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บทบรรณาธิการ

ดร.พงษ์วภิา หล่อสมบรูณ ์  

เลขาธิการ Thai SCP Network

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย แต่จากการที่ประเทศได้ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดขายอย่าง

ต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ มีการบริโภคทรัพยากรอย่างฟุม่เฟอืย หรือเกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ท า

ให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เกิดขยะมูลฝอยจ านวนมาก สร้าง

มลพิษทางน ้ากับอากาศซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และอาจน าไปสู่การลดคุณค่าด้านการท่องเท่ียวลงในท่ีสุด

สาระจดหมายข่าว

• เกณฑ์ GSTC: เครื่องมือส าคัญของ SCP 
ในมิติท่องเท่ียวย่ังยืน

• เมื่อโรงแรมเล็กๆ สนใจ CE 
พวกเขาจะเจอกับอะไรบ้าง               
ในช่วง “เปล่ียนผ่าน” ที่ท้าทายนี?้

• งาน SCP ในเดือนตุลาคม 2564

• งาน SCP ในเดือนพฤศจิกายน 2564 Sustainable Tourism

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเป็นหนทางในการรักษาคุณค่าด้านการท่องเที่ยวของประเทศไว้ เนื่องจากเป็นการ

ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยตอบสนอง

ความต้องการของผู้มาเยือน อุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม และชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ เปา้หมายท่ี 12 (SDG 12) การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน 

ทีมี่เปา้ประสงค์ครอบคลุมประเด็นการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ท่ีพัฒนาโดยสภาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโลก และการน าเอา

แนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใชใ้นโรงแรมขนาดเล็ก จากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ. 

หรือ TEATA) เพ่ือเปน็แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืนต่อไป

https://www.thesunprogram.com/articles/sunx-to-help-caribbean-tourism-climate-resilience
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เกณฑ์ GSTC: เครือ่งมอืส าคญัของ SCP 
ในมิติท่องเทีย่วยัง่ยนื

ดร.ชวูทิย์ มิตรชอบ

รองผู้อ านวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

และ กรรมการบริหารเครือข่าย Thai SCP
ด้านการท่องเท่ียวและบริการ

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ได้สร้างประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงลบต่อ
ประเทศด้วย เช่น ปัญหามลพิษทั้งทางอากาศและเสียง (Air pollution and noise) ปัญหาขยะ (Solid waste and 
littering) ปัญหาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ลดลง (Natural habitat loss) ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศ ปัญหาการ
ใช้ที่ดิน (Land use) ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น (Loss of local cultural identity) และปัญหาด้านค่าครองชีพ (Increased prices on goods 
and services) เป็นต้น

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ถือเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย      
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล จนติดอันดับประเทศที่มี
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 10 ของโลก โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 
2562 ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 40 ล้านคน สร้างรายรับ (Tourism 
Receipts) เข้าสู่ประเทศกว่า 1.9 ล้านล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ GDP และคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 61 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด นอกจากการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ หรือแรงงานไร้ฝีมือก็ตาม 

ตัวอย่างที่อธิบายถึงประโยชน์และผลกระทบทางลบที่การท่องเที่ยวสร้างขึน้ (IUCN.ORG)

ผลกระทบทางลบดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทยเผชิญกับการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบแทบหยดุชะงัก ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดดสภาวะรายได้ลดลง
แบบกระทันหัน (Income shock) ผู้คนตกงาน แต่ในอีกมุมหนึ่ง ทรัพยากรทางธรรมชาติกลับค่อยๆ ได้รับการฟื้ นฟูกลับมาอย่างน่า
อัศจรรย์ พบสัตว์ป่าและสัตว์หายากในท้องทะเลเร่ิมกลับมา ค่าครองชีพในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ เร่ิมปรับลดลง สร้างโอกาสให้คนใน
ท้องถิ่นนั้น สามารถกลับไปใช้ทรัพยากรหรือแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้เต็มที่มากข้ึน รวมถึงสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเคยพลุกพล่าน
ไปด้วยนักท่องเที่ยว เร่ิมกลับมาเงียบสงบอีกคร้ัง
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ในขณะที่ไทยมีขีดความสามารถในด้านอุปสงค์ (Demand 
side) ของการท่องเที่ยวในระดับสูง ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยวที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก แต่เมื่อ
พิจารณาจากดัชนีแสดงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
เดินทางและท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitive 
Index หรือ TTCI) ซึ่งจัดท าโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum : WEF) ที่มีการจัดอันดับคุณภาพของการ
ท่องเที่ยวจากสมาชิก 140 ประเทศ ไทยกลับอยู่อันดับที่ 31 และ
เป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยเมื่อ
พิจารณาลงไปในดัชนีต่างๆ พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทยยังมีปัญหาด้านอุปทาน (Supply side) หลายประเด็น 
เช่น ด้านสุขภาพและอนามัยที่ได้อันดับที่ 88 ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยอันดับที่ 111 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 130 ซึ่งถือเป็นประเทศ
ในกลุ่มรั้งท้าย สะท้อนถึงปัญหาในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างชัดเจน

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอข้างต้นเห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่ได้มี
ปัญหาด้านความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวแต่อย่างใด หากแต่กลับมีปัญหาในเรื่องของการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น
จากการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐที่ต้องเข้าไปบริหารจัดการทั้งสิ้น ดังนั้น ในช่วงเวลาที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก าลังชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงอาจเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆ จะเข้ามา “ซ่อม
สร้าง” นโยบายการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการน าแนวคิด “การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)” มาเป็น
กระบวนการหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations World Tourism Organization : UNWTO) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักของโลกด้านการท่องเที่ยว ได้ให้ค าจัดกัดความ
ของ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น โดย UNWTO ได้
ผลักดันให้มีการจัดตั้ง “สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก” หรือ 
Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ซึ่งเป็น
องค์กรกลางระดับโลกที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าประเทศต่างๆ รวมถึง
องค์กรจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management 
Organization : DMO) ทั่วโลก ในการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria หรือเกณฑ์ 
GSTC) โดยสาระส าคัญของเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย 4 หมวด 
38 ข้อ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการความยั่งยืน การเพ่ิม
ผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ GSTC ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นประเด็น
ส าคัญที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
(Sustainable Consumption and Production หรือ SCP) 
ของ SDGs ท าให้ SCP ในมิติเรื่องการท่องเที่ยวมีทิศทางที่
ชัดเจนและเป็นระบบ มีกระบวนการวัดความยั่งยืน การรับรอง
มาตรฐาน และการประกวดรางวัลต่างๆ ด้านความยั่งยืนที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล อันเป็นการแก้ไขปัญหาการอ้างความ
ยั่งยืนแบบไม่ตรงปก (Green washing) ที่เป็นปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่อง เกณฑ์ GSTC มีการก าหนดให้แหล่งท่องเที่ยวใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) การบริหารจัดการ
น ้า (Water stewardship) การขนส่งที่มีผลกระทบต ่า (Low-
impact transportation) เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นการ
สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยว
แล้ว  สิ่ งส าคัญที่ หน่ วยงานหรือองค์กรที่ มี หน้ าที่ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ความระมัดระวังอย่างมาก คือ 
“ความสุข” และ “ประสบการณ์” ของนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็น
แรงจูงใจหลักที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น 
จะส่งเสริมเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน ก็ไม่ใช่ไปห้ามนักท่องเที่ยว
เปิดแอร์นอน หรือไปบังคับให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องปั่ นจักรยาน 
แต่องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องศึกษา
และเรียนรู้ในการใช้ “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral 
Economics) เป็นเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพ่ือ “ต่อรอง” กับ
นักท่องเที่ยว โดยเป็นการแลกเปลี่ยน (Exchange) เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวลดสิ่งที่ตัวเองจะได้รับจากความคาดหวัง และการได้
ผลตอบแทนบางสิ่ งบางอย่ างตอบแทน เพ่ือแลกกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะการลดพฤติกรรมที่ส่งผลเสีย
ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
บริการฟรีจักรยานไฟฟา้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เลือกไม่เปลี่ยนผ้าปูที่
นอน ปอกหมอน และท าความสะอาดห้องน ้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
องค์กรธุรกิจ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการสร้าง
ผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดผล
กระทบทางลบและความยั่งยืน หากรัฐบาลจะเข้าไปส่งเสริมก็
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมการลงทุน เช่น ในการ
ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจมีการลงทุนในด้านพลังงานทดแทน การ
จัดการน ้าเสีย หรือประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รัฐต้องพิจารณา
มาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
ออกแบบมาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับมาตรการภาคบังคับ และ
การรณรงค์ภาคสมัครใจ เป็นต้น  ซึ่งกุศโลบายเหล่านี้ ล้วนอยู่ใน
เกณฑ์ GSTC ทั้งสิ้น
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เมื่อโรงแรมเล็กๆ สนใจ CE 
พวกเขาจะเจอกบัอะไรบา้ง ในช่วง “เปลี่ยนผา่น” ที่ท้าทายนี้ ?

