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การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจที่พัก
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้ สีเขียวของซิกเซ้ นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้ อย จังหวัดภูเก็ต
Environmental Management of Accommodation Business
Based on Green Leaf Standard: Six Senses Hideaway Yao Noi, Phuket
หงสกุล เมสนุกูล

บทคัดย่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การเป็ นผู้บริ โภคพลังงานรายใหญ่ของโลก (Lam & Ng,
1994) ไม่ ว่าจะเป็ นการเดิ น ทางหรื อ คมนาคมขนส่ง พลัง งานที่ ใ ช้ ใ นโรงแรม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ องใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริ การล้ วนแล้ วแต่ต้องใช้ พลัง งานมหาศาลในการผลิตการบริ ก ารทัง้ สิ น้
นอกจากนี ้ ปั จจุบันการท่องเที่ยวมีรูปแบบเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในแบบที่ตนเองสนใจ
หรื อต้ องการมากขึน้ มีการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆมากมายที่ เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวที่สนใจพิเศษเพื่อความสนใจเฉพาะด้ าน (Special Interest Tourism) โดยเฉพาะทางด้ าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังเช่นรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรื อ Ecotourism ก็เกิดขึ ้นมาจากความ
นิยมของนักท่องเที่ยวที่สนใจและใส่ใจในด้ านสิ่งแวดล้ อม ธรรมชาติ สัตว์ป่า หรื อแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยื น (Sustainable Tourism) ที่เกิดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ ดังนัน้ ในการศึกษาในครั ง้ นี ม้ ี
จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มมาตรฐานโรงแรมสี เ ขี ย ว การศึก ษาการจัด การด้ า น
สิ่งแวดล้ อมของ Six senses Hideaway ซึง่ มีสถานที่ตงที
ั ้ ่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ซึง่ จากการ
ต้ อ งพึ่ง พาธรรมชาติ จึง ทํ าให้ เกิ ด การศึก ษาเพื่ อวิ เคราะห์ ค วามสํ าคัญ ของการจัด การที่ พัก ของ Six
senses Hideaway ในด้ านความสอดคล้ องในการพัฒนาการจัดการที่พกั โรงแรมสีเขียวในลักษณะที่แต่
ละด้ านเมื่ อ เที ย บกับมาตรฐานโรงแรมใบไม้ สี เ ขี ย ว ซึ่ง ประกอบไปด้ วย นโยบายและมาตรการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม การจัดการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและนํ ้า การจัดซื ้อ คุณภาพอากาศภายใน
อาคาร มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง คุณภาพนํ ้า การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื ้อเพลิง แก๊ ส และ
สารพิษ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการมีส่วนร่ วมกับชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น ซึง่ การวิเคราะห์พบว่า
การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมของ Six senses Hideaway เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
โรงแรมใบไม้ สีเขียว

ABSTRACT
Tourism and hospitality business is considered as the world’s largest consumer (Lam & Ng,
1994). The large amount of energy has been consumed through transportation, travelling,
accommodation and related tourism and hospitality business. In addition, forms of tourism have

โครงการจัดตังภาควิ
้
ชาอุตสาหกรรมบริ การและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม 73140
Department of Service Industry and Language Innovation, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140

686

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

been changed, since people prefer to travel according to their interests. Therefore, there are the
emerged of new tourism forms to support the various needs of tourists, or called ‘Special interest
tourism’, for example, eco-tourism is one of the tourism forms that preferred for people who interest
and care about the environment, wild life, nature and also the incoming concept of ‘Sustainable
tourism’. The purpose of this study is to explore about environmental management of
accommodation business based on green leaf standard. Six senses hideaway yao noi is located in
the area of nature and the business is relying on natural resources. The environmental management
practices of the six sense hideaway have been searched and analyzed according to the green leaf
standard, including policy, waste management, energy and water consumption, purchasing, indoor
air quality, air pollution, water quality, gas and toxic usage and storage, ecology impacts, and
relationship with local community and government organization. This study found that the
environmental management of Six senses hideaway has qualified according to green leaf hotel
standard.
