


   วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.30 น. มูลนิธิใบไมเขียว รวมกับ 5 องคกร
ชั้นนำของไทยที่รวมกอตั้งมูลนิธิฯ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปานครหลวง สมาคมโรงแรมไทย และสมาคม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ลงนามขอตกลงความรวมมือเพื่อสรางสรรคกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยให
มีความยั่งยืน

   ภายในงาน คุณชัชวาล ศุภชยานนท 
รองประธาน และประธานคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว 
มูลนิธิใบไมเขียว กลาวเปดงานโดยพูดถึง
ความเปนมาของมูลนิธิใบไมเขียว และจุด
ประสงคหลักของการจัดงานในครั้งนี้
   มูลนิธิใบไมเขียวไดเริ่มดำเนินการขึ้น 
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม มุงเนนการ 
ใชพลังงาน รวมถึงการใชทรัพยากรธรรม-
ชาติอยางรูคุณคา ภายใตแนวคิดหลักของ
กรรมการสงเสริมกิจกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อ
การทองเที่ยว (BEPTA) ที่วา “รูประหยัด
รักษาสิ่งแวดลอม” อีกทั้งความรวมมือดังกลาว
ไดจัดขึ ้นภายใตวัตถุประสงคหลักของ
มูลนิธิใบไม คือ การสรางมาตรฐาน “โรงแรม
ใบไมเขียว” ใหประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม โดยความรวมมือในครั้งนี้จะเปน
การตอบรับกระแสการทองเที่ยวในปจจุบัน
ซึ่งมีแนวโนมใสใจตอสงแวดลอมเปนหลัก
   ในปจจุบัน กระแสการทองเที่ยวที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมตองรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงของกระแสการทองเที่ยวโลกที่จะมีขึ้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก รัฐวิสาหกิจ 3 ยักษใหญ ผูคร่ำหวอด
ดานการใชทรัพยากรพลังงาน คือ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย และน้ำคือการ
ประปานครหลวงของประเทศไทย และผูที่
มีบทบาทดานการสงเสริมการทองเที่ยว คือ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดรวมกับ
หนวยงานเอกชน คือสมาคมโรงแรมไทย 
และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม จับมือ
เพื่อสรางสรรค กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และการสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยตอไป
   ที่สำคัญคือการไดรับการยอมรับเรื่อง
มาตรฐานใบไมเขียวที่เปนสวนที่สงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยวดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย และเปนที่ประจักษวากวา 10 ป
ที่ผานมา ความรวมมือขององคกรรวมกอตั้งมี
ความเหนียวแนนและมุงมั่นที่จะพัฒนาการ
ทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอมอยางแทจริง นอกจากนี้
คุณชัชวาล ศุภชยานนท กลาวอีกวา นับไดวา
เปนฤกษดีที่ 6 องคกรมารวมตัวกัน เพื่อ
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื ่อ
สรางสรรคกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมตอไป
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1 ผูรวมกอตั้งมูลนิธิใบไมเขียว
   6 องคกร ลงนามในสัญญา MOU
2 ผูแทนจากสมาคมโรงแรมไทย
  และมูลนิธิใบไมเขียว ลงนามเปนพยาน
3 ผศ.ดร สุวิทย ยอดมณี ประธานมูลนิธิ
  ใบไมเขียว ใหสัมภาษณกับนักขาว
4 คณะทำงานและกรรมการมูลนิธิใบไมเขียว
  รวมถายภาพกับประธานมูลนิธิใบไมเขียว
5 คุณชัชวาล ศุภชยานนท กลาวเปดงาน
  ลงนามความรวมมือ ระหวาง 6 องคกร 
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Green Leaflet : ทางโรงแรมมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบางหรือไม มีอะไรบาง
Tropicana Hotel : ทางโรงแรมมีการตกแตงโรงแรมดวยพื้นที่สีเขียว ใหมีความรมรื่น เปน
ธรรมชาติเหมาะสมกับการพักผอน นอกจากนี้ยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดอโรมาเพื่อ
เปนการผอนคลายใหแกลูกคา โดยระหวางเดือน มิ.ย.-ต.ค. ของทุกป ทางโรงแรมจะจัด 
package ใหแกลูกคาเมื่อพักกับทางโรงแรม 1 คืน จะมีบริการนวดใหแกลูกคาฟรี 1 ชั่วโมง 
ถือเปนการสงเสริมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของโรงแรม สวนเรื่องอาหารทางโรงแรมก็จัด
อาหารที่สรางเสริมสุขภาพ Healthy Food ตางๆ บริการแกแขกดวย

