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 ส่ิงแวดล�อม หมายถึง สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดิน นํ้า ลม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ทุกวันนี้มนุษยชาติกําลังพยายามดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพื่อหาหนทางรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ เพราะทุกคนได�ตระหนักเป�นอย�างดีแล�วว�า ธรรมชาตินั้นมีกระบวนการที่
สามารถจัดความสมดุลได�อย�างเหมาะสม แต�ไม�สามารถรักษาความสมดุลได�เมื่อเกิดการพัฒนาของ
สังคมมนุษย�ที่ต�องการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานมากมายมหาศาลมาสร�างส่ิงปลูกสร�าง 
สาธารณูปโภค และความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี

 ความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อมจึงเป�นหน�าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมในองค�กรและในครัวเรือน 
หน�าที่ที่กล�าวนั่นคือ หน�าที่การแก� ไขสภาพเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล�อม หน�าที่ ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และกิจกรรมต�างๆ เพื่อรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล�อมที่เหลืออยู� ให�ดีขึ้น และหน�าที่ ในการป�องกัน
การใช�ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานไม�ให�มีการเส่ือมโทรมลงไปกว�านี้อีก หน�าที่ต�างๆ นี้ได�เกิดเป�น
การจดัต้ังกลุ�มบคุคล สมาคม และองค�กรต�างๆ เข�ามาทาํงานอย�างเป�นระบบ เป�นนโยบาย และหลกัการ 
โดยมีโครงสร�างที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได�ตามวัตถุประสงค�ขององค�กรนั้นๆ การมีแบบแผน
ของการทํางานตามโครงสร�าง หน�าที่และความรับผิดชอบ ได�กลายเป�นบทบัญญัติที่สมาชิกของ
องค�กรนั้นๆ ดําเนินการตามกรอบที่วางไว� จึงเสมือนเป�นการดําเนินการของเฉพาะกลุ�มที่มีความเชื่อ
คล�ายกัน มจีดุยนืเช�นเดยีวกัน แต�หากเมือ่สมาชกิขององค�กรมคีวามคดิเหน็ทีข่ดัแย�งกัน การดาํเนนิการ
ตามหลักการขององค�กรนั้นๆ ส�งผลให� ไม�สามารถทําตามหลักการนั้นๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

 มูลนิธิใบไม�เขียว จึงจัดการสัมมนาเพื่อสร�างพื้นฐานเป�นแนวทางในการสร�างวัฒนธรรม หรือ 
“หัวใจสีเขียว” ขึ้นเพื่อให�สมาชิกขององค�กรมีความต�องการที่จะต้ังความหวังอย�างมีจุดมุ�งหมายใน
การที่จะรักษาส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติในส�วนที่เขาทําได� จากการมีส�วนร�วมในแต�ละจุด 
ซึ่งจะขยายผลให�องค�กรกลายเป�นสีเขียวหรือเป�นองค�กรที่รักษาส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 นอกจากการจัดสัมมนาเร่ือง “การบริหารโรงแรมให�กําไร ด�วยหัวใจสีเขียว” แล�วมูลนิธิใบไม�เขียว
ได�จัดทําคู�มือสําหรับ “Trainer” เพื่อนําไปเผยแพร�และจัดกิจกรรมต�างๆ เพื่อสร�างหัวใจสีเขียวหรือ
วัฒนธรรมสีเขียวอย�างมีประสิทธิผล

บริหารโรงแรมให�กําไรด�วยหัวใจสีเขียว
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ผู�ที่ได�รับประโยชน�จาก 

"วัฒนธรรมสีเขียว"
เจ�าหน�าที่หรือพนักงานขององค�กร
พนักงานขององค�กรเป�นบุคคลที่สําคัญที่จะทําให�องค�กรสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค� เมื่อ
พนกังานทกุคนมสี�วนร�วมในการสร�างเสริมคณุภาพส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค�กรจะได�รับ
ประโยชน�มากมาย เช�น
-ลดต�นทุนด�านการใช�พลังงาน นํ้า และวัสดุต�างๆ
-เพิ่มพูนผลกําไร เพื่อพัฒนาองค�กรและบุคลากรประโยชน�ที่พนักงานได�รับ
-เป�นส�วนหนึ่งขององค�กรที่มีความรับผิดชอบต�อชุมชน
-ได�รับการพัฒนาจากองค�กรในด�านต�างๆ
-นําความรู�ความเข�าใจ ของความมีหัวใจสีเขียวไปใช� ในชีวิตประจําวัน
-ได�ทํางานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล�อมที่สะอาด  และน�ารื่นรมย�

ผู�บริหารขององค�กร
ผู�บริหารขององค�กรต�องให�การสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ ด�านการพัฒนาส่ิงแวดล�อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพื่อพนักงานจะได�ดําเนินกิจกรรมอย�างมีประสิทธิภาพและได�รับความชื่นชม

แขกผู�มาพักหรือลูกค�า
เมื่อสาธารณชนเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล�อมมากขึ้น แขกผู�มาพักก็จะเลือกเข�าพัก
และมาใช�บริการในโรงแรม ซึ่งแสดงให�พวกเขาเห็นว�าเป�นโรงแรมที่ ให�ความสําคัญกับส่ิงแวดล�อม
หรือสภาวะแวดล�อมของผู�เข�าพกั แขกของโรงแรมจะเป�นผู� ได�รับประโยชน�จากส่ิงแวดล�อมทีดี่และมคีณุภาพ

หุ�นส�วนทางธุรกิจ 
(ผู�ประกอบการและห�างร�านที่ให�การสนับสนุนธุรกิจ)
โรงแรมมีการใช�สินค�าและบริการที่หลากหลาย  ซึ่งโรงแรมมีส�วนในการให�ความรู� ความเข�าใจ และ
ชักชวนให�ผู�ประกอบการต�างๆ มีความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อม โดยอาจจะระบุแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมต�างๆ เพื่อผู�ประกอบการนั้นๆ ได�ปฏิบัติตาม เช�น ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ�ท่ีโรงแรม
ต�องการจัดซื้อ โดยผลิตภัณฑ�เหล�านั้นต�องมีลักษณะ ดังนี้
-ย�อยสลายได�ตามธรรมชาติ
-สามารถแปรสภาพนํากลับมาใช� ใหม�ได�
-ไม�ใช�ผลิตภัณฑ�จากป�า หรือทะเลที่สงวนพันธุ�
-ไม�ทําลายสิ่งแวดล�อม เป�นต�น

ผู�ถือหุ�น และเจ�าของของโรงแรม
ผู�ถือหุ�นของโรงแรมและเจ�าของกิจการ บริษัทต�างๆ แต�ละแห�งจะเป�นผู� ได�รับประโยชน�จากโรงแรม
ที่ดําเนินธุรกิจอย�างมีประสิทธิภาพ จากโรงแรมซึ่งใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพ และ
รู�คุณค�า และดําเนินกิจกรรมต�างๆ ด�านรักษาส่ิงแวดล�อมอย�างได�ผล
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ป�ญหา
ด�านสิ่งแวดล�อม

ที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมโรงแรม

โรงแรมเป�นสถานประกอบการที่ ใช�พลังงานมากมายหลายรูปแบบ 
เช�น นํ้ามัน เชื้อเพลิง ก�าซ พลังนํ้า และ พลังไฟฟ�า ซึ่งล�วนเป�น
ทรัพยากรธรรมชาตทิีน่บัวนัมแีต�จะหมดไปโรงแรมใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
ในรูปของผลติภัณฑ�ต�างๆ เช�น วสัดกุารก�อสร�าง การอาํนวยความสะดวก 
อาหาร เคร่ืองนุ�งห�ม ภาชนะ อุปกรณ�ต�างๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช�เพื่อ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�า และเพื่อแข�งขันกับคู�แข�งต�างๆ
 
 โรงแรมยังเป�นแหล�งกําเนิดของขยะมูลฝอย ของเสียต�างๆ ใน
รูปของอาหาร ภาชนะ บรรจุภัณฑ� และของเหลว จึงส�งผลกระทบ
ให�เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล�งนํ้า และแหล�ง
พลังงาน ซึ่งกลายเป�นป�ญหาและภาระด�านส่ิงแวดล�อม หากไม�มีการ
ควบคุมดูแลการใช�ทรัพยากรต�างๆ อย�างมีคุณค�าและประสิทธิภาพ

เหตุผลที่ต�องให�ความสนใจ
ต�อสิ่งแวดล�อม

1 | คู�มือโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล�อม
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ป�ญหาด�านส่ิงแวดล�อม
ที่เกิดจากธุรกิจโรงแรม
แบ�งออกเป�นข�อๆ ได�ดงันี้

1.ป�ญหาที่ผู�ประกอบการและพนักงานไม�มีความรู� 
   ความเข�าใจเพยีงพอถึงผลกระทบต�างๆ ทีเ่กิดจากการ
   ใช�ทรัพยากรอย�างไม�รู�คุณค�าและไม�มปีระสิทธิภาพ
2.ป�ญหาด�านการใช�พลังงานต�างๆ ได�แก�
2.1การร่ัวไหลของพลังงานเนื่องจากการติดต้ัง
    อุปกรณ�ต�างๆ ที่ไม�ได�คุณภาพและไม�ถูกต�อง
    ตามหลักการ
2.2การใช�พลังงานเกินความจําเป�น
2.3การใช�พลังงานผดิประเภทและไม�เหมาะสม เช�น
   -การหุงต�มในห�องปรับอากาศ
   -การติดต้ังพัดลมเป�าอากาศให�ห�องปรับอากาศ
   -การติดต้ังเคร่ืองถ�ายเอกสารในห�องปรับอากาศ
    เป�นต�น
2.4 การไม�รู�จกันาํอปุกรณ�ประสิทธิภาพพลังงานมาใช�
   -หลอดประหยัดพลังงาน
   -โคมไฟสะท�อนแสง
   -การหมุนเวียนกลับของความร�อน
   -อุปกรณ�ควบคุมการป�ดเป�ดไฟฟ�า
   -และอื่นๆ
2.5 การไม�บริหารการจดัซ�อมบาํรุงอย�างมปีระสิทธิภาพ
    เครื่องยนต� อุปกรณ�ต�างๆ ควรได�รับการซ�อม
    บํารุงอย�างสมํ่าเสมอตามเวลาที่กําหนด
2.6 การไม�จัดทําเป�าหมายในการดําเนินการใช�
    พลังงานต�างๆ ซึง่อาจมาจากผลของความคดิว�า
   -จัดทําเป�าหมายไม�เป�น
   -ไม�เห็นประโยชน�ของการจัดทํา
   -ไม�ได�รับการสนองตอบจากเพื่อนพนักงานหรือหัวหน�า หรือเจ�าของ
   -ขาดทักษะและความเข�าใจ