Key words: green hotel, green leaf, green initiative
e-mail: hongsakul.m@gmail.com

คํานํา
การเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครัง้ อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ ้น ปรากฏการณ์ เรื อนกระจก การละลาย
ของนํ ้าแข็งขัวโลก
้ การสูญพันธ์ ของสัตว์บางชนิด สิ่งเหล่านี ้เป็ นหนึ่งในสาเหตุหลักที่มนุษย์หนั มาสนใจที่
จะใส่ใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น จากผลกระทบโดยตรงที่มนุษย์ได้ รับจากสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่แย่ลงมนุษย์จงึ ไม่คิดว่าปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ องไกลตัวอีกต่อไป ในฐานะผู้บริ โภค พวกเขา
จึงหันมาดูแลสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความภูมิใจและเต็มใจที่จะเป็ นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ด้ วยเหตุนีแ้ นวความคิดทางด้ านการบริ โภคของมนุษย์ เปลี่ยนไปเป็ น
กระแส (Trend) ของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่เพิ่มขึ ้น จึงส่งผลไปถึงพฤติกรรมการบริ โภคที่ “อยาก” เป็ น
ส่วนหนึ่งที่ได้ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ โลกเป็ นที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่มากขึ ้น ทังเพื
้ ่อตัวเองและเพื่อคนรุ่ น
หลังนัน่ เอง

รู ปภาพที่ 1 Global Temperatures (IPCC, 2007)
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จากพฤติกรรมการบริ โภคที่อยากช่วยส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมนัน้ จึงเกิดเป็ น “อุปสงค์”
(Demand) ในตลาดขึน้ เช่น การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ การประหยัดในการใช้ พลังงาน การแยกขยะ
หรื อ แนวคิด 3R: Reduce Reuse Recycle ด้ วยอุปสงค์ของผู้บริ โภคในด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่
ชัด เจน แพร่ ห ลายและเพิ่ ม มากขึ น้ (รู ป ภาพที่ 2) ความต้ อ งการที่ อยากจะช่ ว ยดูแ ลสิ่ ง แวดล้ อมจึ ง
แพร่ หลายไปในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ดังนัน้ การตอบสนองความต้ องการของธุรกิ จต่างๆ จึงต้ อง
ดําเนินการเพื่อเอื ้ออํานวยให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สกึ ว่าได้ มีโอกาสได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดูแลสิ่งแวดล้ อม

รู ปภาพที่ 2 ข้ อมูลสถิติของกระแสการเป็ นผู้บริ โภคสีเขียวของชาวอเมริ กนั
ที่มา: http://sustainabilityadvantage.com
มีการศึกษา และงานวิจัยมากมาย เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ มีความยัง่ ยืน
และจากการศึกษาของ Lonely Planet ในปี 2007 แสดงให้ เห็นว่า 88 เปอร์ เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิงยัง่ ยืน (Shugg et al., 2007, p.127) ดังนันกิ
้ จกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั คือ การที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการได้ ดแู ลและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
รวมถึงการได้ ใช้ บริ การของธุรกิจที่พกั แรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้ วย กลายเป็ น “ความคาดหวัง” ของ
ผู้บริ โภคในธุรกิจที่พกั แรม (Foster, et al., 2000) ในแง่ของความต้ องการที่จะให้ ที่พกั แรมเหล่านันมี
้
บทบาทในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
- More environmental friendly เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
- Increase environmental regulation at all jurisdictional levels เพิ่มกฎระเบียบในการ
ดูแลสิ่งแวดล้ อมให้ มากขึ ้นในทุกระดับที่ทําได้
- Concerns about business ethics มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
- Socially responsible business practices ทําธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
