้ำ
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แม้ว่าแนวทางปฏิบัตินี้ได้กลายเป็นสิ่งที่พบได้ค่อยข้างบ่อยใน
อุตสาหกรรมการให้บริการ แต่ทางโรงแรมก็ได้เพิ่มความแปลก
ใหม่ (an original twist) เพื่อชักจูงแขกให้มีส่วนร่วมมากขึ้น: โดย
แขกที่มีส่วนร่วมจะได้รับบัตรกำนัลส่วนลด 5% สำหรับร้านอาหาร
ทุกร้านของโรงแรม ภายในทุก ๆ ห้องจะมีแผ่นการ์ด Green Earth แผ่น
เล็ก ๆ  ซึ่งหากแขกนำมาแขวนไว้ที่ประตู ทีมพนักงานทำความ
สะอาดจะไม่เปลี่ยนผ้าลินินภายในห้อง และพนักงานจะวางคูปอง
ส่วนลดไว้บนโต๊ะของแขก

นอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว โรงแรมยังประหยัดน้ำ 
พลังงานและผงซักฟอกได้ประมาณ 250 USD ต่อเดือน

โครงการนี้ให้ผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากตั้งแต่ที่เริ่มต้นโครงการ 
แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเบื้องต้น: 
ทีมงานของโรงแรมมองเห็นถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงาน
ที่จะเกิดขึ้นและคุณค่าในการปฏิบัติที่ดีแก่โลกของเรา นอกจากนี้
แขกยังมีความรู้สึกดีที่ได้ทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่เข้า
พัก

อุปกรณ์ •

1. การรวบรวมน้ำและการนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรวบรวมน้ำฝนคือวิธีที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำ และยังเป็นการใช้ซ้ำและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ขั้นตอนหลัก ๆ ในการติดตั้งระบบรวบรวมน้ำฝนมีดังต่อไปนี
•การรวบรวมน้ำ: วิธีที่ง่ายที่สุดคือการรวบรวมน้ำจากน้ำฝนที่ไหลจากหลังคาของอาคารที่มีรางน้ำ 
•การจัดเก็บน้ำ เหนือผิวดินและใต้ดิน (แท็งก์น้ำ)
•การนำน้ำไปยังจุดปล่อยน้ำ จำเป็นต้องใช้ปั๊ม
น้ำฝนนั้นไม่เหมาะสำหรับการดื่ม การเตรียมอาหารหรือการใช้งานที่ถูกสุขอนามัย ควรนำมาใช้กับโถส้วม ล้างพื้นและ
รดต้นไม้เท่านั้น สำหรับการใช้งานประเภทอื่น น้ำฝนต้องได้รับการบำบัดเสียก่อนระบบรีไซเคิลน้ำในสถานที่เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ช่วยลดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลองพิจารณาติดตั้งระบบรวบรวมน้ำฝนบนหลังคาของคุณหรือบน/ใต้ดิน หากสามารถติดตั้งในสถานที่ของคุณได้ ราคา
ของระบบเริ่มต้นที่หลักไม่กี่ร้อยดอลลาร์ (ขึ้นอยู่กับขนาดและระบบ)
การติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำภายในสถานที่โดยบุคลากรมืออาชีพจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

2. อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำที่มีประสิทธิภาพที่ติดตั้งในอาคารจะช่วยลดการใช้น้ำโดยรวมได้
ตารางต่อไปนี้แสดงประสิทธิภาพเชิงอุดมคติที่ควรเป็นเป้าหมายสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ  สำหรับการประเมิน
สมรรถนะปัจจุบันของก๊อกน้ำ/ฝักบัว สามารถใช้ขวดน้ำทั่วไปขนาดหนึ่งลิตรในการจับเวลาการเติมน้ำให้เต็มขวด 
สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ  ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

การใช้น้ำ
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เราสามารถทำให้ก๊อกน้ำและฝักบัวที่มี
อยู่ประหยัดน้ำมากขึ้นได้โดยการเปลี่ยน
หรือใส่อุปกรณ์จำกัดการไหลของน้ำ ซึ่ง
อุปกรณ์จำกัดการไหลของน้ำมีราคา
ตั้งแต่ 2 USD ถึง 15 USD ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและประเภทของก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือ
อุปกรณ์จำกัดการไหลที่ใช้งาน

น้ำสำหรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  •

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับในทางปฏิบัติสำหรับการประหยัดน้ำในการปฏิบัติงานประจำวันในห้องครัว
จำไว้ว่าเทคนิคการประหยัดน้ำไม่ควรทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคควรมีความสำคัญที่สุดภายในห้องครัว

! คุณมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือไม่?
•ตามที่อธิบายในข้างต้น จำไว้ว่าอันดับแรกให้ตรวจดูว่าก๊อกน้ำของคุณเป็นแบบประหยัดน้ำทั้งห้องครัวและร้านอาหารใช่หรือ
ไม่
อุปกรณ์จำกัดการไหลสามารถนำมาติดตั้งได้ง่ายบนก๊อกน้ำเพื่อทำให้ประหยัดน้ำมากขึ้น
•อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ก๊อกน้ำติดเซนเซอร์ (mention-sensor taps) หรือวาล์วเท้าและหัวเข่าสำหรับจำกัดการไหลของน้ำที่ไม่จำเป็น 
เมื่อพนักงานของห้องครัวและร้านอาหารล้างมือ
•โดยปกติ เครื่องล้างจานรุ่นล่าสุดจะประหยัดน้ำมากกว่ารุ่นเก่า (ต่างกัน 15%) โปรดสอบถามผู้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับราย
ละเอียดการใช้น้ำ
•ในห้องน้ำของแขกและพนักงาน ตรวจดูว่าโถส้วมใช้น้ำประหยัดหรือไม่
•ตรวจดูการรั่วไหลเป็นประจำในทุก ๆ พื้นที่ที่ใช้น้ำ (ห้องครัว ห้องน้ำแขก ห้องน้ำพนักงาน)

โถส้วม ฝักบัว

3.5 ลิตร/กดหนึ่งครั้ง 0.1 ลิตร/วินาที 0.08 ลิตร/วินาที 6 ลิตร/ผ้า
1 กิโลกรัม

ก็อกน้ำ
ห้องครัว ก๊อกน้ำ เครื่องซักผ้า

โดยทั่วไปโถส้วมที่ประหยัดน้ำจะใช้น้ำน้อยลง 4 เท่าต่อการกดหนึ่งครั้ง ฝักบัวแบบประหยัดน้ำจะลดการไหลของน้ำลง
ครึ่งหหนึ่ง

การใช้น้ำ
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! การเตรียมอาหาร
•ละลายน้ำแข็งอาหารให้ตู้แช่หรือในอากาศเปิดแทนการละลายในน้ำ
•ล้างพืชผลดิบ (ผัก ผลไม้...) ด้วยภาชนะขนาดใหญ่ใส่น้ำ แทนการเปิดน้ำไหลจากก๊อกน้ำ น้ำทิ้งสามารถนำไปรดต้นไม้ได้หาก
ไม่มีเกลือ
•หากคุณมีขยะอาหารจากการเตรียมอาหาร ให้นำไปหมักเป็นปุ๋ย (ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 37-38) และใช้หน่วยกำจัดขยะของคุณ
เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้น้ำปริมาณมาก (และไฟฟ้า) ในการทำงาน
•ใช้ไอน้ำจากการต้มส่วนประกอบอาหารในการนึ่งวัตถุดิบอื่น ๆ  เช่น ผักหรือปลา ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากอุปกรณ์นึ่ง
แบบเก่านั้นใช้น้ำปริมาณมาก
•ตรียมชามใส่น้ำที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อใช้งานในกรณีที่คุณต้องรอให้น้ำถึงอุณหภูมิที่ต้องการ น้ำที่รวบรวมได้สามารถนำมา
ใช้ในการละลายน้ำแข็งอาหารหรือทำความสะอาดอาหาร ล้างจาน ล้างผัก เป็นต้น
•เก็บน้ำที่ใช้ปรุงอาหารไว้ล้างผัก (หากไม่มีเกลือ) หรือล้างจ้านก่อนนำไปเข้าเครื่องล้าง 

! เทคนิคการล้างจาน
•หากจำเป็นต้องล้างจานก่อนนำไปเข้าเครื่องล้าง ให้แช่จานไว้ในภาชนะใส่น้ำ (น้ำทิ้ง) แทนการวางจานไว้ใต้น้ำไหลจากก๊อก
น้ำ 
•ใช้งานเครื่องล้างจานโดยใส่จานให้เต็มความจ
•สำหรับการล้างด้วยมือ: ใช้อ่างล้างจานหลาย ๆ อ่างและแยกจากกันตามกระบวนการล้างจาน (เช่น แช่จาน ล้างจาน และล้าง
น้ำ) เพื่อลดการใช้น้ำ

! การดื่มน้ำของลูกค้า
•หากคุณบริการน้ำให้แขกดื่มฟรี ให้เสิร์ฟน้ำตามความต้องการของแขกแทนการเสิร์ฟน้ำแบบอัตโนมัติ
•รวบรวมน้ำที่เหลือไว้เพื่อทำความสะอาดหรือรดน้ำต้นไม้

ตัวอย่างด้านการให้บริการ:สร้างนิสัยที่ดีในห้องครัว
ในห้องครัวของ Caravelle Saigon (http://www.caravellehotel.com) ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ (เวียดนาม) พนักงานได้รับการส่ง
เสริมให้มีส่วนในการลดการใช้น้ำอย่างจริงจัง โดยมีป้ายเล็ก ๆ ที่ติดไว้ตามพื้นที่ส่วนกลางซึ่งบอกถึง 3 วิธีประหยัดน้ำแบบ
ง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานแต่ละวันของพวกเขา:
1.ปรับการไหลของน้ำตามประเภทการทำความสะอาด
2.ไม่ปล่อยให้น้ำไหลในขณะทำความสะอาดหรือล้างน้ำ
3.ใส่จานเข้าไปในเครื่องล้างจานให้เต็มความจุเพื่อลดจำนวนรอบการใช้งาน
Khoa Dinh ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบอกว่า ต้องใช้เวลาสักพักในการทำให้แนวทางปฏิบัติที่ดีเป็นกิจวัตร ดังนั้น
หัวหน้างานและผู้นำต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและคอยเตือนพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฏเหล่านี้ใน
ทุก ๆ วันระหว่างปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานใหม่

