
การบรหิารโรงแรมเพื่อความยั่งยืน
ท่ามกลางวกิฤตด้วยจติสํานึกรกัษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 



1. แนะนําการฝึกอบรม และพิธีเปิด
1. กรุณาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใน zoom ครัง้นี้เป็น (ชื่อ.นามสกุล) 
2. กรุณาปิดเสียงแต่เปิดหน้าจอเมื่อทาํการเรยีน และข้อสอบ Pre-test & 

Post-Test 
3. สามารถ Chat เพื่อส่งคําถาม ข้อ สงสัย และ ยกมือ เพื่อขอพูด หรอื

ซักถาม 
4. อนุญาติให้ทาํการ Capture หน้าจอเพื่อทาํการ record การประชุม  
5. รบกวนผู้เข้ารว่มทาํ แบบประเมินและแบบสอบถามความต้องการในการ

ฝึกอบรม 
6. ขอขอบพระคณุในความรว่มมือทุกท่าน  

 



กําหนดการ
แนะนําการฝึกอบรม และพิธี
เปิด ( 09.00-09.10)1
Pre-test (09.10-09.15)2
ความรูท้ั่วไปด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน (09.15-09.35)3
การระบาดของโรคและ
สิ่งแวดล้อม (09.35-10.00)4



กําหนดการ

การสรา้งประสิทธภิาพของ
การเป็นทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(10.00-10.50)

5

การอนุรกัษ์และการจดั
การพลังงานอย่างมีส่วนรว่ม 
(11.00-11.50)

6

Post-test ( 11.50-11.55)7

ปิดการอบรมประกาศเกียรติ
บัตร (12.25-12.30)9

10.50-

11.00 ถาม

ตอบ และพกั

สอบวัดผลการเรยีนการสอน 
( 11.55-12.05)8

12.05-

12.25ถาม

ตอบ และพกั



นายธนภพ เพชรมุนี 
วศิวกรระดับ 9 
  กองออก แบบงานและตรวจพิสูจน์ ผล   
ฝ่ายบรหิารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ดร. ธนวันต์ สินธุนาวา 
รองประธานและเลขาธิการ 
มูลนิธิใบไม้เขียว  

วทิยากร 



03.ความรูท้ั่วไปด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ธนวนัต์  สินธุนาวา  
รองประธานและเลขาธกิาร
มูลนิธใิบไมเ้ขยีว 



วกิฤติปัจจุบนัเป็นวกิฤติที่ใหญ่มาก  
แต่เราจะพบกับวกิฤติอืน่ๆ อกีหรอืไม่  



สิ่งแวดล้อมกับธุรกิจโรงแรม



ความรูท้ัว่ไปด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ในธุรกิจโรงแรม

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เกี่ยวข้องกับโรงแรมอย่างไร  
- สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ
โรงแรมที่ยั่งยืน 
- เราต้องมีการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน  
- สิ่งแวดล้อมหรอืทรพัยากรใดบา้งที่เกี่ยวข้อง  

- ทรพัยากร 
- น_า  
- พลังงาน  
- มลพิษที่เกิด



สิ่งแวดล้อมกับการบรหิารงานโรงแรม

มนุษย์น_า  พลังงานทรพัยากร มลพิษ

เช่น ต้นไม้ กระดาษ 
เทคโนโลยี

น_ามีความสําคัญใน
การหล่อเลี้ยงธุรกิจ

พลังงานเปรยีบได้
ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน

ธุรกิจ

มลพิษเป็นผลที่มา
จากให้เตรยีมการ
ให้บรกิาร หรอืการ
บรกิารของโรงแรม

ทรพัยารกรบุคคล 
ถือเป็นส่วนที่มี
ความสําคัญ 
ก่อให้เกิดการ

บรกิารจดัการ และ
การใช้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 



สิ่งแวดล้อมคือทกุอย่างบนโลก 

สิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สรา้งขึ้น  



การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมนั้น
International 
agreements

National and Local 
policies 

Company Policies 
and actions

Individual actions



ธุรกิจโรงแรมและสิ่งแวดล้อม 

Does the hospitality industry cause major damage to the 
environment?  คือคําถามที่ยากต่อการปฏิเสธ วา่ไม่
 



เพราะทุกวันนี้ธุรกิจโรงแรมของเราก่อให้เกิด
1. CO2 emissions
2. CFC emissions
3. Noise, smoke, smells
4. Health of staff
5. Waste energy
6. Waste water
7. Waste food
8. Waste disposal
9. Agricultural ecology (local produce reduces energy and 

supports local industry)
10. Purchasing polices
11.Transportation policies
12. Sale of souvenirs made from endangered species
13.Location of hotels in frag de-locations.