Tinsley (2001) กล่าวว่ามีปัจจัยสําคัญ 5 ประการที่เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวเลือกที่จะใช้
บริ การในธุรกิจบริ การที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้ อมหรื อ “Green Service” คือ
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1. The media (สื่อต่างๆ) เช่น หนังสือพิมพ์
2. Press groups (กลุม่ อนุรักษ์ ) เช่น กลุม่ Friends of the Earth, กลุม่ Tourism Concern
3. Governments and destination countries (รัฐบาลหรื อประเทศที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว)
4. The tourism industry itself (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) เช่น การตลาดของธุรกิจต่างๆ และ
การบริ หารจัดการอย่างเป็ นมืออาชีพ
5. Personal first-hand experience by the travelers and friends or family (ประสบการณ์
ตรงของนักท่องเที่ยว หรื อคําบอกเล่าจากเพื่อนหรื อครอบครัว)
ธุรกิจต่างๆที่นําแนวคิดการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมมาใช้ ในองค์กร จึงไม่ได้ ทําอยู่เบื ้องหลังอีกต่อไป
แต่มีการนําประเด็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมขึ ้นมาเป็ นจุดขาย อีกทังยั
้ งประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่างๆ เพื่อ
เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่องค์กร มีการทําการตลาดเพื่อสนองความต้ องการและเป็ น “อุปทาน”
(Supply) ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าอนุรักษ์ และผู้บริ โภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้ อมที่ นับวันจะมีจํานวนเพิ่มขึน้ ซึ่งสิ่งที่
ธุร กิ จ เหล่านี จ้ ะได้ ป ระโยชน์ นัน้ ไม่ใ ช่ แค่ก ารประหยัด ต้ นทุน ค่าใช้ จ่ ายในการใช้ พ ลัง งานอย่างคุ้มค่า
หากแต่ เ ป็ นรายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากกลุ่ม ลู ก ค้ า ที่ “เต็ ม ใจ” ที่ จ ะจ่ า ยเพิ่ ม ขึ น้ เพื่ อ สนับ สนุ น การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน (Masau and Prideaux, 2003)
เนื่องจากการมีแนวคิดการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในธุรกิจนัน้ สามารถเป็ นการ “ลดต้ นทุน” การ
ผลิตของธุรกิจ และยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้ านการ “เพิ่มมูลค่า”(value-added) และ
“สร้ างความแตกต่าง” (differentiate) ให้ แก่สินค้ าและบริ การ อีก ทัง้ ยังเป็ นปั จจัยที่ จะเพิ่ ม “ความพึง
พอใจ”(Satisfaction) ให้ แก่ลกู ค้ าได้ (Kang et al., 2012) จึงไม่แปลกใจที่ปัจจุบันจะมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ของธุรกิจที่พกั แรมต่างๆ และการเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการเป็ นโรงแรมที่เอาใจใส่และ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นรู ปธรรม จากการสํารวจของ Kelly & Williams ในปี 2007 แสดงผลยืนยัน
ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความกระตือรื อร้ นและสนใจที่จะกําหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
แนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้ นทุนการผลิตของโรงแรม จึงสรุ ปได้ ว่าธุรกิจที่พักแรม
ต่างๆ “เต็มใจ” และ “ยินดี”ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ เมื่อนโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อลด
ต้ นทุนของภาคอุตสาหกรรมบริ การ ดําเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้ อมที่เพิ่มขึ ้นของผู้บริ โภค
จึง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในธุ ร กิ จ การบริ ก ารที่ พัก แรมไปในทิ ศ ทางที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
สิ่งแวดล้ อมนัน่ เอง
อย่างไรก็ตามการที่จะปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่พักแรมที่ปกติจะใช้ พลังงานมหาศาลเพื่ อ