น้ำสำหรับแผนกทำความสะอาด หรือ แผนกแม่บ้าน •

ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประหยัดน้ำในการทำความสะอาด

! คุณมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือไม่?
•ในห้องน้ำของแขก ตรวจดูว่าก๊อกน้ำ ฝักบัวและโถส้วมใช้น้ำอย่างประหยัดหรือไม่
•ลงทุนในเครื่องมือทำความสะอาดที่ประหยัดน้ำ
•เฝ้าติดตามการรั่วไหลในห้องน้ำและพื้นที่ซักรีดเป็นประจำ
•ติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำทิ้งส่วนรวมในโรงแรมของคุณ: น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้วจากการอาบน้ำและการซักรีดสามารถนำไป
ใช้ซ้ำเพื่อชำระล้างโถส้วม ทำให้ประหยัดน้ำและค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้น้ำทั้งหมดได้เป็นอย่างมาก

การใช้น้ำ
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! ห้องพักของแขกและพื้นที่ภายในโรงแรม
•เลือกใช้ไม้ถูพื้นแทนสายยาง ใช้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเมื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ
•จำกัดจำนวนครั้งในการกดน้ำโถส้วมเมื่อทำความสะอาด
•ปิดก๊อกน้ำ หากไม่ได้ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาด ใช้การเติมน้ำลงในภาชนะใส่น้ำแทนปล่อยให้น้ำไห
•หากคุณจัดเตรียมขวดน้ำให้แขก (เลือกขวดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้) ให้ประหยัดน้ำด้วยการนำน้ำในขวดที่เปิดแล้วไปใช้ทำความ
สะอาดหรือรดน้ำต้นไม

! ห้องซักรีด
•อย่าเปลี่ยนผ้าปูเตียงและผ้าเช็ดตัวในห้องพักของแขกทุกวัน แต่ให้บอกแขกว่าทางโรงแรมจะเปลี่ยนให้ตามความต้องการของ
แขก
•แบ่งผ้าที่จะซักออกเป็นหลาย ๆ กองตามความสกปรก และปรับรอบการซักในแต่ละกอง 
•ใช้ปริมาณผงสักฟอกให้เหมาะสมกับจำนวนผ้าที่คุณซัก เพื่อไม่ให้ต้องล้างน้ำหลายรอบ
•หลีกเลี่ยงการล้างน้ำก่อนการซักผ้า ซึ่งเป็นการประหยัดน้ำลง 25% ในการซักแต่ละรอบ
•ใส่ผ้าเต็มความจุในการซักแต่ละครั้ง 
•หากคุณจัดบริการซักรีด ให้สอบถามผู้ให้บริการถึงวิธีประหยัดน้ำของพวกเขา

บริเวณกลางแจ้งและภูมิทัศน์ •

ต่อไปนี้คือรายการแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการประหยัดน้ำที่ใช้กับภูมิทัศน์และบริเวณกลางแจ้ง
•เลือกใช้ไม้กวาดและไม้ถูพื้นในการทำความสะอาดพื้นผิวเรียบภายนอกอาคาร
•เลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง พืชพื้นเมืองและพืชคลุมดินที่ต้องการน้ำน้อย (ไม่ควรเลือกสนามหญ้า)
•คลุมสวนด้วยหญ้าเพื่อลดการคายน้ำ (Mulch garden beds to reduce evaporation)
•ใช้ระบบรดน้ำต้นไม้ที่ประหยัดน้ำ เช่น ระบบน้ำหยด (ไม่แนะนำให้ใช้หัวฉีด) ดูภายในหน้าถัดไป
•รดน้ำในช่วงที่อากาศเย็นที่สุดของวันเพื่อลดการคายน้ำ (เช้าและเย็น)

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: นวัตกรรมในการรีไซเคิลและประหยัดน้ำ หยดต่อหยด
ในปี 2552 Caravelle Saigon (http://www.caravellehotel.com) ได้ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (ที่ไม่ใช้สารเคมี) ซึ่งทำงาน
ร่วมกับระบบรีไซเคิลน้ำภายใน ทุก ๆ วันน้ำเสียประมาณ 220 คิวบิคเมตรจากกิจกรรมทั้งหมดของโรงแรม (ห้องครัว ห้องน้ำ
ของแขกและพนักงาน) จะได้รับการบำบัด และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วประมาณ 120 คิวบิคเมตรจะได้รับการรีไซเคิลภายใน
โรงแรม โดย 70% จะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็นของโรงแรม และอีก 30% นำไปใช้ในการกดน้ำชักโครก น้ำเสียที่บำบัดแล้วส่วน
ที่เหลือจะถูกส่งไปยังระบบน้ำทิ้งของเมืองทางโรมแรมคาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 18,000 USD ต่อ
ปีเมื่อใช้ระบบนี้นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช่จ่ายได้มากขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ: โถปัสสาวะและก๊อกน้ำ
แบบมีเซนเซอร์จับความร้อน อุปกรณ์จำกัดการไหลของน้ำที่ฝักบัว ก๊อกน้ำและชักโครก ตัวอย่างเช่น โถส้วมของโรงแรมใช้
น้ำ 3-4 ลิตรต่อการกดน้ำหนึ่งครั้งเมื่อเทียบกับโถส้วมทั่วไปที่ใช้น้ำ 9 ลิตร โดยรวมแล้วในระหว่างปี 2551 ถึง 2559 โรงแรม
สามารถลดการใช้น้ำได้ 30% และประหยัดค่าใช้จ่ายไปกว่า 210,000 USD

การใช้น้ำ
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การประหยัดน้ำในการจัดการภูมิทัศน์และบริเวณภายนอกอาคาร
ณ ใจกลางเมือง Mekong Delta (เวียดนามตอนใต้) Victoria Can Tho Resort (https://www.victoriahotels.asia/en/ 
hotels-resorts/cantho.html) รดน้ำต้นไม้ในสวนขนาด 8,000 ตารางเมตรโดยใช้น้ำทิ้งจากห้องพักแขกและห้องครัวของ
โรงแรมเพียงเท่านั้น น้ำเสีย 80 คิวบิคเมตรที่ใช้แล้วในแต่ละวันถูกส่งไปยังระบบบำบัดน้ำภายในโรงแรม ซึ่งเป็นระบบที่
สามารถบำบัดน้ำได้สูงสุด 150 คิวบิคเมตร ในกรณีที่โรงแรมขยายกิจกรรมของโรงแรมออกไปนอกจากนี้ยังมีการกำหนด
ตารางเวลาที่แน่นอนสำหรับพนักงานดูแลสวน โดยให้รดน้ำเฉพาะในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงบ่ายแก่เพื่อหลีกเลี่ยงการคายน้ำ
 

ภาพบน: ตัวอย่างระบบน้ำหยด ภาพล่าง: ตัวอย่างหัวฉีด

การใช้น้ำ
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ขยะและมลภาวะ
• การเฝ้าติดตามและการตระหนัก 
• การปฏิเสธและการลดปริมาณขยะ
• การใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิลขยะ
• ปุ๋ยหมัก
• การหลีกเลี่ยงมลภาวะในดินและในน้ำ

ขยะและมลภาวะ
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15 UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/why-do-chemicals-and-waste-matter, เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018.
16 The Guardian, 19 มกราคม 2559, “จำนวนพลาสติกมากกว่าจำนวนปลาในทะเลภายในปี 2593 (More plastic than fish in the sea by 2050), กล่าว
โดย Ellen MacArthur”.

ปัญหาคืออะไร?
ภายในปี 2568 เมืองต่าง ๆ ในโลกจะผลิตขยะมากกว่า 2 พันล้านตันต่อปี
[UNEP,https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/why-do-chemicals-a
nd-waste-matter, เข้าถึงเมื่อ 03/04/2018.] ทั้งนี้มีเพียงขยะจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถนำมาใช้
ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ จึงทำให้เกิดขยะปริมาณมากและปัญหาทางมลภาวะมากมายทั่วทุกมุมโลก โดย
เฉพาะในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ำที่มีระบบบำบัดขยะอย่างยั่งยืนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ขยะที่ไม่ได้รับการจัดการกำลังส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม: มีการคาดการณ์ว่าขยะ
พลาสติกของโลกเพียง 5% เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 40% ของขยะไป
อยู่ที่หลุมฝังกลบ และขยะส่วนที่เหลือกระจายไปยังระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่เปราะบาง เช่น 
มหาสมุทรของโลก[ The Guardian, 19 มกราคม 2559, 
“จำนวนพลาสติกมากกว่าจำนวนปลาในทะเลภายในปี 2593 (More plastic than fish in the sea by 
2050), กล่าวโดย Ellen MacArthur”.] ซึ่งถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ  ภายในปี 2593 โลกเราจะมี
พลาสติกมากกว่าปลาในทะเลเสียอีก
นอกจากนี้ขยะมูลฝอยยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์: เมื่อถูกเผา ขยะจะปลดปล่อยสาร
พิษสู่บรรยากาศ เมื่อนำไปทิ้ง ขยะจะสร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและย่อยสลายเป็นอนุภาคขนาดเล็ก 
ซึ่งจะแทรกซึมลงไปในดิน น้ำหรือเข้าไปในร่างกายของสัตว์ที่เราบริโภค และจะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเมื่อ
พูดถึงขยะอันตรายที่มีความเป็นพิษโดยธรรมชาติหรือจากปฏิกิริยา
ขยะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นขยะที่ไร้จรรยาบรรณที่สุด นั่นคือขยะที่เกี่ยวข้องกับอาหาร: ในขณะที่คน
กว่า 800 ล้านคนทั่วโลกไม่มีอาหารให้รับประทานอย่างเพียงพอ แต่ประมาณหนึ่งในสามของอาหารที่
ผลิตในโลกนั้นถูกทิ้งหรือสูญเปล่าไปในทุก ๆ ปี