จิตตินทร์ ฤทธิรัตน์    

ผู้จัดการโครงการเฉพาะกิจ 
(Switch Asia-Tour Link Thailand) 

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

จะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มจากตรงไหน ถ้าอยากน าแนวคิด CE มาใช้ในโรงแรม?

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ. หรือ TEATA) เป็นสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ที่พักที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีสมาชิกประมาณ 90 รายทั้งหมดเป็นธุรกิจขนาด

เล็กจ๋ิวจนถึงขนาดกลางที่พร้อมอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง พวกเรายินดีเสมอที่จะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันบนเส้นทางสายใหม่ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนและด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท้าทายกว่าทุก

แนวคิดด้านความยั่งยืนที่มีมา ค าถามคือ เราจะสามารถ “เปลี่ยนผ่าน” ได้หรือไม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังไม่เปลี่ยน? มาลุ้นค าตอบไปด้วยกัน

เราได้คุยกับผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และสนใจอยากน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

(Circular Economy: CE) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจของตัวเอง เรื่องราวของเขาอาจจะสะท้อนภาพรวมท่ีผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีเจออยู่ก็เป็นไปได้ เม่ือคิดจะท าเรื่องน้ี เขาเริ่มต้นจากส่วนของท่ีพักท่ีส าคัญท่ีสุดก่อน คือ ห้องพักแขก  โดยมีโจทย์ที่

เขาต้องจ าไว้เสมอเพ่ือเป็นเข็มทิศไม่ให้หลงทางบนเส้นทางแห่งการผจญภัยสายใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครเดินผ่านมา เขาต้องเข้าใจ

ว่าเป้าหมายหลักของ CE คือการแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  แก่นของแนวคิดน้ีคือลดการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ก าจัดของ

เสียจากระบบการผลิตและการบริโภค และต้องท าให้ทุกอย่างหมุนวนคืนกลับสู่ระบบเพ่ือฟื้ นฟูวัฏจักรเลียนแบบธรรมชาติ พูด

ง่ายๆ ว่าไม่มีอะไรเหลือท้ิงหรือถ้าจะท้ิงก็ต้องใช้ให้คุ้มค่ามากท่ีสุดและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบน

โลกของเรา   สรุปว่า CE ก าลังท้าทายให้เขาต้องมองทุกอย่างเช่ือมโยงกันท้ังระบบ ไม่ต่างจากระบบนิเวศในธรรมชาติ

ก่อนหน้านี้ เขาท า Waste Mapping ในห้องพัก (และทุกส่วนของโรงแรม) เพ่ือวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบว่าจุดไหนท่ีก่อให้เกิดของเสียหรือขยะบ้าง  พบว่าเฉพาะในห้องพักมีส่ิงของช้ินเล็ก

ช้ินน้อยท่ีจะกลายเป็นขยะได้มากกว่า 20 รายการ จากข้ันตอนน้ีท าให้เขาผลิตรายการของเสียหรือ