บริ การลูกค้ าในแต่ละวัน มาเป็ นธุรกิ จที่พักแรมที่ใช้ พลังงานน้ อยลงอย่างมีประสิทธิ ภาพและไม่ทําให้
คุณ ภาพการบริ ก ารลดน้ อ ยลงนัน้ ไม่ใ ช่ เ รื่ อ งง่ ายเลย เพราะนอกจากต้ องอาศัย ระยะเวลาแล้ ว การ
เปลี่ยนแปลงนันจะต้
้
องมี “การลงทุน” เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึง่ ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานให้ น้อยลงและประหยัดขึ ้นเท่านัน้ แต่ต้องมีการนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานต่างๆมาใช้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิ ภาพในการประหยัดพลังงานที่สมบูรณ์ ยั่งยืน เห็นผลชัดเจน และส่งผลดีในระยะยาว ใน
อุตสาหกรรมที่พกั แรมนัน้ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างมากที่สามารถช่วยลดการใช้ พลังงานในที่พกั
แรมได้ (Bentley, 2007) แต่เทคโนโลยีเหล่านันมี
้ “ราคาสูง” ในการจัดซื ้อเพื่อนํามาใช้ และยังต้ องมีการ
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ดูแลบํารุ งรักษา การเรี ยนรู้ วิธีใช้ งาน จนบางครัง้ ต้ นทุนเหล่านันกลายเป็
้
นอุปสรรคของแนวคิดที่ต้องการ
จะเป็ นธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจนทํ า ให้ แนวทางการปฏิ บั ติ ด้ า นการจั ด การพลัง งานและ
สิ่งแวดล้ อมอาจจะไม่มีประสิทธิ ภาพได้ เท่าที่ ควร ดังนัน้ ธุรกิ จที่ พักแรมจึงควรพิ จารณาว่าเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานเหล่านัน้ “คุ้มค่า” แก่การลงทุนมากน้ อยแค่ไหน เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลดีที่จะตามมา
จากการลุงทุนนัน้ ซึง่ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ประหยัดพลังงานและลดต้ นทุนได้ เท่านัน้ แต่ยังมีผลดีในแง่ของ
การตลาด ชื่อเสียง จุดขาย ความประทับใจของลูกค้ าอีกด้ วย
ดังนันในการศึ
้
กษาในครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้ อมมาตรฐานโรงแรมสี
เขียว จากการศึกษาพบว่า Six senses Hideaway มีสถานที่ตงที
ั ้ ่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ซึง่
จากการต้ องพึ่งพาธรรมชาติจึงทําให้ ผ้ ศู ึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการที่พกั ของ Six senses
Hideaway ว่ามีความสอดคล้ องในการพัฒนาการจัดการที่ พักตามมาตรฐานแต่ละด้ านของโรงแรมสี
เขียวหรื อไม่ อย่างไร
โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ในประเทศไทย
ความนิยมในการร่ วมกันดูแลและรั กษาสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศ
ไทย แนวความคิดทางด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมนันถู
้ กนํามาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับประเทศ
ไม่ ว่ า จะเป็ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน องค์ ก รระหว่ า งประเทศ อุ ต สาหกรรมทุ ก ด้ า น รวมถึ ง
อุต สาหกรรมการบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะในอุต สาหกรรมที่ พัก แรม ที่ น อกจากจะเป็ น
ภาคอุตสาหกรรมการบริ การหนึง่ ที่ใช้ พลังงานอย่างมากแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในหลายด้ าน
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ ทรัพยากรต่างๆ การปล่อยของเสียและ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในชุมชนอีกด้ วย

รู ปภาพที่ 3 การใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของธุรกิจโรงแรม
ที่มา : เอกสาร Energy Efficiency in Thai, 2010
หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทางด้ านการสนับสนุนธุรกิจที่พกั แรมในการอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้ อม ที่
รู้ จักกันดีก็คือ มู ลนิ ธิใบไม้ สีเขียว (Green Leaf Foundation) ซึ่งก่อตัง้ ขึน้ ในต้ นปี 2541 โดย
ประกอบด้ วยองค์กรที่มีวิสยั ทัศน์ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึง่ ประกอบด้ วย การ