ทำไมเราควรให้ความสำคัญ?
กิจกรรมด้านการให้บริการและการจัดเลี้ยงสามารถทำให้เกิดขยะ (ขยะอาหาร บรรจุภัณฑ์ สิ่งของที่ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง ขยะจากลูกค้า...) และมลภาวะจำนวนมากหากไม่มีการนำมาตรการเฉพาะมาใช้ ต่อไปนี้
คือกฏที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาขยะโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ:
�ปฏิเสธและลด: จำกัดแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะโดยการหลีกเลี่ยงหรือจำกัดบรรจุภัณฑ์ สิ่งของที่ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง สินค้าที่ไม่จำเป็น...
�นำมาใช้ซ้ำ: เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดขยะได้ ขั้นตอนต่อมาคือการใช้ซ้ำ ซึ่งก็คือการ
ค้นหาวิธีใหม่ในการใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ตามาสภาพที่มันเป็น
�รีไซเคิล: ขั้นตอนสุดท้ายควรจะเป็นการรีไซเคิล ซึ่งหมายถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อให้
สามารถบำบัดได้อย่างเหมาะสมและนำส่วนประกอบบางส่วนหรือทั้งหมดมาเข้าสู่วัฏจักรการผลิตเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
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โรงแรมที่ยั่งยืน – การเลือกสถานที่ การออกแบบและการก่อสร้าง (Sustainable Hotel - Siting, Design and Construction,), พันธมิตรด้าน
การท่องเที่ยวระดับสากล (International Tourism Partnership), 2014.
ส่วนที่ 9: สมรรถนะการเฝ้าติดตาม / การทำให้เกิดขยะ (Part 9: Monitoring performance / Waste production.)
www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/02/SDG-9-Monitoring-Performance-for-web.pdf

การเฝ้าติดตามและการตระหนัก •

1. การเฝ้าติดตามขยะ

เช่นเดียวหัวข้ออื่น การรู้ว่ามีขยะเกิดขึ้นมากแค่ไหน และขยะประเภทใดสำคัญที่สุด ควรเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการ
สร้างแผนงานลดขยะ
ในการเฝ้าติดตามขยะ ขยะควรถูกคัดแยกเป็นประเภทต่าง ๆ : อินทรีย์ พลาสติก แก้ว กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น 
ๆ  ซึ่งขยะแต่ละประเภทควรได้รับการระบุว่าขยะประเภทใดต้องถูกลดลงมากที่สุด และประเภทใด้สามารถลดลงได้มาก
ที่สุด

สร้างเอกสารสำหรับติดตามปริมาณขยะแต่ละประเภท จากปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินการเฝ้าติดตาม
ได้แบบรายวันหรือรายสัปดาห์ และยังสามารถทำการเฝ้าติดตามได้ในระดับของแผนกปฏิบัติการหรือแผนกย่อย 
(ร้านอาหาร ชั้น สำนักงาน...) จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อแบ่งงานภายในทีมของคุณ

2. สร้างความตระหนักถึงการลดขยะ

การทำให้ผู้ใช้และแขกทุกคนตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะ และการให้ความรู้พวกเขาด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
และป้ายแนะนำในตำแหน่งที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญ
การเฝ้าติดตามกิจกรรมของผู้อาศัยในอาคารเป็นประจำ  (พนักงานและนักศึกษา) ตามที่แนะนำในข้างต้นนั้นเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนัก: เป็นเรื่องยากที่จะเพิกเฉยต่อปัญหาขยะ เมื่อมันปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา

จัดทำป้ายแนะนำที่สร้างสรรค์และมีความสนุกสนาน หรือจัดการแข่งขันที่มีความท้าทายให้กับแขก พนักงานและ
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีพฤติกรรมในการลดขยะการแจ้งให้แขกของคุณทราบเกี่ยวกับการกระทำโดยสมัคร
ใจของคุณเพื่อปกป้องโลก เช่น การห้ามใช้หลอดพลาสติกกับเครื่องดื่ม จะช่วยรับมือกับความคาดหวังของแขกและ
ทำให้พวกเขามีความเข้าใจ ชื่นชม และอาจสนับสนุนความพยายามของคุณ

ปฏิเสธและลดปริมาณขยะ  •

ก่อนการคัดแยกและการรีไซเคิล ขั้นตอนแรกคือการป้องกันและจำกัดการทำให้เกิดขยะ ซึ่งมีมาตรการมากมายที่จะช่วย
ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้:

1. สิ่งของแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง:

•จัดเตรียมขวดน้ำแบบใช้ซ้ำได้ในห้องพักของโรงแรม พร้อมด้วยจุดเติมน้ำและป้ายแนะนำที่เหมาะสมให้กับแขก
•ใช้ภาชนะแบบใช้ซ้ำได้สำหรับใส่สบู่และแชมพูในห้องพักของโรงแรม
•หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (หลอด ถ้วยและแก้วพลาสติก) ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลือกมากมาย เช่น 
ไม้ไผ่ หญ้า หลอดโลหะหรือแก้ว รวมถึงเครื่องใช้บนโต๊ะแบบรับประทานได้นั้นก็มีให้เลือกใช้และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
•จัดเตรียมสิ่งของภายในห้องน้ำแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับลูกค้าตามการร้องขอเท่านั้น (แปรงสีฟัน หวี เป็นต้น) เพื่อหลีกเลี่ยง
การบริโภคที่ไม่จำเป็น

ขยะและมลภาวะ
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: โครงการ Refill Not Landfill ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Refill Not Landfill (https://refillcambodia.com) คือ โครงการที่ริเริ่มโดยสองผู้ดำเนินการด้านการให้บริการในเมืองเสียม
เรียบเพื่อรับมือกับมลภาวะในพื้นดินและแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ขายหรือจัดเตรียมโดย
โรงแรมและร้านอาหาร เป้าหมายของ Refill Not Landfill คือการให้ทางเลือกอย่างง่ายแก่ทั้งบุคคลและองค์กรด้วยการส่ง
เสริมการใช้ขวดอลูมิเนียมแบบใช้ซ้ำได้
โครงการนี้จะมีจุดเติมน้ำที่ตั้งอยู่ในองค์กรของพันธมิตร (โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ NGOs เป็นต้น) ซึ่งสามารถนำขวด
ของโครงการ Refill Not Landfill มาเติมน้ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีองค์กรพันธมิตรมากมายที่ขายขวดน้ำ
เหล่านี้ ซึ่งสามารถเติมโลโก้ลงไปบนขวดน้ำได้ ทั้งนี้ยังมีแผนที่ออนไลน์ (https://refillcambodia.com/map) ที่รวบรวม
ตำแหน่งจุดเติมน้ำที่ใกล้ที่สุดทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โครงการแบบไม่แสวงหากำไรนี้เริ่มต้นขึ้นในกัมพูชาและ
ปัจจุบันกำลังขยายตัวไปยังประเทศใกล้เคียง (เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม...)
ในปี 2561 ASSET-H&C และ Refill Not Landfill ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของพวกเขา
ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนในภูมิภาคนี้

2. บรรจุภัณฑ์

•เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โปรดหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็
•หากต้องใช้บรรจุภัณฑ์ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือพลาสติก ปัจจุบันมีทางเลือกอื่น ๆ มากมาย ได้แก่ ภาชนะจากกระดาษ 
กระดาษแข็งหรือภาชนะแบบย่อยสลายได้ทางชีวภาพ กระดาษแรปขี้ผึ้ง มันสำปะหลังหรือถุงผ้า...

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: โรงแรมปราศจากพลาสติก
ในเมืองเสียมเรียบ (กัมพูชา) Jayahouse Riverpark hotel (http://www.jayahouseriverparksiemreap.com) ถูกสร้าง
ขึ้นด้วยความทะเยอทะยานที่จะเป็นโรงแรมที่ปราศจากพลาสติก (หรือแทบไม่มีพลาสติก – 95% ในปัจจุบัน) ตั้งแต่วัน
แรก ขยะพลาสติกจำนวนมากที่สุดที่ Christian de Boer ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งได้พบจากโรงแรมเดิมของเขานั้นมาจากบรรจ
ภัณฑ์ของวัตถุดิบ ดังนั้นเขาและทีมงานได้ติดต่อผู้จัดจำหน่าย/ผู้ส่งมอบทั้งหมดของเขาเพื่อสร้างความตระหนักในผลกร
ะทบของขยะพลาสติกให้กับผู้จัดจำหน่าย/ผู้ส่งมอบ และอธิบายเป้าหมายของโรงแรม ทีมงานของโรงแรมได้สั่งซื้อถุงผ้า
หลายร้อยใบให้กับผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้พวกเขาให้บริการที่ปราศจากพลาสติก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุก 
ๆ ครั้งอาหารจะถูกส่งมอบในถุงผ้า และถุงเปล่าจะถูกส่งคืนเพื่อการส่งมอบครั้งถัดไปส่วนขยะอื่น ๆ ที่มีความสำคัญรอง
ลงมา เราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการไม่ใช้สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น:
 •ภาชนะพลาสติกขนาดเล็กสำหรับแชมพูและเจลอาบน้ำ โดยเปลี่ยนเป็นกระป๋องเซรามิคแบบเติมซ้ำได้ที่ผลิตจากร้าน
ขายงานฝีมือในท้องถิ่น
 •ถ้วยและซองกาแฟ ถูกแทนด้วยเครื่องทำกาแฟแบบกรองในทุก ๆ ห้อง
 •ขวดพลาสติก โดยเปลี่ยนไปใช้ขวดแก้วในห้องพัก และขวดอะลูมิเนียมเมื่ออยู่ภายนอก 
(ดูตัวอย่างด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับโครงการ Refill Not Landfill ทางด้านบน)
ส่วนพลาสติกอีก 5% ที่ยังคงใช้ภายในโรงแรมคือบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสด (เนื้อและปลา) Christian de Boer เชื่อใน
หลักการ “พูดน้อย ทำมาก ("under-promising and over-delivering")” ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงแรมถึงไม่โฆษณาบน
เว็บไซต์ของโรงแรมว่าเป็นโรงแรมปราศจากพลาสติก 95% แต่อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวกำลังเริ่มตัดสินใจ
ที่จะเข้าพักบนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และด้วยคำพูดจากปากต่อปาก ปัจจุบัน
โรงแรมของเขามียอดจองห้องพักจำนวนซึ่งมาจากเหตุผลนี้โดยเฉพาะ