04.การระบาดของโรคและสิ่งแวดล้อม

ขณะนี� มีการผอ่นปรนเรื�องการท่องเที�ยวบา้งแลว้ แต่ขอใหถ้ือโอกาสนี� เป็นการท่องเที�ยวรูปแบบใหม่ เพื�อป้องกนัการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 และการรักษาธรรมชาติดว้ย การไปท่องเที�ยวตามที�ต่างๆ ควรพกถุงผา้เพื�อเกบ็ขยะของตวัเอง
ออกมาดว้ย แลว้นาํไปทิ�งลงถงัขยะที�เตรียมไวใ้นพื�นที� มั�นใจวา่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที�คนไทยทาํไดแ้น่นอน นอกจากนี�  ยงัอยาก 
ใหส้วมหนา้กากผา้ตลอดเวลา แมว้า่แหล่งท่องเที�ยว ถือเป็นที�เปิดโล่ง ใชก้ารเวน้ระยะห่างกป็ลอดภยั แต่ถา้สวมหนา้กาก
ดว้ยจะมั�นใจมากขึ�น

ที�มา : สสส และข่าวสดออนไลน์ 



ติดตาม การเปดิแหล่ง
ท่องเที่ยว ท่ามกลาง
วกิฤติโควดิ ส่งผล
อย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรต่อไป 



2019-nCoV
CORONAVIRUS คือ
จุดเร ิม่ต้นของวกิฤตโลก
ของเรา

เปิดพืน้ที ่เปิดใจ เตรยีมรบัทกุสถานการณ์



การจาํกัดการเดินทางทั้งในและระหวา่งประเทศ
Covid กับการท่องเที่ยวCovid กับการท่องเที่ยว0202Covid กับการท่องเที่ยว02



Thailand opens door to Phuket Sandbox for 66 
countries



ผลของโควดิ-19

การรกัษาสุขภาพกาย และการดแูล
เร ือ่งจติใจ

ผลต่อสุขภาพทางกายและจติใจ

ดเูหมือนมีความขัดแย้งกับการส่งผล
ของโควดิกับการจดัการโครงสรา้ง
พื้นฐาน ที่ต้องการลดภาวะโลกรอ้น

ผลด้านโครงสรา้งพื้นฐานและการ
จดัการ

การต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจ การ
มองแบบยั่งยืน

ผลทางเศรษฐกิจ

3

4

5

สภาพสิ่งแวดล้อมได้ฟื้ นตัว 
และการจดัการสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมโดยเฉพาะกับขยะที่

ติดเชื้อ

ผลต่อสภาพแวดล้อม

ชุมชนได้พักและไม่มีการรบกวน
ผลต่อชุมชน

1

2

1

2

3

4

5



https://thaipublica.org/



ธรรมชาติ
เร ิม่คืนชีวติ
หลังโควดิ

ระบาด

 



๐ การลดลงของปริมาณนักท่องเท ี�ยวและมาตรการปิดพื �นท ี�
อ ุทยานเปิดโอกาสให้ธรรมชาตไิด้ฟื�นตัว

https://mgronline.com/



ใช้จกัรยานเดินทางในวถิีชวีติและการทอ่งเที่ยว
ไม่ใช่ New normal แต่เป็น Next normal นะ
ครบั

ดร.ธนวนัต์ สินธุนาวามูลนิธิ
ใบไม้เขียว 

ช่อง One31 https://www.matichon.co.th 



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความสะอาด ทําให้ เ กิด
ความสปรก

https://onceinlife.co/clean-up-kayak-tour

https://www.komchadluek.net/news/scoop/425406 







มูลนิธิใบไม้เขียว  เลขที่ 1600 อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์:    660 2652 8321 โทรสาร:       +660 2652 8322  

Email:     greenleafthai@gmail.com ,Website: www.greenleafthai.org  Line 
ID:glf2020
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