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ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติประจําภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก สํานักงานการจัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม และการประปานครหลวง โครงการที่ มูลนิ ธิใ บไม้ เขี ยวดําเนิ นการเพื่ อพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนี ้ คือ
โครงการใบไม้ เ ขีย ว ซึ่งอยู่ใ นความดูแลของคณะกรรมการส่ง เสริ มกิ จ กรรมสิ่ง แวดล้ อมเพื่ อการ
ท่องเที่ยว หรื อ คสสท. ซึง่ ได้ จดั ทําแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้ อมในการดําเนินงานของโรงแรมไว้ ให้
โรงแรมตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้ คณะกรรมการ คสสท. ได้ ตรวจสอบและประเมินผล
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ คสสท. ได้ จดั ทําจากโรงแรมอ้ างอิง มีการออกแนวคิดเกี่ยวกับ
โรงแรมสี เขียวหรื อใบไม้ สีเขียว (Green Leaf Hotel) โดยนํ าแนวคิดหลักที่ว่า “รู้ ประหยัด รั กษ์
สิ่งแวดล้ อม” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวางมาตรฐานทางด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการใช้ พ ลังงาน และคุณภาพสิ่ง แวดล้ อมของธุรกิ จท่องเที่ ยวและธุ รกิ จที่ พักแรม และได้ จัดอันดับ
โรงแรมต่างๆ เพื่อมอบเกียรติบตั รใบไม้ สีเขียว (The Green Leaf Certificate) ตังแต่
้ 1 – 5 ใบ ตามลําดับ
ความสามารถในการจัด การด้ านสิ่ ง แวดล้ อมในโรงแรม ความมุ่ง มั่น ของเจ้ า ของ ผู้ป ระกอบการ ผู้
ปฏิบัติการ และ ผู้มีส่วนสนับสนุนด้ านการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่จะร่ วมกันจัดการดําเนินธุรกิจ เพื่ อ
สิ่งแวดล้ อมอย่างจริ งจังให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่องค์กรต่างๆ ทัว่ โลก
แนวทางในการตรวจสอบพัฒนาการและความก้ าวหน้ าในการให้ บริ การของสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานของเกี ย รติ บัต รใบไม้ สี เ ขี ย ว (มูล นิ ธิ ใ บไม้ สี เ ขี ย ว, 2551) ประกอบด้ ว ยหมวดต่ า งๆ
ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 นโยบายและมาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อม
หมวดที่ 2 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและนํ ้า
หมวดที่ 4 การจัดซื ้อ
หมวดที่ 5 คุณภาพอากาศภายในอาคาร
หมวดที่ 6 มลพิษทางอากาศ
หมวดที่ 7 มลพิษทางเสียง
หมวดที่ 8 คุณภาพนํ ้า
หมวดที่ 9 การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื ้อเพลิง แก๊ ส และสารพิษ
หมวดที่ 10 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
หมวดที่ 11 การมีสว่ นร่ วมกับชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น
ซิกเซ้ นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้ อย (Six Senses Hideaway Yao Noi )
ซิกเซ้ นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้ อย เป็ นธุรกิจที่พกั แบบรี สอร์ ท ตังอยู
้ ่บนเกาะยาวน้ อยในอ่าวพังงา
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของอําเภอเกาะยาว ในเขตจังหวัดพังงา คนท้ องถิ่นหรื อชาวเกาะเป็ นชาวประมง และกว่า
98% เป็ นมุสลิม มีวิถีชีวิตเรี ยบง่าย เป็ นเมืองเล็ก ๆ เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่ได้ มาใช้ บริ การรี สอร์ ทแห่งนี ้
ได้ มีโอกาสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แท้ จริ ง ใช้ ชีวิตที่เงียบ เรี ยบง่าย ได้ พกั ผ่อนจริ ง ๆ และในขณะเดียวกัน
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ก็สามารถออกไปสัมผัสชีวิตชาวบ้ าน หรื อนัง่ เรื อออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่าง ๆ ชมทะเล ชมหอยปูปลา
หรื อดํานํ ้าได้ ด้วย

รู ปภาพที่ 4 และ 5 ที่ตงของซิ
ั้