ขอมูล: สวลักษณ ตั้งนิธิชัย ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 
ภาพประกอบ: www.tropicanathailand.com

Green Leaflet : สาเหตุใดที่ทางโรงแรมเลือกเปน Smoke Free Hotel 100%
Tropicana Hotel : เริ่มจากผูบริหารของโรงแรมเปนผูสูบบุหรี่ แลวเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
เลิกบุหรี่ ทางโรงแรมเลยมีความตื่นตัวที่จะทำใหภายในโรงแรมมีสิ่งแวดลอมที่ปลอดควันบุหรี่ 
ประกอบกับไดมีกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหรี่ฉบับใหมออกมา และไดรับการเชิญชวนจาก
มูลนิธิใบไมเขียวใหเขารวมโครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ: โรงแรมปลอดบุหรี่ ทางโรงแรม
จึงสนใจและยินดีที่จะเขารวมโครงการ เพื่อเปนการสรางเสริมบรรยากาศของโรงแรมใหเปน
พื้นที่ปลอดบุหรี่ เหมาะแกการพักผอนอยางแทจริง อีกทั้งยังสามารถดูแลทำความสะอาด
หองพักไดงายขึ้น โดยไมตองเสียคาใชจายมากเมื่อเปรียบเทียบกับหองสูบบุหรี่

Green Leaflet : ทางโรงแรมประสบปญหาจากการปรับเงินกับลูกคาที่ฝาฝนหรือไม
Tropicana Hotel : เมื่อทางโรงแรมไดเขารวมโครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ: โรงแรม
ปลอดบุหรี่กับมูลนิธิใบไมเขียว ยังไมประสบปญหาที่แขกแอบสูบบุหรี่ภายในหอง เนื่องจาก
พนักงานจะถามแขกกอนทำการ check in แลววาตองการหองพักประเภทใด หองสูบบุหรี่
หรือปลอดบุหรี่ อีกทั้งจะมีเพียงหองสูบบุหรี่เทานั้นที่จะมีที่เขี่ยบุหรี่วางไวบริการ ในขณะที่
หองปลอดบุหรี่จะไมมีที่เขี่ยบุหรี่ไวบริการ เปนการปองกันแขกแอบสูบบุหรี่ภายในหอง 



Green Leaflet: โรงแรมของทานมีจุดเดนหรือจุดขายดานสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
Tropicana Hotel: ทางโรงแรมจะมีจุดเดนที่ความสงบ รมรื่น เปนธรรมชาติ เปนสวนตัว 
หองพักมีสวนที่เชื่อมตอกับสระวายน้ำไดโดยตรง  

Green Leaflet: ในฐานะที่ไดรวมโครงการของมูลนิธิใบไมเขียว ไดประโยชนอยางไร 
Tropicana Hotel: โรงแรมไดประโยชนในสวนของสุขภาพ ทั้งตอพนักงานและแขก
ที่มาพัก เมื่อโรงแรมมีพื้นที่ที่ปลอดบุหรี่มาก ก็สงผลดีตอสุขภาพมากเชนเดียวกัน 
ในสวนของพนักงานก็จะมีสุขภาพที่ดี แขกก็จะไดรับอากาศที่สะอาด สดชื่น เหมาะ
แกการพักผอนอยางแทจริง โรงแรมก็จะไดรับชื่อเสียงที่ดีในการเปนสถานบริการที่
เปนมิตรตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนการประชาสัมพันธโรงแรมในทางที่ดี 

ทายนี้ทางคุณสวลักษณไดฝากขอคิดถึงโรงแรมที่ยังไมไดเขารวม
โครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ: โรงแรมปลอดบุหรี่ วา…
“อยากลัวที่จะเริ่มตนลงมือทำสิ่งที่ดี หากเราเปนผูนำที่ดี ตอมา
ก็จะมีผูตามที่ดีกลับมา ตองคิดวาไมมีอะไรที่ทำไมได และหาก
คุณตองการที่จะพักผอนในโรงแรมที่มีบรรยากาศธรรมชาติ
เปนสวนตัวแลวนั้น อยาลืมที่จะนึกถึงโรงแรมทรอปคานาเปน
สวนหนึ่งที่จะใหการบริการที่ประทับใจแกคุณ”