E
nv

ir
nm

en
ta

lly
 F

ri
en

dl
y 

H
ot

el
  
|  

C
ha

pt
er

 1บทที่1



1.มีนโยบายการจัดการด�านส่ิงแวดล�อม

2.ระบุเป�าหมายของการจัดการอย�างเป�นรูปธรรม

3.มีการตรวจสอบป�ญหา การจัดการ การป�องกันด�านส่ิงแวดล�อม

4.จัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานด�านส่ิงแวดล�อมหรือ
  ด�านประหยัดพลังงาน นํ้า หรือมีผู �จัดการอนุรักษ�พลังงาน

5.จัดประชุม สัมมนา หรือส�งบุคลากรเข�าร�วมการประชุม สัมมนา     
  ฝ�กอบรมด�านสิง่แวดล�อม พลงังาน นํา้ หรือทรัพยากรธรรมชาติ

6.เผยแพร�ข�อมูล ความรู�เก่ียวกับส่ิงแวดล�อม พลังงาน นํ้าหรือ
  ทรัพยากรธรรมชาติ

7.จัดกิจกรรมภายในสถานประกอบการหรือร�วมกับชุมชน องค�กร
  ต�างๆ ด�านส่ิงแวดล�อม

ป�ญหาด�านสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโรงแรม

การตรวจสอบประสิทธิภาพด�านการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม

รายละเอียดการตรวจสอบ มี/ใช�     ไม�มี/ไม�ใช�

กิจกรรมกลุ�ม : ป�ญหาด�านสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้นในองค�กรของท�าน

1. ป�ญหาด�านนโยบาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. ป�ญหาด�านการจัดการ
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. ป�ญหาด�านความรู�ความเข�าใจ การรณรงค� การมีส�วนร�วม
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. ป�ญหาอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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ต�นทุนการใช�พลังงานในโรงแรมเป�นองค�ประกอบใหญ�
ของต�นทุนการดําเนินธุรกิจของโรงแรม ซึ่งสามารถ
ควบคุมและกําหนดการใช�พลังงานได�อย�างเหมาะสม
กับความต�องการค�าใช�จ�ายด�านพลังงานประกอบด�วย
การใช�พลังงานหลักๆ ดังนี้
1.ค�าใช�จ�ายด�านแหล�งผลิตความร�อน เคร่ืองทาํความเย็น 
การระบายอากาศ (HVAC) สูงถึง 25-50 % ของ
ค�าใช�จ�ายด�านพลังงานทั้งหมด
2.ค�าใช�จ�ายพลังงานแสงสว�างประมาณ 15-25 % 
ของค�าใช�จ�ายด�านพลังงานทั้งหมด

ป�จจุบันลักษณะของการใช�เครื่องทําความเย็นในห�องพักแขกมีดังนี้
-ห�องพกัแขกแต�ละห�องมอีปุกรณ�ควบคุมเคร่ืองทาํความเย็นแยกกัน
-อุณหภูมิของห�องพักแขกควรตั้งไว�ที่ 25-27 องศาเซลเซียส
-รณรงค�เมื่อเวลาแขกไม�อยู�ในห�องพัก ให�ป�ดเครื่องทําความเย็น

พลังงานใช�อย�างไร
จึงคุ�มค�า

ตัวอย�างของโรงแรมสีเขียวในการจัดการ
ด�านการใช�เครื่องทําความเย็น
ในห�องพักแขกอย�างรู�คุณค�า

2บทที่



พลังงานใช�อย�างไรจึงคุ�มค�า

แนวทางอื่นๆ 
ที่รวบรวมจากกลุ�มผู�ตรวจสอบโรงแรม
 4.มอบ Remote Control ให�แขกตอนลงทะเบียนและให�แขกคืนตอนคืนห�องพัก
 5.แจ�งให�แขกทราบถึงวิธีการปรับ/ป�ด/เป�ด เคร่ืองทําความเย็นและเชิญชวนให�แขกมีส�วนร�วมในการ
   ประหยัดพลังงาน
 6.มอบหมายให�แผนกแม�บ�านตรวจสอบและป�ดเคร่ืองทําความเย็นเมื่อไม�มีแขกใช�ห�องพัก
 7.จัดการแข�งขันในแผนกแม�บ�านด�านการควบคุมพลังงานในห�องพักแขกในแต�ละชั้น
 8.แยกการควบคุมอุณหภูมิระหว�างห�องนอนและห�องนํ้า อุณหภูมิของห�องนํ้าควรสูงกว�าในห�องนอน
 9.ติดตั้งเคร่ืองทําความเย็นแบบประหยัดพลังงาน
10.ติดตั้งฉนวนกันความร�อนตามขอบหน�าต�าง เพื่อลดการร่ัวไหลของความเย็น
11.ติดตั้งม�านทึบแสงเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในห�องและลดความร�อนจากด�านนอก

แนวทางการใช�พลังงาน
อย�างรู�คุณค�าทําได�ดังนี้
1.ป�ดเครื่องทําความเย็นเมื่อแขกออกจากห�องพัก
2.ตั้งอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส
3.ติดตั้ง สวิทซ� ป�ด/เป�ด เครื่องทําความเย็น
  บนกําแพงเพื่อสะดวกสําหรับแขก

แนวทางการจัดการประสิทธิภาพ
การใช�พลังงานตามมาตรฐานใบไม�เขียว
1.จัดให�มีการประเมินการใช�พลังงานเพื่อระบุศักยภาพการลดการสูญเสียพลังงาน
2.กําหนดเป�าหมาย หรือ แนวทางการลดการใช� ไฟฟ�า
3.กําหนดเป�าหมาย หรือ แนวทางการลดการใช�นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
4.กําหนดเป�าหมาย หรือ แนวทางการลดการใช�แก�ส
5.กําหนดเป�าหมาย หรือ แนวทางการลดการใช�เชื้อเพลิง
6.จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อตรวจสอบการใช�พลังงาน

E
nvirnm

entally Friendly H
otel  |  C

hapter 2



7. ติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช� ไฟฟ�าแยกตามส�วน
8. จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�พลังงาน
9. จัดทําแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของแผนกต�างๆ
10. แสดงสถิติหรือปริมาณการใช�พลังงานของโรงแรมให�แก�บุคลากรของโรงแรม
11. ติดตั้งและใช�สวิทซ�ตั้งเวลาเพื่อควบคุมการใช�พลังงานเพื่อแสงสว�างในอาคาร
12. ติดต้ังและใช�สวทิซ�ควบคุมการใช�พลงังานเพือ่แสงสว�างชนดิควบคมุความเข�มของแสง (อปุกรณ�หร่ีไฟ 
    Dimmer) ควบคุมการทํางานเมื่อมีการเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor)
13. ติดตั้งและใช� โคมแสงสว�างประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficient Light Reflector)
14. ทาสีผนัง ฝ�า พื้น ด�วยสีพื้น สีอ�อน เพื่อให�มีการสะท�อนของแสงภายในอาคาร
15. ติดตั้งโคมชนิดโปร�งแสงในบริเวณต�างๆ ของโรงแรม

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านพลังงาน

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านนํ้า

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านทรัพยากร

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ�

หัวหน�าทีม

หัวหน�าทีมตรวจสอบ
(Chief Engineer)

คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน
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คณะกรรมการประกอบด�วย
-ผู�จัดการทั่วไป หรือผู�บริหารที่ได�รับอํานาจจากผู�จัดการทั่วไปให�เป�นหัวหน�าทีม
-ผู�จัดการฝ�ายวิศวกรรม (หัวหน�าช�าง)
-ผู�จัดการฝ�ายอาหารและเครื่องดื่ม
-ผู�จัดการฝ�ายแม�บ�าน
-หัวหน�าพ�อครัว
-ผู�จัดการฝ�ายจัดซื้อ
-ผู�จัดการฝ�ายบุคคล หรือผู�แทนที่ได�รับมอบหมาย
-ผู�จัดการฝ�ายรักษาความปลอดภัย
-หัวหน�าคนสวน
จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยู�กับ ขนาด และความต�องการของโรงแรม

การจัดตั้งคณะตรวจสอบ หรือคณะทํางานด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ตัวอย�างโครงสร�างของคณะกรรมการฯ