กเซ้ นส์ ไฮอเวย์ บนเกาะยาวน้ อย
ที่มา: http://www.sixsenses.com
สํ าหรั บ การปรั บ ใช้ ม าตรฐานของโรงแรมใบไม้ สี เ ขี ย ว ซึ่ง ในปั จ จุบัน มี ธุ ร กิ จ โรงแรมเข้ าร่ วม
โครงการมากกว่า 1,000 แห่งทัว่ ประเทศ มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ได้ ตาม
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมาใช้ อย่างแพร่ หลายและมีจุดเด่นในลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่
ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงเห็นว่าการพัฒนาและการนําแนวคิดในการใช้ มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมาปรับใช้ และวัด
มาตรฐานในธุรกิจที่พกั Six Senses Hideaway Yao Noi ตามมาตรฐานการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทังหมด
้
11 หมวดของเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมใบไม้ สีเขียว ซึง่ ธุรกิจที่พกั Six Senses Hideaway Yao
Noi ในปั จจุบนั มีการดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้ อมที่ดีและเด่นชัดอยู่แล้ ว ซึง่ ข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้ อมของ Six Senses Hideaway Yao Noi นัน้ ได้ รวบรวมจากเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์
www.sixsenses.com ในบทความนีจ้ ะทําการวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้ อมแต่ละ
ด้ าน โดยมีขอบเขตของมาตรฐานโรงแรมใบไม้ สีเขียวเป็ นเกณฑ์ สามารถสรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 นโยบายและมาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อม
Six Senses Hideaway Yao Noi ได้ นําตัวชี ้วัดของแผนปฏิบตั ิการ 21 (Agenda 21) ซึง่ เป็ น
แผนที่ เน้ นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยื น โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการบริ โภค ประชากร และ
ความสามารถในการรองรับของโลกต่อการคํ ้าจุนสิ่งมีชีวิต (Earth’s life Supporting Capacity) รวมถึง
การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ ขณะเดียวกันนันได้
้ มี
การจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมุง่ เน้ นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม
ปรั บสภาพการจัดการเพื่อเข้ าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลกที่ เปลี่ยนไปจากสังคมบริ โภคนิยมสู่ยุคสมัยของ
สังคมที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมเป็ นสําคัญ โดยทางรี สอร์ ทมี นโยบายทางด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ระบุไว้
อย่างชัดเจน
หากเปรี ยบเทียบนโยบายโดยรวมของ ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ ยาวน้ อย ทางรี สอร์ ทมี นโยบายที่
สอดคล้ องตามมาตรฐานของโรงแรมใบไม้ สีเขียวในทุกด้ าน ซึง่ ไม่ใช่แค่ความเอาใจใส่ที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม
เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรมบนเกาะยาวน้ อยอีกด้ วย ซึง่ จะเสริ มสร้ างให้
เกิดความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างรี สอร์ ทกับคนในชุมชน และก่อให้ เกิดการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมแบบยั่งยืน
ด้ วย
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หมวดที่ 2 การจัดการของเสีย
จากนโยบายทางด้ านสิ่งแวดล้ อมของ Six Senses Hideaway Yao Noi ทําให้ มีการกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่ตงไว้
ั ้ ในด้ านต่างๆ ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้ สีเขียว การ
จัดการของเสีย เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สําคัญในการพิจารณาคุณภาพของการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ของธุรกิจที่พกั แรม ถ้ าจะวิเคราะห์การบริ หารจัดการของเสียของซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้ อย แนว