ขยะและมลภาวะ
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! ขยะจากอาหารและเครื่องดื่มในการให้บริการและการบริการ
อาหารอาจเป็น:
•ส่วนผสม
•พืชผล
•อาหารเลือกจากจานหรือแก้วของลูกค้า
•อาหารที่ผ่านการเตรียมบางส่วนซึ่งไม่ได้นำไปใช้งาน
•อาหารที่ผ่านการเตรียมอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ได้นำไปใช้งาน
•เปลือกและขยะจากการเตรียมอาหาร
•ขยะในถังขยะและขยะในท่อระบายน้ำ (ของเหลว)

จากความสำเร็จของปีแห่งการริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหประชาชาติปี (IY2017) และในบริบทของเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals (SDGs)), PATA ร่วมกับหุ้นส่วนโครงการ Scholars of 
Sustenance Thailand(Thai-SOS) และหุ้นส่วนความรู้ Futouris ได้เปิดตัวโครงการ 
BUFFET เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงขยะอาหารในอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก PATAยอมรับว่ามีความท้าทายและอุปสรรคมากมายในการนำแนวทางปฏิบัติในการ
ลดขยะอาหารมาใช้ในการให้บริการและการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม บางครั้ง
การนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาใช้นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป และพื้นที่ไม่เพียงพอ บาง
ครั้งโครงสร้างพื้นฐานในอาคารหรือพื้นที่ของคุณอาจไม่เอื้อต่อการลดขยะอาหารในหลุมฝัง
กลบ หรือบางครั้งคุณอาจจะแค่ไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหน
PATA ได้พัฒนาชุดเครื่องมือ BUFFET ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลฟรีที่นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นไปได้
สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่คุณอาจจะพบเมื่อคุณดำเนินงานเพื่อลดขยะอาหาร
ความท้าทายหลัก 7 ข้อที่พบคือ 

3. กระดาษ
ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ การหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษในโรงแรมและร้านอาหารจึงการเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
•เปลี่ยนจากการถ่ายเอกสารพาสปอร์ตเป็นการแสกนหรือถ่ายรูปด้วยแทปเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
•หลีกเลี่ยงการพิมพ์เอกสารจองห้องพัก บิลและใบแจ้งหนี้ แนะนำแขกของคุณว่าโรงแรมจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางอีเมล
•เปลี่ยนจากการสื่อสารด้วยแผ่นพับเป็นการสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์
4.  ขยะจากอาหาร
ในปี 2561 สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก (PATA) ซึ่ง ASSET-H&C เป็นสมาชิก ได้เริ่มโครงการ BUFFET 
(การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเหลือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Building an Understanding For Food Excess in Tourism)) ซึ่งให้ชุด
เครื่องมือในการรับมือกับขยะอาหารในอุตสาหกรรมการให้บริการและผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ขยะอาหาร คือ “อาหารที่ถูกทิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในภาคการให้บริการ... ขยะอาหารสามารถแบ่งออกเป็นแบบขยะที่หลีกเลี่ยงได้ 
(อาหารที่บางคนกินแต่บางคนไม่กิน หรืออาหารประเภทเดียวที่อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ได้เป็นของเสียซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียม) และหลีกเลี่ยงไม่
ได้ ดังนั้นขยะที่หลีกเลี่ยงได้และขยะที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจถือว่ากินได้”[ Pirani, Sanaa & Arafat, Hassan, 2014, Solid waste management 
in the hospitality industry: A review by Journal of Environmental Management.]

17 Pirani, Sanaa & Arafat, Hassan, 2014, Solid waste management in the hospitality industry: A review by Journal of Environmental Management.

1.การซื้อขององค์กร   2.ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน

4.ขยะจากการเตรียมอาหาร

5.การผลิตที่มากเกินไป 6. อาหารเหลือจากจาน

7. จัดการขยะอย่างไร

ขยะและมลภาวะ

   คลิ๊กที่ไอคอนเพื่อไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

3.ขยะอาหารมากเกินไป 
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
แม้ว่าจะไม่มีการรวบรวมหรือการจัดการขยะอันตรายในเมืองเกิ่นเทอ (เวียดนาม) แต่ Victoria Can Tho Resort 
(https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/cantho.html) ก็มุ่งมั่นต่อการจัดการขยะมีพิษ รวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้
แล้วและตลับหมึกพิมพ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าขยะเหล่านี้ไม่ถูกนำไปทิ้งในธรรมชาติ สำหรับการจัดการนี้โรงแรมได้
ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจากเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งจะเดินทางมารวบรวมและจัดการขยะเหล่านี้โดย
เฉพาะปีละสองครั้ง การบริการนี้มีค่าใช้จ่าย (ประมาณ 530 USD ต่อปี) แต่นี่คือการลงทุนที่ทีมงานของโรงแรมเต็มที่จะทำ
เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะให้กับระบบนิเวศน์ของโรงแรม

การใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิลขยะ  •

1. อะไรที่นำมาใช้ซ้ำได้?

•สิ่งของที่ซักรีดได้ เช่น ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีสามารถนำไปบริจาคให้กับองค์กรท้องถิ่นและ
องค์กรการกุศลได้อย่างง่ายดาย
•โรงแรมหรือร้านอาหารที่ต้องการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่สามารถนำเฟอร์นิเจอร์เก่าไปบริจาคหรือขายแทนการนำไปทิ้ง 
ตัวอย่างเช่น สถานศึกษาด้านการให้บริการมีความยินดีที่ได้รับอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ระดับมืออาชีพเพื่อฝึกฝนนักศึกษาของ
พวกเขา
•ขยะอาหารหรืออาหารที่เหลือสามารถนำไปให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ย (ดูหน้า 37-38)

2. จัดการขยะอันตรายอย่างเหมาะสม

ขยะอันตราย เช่น อุปกรณ์ไฟส่องสว่างที่ใช้แล้ว สี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือยาฆ่าแมลงควรได้รับการจัดการที่เฉพาะ
เจาะจง เพราะขยะเหล่านี้อาจทำปฏิกิริยาหรือเป็นพิษ

ระบุโอกาสในการใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลขยะอันตรายของคุณโดยการปรึกษาหารือกับ NGOs ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและ
หน่วยงานท้องถิ่น

ไปที่เว็บ www.pata.org/food-waste เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดชุดอุปกรณ์รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ :
•ชุดเครื่องมือ BUFFET
•รายการตรวจสอบการจัดการขยะอาหาร
•รายการกฏหมายทั่วโลก
•รายชื่อบริษัทด้านขยะอาหาร (ตามสถานที่)
•ห้องสมุดทรัพยากร

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
หรือต้องการความช่วยเหลือ
ในการเริ่มต้น โปรดติดต่อ 
PATA ที่ ssr@pat.org พวก
เขาพร้อมช่วยคุณ!

ขยะและมลภาวะ
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ปุ๋ย •
การหมักปุ๋ยคือกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายในการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลขยะอินทรีย์โดยการ
แปลงขยะให้เป็นปุ๋ยดินตามธรรมชาติ กระบวนการนี้ใช้หลักการย่อยสลายของสารอินทรีย์ซึ่งโดยทั่วไปคือขยะ ซึ่งจะ
ให้ปุ๋ยที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถนำไปใช้กับต้นไม้และภูมิทัศน์ได้

! ข ้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางอย่างง่ายในการจัดทำระบบหมักปุ๋ย:
1.  ทำหรือซื้อถังหมักปุ๋ย (กล่องไม้ธรรมดา)
2.  เลือกพื้นที่ที่มีความเรียบ ระบายน้ำได้ดีและเข้าถึงได้ง่ายตลอดทั้งปี
3.  เติมวัสดุที่เหมาะสมลงในถังหมักปุ๋ย

3. จัดการกับขยะประเภทอื่นอย่างไร?

ศูนย์รีไซเคิลเป็นสิ่งหายากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายของขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่ยังคงไม่เป็นทางการโดยมักมีบุคลากรหลาย
คนทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะส่วนใหญ่ที่สามารถรีไซเคิลได้ 
ขยะดังกล่าวประกอบด้วยกระป๋องโลหะ บรรจุภัณฑ์แก้วหรือพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก

! ขยะสามารถถูกแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 4 ประเภท: •กระดาษ •ขยะอาหาร •พลาสติกและโลหะ •แก้ว

! ขยะสามารถถูกแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 4 ประเภท: กระดาษ ขยะอาหาร พลาสติกและโลหะ 
แก้ว
ระบุโอกาสภายในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเครือข่ายรีไซเคิลขยะทั้งแบบทางการและไม่ทางการในเมืองของคุณ และจัดเตรียมขยะ
แต่ละประเภทให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
มีข้อสังเกตว่าขยะหลายประเภทอาจจะมีค่าสำหรับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ  ระบบฝาก
-คืนร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเป็นที่มีความน่าสนใจทางด้านการเงิน และมีความคุ้มค่าที่จะนำมาพิจารณาสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือแก้ว 