สวนการปรับนั้นทางโรงแรมยังไมมีนโยบายในการปรับ เพียงแตกรณีที่หากพบแขกสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะ หรือในหองปลอดบุหรี่ ก็จะทำการเช็คหองสูบบุหรี่วาวางหรือไม 
ถาวางก็จะเชิญแขกเขาพักหองพักที่เราจัดไวสำหรับแขกที่สูบบุหรี่ โดยปกติแลวก็จะ
ไมมีการ complain จากแขก เนื่องจากเมื่อทางโรงแรมแจงใหแขกทราบวาเปนนโยบาย
ของทางโรงแรม หรือเปนกฎหมายที่ทางราชการกำหนดไว แขกก็จะเขาใจ และปฏิบัติ
ตามเปนอยางดี

THIPURAI CITY HOTEL
ทิพยอุไร ซิตี้
Tel: 032-533555
www.thipuraicityhotel.com
Prachuabkhirikhan
HYTON LEELAVADEE HOTEL
ไฮยตั้น ลีลาวดี ภูเก็ต
Tel: 076-292091-2
www.hytonleelavadee.com
Phuket
BLISTON SUWAN PARK VIEW
บลิสตัน สุวรรณ ปารค วิว
Tel: 02-6587979
www.blistonresidence.com
Bangkok
THE AMBASSADOR HOTEL 
BANGKOK
แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
Tel: 02-2540444
www.amtel.co.th
Bangkok
REMBRANDT HOTEL
แรมแบรนดท
Tel: 02-2617100
www.rembrandtbkk.com
Bangkok
BEL-AIRE PRINCESS
เบล-แอร ปริ้นเซส
Tel: 02-2534300
www.bel-aireprincess.com
Bangkok
BEST WESTERN PREMIER 
AMARANTH SUVARNABHUMI 
AIRPORT
เบสท เวสเทิรน พรีเมียร 
อมาแรนธ สุวรรณภูมิ แอรพอรต
Tel: 02-3159393
www.amaranthhotel.com
Samutprakarn

SIAM PLACE AIRPORT HOTEL
สยามเพลส แอรพอรต
Tel: 02-7275211-3
www.siamplaceairport.com
Bangkok
ALOHA-VILLA
อโลฮา วิลลา
Tel: 076-345733-42
www.phuket-aloha.com
Phuket
SEEHARAJ HOTEL
สีหราช
Tel: 055-411106, 055-414990-4
www.seeharajhotel.com
Uttaradit
BAAN HAAD NGAM 
BOUTIQUE RESORT & SPA
บานหาดงาม บูติค รีสอรท 
แอนด สปา
Tel: 077-231500-8
www.baanhaadngam.com
Suratthani
KRISDADOI RESORT CHIANG MAI
กฤษดาดอย
Tel: 053-365231-4
www.krisdadoi.com
Chiangmai
CHON INTER HOTEL
ชลอินเตอร
Tel: 038-283111
www.choninterhotel.com
Chonburi
COZY AT TEN
โคซี แอท เท็น
Tel: 02-6533934
www.cozyatten.com
Bangkok

รายชื่อโรงแรมที่เขารวมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่

THE SMALL HOTEL, 
CHIANG MAI
เดอะ สมอลล เชียงใหม
Tel: 053-235866-7
www.thesmallhotelgroup.com
Chiangmai
THE SMALL HOTEL, KRABI
เดอะ สมอลล กระบี่
Tel: 075-661590-2
www.thesmallhotelgroup.com
Krabi
THE GREEN PARK RESORT
เดอะ กรีนพารค รีสอรท
Tel: 038-426356-7, 038-410621-3
www.greenparkpattaya.com
Chonburi
SIX SENSES DESTINATION 
SPA PHUKET
ซิกเซนท เดสทิเนชั่น สปา ภูเก็ต
Tel: 076-371400
www.sixsenses.com
Phuket
HOTEL PETCHKASEM GRAND
เพชร เกษม แกนด
Tel: 044-511274
Surin
KRABI AQUAMARINE RESORT & SPA
กระบี่ อความารีน รีสอรท แอนด สปา
Tel: 0 7566 1577
www.krabiaquamarineresort.com
Krabi