ทางการปฏิ บัติ เพื่ อการดูแ ลสิ่ งแวดล้ อ มของรี สอร์ ทนัน้ มี ก ระบวนการจัด การขยะโดยใช้ ทัง้ การใช้ ซํ า้
(Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนํากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) (3Rs) โดยใช้ หลากหลายวิธีที่จะลด
ปริ มาณขยะและพยายามกํ าจัดด้ วยวิธีที่เหมาะสมที่ สุด และด้ วยความพยายามต่างๆ ทําให้ ขยะของรี
สอร์ ทมีปริ มาณลดลง จากรู ปภาพที่ 6 แสดงปริ มาณขยะที่สง่ ไปฝั งกลบมีแนวโน้ มลดลงในช่วงเวลา 1 ปี

รู ปภาพที่ 6 กราฟแสดงปริ มาณขยะของรี สอร์ ทที่ถกู ส่งไปกําจัดด้ วยวิธีฝังกลบ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2008 – เดือนมิถนุ ายน 2009
ที่มา : เอกสาร Little Green Book by Six Senses Hideaway Yao Noi
หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและนํ ้า
การผลิตพลังงานต่างๆทําให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมและเป็ นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์
โลกร้ อน ดังนันในฐานะผู
้
้ บริ โภคจึงควรรู้ จกั ใช้ พลังงานให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ เพื่อช่วยลดการผลิตพลังงาน ที่ ซิกส์
เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้ อย มีการใช้ พลังงานทัว่ บริ เวณ และเพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ พลังงานที่มาก
เกินความจําเป็ นหรื อสิ ้นเปลืองจนเกินไป ทางรี สอร์ ทได้ นําวิธีการต่างๆมาใช้ เพื่อลดการใช้ พลังงานในที่
พักร่ วมกับการใช้ พลังงานทดแทน
หมวดที่ 4 การจัดซื ้อ
จากแนวทางปฏิบตั ิทางด้ านการจัดการของเสียประเภทขยะต่างๆ ทําให้ ทางรี สอร์ ทมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื ้อสินค้ าและวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ ในการให้ บริ การลูกค้ า สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
• มีการจัดซื ้อสินค้ าปริ มาณมากในแต่ละครัง้ เพราะนอกจากจะสามารถซื ้อได้ ในราคาที่ถกู ลง
และลดปริ มาณขยะประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อต่างๆแล้ ว ยังลดจํานวนครัง้ ในการขนส่งอีก
ด้ วย เมื่อขนส่งน้ อยครัง้ ก็จะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการขนส่งได้
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• รี สอร์ ทเลือกใช้ วัตถุดิบที่ ใช้ ในการทํ าอาหาร พื ชสมุน ไพร พื ชผักสวนครั ว และผักต่างๆ จาก
ชาวสวนที่ ป ลูก ขายที่ อ ยู่บ นเกาะยาวน้ อย มากกว่าที่ จ ะขนส่ง มาจากที่ อื่ น หรื อนํ าเข้ าจาก
ต่างประเทศ ในส่วนนี ้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าเป็ นวิธีที่ดีและเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ ส่งผลดีใน
หลายด้ านด้ วยกัน ได้ แ ก่ สะดวกในการขนส่ง ไม่มีมลพิ ษเนื่ องมาจากการขนส่ง สนับ สนุน
เศรษฐกิจและอาชีพของคนในพื ้นที่ และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรี สอร์ ทกับคนในท้ องถิ่น
อีกด้ วย
• รี สอร์ ทเลือกซื ้อสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากร้ านค้ าที่อยู่ในท้ องถิ่ น อาทิเช่น อุปกรณ์
วัสดุ ของใช้ อุปกรณ์สําหรับร้ านอาหาร เป็ นต้ น
การจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ควรตอบสนองประโยชน์ ต่างๆ
เหล่านี ้ ได้ แก่ 1) ช่วยอนุรักษ์ พลังงาน 2) ประหยัดทรัพยากร 3) ลดปริ มาณขยะ 4) ลดการปล่อยมลสาร
ออกสูอ่ ากาศ ดิน นํ ้า (Gaudart, 2006) ซึง่ แนวทางการปฏิบตั ิทางด้ านการจัดซื ้อของซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์
เกาะยาวน้ อย ก่อให้ เกิดประโยชน์ 3 ด้ านด้ วยกัน คือ ผู้บริ โภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งนอกจากจะ
ตอบสนองประโยชน์ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั คนในพื ้นที่เกาะยาว