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: จากขยะสู่สิ่งมีค่า
โรงแรมขนาด 400 ห้องโดยปกติจะผลิตขยะจากสบู่แข็ง 3.5 ตันต่อปี โครงการ Soap For Hope 
(https://www.diversey.com/sustainability/soap-for-hope) เริ่มต้นขึ้นในปี 2013 โดย Diversey บริษัทที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
การทำความสะอาดและสุขอนามัย โครงการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่าสบู่ที่ใช้งานแล้วซึ่งรวบรวมมาจากโรงแรมสามารถ
นำมารีไซเคิลเป็นสบู่ก้อนใหม่ได้ และสามารถส่งต่อไปยังชุมชนท้องถ่ินที่ด้อยโอกาสได้
โครงการนี้ได้ขยายออกไปสู่เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชาและประเทศอื่น ๆ กว่า 34 ประเทศ ซึ่งต้อง
ขอบคุณความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมายในพื้นที่: หลังจากแขกแจ้งออกจากห้องพัก โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะ
รวบรวมเศษสบู่ที่ใช้แล้ว และส่งไปยัง NGO ที่เข้าร่วมโครงการในท้องถิ่น ทาง NGO จะคัดแยก ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
เศษสบู่เหล่านี้ก่อนนำไปหล่อรวมเป็นสบู่ก้อนใหม่ด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคจาก Diversey ทาง Diversey จะจัดเตรียม
เครื่องผลิตสบู่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานหรือน้ำไหลในการผลิตสบู่ จากนั้นสบู่ก้อนใหม่จะถูกส่งไปยังกลุ่มคนที่ต้องการมาก
ที่สุดพร้อมด้วยการอบรมความตระหนักถึงสุขภาพและสุขอนามัย
นี่คือโซลูชั่นที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับโรงแรมในการลดขยะของโรงแรม – โรงแรมอาจจะต้องทิ้งสบู่จำนวน
สองสามร้อยก้อนต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องและอัตราการเข้าพัก – โดยนำสบู่ที่ใช้งานแล้วไปใช้ในงานที่มีความหมาย 
โรงแรม 540 แห่งทั่วโลกได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้สามารถเปลี่ยนจากการทิ้งขยะสบู่ 2,623 ตันเป็นการนำไปรีไซเคิลแทน!
ปัจจุบัน Soap For Hope ได้ผลิตสบู่เพื่อนำไปแจกจ่ายแล้วกว่า 22 ล้านก้อน
เมื่อไม่นานมานี้ Diversey ได้เปิดตัวโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันที่เรียกว่า Linens For Life เพื่อรีไซเคิลผ้าลินินที่ใช้แล้วของ
โรงแรม เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าปูโต๊ะ เสื้อคลุมอาบน้ำและผ้าเช็ดตัว ผ้าลินินที่ใช้แล้วจะถูกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาภัยพิบัติในทันทีหรือ
นำไปรีไซเคิลโดยชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นกิจกรรมสร้างรายได้

ขยะและมลภาวะ
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  ข้อควรระวัง

ไม่ควรใส่ไขมันจากพืชและผลิตภัณฑ์จากนมลงในถัง เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะไปชะลอกระบวนการหมักปุ๋ยให้ช้าลงด้วย
การแย่งออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อการหมักปุ๋ยต้องใช้
การเพิ่มวัสดุอื่น ๆ ลงไปในกองปุ๋ยเป็นเรื่องอันตราย เนื่องจากมีโอกาสเกิดพิษหรือโรค อุจจาระคนและสัตว์ ขี้เลื่อนหรือ
ไม้ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือความดัน และเนื้อสัตว์และไขมันจากสัตว์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ควรใส่ลงไปในกองปุ๋ย

เริ่มต้นด้วยการปูก้นของถังหมักปุ๋ยด้วยพุ่มไม้ กิ่งไม้ 
หญ้าแห้งหรือฟางหนา 10 ซม. หากไม่มีให้ใช้ใบไม้แห้ง 
ชั้นแรกนี้ควรจะหยาบที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้อากาศจาก
ก้นถังไหลขึ้นมาที่กองปุ๋ย
จากนั้นเพิ่มชั้นวัสดุสีน้ำตาลหนา 10 ซม. และปิดคลุม
ชั้นนี้บาง ๆ ด้วยปุ๋ยสำเร็จรูปหรือดินสวนที่ดี ทั้งหมดนี้
คือชั้นที่สอง
ต่อมาเพิ่มชั้นวัสดุสีเขียวหนา 10 ซม.ไว้ด้านบน
เพิ่มชั้นวัสดุสีน้ำตาลและสีเขียวสลับกันไปจนกว่าถังจะ
เต็ม

ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 14 วันถึง 12 เดือน 
(ขึ้นอยู่กับวัสดุ) เพื่อให้ปุ๋ยหมักเสร็จสมบูรณ์

ปุ๋ยหมักนี้สามารถนำมาใช้กับต้นไม้ที่บ้านหรือใช้เพื่อ
ปรับปรุงดินและเป็นปุ๋ย

สิ่งที่ใส่ลงในถัง

10cm

10cm

10cm

เนื้อสัตว์ & กระดูก
ไก่ & ปลา
ขยะอาหารที่มีไขมันสูง
ไข่ทั้งใบ
ผลิตภัณฑ์นม
อุจจาระคน & สัตว์
วัชพืชที่เป็นอันตราย
ไม้ที่ผ่านกระบวนการ

•

•

•

•

•

•

•

•

ใบไม้ กิ่งไม้ & ฟาง
เศษกระดาษ & กระดาษ
แข็ง 
(หลีกเลี่ยงกระดาษมันเง
าและกระดาษที่มีสีเยอะ) 
เปลือกไข่
ถุงชา
เศษไม้

วัสดุสีน้ำตาล”

•

•

•

•

•

ผัก & เปลือกและเนื้อผลไม้
หลังจากคั้นน้ำ
ขนมปังเก่า โดนัท คุ้กกี้ แครก
เกอร์ แป้งพิซซ่า ก๋วยเตี๋ยว
ผงกาแฟ
กินพืชใบเขียว
ธัญพืช (ปรุงสุก หรือ ดิบ): 
ข้าว...

“วัสดุสีเขียว”

•

•

•

•

•

สิ่งที่ไม่ใส่ลงในถัง
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การหลีกเลี่ยงมลภาวะในดินและในน้ำ •

1. ไขมันจากห้องครัว 

เหตุการณ์การอุดตันและมลภาวะที่เกี่ยวกับไขมัน น้ำมันและคราบมันในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น และการแยกไขมันคือ
ข้อบังคับในร้านอาหารในบางประเทศ ถังดักไขมันคือกล่องธรรมดาที่แยกไขมันออกจากน้ำเสีย เป็นการลดปริมาณไข
มันและอนุภาคที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำหลักและป้องกันการอุดตันและมลภาวะ ไขมันควรได้รับการรวบรวมโดย
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นประจำ

นอกจากนี้น้ำมันประกอบอาหารที่ไม่ได้ผสมรวมกับน้ำควรถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง

อ่างล้างจาน

ทางเข้าแท็งก์ปฐมภูมิ ทางเข้าแท็งก์ทุติยภูมิ

แท็งก์ปฐมภูมิ แท็งก์ทุติยภูมิ

ท่ออากาศ

ท่อออก

ท่อเข้า

ไขมัน
ตัวเปลี่ยนทิศการไหล

ระดับของเหลวปกติ

ท่อข้ามอาหารที่เป็นของแข็ง

ตัวอย่างถังดักไขมัน

2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

พื่อสุขอนามัยและสุขภาพของร่างกาย (Cleaning, sanitary and body hygiene products)
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยมากมายมีสารเคมีอันตราย สารมลพิษ สารกันบูด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งโลกและสุขภาพ
ของผู้ใช

ให้เลือกใช้ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยร่างกายแบบอินทรีย์และเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมสำหรับแขก นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นมากมายที่ทำได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น ใช้น้ำส้มสายชูเป็น
สารฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้คือสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพนักงาน แขกและสิ่งแวดล้อม

วิธีการที่เป็นมิตรกับธรรมชาตินี้ยังสามารถนำมาใช้กับสระว่ายน้ำได้ โดยการใส่เกลือลงไปในสระแทนการใช้คลอรีน 

ขยะและมลภาวะ
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้มั่นใจถึงความรู้สึกสบายและการปกป้องสุขภาพของแขกและพนักงาน Novotel 
Saigon Centre (http://www.novotel-saigon-centre.com) ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขอนามัยและการทำความ
สะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำคือผลิตภัณฑ์จากระบบการค้าที่เป็นธรรมและผลิตจาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งหมดที่โรงแรมใช้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการทั้งสองอย่างนี้คือส่วนหนึ่งของข้อบังคับของโครงการ Planet21 ของ AccorHotels สำหรับการรับผิดชอบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: การอนุรักษ์น้ำของทะเลสาบอีนเล่ (Inle Lake)
ในภูมิภาคทะเลสาบอีนเล่ (เมียนมาร์) การเติบโตของการท่องเที่ยวและการเกษตรได้ทำให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวมี
จำนวนมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ไม่เคยเป็นปัญหาเมื่อจำนวนประชากรแถบ
ทะเลสาปยังมีจำนวนไม่มาก แต่ ณ ปัจจุบันกลับไม่สามารถรับมือกับการขยายตัวนี้ได้ บ่อยครั้งที่น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด
ไหลกลับไปสู่ทะเลสาปโดยตรง
The Inle Heritage Foundation (http://inleheritage.org/en/home) คือมูลนิธิที่ดูแลกิจการต่าง ๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร
และสถานศึกษาด้านการให้บริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ASSET-H&C ซึ่งอยู่ที่ใจกลางทะเลสาบอี้นเล่ ได้พัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาสำหรับน้ำเสียในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งฝังอยู่ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  โดยน้ำเสียจะไหลไปจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วน
หนึ่งตามแรงโน้มถ่วง และปลอดภัยโดยผ่านต้นไม้และจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ในต้นไม้นั้น
แนวทางนี้นำเสนอรูปแบบที่ยั่งยืนสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทะเลสาบเพื่อให้สามารถจัดการกับน้ำเสียได้
อย่างเหมาะสม ระบบนี้มีราคาไม่แพง การบำรุงรักษาต่ำ ไม่ใช้สารเคมีและไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

3. ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้ปุ๋ยหมัก (ที่คุณทำเองหรือจากองค์กรภายนอก) เป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ และใช้สารขับไล่ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่น 
น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้สำหรับไล่ยุ่งและ/หรือใช้มุ้งกันยุง
หากยังจำเป็นต้องใช้สารเคมี ให้ลดความถี่การใช้สารเหล่านี้

4. ระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณจะต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้ำเสียที่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณ: น้ำเสียจะไปที่ไหน? น้ำจะถูกบำบัดก่อนปล่อย
สู่ธรรมชาติหรือไม่? คุณสามารถนำน้ำบางส่วนมาใช้ซ้ำในสถานที่ของคุณหลังจากทำการบำบัดได้หรือไม่ (เช่น ใช้
สำหรับกดชักโครก)?
หากไม่มีระบบบำบัดในพื้นที่ใกล้เคียง ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นบำบัดน้ำเสียที่เฉพาะเจาะจงกับโรงแรม ร้านอาหาร
หรือสถานฝึกอบรมของคุณ
ยังมีโซลูชั่นการบำบัดทางธรรมชาติหลายวิธีที่ทำให้คุณมีพื้นที่ว่างเพียงพอ โปรดสอบถามผู้เชี่ยวชาญสำหรับความช่วย
เหลือใด ๆ 
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การบรรเทาปัญหาและการปรับตัว
โดย ใช้  
• การขนส่งสีเขียว
• สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ
• การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ
• การเพิ่มคุณสมบัติการซึมผ่านได้ของสถานที่ 
    (site perviousness) ให้มากที่สุด
• การจำกัดปรากฏการณ์เกาะความร้อน

การบรรเทาปัญหาและการปรับตัว โดยใช
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18 http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism, เข้าถึงเมื่อ 12/04/2018.