ขยะขึ้นมา (Waste Inventory) เป็นตารางง่ายๆ พร้อมข้อมูลส าคัญที่ประกอบด้วยวิธีการคัดแยก 

การจัดเก็บ รูปแบบการน าไปใช้ประโยชน์ใหม่และที่อยู่ของแหล่งรับบริจาค ตารางนี้เป็นคู่มือในการ

ปฏิบัติงานพร้อมกับเอกสารบันทึกการติดตามปริมาณของเหลือที่เก็บไว้ใช้และบริจาคออกไปในแต่

ละเดือน ปัจจุบันโรงแรมสามารถจัดการขยะทุกอย่างได้จนเหลือเป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้

มาตรการตระกูล Rs ท้ังหลายท่ีมีอยู่ เขาท าวิธีการน้ีซ ้ากับทุกส่วนของโรงแรม รวมถึงการจัดการ

เศษอาหารและขยะอินทรีย์ (เช่น ท าปุ๋ยหมัก ท าดิน และใช้หนอนแมลงวันลายในการย่อยเศษอาหาร) 

แต่เขารู้ว่านี่คือวิธีการแบบเดิมๆ ที่มุ่งเน้นการจัดการของเสียและของเหลือใช้ในตอนปลายของวัฏ

จักรซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของ CE แต่ไม่ใช่อุดมคติของกระบวนทัศน์ใหม่น้ี ส่ิงท่ีเขาท าอยู่ถือว่าเป็น

การท าตามแนวคิด CE อย่างไม่ตั้งใจ ถึงกระน้ันก็ตามหากมองความส าเร็จของการลดปริมาณขยะ

และมลภาวะในส่ิงแวดล้อมรอบตัวเราซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคัญหน่ึงของแนวคิด CE ถือว่าวิธีนี้ท าให้

เราบรรลุเป้าหมายได้ แต่ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการลดการผลิตหรือลดการใช้ทรัพยากรทุกประเภท 

และยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า 

(Radical Change) และหลุดออกจากกรอบเดิมๆ 

4
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อะไร คือ ความท้าทายที่พบเจอระหว่างทาง ?

1) เขาต้องการลดวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยใน

ห้องน ้า เช่น หมวกคลุมผม หลอดยาสีฟนัขนาดจิ๋ว ซองใส่มีดโกนหนวด 

2) เขาจะซ่อมแซมหรือก าจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟา้ได้อย่างไรแบบไม่ส่งผล

กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม เช่น กระตกิน า้รอ้น ไดร์เป่าผม (ปัญหา คือ สินค้า

ที่ผลิตออกมาเพ่ือใช้แล้วทิ้ง ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนประกอบกันให้ซ่อมแซมได้ 

พังเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดมากโยนทิ้งหลุมฝังกลบทันทีเพราะซื้อใหม่ราคาถูก

กว่าซ่อม) และ

3) เขาจะน าพลังงานเหลือทิ้งที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศหรือการใช้น ้าได้

อย่างไร เช่น ความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ  น ้าทิ้งจากอ่าง

ล้างหน้าหรืออ่างอาบน ้า

ย่ิงเขาได้เรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดน้ีมากข้ึนเท่าไหร่ เขาย่ิงสนุกกับมัน ตอนน้ีเขาอยากจะยกระดับวิธีการ CE ให้ขยับขึ้นไปอยู่ใน
ส่วนต้นของวงจรวัฏจักรมากข้ึน เพราะมันจะตอบโจทย์เรื่องการลดการใช้ทรัพยากรและการผลิตท่ีย่ังยืนตั้งแต่ต้นทาง
มากกว่า เขามีแผนอยากจะท าในห้องพักแขกอย่างน้อยสองสามเรื่อง เช่น 

เขาได้ใคร่ครวญกับทีมงานและพบว่าท้ังสามเรื่องน้ีเขาไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเพียงล าพัง มันไม่เหมือนกับ

