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รองประธานและเลขาธกิารมลูนิธใิบไมเ้ขยีว

หลกัสูตรการบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอน
เพ่ือความยัง่ยนื : Carbon Neutrality for 

Sustainability Hotel 
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การสือ่สารและ

การรว่มมอื



เราจะพิจารณาสร้างโรงแรมของเราใหมี้คาร์บอนเป็นศูนยไ์ดอ้ยา่งไร

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูมคีวามส าคญั เชน่ จ านวนหน่วยทีใ่ช้
จ านวนแขกทีม่าพกั เป็นตน้

2. ใหล้ าดบัความส าคญัวา่สิง่ใดทีจ่ดัการงา่ยใหเ้ริม่ก่อน เชน่ ลดการ
ใชท้ีไ่มจ่ าเป็น ตรวจหาจุดทีส่ญูเสยี เป็นตน้

3. ใหต้ระหนกัวา่การสรา้งกจิกรรมดดูซบัคารบ์อนนัน้ยากมากกวา่
การลดการปลอ่ยเสมอ

4. การประกอบธุรกจิใหน้ึกวา่ สิง่แวดลอ้ม เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัที่
สรา้งรายได้ ดงันัน้ ตอ้งถอืเป็นสมบตัทิีต่อ้งรกัษา
อยา่หวงักบัเทคโนโลยทีีย่งัไมเ่กดิ และอาจมรีาคาแพงในการดดู



Prioritize sustainability in rebuilding tourism

ใหม้องทีค่วามย ัง่ยนืกอ่นเสมอในกจิกรรมการท่องเทีย่ว



ถงึเวลาแลว้ที ่: Hotels Call for Responsible
Tourism

One of the most long-lasting 
lessons from COVID-19 may be 
the need for multistakeholder
collaboration in the travel 
and tourism industry.



Communication 
and marketing



Communication and marketing ท าไดอ้ย่างไร
บา้ง

1. Possibility of self-presentation
2. Online CO2 calculator for your website, calculator 
for integration into your website to calculate and 
offset the carbon emissions caused by the arrival and 
departure of your guests.
3. Climate terminal for the lobby
4. Online solution for the presentation of the hotel's 
own climate protection activities incl. arrival and 
departure calculator



4.2  การประยกุตใ์ชก้บั
กจิกรรมและการ

ใหบ้รกิารของโรงแรม



What does Net Zero really mean?

Carbon Neutrality / Climate Neutrality
Simply put, Carbon Neutrality is defined as 

having measured, reduced and offset your carbon footprint. 

The end result should be to have a balance between caused emissions on 
the one hand and avoided emissions on the other hand – thus neutrality. 



Climate-neutral stay



Climate-neutral Diving

Climate-neutral hotel stays

Climate-neutral meetings and events 

Climate Neutral Restaurant

Climate Neutral Tour

Carbon offset projects ทีโ่รงแรมท าได ้

•Climate-neutral arrival and 

departure



สดัสว่นทีเ่ราตอ้งค านึงถงึ

Neutralization of any remaining residual emissions 
through offsetting projects.

We provide all of our guests with the opportunity to 
neutralize the CO₂ emissions generated at their arrival and 
departure in our reception area.

Avoiding CO₂ emissions and integration of CO₂-neutral 
products.



4.3 การปรบักจิกรรมเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
อย่างเป็นรปูธรรม



heating business trips

paper 
consumption

stream

Employee 
approach

Water and other 
factors.

Calculate carbon emission from collected-data  ###
The basis for climate protection is always your carbon balance.
All emissions are recorded in it, for example caused by:



กจิกรรมดดูซบัคารบ์อน





Carbon Neutral Hotels
Climate neutral overnight stay 

and climate neutral events



ตวัอย่างทีต่า่งประเทศไดจ้ดัท า
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