ปัญหาคืออะไร?
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษยชาติ เนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งยังเป็นการเพิ่มภาวะเรือนกระจก
และนำไปสู่ภาวะโลกร้อน
เราสามารถเห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้จากรูปแบบของพายุที่รุนแรงมาก
ขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น น้ำท่วมและภัยแล้งที่บ่อยขึ้น และปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่รุนแรง
อื่น ๆ  นี่คือเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบที่ตามมา

ทำไมเราควรให้ความสำคัญ?
การท่องเที่ยวคือภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
เป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่สุดต่อผลกระทบที่ตามมา ในความเป็นจริง ตามที่ 
UNWTO ระบุไว้ “สภาพภูมิอากาศคือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว และโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวชายหาด ธรรมชาติและกีฬาฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศและรูปแบบสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงในจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวและประเทศที่สร้างนักท่องเที่ยวสามารถส่งผลก
ระทบที่สำคัญต่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและการตัดสินใจในการเดินทางของพวกเขา รูป
แบบความต้องการและกระแสนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจะมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและต่อ
ชุมชนท้องถิ่น และยังส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  เช่น การเกษตร หัตถกรรม หรือการก่อสร้าง”[ 
http://sdt.unwto.org/en/content/climate-change-tourism, เข้าถึงเมื่อ 12/04/2018.]
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ดำเนินงานในภาคการท่องเที่ยว 
นอกจากการใช้พลังงานโดยตรงแล้ว อุตสาหกรรมการให้บริการและการจัดเลี้ยงสามารถใช้มาตรการ
อื่น ๆ เพื่อลดการปล่อย GHG (มาตรการบรรเทา) ซึ่งในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมนี้ควรเตรียมตัว
และเพิ่มการป้องกันต่อภัยธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากรและทางการเงิน (มาตรการปรับตัว)
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการลดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมการให้บริการและการจัดเลี้ยง รวมถึงลดความเสี่ยงที่พวกเขาจะได้รับเนื่องจากภาวะโลกร้อน
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การขนส่งสีเขียว (Green transportation) •

การขนส่งคือกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรถยนต์ เรือ รถไฟและ
เครื่องบิน

ในระดับโรงแรม ร้านอาหารหรือสถานศึกษาด้านการให้บริการ ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากการขนส่งสามารถลดลงได้ด้วยการ:
•จัดเตรียมพื้นที่จอดจักรยานที่ครอบคลุมและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
•ติดตั้งสถานีชาร์จยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ
•จัดทำข้อมูลและสิ่งจูงใจให้แขก พนักงานและนักศึกษาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
•จัดทำโครงการการขนส่งส่วนรวม เช่น รถเมล์ระหว่างสถานที่ทำงาน หากอยู่ในที่ห่างไกล
•เลือกการขนส่งสีเขียวในห่วงโซ่อุปทานและในระหว่างการดำเนินงาน (ผู้จัดจำหน่ายใช้การขนส่งสีเขียว อาหารที่ผลิตส่งมอบโดยใช้
จักรยานหรือยานพาหนะไฟฟ้า เป็นต้น)
•ทำให้แขกชื่นชอบ “การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (Slow travel)” ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบนี้สนับสนุน
การใช้งานขนส่งส่วนรวม เช่น รถไฟ รถเมล์ รถยนต์แบบแชร์ที่นั่ง เป็นต้น แทนการขึ้นเครื่องบิน 

สารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ •
สารทำความเย็นคือสารประกอบที่ปกติจะพบในสภาวะของเหลวหรือก๊าซ สารนี้ดูดซับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ในทันที และสามารถ
ให้ความเย็นหรือปรับอากาศได้เมื่อรวมกับส่วนประกอบอื่น ๆ  เช่น คอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย
ประเภทของสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ
อันที่จริงแล้วสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโดยการเพิ่มภาวะโลกร้อนหรือการทำลายชั้น
โอโซน
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เครื่องปรับอากาศเกือบทั้งหมดใช้คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เป็นสารทำความเย็น ปัจจุบันระบบ
ปรับอากาศส่วนใหญ่ใช้ฮาโลจิเนทเตท คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs เช่น R-22) เป็นสารทำความเย็น แต่สารเคมีทั้งสองชนิดก็
เป็นสารทำลายชั้นโอโซน       และมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP)       สูง 
สารทำความเย็นชนิดอื่น ๆ  เช่น HFCs หรือ HFOs มีค่าศักยภาพในการทำลายชั้นโอโซน (ODP)       เป็นศูนย์ แต่ก็ยังคงมีค่าศักยภาพใน
การทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) สูง ดังนั้นในการเลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสม ควรมีต้องเลือกระหว่าง ODP และ GWP (a 
trade-off should be adopted between ODP and GWP)

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: จากอาหารสู่พลังงานสะอาด

ในกัมพูชา องค์กรเพื่อสังคม Naga Earth (https://www.nagaearth.org) รีไซเคิลน้ำมันประกอบอาหารจากโรงแรมและ
ร้านอาหารเพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซลและสบู่ ไบโอดีเซลเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเนื่องจากมันไม่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากนักเมื่อถูกเผา (เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงแบบเดิม ไบโอดีเซลปล่อยไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 90% ปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 50% และไม่ปล่อยซัลเฟต) ดังนั้นเชื้อเพลิงสะอาดนี้จึงถูกขายที่ราคาตลาดในท้องถิ่นเพื่อไป
ใช้ในการขนส่งหรือเติมเครื่องปั่นไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้นระบบนี้ยังทำให้มั่นใจว่าน้ำมันที่ใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมการจัด
เลี้ยงจะไม่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติหรือนำมาใช้ซ้ำโดยผู้ขายอาหารรายอื่น ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยสูง เพื่อให้
สามารถรีไซเคิลได้มากที่สุด Naga Eath กำลังผลิตภัณฑ์สบู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกลีเซอรีนที่แยกออกจาก
ปฏิกิริยาเชื้อเพลิงชีวภาพ พวกเขานำสบู่นี้ไปเสนอให้กับผู้สนับสนุน และในไม่ช้าจะสามารถนำไปแจกจ่ายอย่างกว้าง
ขวางให้กับเด็ก ๆ ผ่านโครงการด้านสุขอนามัยของ NGOs ที่เข้าร่วมโครงการ
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ชื่อของสารทำความ
เย็นที่ใช้มักระบุอยู่ใน
ข้อมูลทางเทคนิคบน
ชุดอุปกรณ์ภายนอก
อาคารของเครื่องปรับ

อากาศ

การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ •

1. เกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ

เมื่อทำการเลือกผลิตภัณฑ์และการบริการจากผู้จัดจำหน่ายภายนอก ผู้ดำเนินงานด้านการให้บริการและการจัดเลี้ยงทำให้ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (และสังคม) ของพวกเขาดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ตามความจริงแล้วการที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาว่ามีความรับผิดชอบต่อ
โลกและมนุษย์มากขึ้นหรือน้อยลงนั้น ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ผลิตภัณฑ์และการบริการเหล่านี้เดินทางไปยังผู้ใช้งานปลายทาง เงื่อนไขการ
ใช้งานของผู้จัดทำผลิตภัณฑ์และการบริการ และขึ้นอยู่กับสถานที่ที่สินค้าและการบริการจะไปอยู่เมื่อใช้งานแล้ว 

ดังนั้นการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบจึงหมายถึงการมีแนวทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการโดยการพิจารณาต้นทุนตลอด
วงจรชีวิต life-cycle costing       ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งหมายถึงการศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้:
•ผลิตภัณฑ์หรือการบริการผลิตจากอะไร (วัตถุดิบ) ?
•เงื่อนไขที่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการถูกจัดทำขึ้นคืออะไร (เงื่อนไขการใช้งาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ...) 
•ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมาจากที่ไหนและมาอย่างไร?
•มีบรรจุภัณฑ์หรือไม่? อย่างไร? บรรจุภัณฑ์จำเป็นหรือไม่
•จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างไร? อายุการใช้งานเป็นอย่างไร?
•วิธีในการกำจัด? สามารถใช้ซ้ำและจะใช้ซ้ำได้หรือไม่? สามารถรีไซเคิลและจะรีไซเคิลได้หรือไม่?