การจัดการขยะและเศษอาหารท่ีท าได้เองไม่ยาก ขอแค่เพียงมีใจอยากท าก็ส าเร็จได้ง่ายแค่ปลายน้ิว แต่สามเรื่องข้างบนน้ี

โรงแรมต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกหลายอย่าง เขาต้องหาซัพพลายเออร์รายใหม่ที่ผลิตสินค้าทางเลือกขึ้นมาด้วยการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และวัสดุท่ีพร้อมย่อยสลายได้แบบไม่ท าร้ายส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุชีวภาพหรือเชิงเทคนิคแบบ

เครื่องใช้ไฟฟา้ ส่วนการน าความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาใช้ประโยชน์ หรือการน าน ้าท้ิงประเภท Grey Water มา

บ าบัดเพ่ือน าไปใช้ในรดน ้าต้นไม้ในสวนย่ิงซับซ้อนข้ึนไปอีก ต้องให้ผู้เช่ียวชาญมาท าให้เพราะต้องอาศัยนวัตกรรมด้านเทค

โนโลย่ี ต้องออกแบบและติดตั้งระบบใหม่ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะใช้เงินจ านวนมาก ท าให้เขาต้องคิดหนักว่าจะคุ้มค่าหรือไม่กับการ

ลงทุนหรือจะส่งผลดีกับธุรกิจอย่างไรบ้าง ท้ังด้านการเงินและการตลาด ฯลฯ สรุปสั้นๆ ว่าถ้าโรงแรมจะใช้แนวคิด CE 

แบบครบวงจร เขาต้องจัดการและแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายบนห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจของเขาเพ่ือสร้างระบบที่

เกื้อหนุนรูปแบบการจัดการใหม่ๆ ขึ้นมา ถึงกระนั้นก็ตาม สมาชิกของสมาคมฯ รายนี้ยังคงมุ่งมั่นอยากจะไปต่อ แค่ยังไม่

พร้อมทีจ่ะ Go Fully Circular ในตอนนี้เท่านั้นเนื่องจากติดอุปสรรคปัญหาบางอย่างในทางปฏิบัติบนเส้นทางการเปลี่ยน

ผ่านที่น่าตื่นเต้นแต่มาพร้อมกับความท้าทายของแนวคิด CE

ประวัติ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Thai Ecotourism and Adventure Travel Association -TEATA หรือ สทอ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดย

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ทั้งบริษัทน าเที่ยว ที่พัก ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยเพ่ือผลักดันการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

(Ecosystem) และ การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism) โดยในช่วงป ีพ.ศ. 2540 – 2549 สมาคมไทยทอ่งเทีย่วเชงิอนรุักษ์และผจญภัยได้ท าการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2550-2559 สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

ต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนด้วยการยกระดับมาตรฐานสู่สากล น าร่องพัฒนา “มาตรฐานและเส้นทางท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” โดยอิงเกณฑ์ของสภาการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนระดับโลก ( Global Sustainable Tourism Council - GSTC) และการใช้แนวคิดท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่า ในทศวรรษที่ 3 ของการด าเนินงาน

สมาคมไทยทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์และผจญภัยได้วางเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนา “การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เพ่ือสร้างความย่ังยืนในระดับที่เข้มข้นมากขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
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NEXT EVENTS

ผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคยัง่ยืน (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

ทีมงานจดหมายขา่ว 

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษา

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธกิาร

ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
และจัดรูปเล่ม

Download ใบสมัครสมาชิก
สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ก าหนดจัดสัมมนาเปดิตัว 

“โครงการประเมนิตวัชีว้ดัธรุกจิคาร์บอนต า่และยัง่ยืน ประจ าปี 2565”

เพ่ือเผยแพร่แนวคิดการประเมินธุรกิจคาร์บอนต ่าและย่ังยืน และน าเสนอรายละเอียดตัวช้ีวัดประจ าป ี2565 
พร้อมท้ังรับฟงัความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ท้ังน้ี การสัมมนาจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=bGlzdA==

30 พฤศจกิายน 2564