คู�มือโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล�อม | 6



16.จดัให�มกีารดูแล บาํรุงรักษา อปุกรณ�แสงสว�างภายในโรงแรมให�สามารถทาํงานได�อย�างมปีระสิทธิภาพ
อย�างสมํ่าเสมอ
17.จัดให�มีห�องพักปลอดบุหรี่
18.ติดต้ังอปุกรณ�ควบคุมการใช� ไฟฟ�าในห�องพกั เพือ่ลดการสญูเสียไฟฟ�า เมือ่ไม�มผีู�พกัในห�องพกั ห�องครัว
19.มอบหมายบุคลากรควบคุมการป�ด/เป�ดสวิทซ� ควบคุมการใช�พลังงานในครัว และห�องซักรีด
20.ติดตั้งและใช�ประโยชน�สวิทซ�ต้ังเวลาเคร่ืองมือ/อุปกรณ�ต�างๆ ในครัวเพื่อควบคุมการใช�พลังงาน
   อย�างมีประสิทธิภาพ
21.ติดตั้งและใช�เตาหุงต�ม และอุปกรณ�ทําความร�อนในการปรุงอาหารไว�อยู�รวมกัน และห�างจาก
   เครื่องปรับอากาศของครัว
22.ติดตั้งและใช�เทอร� โมมิเตอร�ที่แสดงผลการวัดอุณหภูมิภายนอกด�วย เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
   จากการเป�ด/ป�ด
23.กําหนดการชําระล�างภาชนะ ในช�วงเวลาที่มีการใช�พลังงานน�อย เพื่อลดปริมาณการใช�พลังงาน
   ในช�วงเวลาที่มีการใช�พลังงานมาก
24.ตรวจสอบบํารุงรักษาและทําความสะอาดขอบยางประตูตู�เย็นและห�องเย็นสมํ่าเสมอเพื่อลดการสูญเสีย
   ของพลังงาน

ห�องซักรีด (Laundry)
25.จัดเวลาการทํางานของการป�ด/เป�ดเครื่องซักผ�าและอบผ�าให�สอดคล�องกับปริมาณการสะสมของผ�า
    ที่ต�องซักในแต�ละวัน
26.แยกการทาํนํา้ร�อนเพือ่ใช� ในการซกัรีด มกีารติดต้ังสวทิซ�ควบคุมชนดิต้ังเวลาให�สามารถตดัการใช�พลังงาน
    ในการทํานํ้าร�อนเมื่อไม�ใช�งานในแต�ละวัน
27.ควบคุมอุณหภูมิของนํ้าร�อนให�อยู�ที่ระดับ 60 Cํ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในการซักรีด
28.ควบคมุให�มกีารใช�เคร่ืองซกัผ�าเมือ่มปีริมาณผ�าทีต่�องซักเต็มตามปริมาณทีกํ่าหนด และให�มกีารแยกซกัผ�า
    ปริมาณน�อยด�วยเครื่องขนาดเล็กเพื่อลดการใช�พลังงาน
29.ใช�เคร่ืองป��นผ�าแห�งให�นานเพือ่ลดความชืน้ในผ�าลงต่ํากว�าร�อยละ 55 เพือ่ลดการใช�พลังงานในเคร่ืองซกั
    ผ�ารีดแห�ง (Flat Work Ironer)
30.ติดตั้งอุปกรณ�ตรวจความชื้นในเครื่องอบผ�าเพื่อลดการใช�พลังงานแทนที่จะปล�อยให�มีการอบแห�งมาก
    เกินไปและมีการใช�พลังงานมากเกินไป
31.ตรวจสอบความชื้นของผ�าและควบคุมให�มีการป�อนผ�าเข�าสู�เครื่องซักแห�ง (Flat Work Ironer) 
    อย�างถูกต�อง
32.ควบคุมความเร็วของเครื่องรีดแห�งให�สามารถรีดผ�าแห�งได� ในการป�อนเพียงครั้งเดียว
33.ป�ดท�อไอนํ้ามายังเครื่องรีดผ�าแห�งทุกครั้งที่ไม�มีการใช�งาน หรือพักในโอกาสต�างๆ เพื่อลดการสูญเสีย
    พลังงาน
34.ติดต้ังฉนวนกันความร�อนทั้งด�านหน�าและหลังของเคร่ืองรีดแห�ง ท�อไอนํ้า และลูกกล้ิงรีดเพื่อลดการ
    สูญเสียความร�อน และลดความจําเป�นในการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

E
nvirnm

entally Friendly H
otel  |  C

hapter 2

7 | คู�มือโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล�อม



การใช�เครื่องปรับอากาศอย�างมีประสิทธิภาพ
•บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและหอเย็นให�มีสภาพ
 ที่ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
•ตรวจสอบการรั่วไหล และซ�อมแซมทันที
•ตรวจสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศอย�าง
 ต�อเนื่องตามแผนงาน
•บันทกึและแสดงแผนผงัการทาํงานของเคร่ืองควบคุม
 และแผนการบาํรุงรักษาให�ผู�ปฏิบติังานเข�าใจเพือ่การ
 ตรวจสอบบํารุงรักษาและความปลอดภัย
•ตรวจสอบอตัราการไหลของนํา้สู�หอเย็นให�เป�นไปตาม
 ที่บริษัทผู�ผลิตกําหนด
•ตรวจสอบและบํารุงรักษา มิเตอร�ตรวจวัดค�าต�างๆ 
 อย�างสมํ่าเสมอ
•เป�ดเคร่ืองทาํความเยน็ตามปริมาณทีเ่หมาะสม เพือ่
 ลดการสิ้นเปลืองการประหยัดพลังงานไฟฟ�า
•เปล่ียนจากหลอดไส� หลอดนอีอนธรรมดา เป�นหลอด
 ประหยัดพลังงานที่มีอายุการทํางานที่นาน
•ติดต้ังหลอดไฟ ตามปริมาณวัตต� ที่ ให�แสงสว�าง
 ตามการออกแบบในแต�ละพืน้ที่ใช�งาน โดยคํานงึถึง
 ความเหมาะสมของการใช�งานเป�นหลัก
•ใช� “Electronic Ballast” เพื่อช�วยลดพลังงาน
 ไฟฟ�าและความร�อน
•ทําความสะอาดโคมไฟอย�างสมํ่าเสมอ
•ควบคุมการเป�ด/ป�ดของเคร่ืองใช� ไฟฟ�าโดยติดต้ังสวทิซ�
 ควบคุมกลาง (Main Switch) หรือกุญแจ (Key-tag)
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 2บทที่2

•ติดต้ังสวิทซ�เป�ด/ป�ดไฟฟ�าย�อย เพื่อได� ใช�
 ไฟฟ�าให�เหมาะกับความต�องการอย�าง
 เหมาะสมการควบคุมสภาพอากาศภายใน
 อาคาร
•ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 
 25-27 องศาเซลเซยีส เพือ่ให�อณุหภมูิ
 ภายในและภายนอกสมดุลกัน
•ในบริเวณที่สาธารณะภายในโรงแรม เช�น 
 ลอบบี้ ภัตตาคาร ห�องจัดเลี้ยง และอื่นๆ 
 ควรปรับอากาศตามที่กําหนดไว�ตามการ
 ออกแบบเดิม
•ควรรักษาสภาพอากาศและความกดอากาศ
 ของภายในและภายนอกให�สมดุลกัน
•Ballroom จะออกแบบให�การไหลเวียน
 ของอากาศตามความจทุีม่ากทีสุ่ด แต�ตาม
 ปกติการจดังานเล้ียงจาํนวนแขกจะมีไม�ถึง
 ความจุที่กําหนดนั้น ฉะนั้นควรลดอัตรา
 การส�งอากาศ (Fresh Air)
•ทํางานร�วมกับแผนกต�างๆ เพื่อเลือกป�ด
 พืน้ทีท่ี่ไม�ได� ใช�งาน เพือ่ลดการสูญเสียและ
 สิ้นเปลืองของพลังงาน
•ตามการออกแบบที่เหมาะสม และสภาพ
 อากาศของท�องถิ่น โรงแรมควรออกแบบ
 โรงแรมให� ใช�อากาศธรรมชาติแทนการใช�
 เครื่องปรับอากาศ
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ตัวอย�าง   แบบฟอร�มการแสดงปริมาณการใช�พลังงานของโรงแรม

      เดือน ………………………………….
สถิติทั่วไป
 จํานวนแขกเข�าพัก  …………………  ห�อง  ………………….  คน  ……………….  %
 จํานวนแขก (Food & Beverage Covers)  …………………… Covers 
 อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน  ………………  Cํ

พลังงาน
ปริมาณการใช�พลังงาน

ประจําเดือน ตามงบประมาณ

หน�วย
รวม

หน�วย
รวม

ยอด
รายจ�าย

ยอด
รายจ�าย

หน�วย/
ห�อง

หน�วย/
ห�อง

รายจ�าย/
ห�อง

รายจ�าย/
ห�อง

หน�วย
รวม

หน�วย
รวม

ยอด
รายจ�าย

ยอด
รายจ�าย

หน�วย/
ห�อง

หน�วย/
ห�อง

รายจ�าย/
ห�อง

รายจ�าย/
ห�อง

หน�วย
รวม

หน�วย
รวม

ยอด
รายจ�าย

ยอด
รายจ�าย

หน�วย/
ห�อง

หน�วย/
ห�อง

รายจ�าย/
ห�อง

รายจ�าย/
ห�อง

ไฟฟ�า

ก�าซหุงต�ม

นํ้า

ปริมาณการใช�พลังงาน/นํ้า
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กิจกรรมกลุ�ม  : แผนงานด�านการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
1. พื้นที่สาธารณะ (Public Area)
การประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

เป�าหมายการประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา
…………………………………………………………………………………………………….
ผู�รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………….
2. ห�องพักแขก
การประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมายการประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา
…………………………………………………………………………………………………….
ผู�รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………….
3. สํานักงานต�างๆ
การประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมายการประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา
…………………………………………………………………………………………………….
ผู�รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………….
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4. ห�องครัว
การประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมายการประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา
…………………………………………………………………………………………………….
ผู�รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………….
5. ห�องซักรีด
การประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. 
เป�าหมายการประหยัดพลังงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา
…………………………………………………………………………………………………….
ผู�รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………….
6. กิจกรรมรณรงค�การประหยัดพลังงาน
แผนงาน
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมายของกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ผู�รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………….
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การใช�นํ้า
อย�างมีประสิทธิภาพ
นํ้าเป�นทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งที่ โรงแรม
มคีวามต�องการในปริมาณทีสู่ง อตัราการใช�นํา้
ของโรงแรมขนาดต�างๆ ในประเทศไทยมีดังนี้

