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ในกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผู้ประกอบการสามารถ ทำาได้ตั้งแต่มาตรการง่ายๆ สามารถสร้างและ
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ดังเช่น การจัดประชุม 
สัมมนา อบรม หรือ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ 
เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกจัดวางและแทรกซึมอยู่ในชีวิตการทำางานหรือ
ความสนุกสนานในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งก็สามารถนำา
แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้มาปรับประยุกต์ให้เข้ากันได้ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้...

การจัดประชุม สัมมนาแบบเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม

ควรจัดให้ม ีบรรยากาศ
ที ่ปลอดโปร่ง ไม่ม ีม ืดทึบ



กำาหนดให้เป ็น
เขตปลอดบุหรี ่

ใช ้ไฟฟ้าเท ่าท ี ่จ ำาเป ็น  
และใช้แสงไฟที่ไม่รบกวน
และทำาให้เสียสายตา

เป ิดเครื ่องปรับอากาศ
ที ่อ ุณหภูม ิ 25 องศาฯ
เนื่องจากเป็นอุณหภูมิที่คน
จะรู้สึกสบายและผ่อนคลายที่สุด
อีกทั้งยังช่วยประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย

เล ือกใช้ว ัสดุร ีไซเค ิลตกแต่งเวที
เช่น เศษกระดาษเหลือใช้ต่างๆ ผ้าที่ไม่
ฟอกขาวตกแต่งด้วยต้นไม้กระถางและ
พยายามใช้ไฟฟ้าตกแต่งให้น้อยที่สุด

เช่น ผ้าฝ้าย เพราะสามารถซักล้างได้ง่าย
โดยไม่ต้องซักแห้ง เนื่องจากนำ้ายาซักแห้ง
นั้นมีส่วนประกอบของสารคาร์บอนเตตรา
คลอไรด์และเปอคลอโรแอทธิลีน (PERC) 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
หรือแนะนำาให้ผู้ร่วมงานเลือกใช้ผ้าท่ีย้อม
จากสีธรรมชาติ เพราะนอกจากไม่ทำาลาย
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้
แก่ชาวบ้านในชนบทอีกด้วย

แนะนำาให้ผู ้ร ่วมงานแต่งกาย
ด้วยเสื ้อผ้าที ่ท ำาจากเส้นใย
หรือย้อมสีธรรมชาติ . . . 

เล ือกเพลงที ่ฟ ังสบาย
สำาหรับเปิดภายในงาน
และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

กำาหนดให้ภายใน
งานเป็นสถานที่
ปลอดบุหรี่



ควรวางแผนเตรียมอาหารและคำานวณ
ปริมาณอาหารกับการส่งจดหมายเชิญ
และใบตอบรับการร่วมงานให้พอดี โดย
อาจเผื่อเพิ่มเติมไว้เล็กน้อยและควรจัด
ในแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อให้ผู้ร่วมงานตัก
อาหารแต่พอดีและไม่มีอาหารเหลือ
ทิ้งมากจนเกินไป

การเตรียมอาหารและเครื ่องดื ่ม

จ ัดโต๊ะและเก ้าอ ี ้น ั ่ง
ให้เป ็นสัดส่วน

• ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ได้แก่ จาน ชาม ช้อนส้อม 
  และแก้วนำ้า ควรเลือกภาชนะที่ทำาจากกระเบื้องเคลือบ มีสีพื้น 
  ไม่เพ้นท์สี และเลือกช้อนส้อมที่เป็นสแตนเลส เพราะทำาความ
  สะอาดง่าย และสามารถนำาไปใช้งานอื่นๆ ได้อีก ส่วนแก้วนำ้า
  ควรเป็นแก้วนำ้าที่ใสสะอาด
• ภาชนะที่ใส่อาหารรวมสำาหรับผู้ร่วมงาน ควรเลือกใช้ภาชนะ
  กระเบื้องเคลือบที่มีขนาดใหญ่เพียงพอกับปริมาณของอาหาร
  แต่ละชนิด และใช้ใบตองปูรองพ้ืนในกรณีเป็นอาหารแห้ง เพ่ือเพ่ิม
  สีสันและเน้นความเป็นธรรมชาติ
• เลือกใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษ เพื่อที่จะสามารถซักทำาความ
  สะอาดและนำาไปใช้ต่อในงานอื่นได้อีก