และสิ่งที่สำคัญที่สุด การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบควรมีการประเมินว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการจำเป็นจริง ๆ หรือไม่ หรือ
อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ – ตามกฏ “ปฏิเสธ/ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล” 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทำความเย็น – ข้อมูลสำหรับโรงแรม Susanne Becken and Katja Becken, 
Griffith University, 2015. เข้าถึงเมื่อ 16/04/2018.
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2016/03/Greenhouse-gas-emissions-from-refrigerantsfinal.pdf

การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ Green Hotelier, 2012.
เข้าถึงเมื่อ16/04/2018.
http://www.greenhotelier.org/our-themes/responsible-procurement

เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องใช้สารทำความเย็น
ประเภทเดียว ดังนั้นเมื่อคุณกำลังจะซื้อเครื่องปรับ
อากาศ คุณจำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบ สารทำความ
เย็นต่อไปนี้ 
(เรียงจากสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดไปหาน้
อยที่สุด) ควรถูกนำมาใช้แทน R-22 :
•CO²
•R-290 หรือ R-600A
•R-32
•R-134A
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ตัวอย่างด้านการให้บริการ: กินอาหารท้องถิ่น คิดเพื่อโลก
บนเกาะตอนใต้ของฟู้โกว๊ก (เวียดนาม) La Veranda Resort Phu Quoc (http://www.laverandaresorts.com) ทำฟาร์ม
ออแกนิคขนาด 1,000 ตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการผักและสมุนไพรสดของร้านอาหารของโรงแรม
โรงแรมผลิตยาฆ่าแมลงและปุ๋ยด้วยตัวเอง โดยไม่ใส่วัสดุสังเคราะห์ในทุกกระบวนการภายในฟาร์ม พืชชนิดต่าง ๆ ที่มี
คุณสมบัติกำจัดแมลงถูกนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นยาฆ่าแมลงแบบอินทรีย์ซึ่งปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการ
เติมปุ๋ยให้ดิน โรงแรมใช้อาหารเลือด (ผงแห้งที่ทำจากเลือดสัตว์) กากน้ำตาล (จากอ้อย) และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินคือผลผลิตของกระบวนการทำปุ๋ยหมักโดยใช้หนอนแดง: เศษขยะจากห้องครัว ขยะสีเขียว/จากสวน 
และมูลวัวถูกนำมารีไซเคิลเป็นวัสดุฐานและถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยด้วยหนอน เทคนิคและแนวทางปฏิบัติในการปลูก
พืชหมุนเวียนนี้ทำให้ดินมีคุณภาพดีและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ฟาร์มนี้ลดน้ำต้นไม้โดยใช้ระบบรดน้ำเหนือศีรษะที่จะจ่ายน้ำในปริมาณที่พอเหมาะกับพืชผักและป้องกันการให้น้ำมาก
เกินไป และพืชแต่ละชนิดจะได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมตามความลึกของราก การใส่ปุ๋ยให้ดินเป็นการลดความ
ต้องการน้ำของพืช
ระบบดังกล่าวนี้สร้างประโยชน์มากมายให้กับรีสอร์ท ซึ่งประกอบด้วย:
•การลดค่าใช้จ่ายนำเข้า
•การผลิตสมุนไพรและผักสดให้กับร้านอาหาร
•การลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะจากสวนและขยะอาหาร
ทั้งนี้ผลกระทบของการทำฟาร์มแบบออแกนิคดังกล่าวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นไปในทางบวกเป็นอย่างมากอีกด้วย 
เนื่องจากทำให้ดีมีคุณภาพมากขึ้น ลดก๊าซเรือนกระจก และลดขยะจากสวนและขยะอาหาร La Veranda Resort Phu 
Quoc เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบจัดหาอาหารที่ยั่งยืนนี้ด้วยการห้ามใช้ปลาที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 6 ชนิดตาม
แนวทางปฏิบัติสากลของ AccorHotels (ฉลามสายพันธุ์เฉพาะ, ปลากระเบน, ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน, ปลาเก๋า, 
ปลาสเตอร์เจียนและปลาไหล) นอกจากนี้ยังมีอีก 16 สายพันธุ์ที่ควรหลีกเลี่ยงในเอเชียซึ่งควรแจ้งไปยังพนักงาน

2. ในการผลิตอาหาร

การบริการอาหารและเครื่องดื่มคือหัวใจของอุตสาหกรรมการให้บริการและการจัดเลี้ยง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียม โดยพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในความเป็นจริงแล้ว แม้แต่อาหาร
ก็มีสิ่งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางและได้รับการผลิตโดย
ใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยแตกต่างกันไป

ดังนั้นมาตรการในการจำกัดสิ่งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมผ่านการจัดหาวัตถุดิบจึงอาจประกอบด้วย: 
•การปรับเมนูในโรงอาหารและร้านอาหารตามความพร้อมของผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล
•การเลือกผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กว่า
•การเลือกรับผลิตภัณฑ์จากการผลิตทางการเกษตรหรือวิธีการจับปลาที่ยั่งยืน
•การปลูกผักแบบอินทรีย์และ/หรือสวนสมุนไพรสำหรับห้องครัว
•การให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล โดยการห้ามไม่ให้มีสายพันธุ์
เหล่านี้ในเมนูของร้านอาหาร

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวยังช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และทำให้ลูกค้าและผู้ใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความพึง
พอใจ
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Ratilanna Riverside Spa Resort Chiang Mai (http://www.ratilannachiangmai.com) ซึ่งอยู่ในภาคเหนือของไทย มี
ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหารและการบริการผ่านทางนโยบายการจัดหาที่มีความรับผิด
ชอบ: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดทำการ โรงแรมตัดสินใจซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งก็คือเนื้อหมู ไก่ ผักและผล
ไม้ ในการดำเนินการนี้ ทีมงานได้สำรวจผู้จัดจำหน่ายและได้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตขึ้นในท้องถิ่น จากการ
รายงานของโรงแรม การซื้อผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้ประมาณ 30%! แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น (เช่น เนื้อวัวหรือปลา) ทางโรงแรมได้จัดทำแนวทางที่เข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านสิ่ง
แวดล้อมที่ครอบคลุมของโรงแรม ผู้จัดจำหน่ายที่ทำสัญญากับทางโรงแรมสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมีนโยบายด้านสิ่ง
แวดล้อม กล่าวคือ พวกเขาไม่ควรใช้สารเคมีหรือสารเร่งการเติบโตสำหรับวัวหรือปลา และกระบวนการผลิตของผู้จัดจำหน่าย
ไม่ควรทำลายสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะทางน้ำหรืออากาศ

ตัวอย่างด้านการให้บริการ: สัมผัสแห่งท้องถิ่นเพื่อสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
Amanjaya Pancam Suites Hotel (http://www.amanjaya-suites-phnom-penh.com) ในเมืองพนมเปญ (กัมพูชา) ทำงาน
ร่วมกับช่างฝีมือท้องถิ่นและใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เพื่อประดับและตกแต่งห้องจำนวน 21 ห้องของโรมแรมและพื้นที่ส่วน
กลาง ทางเลือกที่โรงแรมเลือกนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความตั้งใจที่จะสร้างสไตล์ที่ไม่เหมือนใครให้โรงแรม และเป็นความ
ต้องการของทีมผู้บริหารในการส่งเสริมงานฝีมือและความรู้ในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์และไม้ปาร์เก้ทั้งหมดถูกผลิต
ถึงเมื่อ 15 ปีก่อนจากไม้เนื้อแดงในท้องถิ่น (ก่อนปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหญ่) ผ้าไหมกัมพูชาสามารถพบได้ในของ
ตกแต่งหลากหลายประเภท เช่น หัวเตียง ปลอกหมอน ผ้าม่านหรือโคมไฟ
ของตกแต่งทุกรุ่นผลิตโดยช่างอิสระและคนงาน ซึ่งเลือกผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสีของห้องแต่ละห้อง เศษผ้าไหมถูกนำมาทำ
กระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเครื่องเป่าผม นอกจากนี้โรงแรมยังมีงานศิลปะมากมาย (ประติมากรรมไม้, ภาพวาดแบบดั้งเดิม, 
เครื่องปั้นดินเผา ...) ที่ทำขึ้นโดยผู้ผลิตในท้องถิ่นและส่งเสริมองค์ประกอบและสไตล์การตกแต่งแบบกัมพูชาดั้งเดิม
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต้องการการบำรุงรักษาและดูแลเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม แต่
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังมีข้อดีมากมาย: ซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย ราคาถูกกว่า ปรับแต่งได้ง่าย (สีและรูปร่าง) สามารถ
ทำจำนวนน้อย ๆ หรือทำชิ้นเดียวได้... ซึ่งข้อดีทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้การปรับแต่งห้องแต่ละห้องสะดวกขึ้นและโรงแรมมีความ
กลมกลืนกันมากขึ้น

3.  ในกิจกรรมการให้บริการ

สำหรับโรงแรมก็เช่นกัน แหล่งที่มาและกระบวนการผลิตของผู้จัดจำหน่ายเป็นเรื่องสำคัญ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางอย่าง
สำหรับต้อนรับแขกในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: 
•เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยช่างฝีมือท้องถิ่น ใช้วัสดุในท้องถิ่น ซึ่งเติบโตอย่างยั่งยืน
•สำหรับผ้าปูที่นอนและผ้าอื่น ๆ  (เครื่องแบบ ผ้าม่าน พรม) เลือกใช้สิ่งทอธรรมชาติ (เช่น ฝ้าย หรือ ลินิน)
•หากทำได้ ให้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่และวัสดุรีไซเคิล (เช่น ห้องน้ำขนาดเล็กและเฟอร์นิเจอร์ของ
ห้อง

หัวเตียงแบบสั่งทำซึ่งผลิตจากไม้เนื้อ
แดงและผ้าไหมดิบ เข้าคู่กับหมอน

โคมไฟ “ดอกบัว” เข้ากันกับหมอน
ที่ผลิตจากผ้าไหมดิบซึ่งเป็นแบบสั่ง

ทำพิเศษ

มุมมองห้องทั้งห้อง: ภาพวาดของศิลปะ
ท้องถิ่นใต้กระจก กล่องจากผักตบชวา 

ผ้ามัดหมีจากจังหวัดตาแกว
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การเพิ่มคุณสมบัติการซึมผ่านได้ของสถานที่ (site perviousness) ให้มากที่สุด •

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พายุและน้ำท่วมมีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การ
เพิ่มความสามารถในการแทรกซึมของสถานที่ให้ได้มากที่สุดคือสิ่งสำคัญในการลดน้ำท่วมในพื้นที่และลดผลกระทบจากน้ำใต้ดิน