โรงแรม ขนาด 150-200 ห�อง
  ใช�นํา้ 50,000-100,000 ลูกบาศก�เมตร/ป�
โรงแรม ขนาด 200-300 ห�อง
  ใช�นํา้ 120,000-180,000 ลูกบาศก�เมตร/ปี
โรงแรม ขนาด 300-400 ห�อง
  ใช�นํา้ 180,000-250,000 ลูกบาศก�เมตร/ป�
โรงแรม ขนาด 400 ห�อง
  ใช�นํา้ 300,000-500,000 ลูกบาศก�เมตร/ป�

การจัดกลุ�มการจัดการเร่ืองนํ้า 
(รวมการประหยัดและการบําบัด) ของส�วนต�างๆ 
ของโรงแรมดังน้ี

  1.ห�องสุขาและห�องนํ้า
  2.สระว�ายนํ้า
  3.ห�องซักรีด
  4.ห�องครัว
  5.สวน และสนามหญ�า
  6.ห�องเครื่องต�างๆ
  7.หอเย็น และเครื่องปรับอากาศ

3บทที่



การตรวจสอบ
การประหยัดการใช�นํ้า
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ห�องครัว
การใช�นํ้าของห�องครัวของแต�ละโรงแรมขึ้นอยู�กับประเภทของอาหาร การประหยัด
การใช�นํ้าในห�องครัว สามารถดําเนินได�ดังนี้

 ตรวจสอบและซ�อมแซมการรั่วไหลของก�อกนํ้า และท�อนํ้า
 ไม�เป�ดนํ้าให� ไหลอย�างต�อเนื่อง
 นํ้าเสียจากห�องครัวมีความมันแฝงอยู�ในปริมาณมาก อาจไม�ประหยัดที่จะนํานํ้า
 เสียจากห�องครัวไปบําบัด
 ใช�นํ้าอย�างรู�คุณค�า

ห�องซักรีด
 ปริมาณการใช�นํา้ของห�องซกัรีดใช�มากถึง 30% ของปริมาณการใช�นํา้ทัง้โรงแรม
 การตรวจสอบทําได� โดย

 นํานํ้าจากขั้นตอนสลัดผ�าของเครื่องซักผ�ากลับมาใช� ใหม�
 เลือกใช�นํ้ายาหรือผงซักฟอกที่สามารถล�างออกได�ง�ายตามที่บริษัทกําหนด
 เคร่ืองซกัผ�าแบบฝาเป�ดด�านข�างใช�นํา้ 95-113 ลิตรต�อการซัก 1 คร้ังเคร่ืองซกัผ�า
 แบบฝาเป�ดด�านบน ใช�นํ้า 132-208 ลิตรต�อการซัก 1 ครั้ง

ห�องพักแขก
 หัวฝ�กบัว : ติดตั้งหัวฝ�กบัวประหยัดใช�นํ้า 10 ลิตร/นาทีแทน 20 ลิตร/นาที
 โถสุขภัณฑ� : โถสุขภัณฑ�ธรรมดาใช�นํ้า 20 ลิตร/การกด 1 ครั้ง
       โถสุขภัณฑ�ธรรมดาใช�นํ้า 6 ลิตร/การกด 1 ครั้ง
 ก�อกนํ้า : ติดตั้งหัวก�อกเพิ่มฟองอากาศ (Aerator) ใช�นํ้า 6-10 ลิตร/นาที
 ตรวจสอบและซ�อมการรั่วไหลของก�อก ท�อนํ้า และเครื่องสุขภัณฑ�ต�างๆ

สวนและสนาม
 ใช�นํ้าที่บําบัดแล�วนํากลับมาใช� ใหม� (Recycled Water)
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 3ประสิทธิภาพการใช�นํ้า
1.ติดตามปริมาณการใช�นํ้าภายในโรงแรมเพื่อติดตามปริมาณการใช�และการรั่วไหล
2.ติดตั้งหัวก�อกประสิทธิภาพการใช�นํ้า (Aerator)
3.ติดตั้งหัวฝ�กบัวประสิทธิภาพการใช�นํ้า (Water Efficient Shower Head)
4.ติดตั้งสุขภัณฑ�หรืออุปกรณ�ประสิทธิภาพการใช�นํ้า
5.ควบคุมการจ�ายนํา้ของสุขภัณฑ�ชนดิฟลัช วาล�ว ไม�ให�เกิน 7 วนิาทขีองการกดแต�ละคร้ัง
6.มอบหมายให�บคุลากรควบคุมดูแล การเป�ดป�ดก�อกนํา้ในครัวเพือ่ป�องกันการสูญเสีย
7.ติดตั้งหัวก�อกประสิทธิภาพการใช�นํ้าในพื้นที่ปรุงอาหารและบริเวณชําระล�าง
8.ใช�ประโยชน�นํ้าจากการซักครั้งสุดท�ายของเครื่องซักผ�า
9.เลือกใช�เครื่องซักผ�าชนิดซักต�อเนื่อง (Continuous Batch Washer) ในโรงแรม
  ที่มีปริมาณการซักผ�ามากเพื่อให�มีการใช�นํ้าอย�างมีประสิทธิภาพ
10.จดัให�มีการหมนุเวยีนนํา้จากเคร่ืองซกัผ�าเพือ่ใช� ในการหล�อเย็น รดต�นไม� หรืออืน่ๆ

W
A
T
E
R

คุณภาพนํ้า

18.นํานํ้าที่ผ�านการบําบัดแล�วมา
ใช�ประโยชน�

11.จดัทาํแผนปฏบิตักิารเพือ่ติดตาม
ปริมาณผลการเกิดนํา้เสยี การบาํบดั 
และการจัดการอย�างต�อเนื่อง

12.จัดให�มีมาตรการป�องกันการ
ปนเป��อน และลดการเกิดนํา้เสียของ
โรงแรมก�อนการบําบัด

13.มีการตรวจสอบปริมาณ และ
คุณภาพนํ้าเสียจากกิจกรรมต�างๆ 
ของโรงแรมอย�างสมํา่เสมอ เพือ่การ
จัดการที่เหมาะสม

14.มีการบําบัดนํ้าเสียของโรงแรม
อย�างถูกต�องและตามมาตรฐานที่
ทางราชการกําหนด

17.ติดต้ังตะแกรง หรือถังเพื่อดัก
ตะกอนและส่ิงปนเป��อนในนํา้เสียเพือ่
ลดการปนเป��อนและปริมาณนํ้าเสีย

15.ติดต้ังถังดักไขมนัจากนํา้เสียของ
บริเวณที่มีการชําระล �างที่มีการ
ปนเป��อน เช�น ครัว อาคารซ�อมบาํรุง 
ห�องเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ห�องซักรีด

16.มกีารเก็บรวบรวมไขมนัออกจาก
ถังดักไขมนัอย�างสมํา่เสมอ และมกีาร
จดัการกับไขมนัทีดั่กได�อย�างเหมาะสม
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แผนงานการจัดการด�านการใช�นํ้า
ห�องครัว:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
ห�องซักรีด:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ห�องสุขภัณฑ�และห�องนํ้า:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมกลุ�ม  : แผนงานการจัดการด�านการใช�นํ้า
จํานวนห�องพัก ____________________  ห�อง
อัตราการเข�าพักเฉลี่ยทั้งป� ____________  %
จํานวนห�องอาหาร __________________  ห�อง
ประเภทของห�องอาหาร
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………….
คณะกรรมการจัดการด�านการใช�นํ้าประกอบด�วย
1. ……………………………………………. แผนก …………………………………………….
2. ……………………………………………. แผนก …………………………………………….
3. ……………………………………………. แผนก …………………………………………….
4. ……………………………………………. แผนก …………………………………………….
5. ……………………………………………. แผนก …………………………………………….
ประธานคณะกรรมการ …………………………………………….
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เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
สระว�ายนํ้า:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ห�องเครื่อง:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
หอกลั่นเย็น:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
สวนและสนาม:
การประหยัดการใช�นํ้า
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
เป�าหมาย
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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ของเสียแบ�งตามประเภทการจัดเก็บและการกําจัดมีดังนี้

1.ขยะแห�งแบ�งเป�นประเภทย�อยๆ
  1.1.พลาสติก
  1.2.แก�ว
  1.3.โลหะ
  1.4.กระดาษ
2.ขยะเป�ยก เช�น เศษอาหาร
3.ขยะประเภทมีพิษ เช�น
  3.1.สารเคมี
  3.2.สารมีพิษ (Toxic Waste)

วัสดุต�างๆ ที่สามารถนํามาแปรสภาพใหม�ได�มีดังนี้

  • กล�องกระดาษ (Cardboard box)
  • หนังสือพิมพ�
  • กระป�องอลูมิเนียม
  • กระดาษจากสํานักงาน
  • ขวดแก�ว
  • บรรจุภัณฑ�พลาสติก
  • กระป�องโลหะ
  • เศษใบไม� กิ่งไม�
  • อาหาร
  • สมุดโทรศัพท�
  • วารสาร
  • นํ้ามันจากครัว และนํ้ามันต�างๆ
  • Laser printer cartridges
  • ขยะจากการก�อสร�างต�างๆ

ส�วนประกอบของขยะ
ที่เกิดขึ้นในโรงแรมๆ 
หนึ่งมีดังนี้

การจัดการ
ของเสีย
ของเสียทีเ่กิดขึน้ในโรงแรมมีความหลากหลายในรูปแบบ 
ประเภทและปริมาณมาก เช�น
1.กระดาษจากสํานักงาน
2.อาหารจากการปรุงอาหารและจากที่บริโภคไม�หมด
3.บรรจุภัณฑ�ต�างๆ ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
4.เคร่ืองจักร อุปกรณ� เคร่ืองมือ เคร่ืองใช�ที่ชํารุด 
  ที่เลิกใช�แล�ว
5.เฟอร�นิเจอร�
6.สารเคมีต�างๆ
7.อุปกรณ�การตกแต�ง หรือซ�อมแซมต�างๆ