จัดโต๊ะและเก้าอี้โดยเว้นพื้นที่
ให้มีทางเดินเข้าออกได้สะดวก

การเตรียมอุปกรณ์และเครื ่องใช้



• เลือกอาหารที่มีตามฤดูกาล หาได้ง่ายในท้องถิ่นและเป็นอาหาร
  สดจากธรรมชาติ ไม่แปรรูป ไม่ใช้สารกันบูด
• เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารอาหารครบ 5 หมู่ 
  ควรมีข้าวเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ  
  เพราะมีวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน และใยอาหารมากกว่าข้าวที่ขัดสี
• อาหารประเภทโปรตีน ควรเน้น “ปลา” เป็นหลัก ส่วนเนื้อสัตว์อื่น 
  ควรเลือกที่ไม่ติดมัน หรือเลือกอาหารที่มีส่วนประกอบของไข่และ
  ถั่วแทน เช่น เต้าหู้ชนิดต่างๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หวาน
   หรือเค็มจัด เพราะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง
• ควรมีผักและผลไม้ เพื่อให้มีสารอาหารประเภทวิตามิน แร่ธาตุ 
  ใยอาหาร และให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร โดยเลือกผักและ
  ผลไม้ที่มีตามฤดูกาล เพราะราคาจะไม่แพง และจัดโดยไม่ต้อง
  แกะสลัก เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และลดปริมาณขยะด้วย

• กำาหนดให้เป็นงานที่ไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• เน้นเครื่องดื่มที่ทำาจากผักและผลไม้สดที่มีตามฤดูกาล เพราะ
  ให้คุณค่าและสารอาหาร และยังมีคุณค่าทางสมุนไพรที่มีประโยชน์
  ต่อการรักษาสุขภาพ
• ไม่ใช้เคร่ืองด่ืมท่ีบรรจุกระป๋องหรือขวด เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ
• การเตรียมผักและผลไม้ที่นำามาทำาเครื่องดื่มนั้น ควรล้างผักและ
  ผลไม้อย่างถูกวิธีคือล้างอย่างน้อย 2-3 คร้ัง แต่ถ้าเลือกใช้สมุนไพร
  แห้งมาทำาเครื่องดื่มก็ควรล้างอย่างน้อย 1-2 ครั้ง
• การเลือกซื้อผักและผลไม้เพื่อนำามาใช้นั้น ควรเลือกผักและผลไม้
  สดท่ีมีตามฤดูกาล แต่ถ้าเลือกใช้สมุนไพรแห้งหรือสมุนไพรท่ีมีการ
  แปรรูป ควรเลือกซื้อโดยดูที่ความสะอาด 
  และพิจารณาที่สีสันของสมุนไพรว่าจะต้อง
  ไม่คลำ้า เช่น กระเจี๊ยบแห้ง ควรมีสีแดง
  คลำ้าแต่ไม่ดำา มะตูมแห้งสีน้ำาตาล
  ออกเหลืองและต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ

อาหารหลักและอาหารว่าง เครื ่องดื ่ม



 หารือกิจกรรมปั ่นจ ักรยานรอบเกาะพะง ันเพื ่อการท่องเที ่ยวที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่10-13 ตุลาคม 2555 โครงการจักรยานสร้างเสริมสุขภาพและลดโลกร้อน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานสมุย 
สมาคมโรงแรมไทย สมุย และกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวพะงัน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการเป็น
พื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมหารือ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ได้ร่วมให้แนวทางการดำาเนินการกับ
ผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย และในวันท่ี 12 ตุลาคม ได้มีกิจกรรมป่ันจักรยานรอบพ้ืนท่ีพะงัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกาย
และส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพของเกาะพะงัน
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สำานักงาน มูลนิธิใบไม้เขียว 
ตึกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
อาคารหลัง ช้ัน 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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มูลนิธ ิใบไม้เข ียวจัดสัมมนาเช ิงปฏิบ ัต ิการการท่องเที ่ยวแบบ Low carbon

เม่ือวันท่ี 5-16 พฤศจิกายน 2555  คุณอำาไพ เวชวิฐาน และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับ 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย –เยอรมัน ( GIZ)  ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
ท่องเท่ียวแบบ Low carbon ในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
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