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกใหมไดในฉบับตอไป
>>

คุณสวลักษณ
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บรรณาธิการ อำไพ เวชวิฐาน  
กองบรรณาธิการ นฤมล สังขทอง 
เลขากองบรรณาธิการ ชินวันธ วิลาสินีวรรณ 
การเงิน เยาวลักษณ มั่นคง 
ศิลปกรรม ทิพาพร ติระธนะพิบูลย  
สำนักงาน มูลนิธิใบไมเขียว 
ตึกการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
อาคารหลัง ชั้น 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักมะสัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2652-8321 
โทรสาร 0-2652-8322  
เว็บไซต : www.greenleafthai.org
อีเมล : contact@greenleafthai.org,
greenleafthai@gmail.com
 

Green
Leaf’s
News   มูลนิธิใบไมเขียวไดรับการสนับสนุน

จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ 
GIZ เดินทางไปรวมงาน ITB ณ กรุงเบอร-
ลิน ระหวางวันที่ 9-14 มีนาคม 2554 
โดยมีการนำเสนองานดานรวมกับสมาคม
ธุรกิจทองเที่ยวเกาะชางอพท. โดยมี Roof 
Lounge Talk ณ Thai Pavilion ในวันที่ 
9 มีนาคม 2554 และไดนำเสนอผลงาน
วิชาการเรื่องของเกาะชางและโครงการ
การทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ณ Culture Lounge ในวันที่ 12 มีนาคม 
ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ไดแลกเปลี่ยนและ
นำเสนอผลงานดานการจัดทำมาตรฐาน
โรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย ใหกับผูประกอบการนำเที่ยว
และหนวยงานตางๆ ที่ทราบดวย ทั้งยัง
ไดแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับตลาดการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย 

Green Leaf รวมงาน ITB 2011ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน



    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม มูลนิธิใบไมเขียวจัดงานสัมมนาใหกับโรงแรมในจ.
พังงาและใกลเคียง ณ โรงแรม ลา ฟอรา รีสอรท แอนด สปา มุงเนนเรื่อง
โรงแรมปลอดบุหรี่และโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ โดยมี ดร.จิรพล สินธุนาวา 
อาจารยประจำคณะสิ่งแวดลอม ม.มหิดล เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง 
“สรางเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยโรงแรมปลอดบุหรี่: กลยุทธทางธุรกิจ” 
    ดร.จิรพล สินธุนาวา กลาวถึงพ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 วาสถานที่ที่
เปนพื้นที่สาธารณะจะตองจัดสรรใหเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ หามมิใหมีสิ่งเอื้ออำนวย

มูลนิธิใบไมเขียวจัดสัมมนาใหโรงแรมในพังงาและใกลเคียง เนนโรงแรมปลอดบุหรี่-สรางเสริมสุขภาพ

ในการสูบบุหรี่ อันไดแก กระบะทราย ที่เขี่ยบุหรี่ รวมถึงตองแสดงสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่อยางชัดเจน และจัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่และแสดงปายสูบบุหรี่ไวดวย 
    ดร.จิรพล ยังกลาวเชิญชวนใหโรงแรมที่รวมสัมมนา สมัครรวมโครงการ
โรงแรมปลอดบุหรี่ ซึ่งไมเสียคาใชจายใดๆ เพียงแตโรงแรมจัดพื้นที่สาธารณะ
ใหเปนพื้นที่ปลอดบุหรี่ และจัดหองพักใหเปนหองปลอดบุหรี่อยางนอย 1 หอง
ก็เขารวมโครงการไดแลว นอกจากนี้ ดร.จิรพล ยังกลาววาการปฏิบัติอยาง
ผิดวิธี เชน การทิ้งขยะโดยผูกปากถุง ทำใหเกิดแกสซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดภาวะ
โลกรอน ทั้งนี้ ยังยกตัวอยางแนวคิดอีกมากมายที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน
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