จํานวน/ปริมาณของของเสียขึ้นอยู�กับขนาด
ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจและนโยบายของ
โรงแรมนั้นๆ
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หลักการจัดการของเสีย
1.ตั้งคณะทํางานด�านการจัดการของเสียในโรงแรม เพื่อนําทรัพยากรกลับมาใช� ใหม� 
และลดปริมาณของเสีย
2.ประเมินปริมาณและองค�ประกอบของของเสียในโรงแรม
3.จัดให�มีการแยกของเสียเพื่อประโยชน�ต�อการใช�ซํ้า นํากลับมาใช� ใหม� และลดปริมาณของเสีย
4.ประสานกับผู�รับซื้อหรือรับวัสดุจากการแยกของเสียเพื่อนํากลับมาใช� ใหม� (Recycle) ในท�องถิ่น
บริเวณที่ตั้งของโรงแรม
5.กําหนดเป�าหมายการจัดการของเสียในโรงแรม
6.ลดปริมาณของเสียจากต�นทาง เพื่อป�องกันมิให�เกิดขยะมูลฝอย จากทุกส�วนของโรงแรม
7.จัดให�มีการลดปริมาณการใช�กระดาษของโรงแรม

8.จัดให�มีกิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู� ใช�บริการของโรงแรมในการลดปริมาณของเสีย 
ป�องกันการเกิดของเสียจากการใช�บริการ
9.จัดให�มีการใช�ประโยชน�ของเสียที่เป�นสารอินทรีย� (อาหาร) ของโรงแรม
10. มีการใช�ประโยชน�ของเสียจากการตัด ตกแต�ง และทําสวน
11. จัดให�มีการงด ลด และหลีกเลี่ยง ปริมาณของเสียจากการตกแต�งสถานที่
12. มีการเปลี่ยนแปลงการให�บริการในห�องจัดประชุมสัมมนาเพื่อลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากร
13. ปรับเปลี่ยนการใช�ดอกไม� ในการตกแต�งสถานที่เพื่อลดปริมาณของเสีย

การลดการใช�กระดาษ
1.ใช�กระดาษทั้ง 2 หน�า
2.ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการดําเนินการ
โดยการพบปะพดูคยุ จดบนัทกึของตนเอง
3.E-mail (ใช� Electronic mail)
4.ลดขัน้ตอนการส่ือสาร หรือการดําเนนิการ
ต�างๆ
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รณรงค�การลดขยะในห�องอาหารพนักงาน
1.จัดให�มีการรณรงค�ประกวดคําขวัญ การลดขยะ การบริโภคอาหารให�หมด
2.ตรวจสอบปริมาณอาหารให�ตรงต�อความต�องการเพื่อลดการสูญเสีย
3.จัดตั้งคณะกรรมการดูแลรายการอาหารของห�องอาหารพนักงานโดยใช�หลัก “Green Menu” 
หรือ “รายการอาหารเพื่อสิ่งแวดล�อม”
4.รายงานปริมาณการบริโภคและปริมาณขยะ เพื่อปลูกจิตสํานึกให�พนักงานช�วยกันลดขยะ
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1 . R e d u c e  ห รื อ  ล ด ก า ร ใ ช �
คณะกรรมการจดัการของเสีย รณรงค�การปรับเปล่ียน
การดําเนินงานในทุกขั้นตอนเพื่อลดการใช�ทรัพยากร
โดยวิธีการ ดังนี้

REDUCE
RECYCLE
REUSE
REPAIR

Green Menu หรือรายการอาหารเพื่อสิ่งแวดล�อม
1.ระบุส�วนประกอบของเครื่องปรุงให�ชัดเจน

2.ระบุความเผ็ดของอาหารแต�ละชนิด
3.ใช�เครื่องปรุงต�างๆ ที่สามารถหาได�จากท�องถิ่น

4.ใช�เครื่องปรุงหรือส�วนประกอบของอาหารในฤดูกาลนั้นๆ
5.เน�นอาหารที่ทําจากผัก ผลไม� มากกว�าเนื้อสัตว�

6.แสดงภาพของอาหาร

เป�นการนําขยะเป�ยก เช�น เศษอาหาร ใบไม�
เศษไม�ต�างๆ มาหมักรวมกับสารอินทรีย� เพื่อทําปุ�ยชีวภาพ

ก า รดํ า เ นิ น ก า ร  
เพื่อจัดการของเสีย

Green Menu

การทําปุ�ยชีวภาพ

ï จัดทําแผนงาน
ï ประชาสัมพันธ� ให�ทุกแผนกมีส�วนร�วม
ï บันทึกปริมาณการใช�ทรัพยากรหลังจากดําเนินการ
   ตามแนวทางต�างๆ
ï ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานอย�าง
   ต�อเนื่อง

ï บันทึกปริมาณการใช�ทรัพยากรต�างๆ ณ ป�จจุบัน
ï พิจารณาการลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ï เสนอแนะแนวทางต�างๆ ในการลดทรัพยากร
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3.Reuse หรือ การใช�ซํ้า เช�นการใช�กระดาษทั้ง 2 หน�า
4.Repair หรือ การซ�อมแซม โดยนําระบบการตรวจสอบการทํางานและการบํารุงรักษา 
(Prevention Maintenance) มาใช� ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานปรับปรุงการใช�ทรัพยากร 
(บุคคล เคร่ืองมืออุปกรณ�และอื่นๆ) ของแต�ละแผนกให�สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงความต�องการ
ใช�ช�วงเวลาต�างๆ ของวัน ของสัปดาห� ฤดูกาลท�องเที่ยว อัตราการเข�าพัก และสภาวะอากาศ

ใช�ตาข�ายหรือเน็ตมาเป�นภาชนะรองรับขยะประเภทต�างๆ 
หรือใช�ถังขยะหลากสีแยกประเภทขยะ

2. Recycle หรือ การแปรสภาพนํากลับมาใช� ใหม�
แยกประเภทของของเสียจากต�นทางการเกิดของเสีย
การแยกขยะทําได� โดยหลากหลายวิธีทางการลงทุนน�อย ถึงการลงทุนมาก เช�น
1. รณรงค�ประโยชน�ของการแยกขยะเพื่อแปรสภาพนํากลับไปใช� ใหม�
2. จัดการแยกขยะ เช�น
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PAPER METALGLASSPLASTIC