วิธีหนึ่งในการเพิ่มคุณสมบัติการซึมผ่านได้ของสถานที่ (site perviousness)       ให้มากที่สุดคือการลดพื้นผิวแข็ง และในกรณีที่จำเป็น
ต้องมีพื้นผิวแข็ง ให้ใช้วัสดุพื้นผิวที่มีคุณสมบัติการซึมผ่านได้จะทำให้น้ำเคลื่อนที่ผ่านวัสดุนี้

ตัวอย่างของพื้นผิวที่มีคุณสมบัติการซึมผ่านได้ ประกอบด้วย (ดูภาพด้านล่าง ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน)
•การคลุมดินด้วยพืชอย่างหนาแน่น (Densely vegetated groundcover)
•กรวดอิสระ (Unbound gravel)
•บาทวิถีแบบตารางเปิด (Open-grid pavement)

การจำกัดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island effect) •
วัสดุที่ใช้ในพื้นที่เขตเมืองมักจะดูดซับและค่อย ๆ แผ่พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดภูมิอากาศเฉพาะพื้น (microclimate) ที่ซึ่งมีความร้อน
มากกว่า ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (HIE)       และปรากฏการณ์นี้จะเข้าไปเพิ่มอุณหภูมิให้สูงข้นอีก จากที่
อุณหภูมิสูงขึ้นอยู่แล้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

ระบบบาทวิถีแบบตารางเปิด (Open-grid pavement) (ตามภาพด้านบน) พื้นที่เพาะปลูกและต้นไม้จะช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อน (HIE)และเพิ่มความรู้สึกสบายให้กับลูกค้าและตัวผู้ใช้เอง 
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อภิธานศัพท์และคำย่อ
•ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance)(COP): ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศสามารถวัดได้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ (Coefficient of Performance)(COP) ค่า COP เท่ากับพลังงานความเย็นที่ให้หารด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ค่า COP ที่สูงกว่าหมายถึงระบบ
ปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากกว่า

•ประสิทธิภาพ: เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพ กระบวนการจำเป็นต้องใช้กำลังไฟฟ้าจำนวนน้อยที่สุดเพื่อสร้างกำลังของผลผลิตให้ได้จำนวนมากที่สุด 
สำหรับเครื่องปรับอากาศ อินพุตคือกำลังไฟฟ้าและเอาท์พุตที่ได้คือความเย็น

•ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP): ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับปริมาณความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่
ถูกดักจับไว้ในบรรยากาศโดยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเวลาที่อยู่นิ่งในชั้นบรรยากาศ 

•ก๊าซเรือนกระจก (GHG): ก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซในชั้นบรรยากาศที่ดูดซับและปล่อยพลังงานจากการแผ่รังสีในช่วงอินฟราเรดความร้อน 
กระบวนการนี้คือสาเหตุพื้นฐานของภาวะเรือนกระจก

•ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (HIE): วัสดุที่ใช้ในพื้นที่เขตเมืองมักจะดูดซับและค่อย ๆ แผ่พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดภูมิอากาศเฉพาะพื้น 
(microclimate) ที่ซึ่งมีความร้อนมากกว่า ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (HIE) ในตัวเมือง

•ค่าใช้จ่ายตลอดอายุ: ค่าใช้จ่ายตลอดอายุคือเทคนิคในการวิเคราะห์ว่าการซื้อการบริการหรือสินค้านั้นมีความรับผิดชอบหรือไม่ โดยการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว “ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงสุดท้าย”

•กำลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างต่อพื้นที่ (LPD): กำลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างต่อพื้นที่ คือ ผลรวมพลังงานของไฟส่องสว่างทั้งหมดในพื้นที่หารด้วย
ขนาดพื้นที่ ซึ่งมีหน่วย W/m2

•สารทำลายชั้นโอโซน: สารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมีศักยภาพที่สำคัญในการทำลายชั้นโอโซน สารดังกล่าวมักนำมาใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับ
อากาศ ใช้ในการซักแห้ง อยู่ในสารตัวทำละลายในการทำความสะอาด เป็นต้น

•ค่าศักยภาพในการทำลายชั้นโอโซน (ODP): ระดับในการย่อยสลายทางทฤษฎีของสารที่ทำให้เกิดชั้นโอโซน ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องโลกจากรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ และทำให้มนุษย์อาศัยบนโลกได้ การทำลายชั้นโอโซนเกิดขึ้นจากสารได้เข้าไปทำลายก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศ

•ระยะเวลาคืนทุน: ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการได้รับต้นทุนในการลงทุนกลับคืนมา ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนหรือโครงการที่กำหนดคือปัจจัย
สำคัญในการตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือดำเนินโครงการหรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนานกว่ามักจะไม่เป็นที่ต้องการสำหรับการลงทุน

•สารทำความเย็น: สารทำความเย็นคือสารประกอบที่ปกติจะพบในสภาวะของเหลวหรือก๊าซ สารนี้ดูดซับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ในทันที และ
สามารถให้ความเย็นหรือปรับอากาศได้เมื่อรวมกับส่วนประกอบอื่น ๆ  เช่น คอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย

•คุณสมบัติการซึมผ่านได้ของสถานที่ (site perviousness): คุณสมบัตินี้คือความสามารถของสถานที่ในการปล่อยให้น้ำแทรกซึมลงสู่ดิน การเพิ่ม
ความสามารถในการแทรกซึมของสถานที่ให้ได้มากที่สุดคือสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและลดน้ำท่วมในพื้นที่

•ความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากแสงอาทิตย์ (Solar heat gain): การเพิ่มขึ้นของพลังงานความร้อนในพื้นที่ว่าง วัตถุ หรือโครงสร้างเนื่องจากมีการดูดซับ
พลังงานจากดวงอาทิตย์

•ฉนวนความร้อน: ฉนวนความร้อนคือคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้เพื่อบรรยายผลิตภัณฑ์ที่ลดการสูญเสียหรือการเพิ่มความร้อนโดยทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวาง
ระหว่างพื้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นอย่างมาก (ตัวอย่างเช่น ภายในและภายนอก)
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ตัวสะท้อนแสง:  © Sarawut Muensang/Shutterstock.com
เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว:  © Pixabay.com
สวิตช์จับเวลาแบบควบคุมโดยผู้ใช้: © KVDP [โดเมนสาธารณะ], t! Wikimedia Commons
สวิตช์คีย์การ์ดและตัวล็อค:  © ABB Photo/Shutterstock.com
ชุดอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องปรับอากาศบริเวณหน้าอาคาร: © Artelia
ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (กล้องปกติและกล้องอินฟราเรด): © Artelia
ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์: © Artelia
การ์ด Green Earth: © The Rembrandt Bangkok
ตัวอย่างระบบน้ำหยด: © AJCespedes/Shutterstock.com
ตัวอย่างหัวฉีด: © Pixabay.com
BUFFET: © PATA
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น: © Amanjaya Pancam Suites 
การคลุมดินด้วยพืชอย่างหนาแน่น (Densely vegetated groundcover): © Artelia
กรวดอิสระ (Unbound gravel): © Immanuel Giel [โดเมนสาธารณะ], จาก Wikimedia Commons
บาทวิถีแบบตารางเปิด (Open-grid pavement): © Pixabay.com
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ภาพประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดออกแบบโดย © Lan Nguyên (lannguyen1308@gmail.com)



คู่มือนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาเมียนมา กัมพูชา ภาษาไทย
และภาษาเวียดนาม โดยได้รับความร่วมมือจาก

คู่มือด้านสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ จัดพิมพ์
โดยสมาคมกิจการเพื่อสังคมแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการฝึก
อบรมด้านการให้บริการ

และการร่วมมือของ    

โดยการสนับสนุนจาก และ 

และ 
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นิทานสร้างแรงบันดาลใจส่งท้ายคู่มือด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ 
(Eco-Guide) และมาเริ่มลงมือกัน!

เรื่องของฮัมมิ่งเบิร์ดคือเรื่องเกี่ยวกับป่าขนาดใหญ่ที่กำลังถูกกลืนกินด้วย
ไฟป่า

สัตว์ในป่าทุกตัวหนีรอดออกมาและเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เมื่อพวกมัน
มองเห็นไฟที่กำลังเผาไหม้ป่า พวกมันรู้สึกหนักอึ้ง ไร้ซึ่งพลัง เว้นแต่เจ้า

ฮัมมิ่งเบิร์ดตัวน้อยตัวนี้
เจ้านกพูดว่า “ฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับไฟนี้”

จากนั้นมันก็บินไปยังแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดและนำน้ำหยดขึ้นมา หยดลงไป
บนกองไฟ บินขึ้นและลง ขึ้นและลง ขึ้นและลง... อย่างเร็วที่สุดเท่าที่มัน

จะทำได้
ในระหว่างนั้น สัตว์อื่น ๆ ทั้งหมด – ตัวที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ๆ  เช่น 

ช้าง ที่มีง่วงขนาดใหญ่ซึ่งสามารถขนน้ำมาได้มากกว่ามาก ๆ  – กลับยืน
อยู่เฉย ๆ  ไม่ช่วยเหลือ และพูดกับเจ้าฮัมมิ่งเบิร์ดว่า: “เจ้านก เจ้าคิดว่า
เจ้าจะช่วยอะไรได้? เจ้าตัวเล็กเกินไป! ไฟนี่มันใหญ่มาก ๆ ! ปีกเจ้าก็เล็ก
นิดเดียว แล้วจงอยปากเจ้าก็เล็กมาก ๆ  เจ้าทำได้แค่นำน้ำหยดเล็ก ๆ ไป

ดับไฟในแต่ละครั้งเท่านั้น”

แต่เนื่องจากพวกสัตว์ยังคงทำให้มันเสียกำลังใจ มันจึงหันไปทางสัตว์
เหล่านั้นอย่างไม่รีรอ แล้วบอกสัตว์เหล่านั้นว่า:

“ฉันจะทำดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้.”
โดย ศาสตราจารย์ Wangari Maathai

ผู้ก่อตั้ง Green Belt Movement
และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพป ี 2004

THE HUMMINGBIRD