แก�ว กระดาษ โลหะ
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การจัดซื้อของโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล�อม
 ï การต้ังคณะทํางานเพื่อตรวจสอบปริมาณและผลิตภัณฑ�ที่จะจัดซ้ือหรือว�าจ�างในด�านผลกระทบ
   ต�อสิ่งแวดล�อม ของบริการและผลิตภัณฑ�ต�างๆ
 ï ลดปริมาณการใช�ทรัพยากรของโรงแรมด�วยการตรวจสอบและทบทวนความต�องการผลิตภัณฑ�
   และวัสดุต�างๆ เพื่อให�มีการจัดซื้อตามความจําเป�นเท�านั้น
 ï กําหนดแนวทางการซื้อผลิตภัณฑ�และวัสดุที่หาได� ในท�องถิ่นเพื่อส�งเสริมการสร�างงาน
 ï กําหนดให�ซื้ออาหารที่ผลิตในฤดูกาลเพื่อลดการใช�พลังงานในการเก็บรักษา ขนส�ง บรรจุหีบห�อ
   และผลิต
 ï จดัให�มกีารวางแผนและซือ้ให�สอดคล�องกับความต�องการใช�ประโยชน�ของโรงแรมเพือ่ลดปริมาณ
   บรรจุภัณฑ�และพลังงานในการขนส�ง
 ï กําหนดและเลอืกซือ้ผลิตภัณฑ�และส่ิงของทีเ่รียบง�าย บาํรุงรักษาง�ายเพือ่ลดการใช�พลังงานและ
   วัสดุสิ้นเปลืองมากเกินความจําเป�น เช�น เฟอร�นิเจอร�
 ï กําหนดและเลือกซื้อผลิตภัณฑ�ที่ ได�จากการนําทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช� ใหม� (Recycled 
   Product) และผลิตภัณฑ�ที่สามารถนํากลับไปหมุนเวียนกลับมาใช� ใหม�ได�อีก (Recyclable 
   Products) เพื่อลดปริมาณของเสีย
 ï กําหนดแนวทางการเช�าแทนการซื้อผลิตภัณฑ�ที่ไม�มีความจําเป�นต�องใช�บ�อย หรือผลิตภัณฑ�ที่มี
   การเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง เช�น อุปกรณ�ตกแต�งในเทศกาลเฉพาะประจําป�
 ï กําหนดมาตรการตรวจสอบความถูกต�องของการโฆษณาของผู�ผลิต จําหน�าย และให�บริการว�า
   มีส�วนช�วยรักษาสิ่งแวดล�อมก�อนตัดสินใจสั่งซื้อ
 ï สนับสนุนผลิตภัณฑ�ที่มีการแสดงฉลากและข�อเท็จจริงของผลิตภัณฑ�ที่เก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อม
   อย�างถูกต�องโดยการรับรองขององค�กรที่เก่ียวข�องกับส่ิงแวดล�อมเพื่อส�งเสริมให�ผู�ผลิต และ
   จําหน�ายสามารถขยายการตลาด และจําหน�ายในราคาที่เหมาะสม
 ï พิจารณาไม�เลือกซื้อผลิตภัณฑ� ใช� ได�เพียงคร้ังเดียวแล�วทิ้งเลย (Disposable Products) 
   เพื่อลดปริมาณของเสีย
 ï กําหนดเกณฑ�เพื่อเลือกผู�จําหน�ายและให�บริการต�อโรงแรมในการพิจารณาเลือกซื้อและจ�าง
 ï เผยแพร�ให�บุคลากรของโรงแรม ผู�มาใช�บริการและบุคคลทั่วไปทราบถึงนโยบายและแนวทาง
   ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ�ของโรงแรมหรือรักษาส่ิงแวดล�อม ทัง้นีเ้พือ่ส�งเสริมบทบาทการมสี�วน
   ร�วมของทุกฝ�าย
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มลพิษทางอากาศ
ชนิดและแหล�งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญในโรงแรม
1.CFC (คลอโรฟลูออโรคาร�บอน)
ï  การรั่วไหลของนํ้ายาทําความเย็นจากตู�เย็น ตู�แช� เครื่อง
   ปรับอากาศ
ï  การใช�สเปรย�จากกระป�องอัดแรงดันชนิดต�างๆ
ï  ฉนวนกันความร�อน-เย็นและภาชนะบรรจภัุณฑ�ทีท่าํด�วยโฟม
2.มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม�เชื้อเพลิงพลังงาน
ï  หม�อไอนํ้า และนํ้าร�อน
ï  รถยนต� รถมอเตอร� ไซค�
ï  เตาหุงต�มในครัว ห�องซักรีด
ï  การใช� ไฟฟ�า ซึ่งได�จากการเผาไหม�เชื้อเพลิงพลังงาน
   ชนิดต�างๆ
ï  การผลิตไฟฟ�า จากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของโรงแรม
3.มลพิษจากการระเหยของสารประกอบไฮโดรคาร�บอน
ï  การใช�นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล
ï  ยาฆ�าแมลง และยาปราบวัชพืช
4.มลพิษจากอุบัติเหตุ
ï  การเกิดไฟไหม�
5.กลิ่น ไอและควัน
ï  จากการหุงต�มในครัว การเผาไหม�-อบในห�องซักรีด
ï  ห�องสุขาทุกแห�ง
ï  สีโดยเฉพาะจากการฉีดพ�นหรือสเปรย� และตัวทําละลาย
6.จุลินทรีย�ที่มีการฟุ�งกระจาย
ï  หอกลั่นเย็น
ï  สระว�ายนํ้า
ï  การกําจัดของเสีย
ï  ห�องเก็บของ ครัว และห�องนํ้า
7.ก�าซชนิดต�างๆ
ï  ฟอร�มาลดีไฮด� จากไม�อัดและผลิตภัณฑ� ไม�อื่นๆ
ï  คลอรีนและไตรฮาโลเจน-มีเทน จากสระว�ายนํ้า
ï  เพอร�คลอโรเอทธิลีน จากห�องซักรีด
ï  คาร�บอนไดออกไซด� จากเครื่องมือและนํ้ายาดับเพลิง
8.ฝุ�นละออง
ï  แอสเบสตอส จากฉนวนในส�วนต�างๆ ของอาคาร
ï  ละอองผ�า ละอองเส�นใยผ�า จากการซักรีด เก็บรวบรวม และเก็บรักษา
ï  ขี้เลื่อยจากการก�อสร�าง
ï  ผงปูน ทรายและอื่นๆ จากการก�อสร�าง
ï  ดิน จากการพัดพา และพังทลายหน�าดินโดยลม และการพัดพาฝุ�นละอองจาก
   กิจกรรมการก�อสร�าง การใช�ถนน และพื้นผิวถนนที่ไม�ได�รับการบํารุงรักษาอย�างเหมาะสม
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1.ต้ังคณะทาํงาน ทาํการติดตาม ตรวจสอบปริมาณการใช� การเก็บรักษาสารประกอบ CFC 
  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู�การลดปริมาณการใช� 
2.จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดมลพิษทางอากาศ จากการดําเนินงานของโรงแรม 
3.ห�ามใช� โฟม สเปรย�จากกระป�องอัดแรงดัน และสารละลายที่เป�นสารประกอบ CFC
4.จัดทําแผนปฏิบัติการในการลดการใช�พลังงาน ด�วยการลดการสูญเสีย ปรับเปล่ียน
  พฤติกรรม และใช�เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน 
5.กําหนดเป�าหมายการลดปริมาณการใช�สารประกอบ CFC ในการทําความเย็น
  ในอุปกรณ�ทําความเย็นทุกชนิดของโรงแรม 
6.ปรับปรุงและเปลี่ยนให�มีการใช�แก�สหุงต�มในการปรุงอาหารในครัว 
7.ปรับปรุงและเปล่ียนให�มกีารใช�แก�สหุงต�มหรือนํา้มนัเตาในห�องซักรีด แทนการใช� ไฟฟ�า 
8.ตรวจสอบ และควบคุมให�การเผาไหม�เพื่อผลิตไอนํ้ามีประสิทธิภาพการอย�างต�อเนื่อง 
  และสมํ่าเสมอ 
9.ติดตามตรวจสอบและกําหนดให�มกีารควบคุมการใช�นํา้มนัเช้ือเพลิงในการใช�ยานพาหนะ
  ของโรงแรม ให�มีปริมาณลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10. ควบคุมและป�องกันมิ ให�มีการติดเคร่ืองยนต�ยานพาหนะทุกชนิดในขณะจอด
    ในที่จอดรถ เพื่อลดปริมาณมลพิษในอากาศและเสียงในเขตโรงแรม 
11. จัดกิจกรรมและแนวทางในการส�งเสริมให�ลดการใช�ยานพาหนะ ที่มีการใช�นํ้ามัน
 เชื้อเพลิงลง ด�วยการใช�จักรยานหรือรถสามล�อหรือการเดินทางร�วมกัน 
12. ส�งเสริมการใช�จักรยานในการเดินทาง การท�องเที่ยวด�วยส�วนลดพิเศษ หรือ
 การใช�ยานพาหนะร�วมกันเป�นหมู�คณะของผู� ใช�บริการด�วยส�วนลดพิเศษ 
13. ติดต้ังหอกล่ันเย็นให�ห�างจากช�องอากาศเข�าสู�ตัวอาคาร เพื่อลดการฟุ�งกระจายของ
 จุลินทรีย�ความชื้นเข�าภายในอาคารของโรงแรม หรือกําหนดให�มีการติดต้ัง
 หอกลั่นเย็นให�อยู� ใต�ลมจากตัวอาคารของโรงแรม 
14. ควบคุมการใช�คลอรีนในสระว�ายนํ้าอย�างเหมาะสมและมีการติดตามตรวจสอบ
 อย�างสมํ่าเสมอ 
15. กําหนดให�มกีารป�องกันและควบคุมมิให�มกีารฟุ�งกระจายของสารละลาย สารระเหย 
 จากการติดตั้งและใช�วัสดุภายในอาคาร เช�น พรม สี ไม�อัด 
16. ป�องกันมิให�มกีารใช� นํา้ยาเพอร�คลอไรเอธลีิน (นํา้ยาซกัแห�ง) ในการทาํความสะอาด
 พื้นผิวอาคาร พื้นที่ทํางาน และวัสดุอื่นๆ  ในห�องซักรีด

การจัดการสารพิษ
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การเก็บรักษา ใช� และการจัดการเชื้อเพลิง แก�ส และสารพิษ
1.จัดทาํระเบยีบ/ข�อปฏิบติั เพือ่ความปลอดภัยและป�องกันการปนเป��อนของนํา้มนัเช้ือเพลิงและแก�ส 
ในสิ่งแวดล�อมของโรงแรมรวมทั้งการแสดงสัญลักษณ�หรือเครื่องหมายแสดงสถานที่เก็บ สายส�ง 
พื้นที่รับและจ�ายนํ้ามันเชื้อเพลิงอย�างชัดเจน  
2.จัดเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงและแก�ส เพื่อใช�ประโยชน� ในการดําเนินงานของโรงแรมในภาชนะและ
สถานที่ที่ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมอื่นๆ ของโรงแรมและพื้นที่ใกล�เคียง  
3.ตรวจสอบการร่ัวไหลของนํา้มนัเชือ้เพลงิและแก�สอย�างสมํา่เสมอ ทัง้ทีเ่ก็บรักษา สายส�ง และพืน้
ที่รับและจ�ายนํ้ามันเชื้อเพลิง  
4.ตรวจสอบและทําความสะอาดพื้นที่ที่มีการเก็บรักษาสายส�ง และพื้นที่รับ-จ�าย นํ้ามันเชื้อเพลิง
และแก�สอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่องเพื่อป�องกันการเกิดอุบัติเหตุ การปนเป��อนและการเกิดกลิ่น  
5.จดัให�มีการบาํรุงรักษา ซ�อมแซม และตรวจสอบสภาพการทาํงาน ใช�งาน การเก็บรักษาสายส�ง 
และจุดรับ-จ�ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและแก�สอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อป�องกันการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหล
และการสูญเสีย  
6.ติดต้ังมาตรวัด ปริมาณการเก็บ แรงดัน และปริมาณการใช�นํ้ามันเชื้อเพลิงและแก�สเพื่อ
ประโยชน� ในการติดตามตรวจสอบการรั่วไหลการสูญเสียและการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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วัตถุมีพิษ
เป�นสสารใดๆ ทีอ่าจเป�นอนัตรายต�อสขุภาพ อาจทาํให�เกิดการบาดเจบ็หรือ
เสียชีวิตของส่ิงมีชีวิต หรือมีการสัมผัส หายใจ หรือรับเข�าสู�ร�างกายทางใด
ทางหนึง่ หรือทาํให�เกิดการเส่ือมโทรมของสภาพแวดล�อม จากความเป�นพษิ 
ติดไฟ ระเบดิ กัดกร�อน หรือติดเช้ือ ซึง่เป�นลักษณะเฉพาะของวัตถุมพีษิแต�ละ
ชนิดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่ทําให�เกิดของเสียที่มีพิษหลากหลายชนิดได�ถูกนํา 
มาใช� ในขัน้ตอนต�างๆ ของการดําเนนิงานในธุรกิจโรงแรม ซึง่จาํเป�นต�องมี
การจัดการ ดูแล ใช�เก็บรักษา และกําจัดอย�างเหมาะสม

แหล�งวัตถุมีพิษในโรงแรม
1.ครัว
มีการใช�วัตถุมีพิษ เพื่อการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของพื้นที่ภาชนะและอาหาร ด�วย
การทําลายแบคทีเรียบนพื้นผิวของพื้นที่ปฏิบัติงาน ทางระบายนํ้า เครื่องมือ และอุปกรณ�ต�างๆ 
ด�วยการชําระล�างคราบไขมันจากเตา เตาอบ และพื้นที่ปฏิบัติงานด�วยการควบคุมพาหะนําโรค
ต�างๆ ที่อาจอาศัยในครัว สารเคมีที่อาจพบในครัว ได�แก�
•สารฟอกขาว ผงซักฟอก
•นํ้ายา หรือผงทําความสะอาดเตาอบและทางระบายนํ้า
•กรด
•นํ้ายาฆ�าเชื้อชนิดต�างๆ 
•ยาฆ�าแมลง

2.ห�องซักรีด  
นํ้ายาซักแห�งที่เป�นสารประกอบของเปอร�คลอโรเอธิลีน (Perchloroethylene) มีคุณสมบัติ
ติดไฟง�าย และระเหยกลายเป�นไอที่อุณหภูมิห�อง (อุณหภูมิปกติ) จะเป�นไอของสารพิษที่เป�น
อนัตรายต�อร�างกาย นํา้ยาหรือผงซกัฟอกขาวที่ใช� ในห�องซกัรีดเพือ่กําจดัความสกปรกบนเส�นใยผ�า 
จะมีส�วนผสมของคลอรีนที่เป�นอันตรายต�อร�างกายผู� ใช� และผู�ที่สัมผัสได�
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3.แม�บ�าน
ผลิตภัณฑ�ทําความสะอาดและชําระล�างหลายชนิดได�ถูกนํามาใช� เพื่อช�วยให�การทําความสะอาด
ในกิจกรรมต�างๆ ของแม�บ�านบรรลุผล ผลิตภัณฑ�และสารประกอบที่ ใช� ในการทําความสะอาด
เหล�านี้ประกอบด�วย
•ผงหรือนํ้ายาฟอกขาว
•สารทําความสะอาดสุขภัณฑ�และทางระบายนํ้า
•สารเคมีทําความสะอาดอเนกประสงค�
•สเปรย�ฆ�าแมลงทุกชนิด
•สารเคมีทําความสะอาดกระจก และพื้นผิวอื่นๆ

4.ช�างและซ�อมบํารุง
บุคลากรแผนกช�างและซ�อมบํารุงจะมีความใกล�ชิดและใช�วัตถุมีพิษหลายชนิดเช�น
•ตัวทําลาย
•กรด
•นํ้ามันและไขชนิดต�างๆ
•สี
•สารถนอมรักษาไม�
•นํ้ายาไฮครอลิก

5.ศูนย�การบริหารร�างกาย
บริเวณที่มีการใช�วัตถุมีพิษค�อนข�างมากในส�วนของการบริหารร�างกาย ได�แก� สระว�ายนํ้า ซึ่ง
สารประกอบคลอรีนหลายชนดิได�ถูกนาํมาใช�เพือ่ฆ�าเชือ้ ขณะทีส่ารประกอบ โซเดียมไฮโปคลอรีน 
และสารประกอบคลอรีนอื่นชนิดเม็ด ได�ถูกนํามาใช�อย�างแพร�หลาย

6.สํานักงานและศูนย�ธุรกิจของโรงแรม
อาจมีการใช�วัตถุมีพิษปริมาณเล็กน�อย เช�น นํ้ายาทําละลาย หมึกพิมพ� สารเคมีที่ ใช� ในการ
ถ�ายเอกสาร และสารเคมีทําความสะอาดชนิดต�างๆ

7.อุปกรณ� ไฟฟ�า สารประกอบประเภทโพลีคลอรีนเนทเท็ด 
ไบโอฟ�นิลส� (Polychlorinated biophenyls) หรือ PCB
ได�ถูกนํามาใช� ในโรงแรม  เมื่อมีการใช�หม�อแปลงชนิดและขนาดต�างๆ และคาปาซิเตอร� ที่ช�วย
ในการทํางานของหลอดแสงสว�างกําลังสูงบางชนิด  สารประกอบ PCB เม่ือได�รับความร�อน
จะทําให�เกิดสารพิษที่เป�นอันตรายสูงสุดชนิดหนึ่งที่มนุษย�จะสามารถผลิตได� คือ สารไดออกซิน 
(Dioxins) เป�นสารก�อมะเร็งและมีพิษต�อร�างกายรุนแรง และอาจถึงแก�ชีวิตได�ถ�ารับเข�าไปใน
ร�างกายปริมาณมาก
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•นํ้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุพลังงาน
•ยาฆ�าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และวัชพืชทุกชนิด
•กาว
•นํ้ายาทําความเย็น
•สารเคมีที่มีลักษณะเป�นฉนวน
•แบตเตอรีทุกชนิดและขนาด
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การจัดการเชื้อเพลิง แก�ส และสารพิษ
1.มแีผนปฏบิติัการ หรือมาตรการในการใช�วธีิการอืน่ๆ หรือสารประกอบ
ทางเลือกอืน่ๆ เพือ่หลีกเล่ียงและลดปริมาณการใช�วตัถุมพีษิภายในโรงแรม 
2.ตรวจสอบ จัดทําบัญชีชื่อ ชนิด และสถานที่เก็บรักษาและใช�สารเคมี 
และวัตถุมีพิษของโรงแรมเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการ
อย�างเหมาะสม  
3.การใช�สารเคมีในโรงแรมเป�นส่ิงที่ ไม�อาจหลีกเล่ียงได� ได�มีการจัดทํา
เคร่ืองหมาย ข�อความใดๆ แสดงชนิด สถานที่ใช�และเก็บรักษาสารเคมี
ที่อาจเป�นอันตรายต�อบุคลากรและผู� ใช�บริการของโรงแรม อย�างชัดเจน  
4.จัดให�มีการแยกสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุมีพิษเพื่อป�องกัน
มิให�เกิดการแพร�กระจาย หรือเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป�นอันตรายได�  
5.มกีารกําจดัวตัถุมพีษิท่ีเหลอื บรรจุภัณฑ� และวัสดุอืน่ๆ ทีม่กีารปนเป��อน
วัตถุมีพิษอย�างถูกต�องและเหมาะสม
6.ติดต้ังและใช�อปุกรณ�บรรจแุละจ�าย (Chemical Dispenser) สารเคมี
ที่ต�องใช� ในทําความสะอาดภายในโรงแรม  
7.จัดให�มีการอบรมและให�ความรู�แก�พนักงาน เก่ียวกับสารเคมีที่ ใช�
ภายในโรงแรม
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การจัดต้ังคณะกรรมการจัดการ
ด�านสิ่งแวดล�อม

คณะกรรมการการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม
คณะกรรมการประกอบด�วย

 

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านพลังงาน

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านนํ้า

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านทรัพยากร

หัวหน�าทีมย�อย
ด�านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ�

หัวหน�าทีม

หัวหน�าทีมตรวจสอบ
(Chief Engineer)

คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน
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กิจกรรมกลุ�ม  : การจัดตั้งคณะกรรมการด�านสิ่งแวดล�อม
1. โครงสร�างของคณะกรรมการ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. ชื่อ และตําแหน�งของคณะกรรมการ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3. หน�าที่และความรับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
4. นโยบายของคณะกรรมการ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
5. การจัดกิจกรรมประจําป� …………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
5. ผลการจัดกิจกรรมต�างๆ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

หน�าที่ของคณะกรรมการการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม
1.ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงแรมในด�านต�างๆ ดังนี้
   1.1ด�านการใช�พลังงาน
   1.2ด�านการใช�นํ้า
   1.3ด�านการใช�ทรัพยากรต�างๆ
2.หาแนวทางการจัดการด�านการใช�พลังงาน นํ้า และทรัพยากรธรรมชาติ โดย
   2.1ใช�คู�มือบริหารโรงแรมให�กําไร ด�วยหัวใจสีเขียว
   2.2ขอคําแนะนําจากมูลนิธิใบไม�เขียว หรือผู�ที่มีความเชี่ยวชาญ ด�านพลังงาน นํ้า 
   และทรัพยากรต�างๆ
3.จัดการประชุม เผยแพร�ความรู�ความเข�าใจด�านการจัดการด�านพลังงาน นํ้า และ
  ทรัพยากรต�างๆ
4.จัดกิจกรรมการจัดการด�านพลังงาน นํ้า และ ทรัพยากรต�างๆ
5.ติดตามผล และปรับเปลี่ยนการดําเนินการของคณะกรรมการอย�างต�อเนื่อง
6.ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง
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กําหนดนโยบาย
จากความร�วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ�าย
ของโรงแรม
ตัวอย�าง  นโยบายการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมของโรงแรม
นิยาม : เราจะรับผิดชอบต�อคุณภาพของสิ่งแวดล�อมของโรงแรม ชุมชน และผลกระทบต�างๆ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมของโรงแรม
แนวทางการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม
 ลดต�นทุนโดยการลดของเสียทุกรูปแบบหรือประเภท
 กําหนดและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมอย�างมีประสิทธิภาพ
 ประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุงการดําเนินการด�านสิ่งแวดล�อม เพื่อให�มีการดําเนินการ
    อย�างมีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่อง
 จัดตั้งคณะกรรมการด�านการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม
 สื่อสาร ส�งเสริม การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม และติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินการ
มีผลตั้งแต�  : ……………………………….. ผู�จัดการทั่วไป  : ……………………………….

วัฒนธรรม
หัวใจสีเขียว

6บทที่



ขั้นตอนที่ 1 เริ่มการดําเนินการ

-ออกนโยบายการดําเนินการด�านสิ่งแวดล�อม
-จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการด�านส่ิงแวดล�อม
-ระบุขั้นตอนการเก็บข�อมูลต�างๆ
-ระบุหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอนการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห�ขั้นตอนการดําเนินงาน

-จัดทํา Flow Chart
-ระบุขั้นตอนการเก็บข�อมูลต�างๆ
-วิเคราะห�ข�อมูลต�างๆ เพื่อจัดแนวทางการจัดการ
-ระบุเป�าหมายการดําเนินงานตามขั้นตอนต�างๆ

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน

-ใช�คู�มอืการบริหารโรงแรมให�กําไร ด�วยหวัใจสีเขยีว
-ประชาสัมพันธ�การดําเนินการ
-รณรงค�การมีส�วนร�วมการดําเนินการ

ข้ันตอนที่  4 การตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงาน
-ตรวจสอบการดําเนินการ
-จดัประชมุคณะกรรมการเพือ่ติดตามความก�าวหน�า
-จัดทําตาราง กราฟ หรือวิธีการต�างๆ เพื่อแสดง
 ความก�าวหน�าของการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
-ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานต�างๆ

ขั้นตอนที่ 6 รักษามาตรฐานการดําเนินการ
-จัดทํา Checklist เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ
 อย�างต�อเนื่อง



การมีส�วนร�วมกับชุมชนและองค�กรท�องถ่ิน
o จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อส�งเสริมความร�วมมือ
   ของธุรกิจการท�องเทีย่วและชมุชนในท�องถ่ินในการ
   พัฒนาสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิต
o จัดกิจกรรมส�งเสริมความร�วมมือในการรักษา
   ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมในโอกาสต�างๆ
o การจัดกิจกรรมสร�างเสริมความเข�าใจและจิตสํานึก
   แก�เยาวชนและผู�นําชุมชนในการรักษาทรัพยากร
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
o มสี�วนร�วมในการทาํนบุาํรุง และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   การแสดงและวิถีชีวิตในท�องถิ่น
o มีบทบาทในการส�งเสริม การบริหาร และจัดการ
   ส่ิงแวดล�อม ของท�องถ่ินให�เอื้อต�อการดํารงชีวิต
   และคุณภาพชีวิต
o จดักิจกรรมเสริมสร�างความเข�าใจอนัดีระหว�างธุรกิจ
   การท�องเทีย่วและชมุชนในท�องถ่ิน เพือ่การประสาน
   ความร�วมมือในการพัฒนาท�องถิ่น

ECOLOGY

COMMUNITY

ความรับผิดชอบต�อระบบนิเวศ
o หลีกเล่ียงและลดปริมาณการใช�ผลิตภัณฑ�จากป�า
   และทะเล เพื่อลดแรงกดดันและผลกระทบต�อ
   ความอยู�รอดของระบบนิเวศ
o จัดกิจกรรมรณรงค�เพื่อเสริมสร�างจิตสํานึกในการ
   รักษาทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ�สัตว�ป�า 
   ป�าไม� ระบบนิเวศในทะเล ให�แก�บุคลากร และ
   ผู� ใช�บริการของโรงแรม
o ไม�จัดให�มีการเล้ียง การแสดงของสัตว�ป�า และ
   สัตว�ทะเลในโรงแรม
o ห�ามมิให�มีการจําหน�ายผลิตภัณฑ�จากป�า และ
   ทะเลในบริเวณโรงแรม
o ส�งเสริมการอนุรักษ�พรรณพืชท�องถ่ินที่จะเป�น
   พืชอาหาร และที่อยู�อาศัยของสัตว� ในท�องถ่ิน
   เพือ่รักษาสมดุลของระบบนเิวศและป�จจยัส�งเสริม
   การท�องเที่ยวในบริเวณโรงแรมและท�องถ่ินอื่นๆ
o ร�วมรณรงค�การปลูกป�า

E
nvirnm

entally Friendly H
otel  |  C

hapter 6

31 | คู�มือโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล�อม



E
nv

ir
nm

en
ta

lly
 F

ri
en

dl
y 

H
ot

el
  
|  

C
ha

pt
er

 4

• แข�งขันประกวดคําขวัญด�านสิ่งแวดล�อม
• แข�งขันประกวดการวาดภาพด�านสิ่งแวดล�อม
 - โดยพนักงาน
 - โดยบุตรหลานของพนักงาน
 - โดยนกัเรียนจากโรงเรียนต�างๆ โดยโรงแรมให�การ
   สนับสนุน
• จัดการสัมมนา ฝ�กอบรมด�านการจัดการด�าน
  สิ่งแวดล�อม พลังงานและนํ้า
• ส�งบคุลากรขององค�กรเข�าร�วมสัมมนา การฝ�กอบรม
  ที่องค�กรต�างๆ จัด
• ตดิแผ�นภาพ (Poster) รณรงค�การจดัการส่ิงแวดล�อม
  ของ Green Leaf Foundation)
• จัดทํา จําหน�าย เผยแพร� เอกสาร ผลิตภัณฑ�ต�างๆ 
  เพื่อรณรงค�การมีส�วนร�วมด�านสิ่งแวดล�อม เช�น
 - เสื้อผ�าจากผ�าไม�ฟอก ไม�ย�อม
 - ถุงผ�าจากผ�าไม�ฟอก ไม�ย�อม
• จัดกิจกรรมให�แขกได�มีส �วนร�วมในการจัดการ
  ด�านสิ่งแวดล�อม เช�น
 - เชิญชวนให�แขกทานผักจากสวนผักของโรงแรม
   ที่ใช�ปุ�ยชีวภาพ
 - เชิญชวนให�แขกใช�ผ�าเช็ดตัวซํ้า หรือไม�เปล่ียนผ�าปู
   ที่นอน
 - รณรงค�การไม�ใช� Foam

ตัวอย�างการจัดกิจกรรมรณรงค�การจัดการด�านส่ิงแวดล�อม

• จัดจําหน�าย ปุ�ยชีวภาพให�กับชุมชน
• จัดกิจกรรมแยกขยะ
• จัดกิจกรรม Recycling Glass ร�วมกับบริษัท 
  บางกอก กล�าส
• การบนัทกึและรวบรวมรายได�จากการ Recycling 
  Program มาใช � ในกิจกรรมสนทนาการ
  ด�านสิ่งแวดล�อมของโรงแรม
• เข�าร�วมเป�นสมาชิกโครงการใบไม�เขียวของ
  มลูนธิิใบไม�เขยีว เพือ่รับความรู� วารสาร ต�างๆ 
  ด�านสิ่งแวดล�อม
• เข�าร�วมเพื่อตรวจสอบเป�น “โรงแรมใบไม�เขียว” 
  (Green Leaf Certification Program) 
  ที่รับรองโดยองค�กรร�วมจัดตั้งมูลนิธิใบไม�เขียว 
  6 องค�กรดังนี้
 - การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
 - สมาคมโรงแรมไทย
 - โครงการส่ิงแวดล�อมแห�งสหประชาชาติ
   ประจําภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟ�ค
 - สํานกังานการจดัการด�านการใช� ไฟฟ�า การไฟฟ�า
   ฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
 - การประปานครหลวง
 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
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กิจกรรมกลุ�ม  : บันทึกการดําเนินการเพื่อเป�นวัฒนธรรม/หัวใจสีเขียว
1. นโยบายด�านการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. คณะกรรมการการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. หน�าที่และความรับผิดชอบ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4. เป�าหมายด�านการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม พลังงาน นํ้า และทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 ด�านสิ่งแวดล�อมทั่วไป
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4.2 ด�านประสิทธิภาพพลังงาน
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4.3 ด�านประสิทธิภาพนํ้า
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4.4 ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4.5 ด�านการมีส�วนร�วมกับชุมชน
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
4.6 ด�านวัฒนธรรมความมีหัวใจสีเขียว
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5. Insertion ที่ให�กับพนักงาน
5.1 การประหยัดพลังงาน
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5.2 การประหยัดนํ้า
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5.3 การรณรงค�ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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7.การเข�าร�วมเป�นสมาชิกโครงการใบไม�เขียว

กรองใบสมัครและแบบสอบถาม
ขั้นตอน (Screening Questionnaire)

พร�อมค�าสมัคร

มูลนิธิใบไม�เขียว
ทําการตรวจสอบ

มูลนิธิใบไม�เขียว
ทําการตรวจสอบ

แก� ไขและส�งกลับ
เพื่อตรวจสอบใน

3เดือน

แก� ไขและส�งกลับ
เพื่อตรวจสอบใน

3เดือน

มูลนิธิใบไม�เขียว
โดยผู�ทรงคุณวุฒิเข�าตรวจสอบ

โรงแรมภายใน 48 ชม.
หลังจากแจ�งให�ทราบ

ได�รับประกาศนียบัตรเข�าร�วมโครงการ
ใบไม�เขียว (Letter of Participation)

และรับแบบประเมิณคุณสมบัติ
(Qualifying Questionnaire)

รับแบบประเมิณการรักษาสิ่งแวดล�อม
ในการดําเนินงานโดรงแรมเพื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐาน (Grading Questionnaire)

แจ�งกลับโรงแรมถึงจํานวนใบไม�
ที่ได�รับหลังจากคณะกรรมการมูลนิธิ

อนุมัติ

รับมอบเกียรติบัติ
และสมุดบันทึกโรงแรมใบไม�เขียว

ต�ออายุเกียรติบัตร
พร�อมค�าต�ออายุ

เกียรติบัติอายุครบ 2 ป�

แจ�งโรงแรม

YES

YES

NO

NO

NO

ผ�าน

ผ�าน

ไม�ผ�าน

ผ�าน

ไม�ผ�าน

ไม�ผ�าน



สนับสนุนโดย
กองทุนเพื่อส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน 

และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน





ติดต�อ  :

มูลนิธิใบไม�เขียว
อาคารการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม� แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� 0-2652-8321 , 0-2652 8322
www.greenleafthai.org