น้ อยอีกด้ วย จึงถือเป็ นแนวทางที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริ ง
หมวดที่ 5 คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ หมวดที่ 6 มลพิษทางอากาศ
สิ่งแวดล้ อมภายในอาคาร หมายถึง คุณภาพของอากาศภายในอาคาร รวมทัง้ ปริ มาณแสงที่
พอเพียงและสิ่งแวดล้ อมทางเสียง ที่เหมาะสมทําให้ ผ้ ทู ี่อาศัยอยู่ภายในอาคารมีความรู้ สกึ สบาย เป็ นมิตร
ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอีกด้ วย (Quirino, 2008) คุณภาพอากาศภายในอาคารที่เป็ นธุรกิจที่พกั แรม
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ อุณหภูมิ ความชื ้น การหมุนเวียนและการระบายของอากาศ ปริ มาณแสง
และระดับของเสียง มีสถานที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะ แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติ ดังนัน้ ปั ญหาคุณภาพของอากาศ
ภายในอาคารหรื อห้ องพักแทบจะไม่เกิดขึ ้น ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้ อย จึงไม่มีนโยบายที่ชดั เจน
ในด้ านการบริ หารจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร และการจัดการมลพิษทางอากาศ ตามมาตรฐาน
ข้ อนีข้ องโรงแรมใบไม้ สีเขียว เนื่องการสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่และการวางแผนตังแต่
้ การออกแบบสิ่ง
ปลูกสร้ างของรี สอร์ ทให้ มีการระบายอากาศได้ ดี ทุกห้ องหันหน้ าออกสู่ทะเล มีลมพัดผ่าน ทุกห้ องได้ รับ
แสงที่พอเพียง และการเดินทางภายในรี สอร์ ทใช้ รถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้าและมีต้นไม้ อยู่บริ เวณโดยรอบ
จึงไม่ปรากฏผลกระทบทางด้ านมลภาวะทางเสียงในบริ เวณที่พกั
หมวดที่ 7 มลพิษทางเสียง
ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้ อย เป็ นรี สอร์ ทที่เป็ นสถานสําหรับผู้ที่ต้องการการพักผ่อนที่สงบ
หลีกหนี และห่างไกลจากชี วิตความวุ่นวาย และมีบรรยากาศที่ เหมาะสมแก่การพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง
ดังนัน้ นอกจากสภาพแวดล้ อมที่ สวยงาม รายล้ อมด้ วยธรรมชาติแล้ ว “เสียง” ถื อเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ รี
สอร์ ทแห่งนี ้ ต้ องคํานึงถึงเพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่สมบูรณ์ แบบให้ แก่ผ้ ูที่มาเยือน บริ เวณที่ตงของรี
ั้
สอร์ ท
เดิมเป็ นสวนยางพารา รี สอร์ ทมีนโยบายห้ ามตัดต้ นไม้ ซึง่ ทางรี สอร์ ท พยายามไม่ตดั ต้ นไม้ เดิมออก โดย
สร้ างห้ องพัก อยู่ ท่ า มกลางต้ น ไม้ ประโยชน์ ข องการรั ก ษาต้ น ไม้ ไ ว้ ใ นบริ เ วณรอบๆ เป็ นการรั ก ษา
ทรั พยากรธรรมชาติ ช่วยให้ ความร่ มรื่ นแก่ห้องพัก ซึง่ นอกจากให้ ความรู้ สึกใกล้ ชิดธรรมชาติแก่สถานที่
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แล้ ว ยังช่วยลดมลพิ ษทางเสี ยงได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ รี สอร์ ทยังเลื อกใช้ รถกอล์ ฟ พลังงานไฟฟ้ า
สําหรับเป็ นรถส่งลูกค้ าและสัญจรภายในบริ เวณ จึงช่วยเรื่ องต้ นทุนค่าพลังงานนํ ้ามัน ปราศจากมลภาวะ
จากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่ องยนต์ด้วย
หมวดที่ 8 คุณภาพนํ ้า
นอกจากซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้ อย จะคํานึงการประหยัดนํา้ โดยมีแนวปฏิบตั ิเพื่อการ
ประหยัดนํา้ ด้ วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้ ก๊อกนํา้ แบบกด เพื่อป้องกันการเปิ ดนํา้ ทิง้ ไว้ โดยไม่จําเป็ น และใช้ หัว
ฝั กบัวและโถสุขภัณฑ์แบบประหยัดนํ ้า รี สอร์ ทมีบ่อเก็บนํ ้าเป็ นของตัวเอง เพื่อไว้ รองรับนํ ้าจากธรรมชาติ
และยังมีบ่อนํ ้าบาดาลอีกหลายบ่อด้ วยกัน และนํานํา้ ในบ่อเก็บนํา้ นัน้ มาใช้ ภายในรี สอร์ ท เช่น ใช้ ชําระ
ล้ าง ใช้ อาบนํ า้ และชักโครก อีกทัง้ รี สอร์ ทมีการผลิตนํ า้ ดื่มเอง โดยนํ า้ ถูกนํามาผ่านการกรองด้ วยวิธี
Reverse osmosis และบรรจุในขวดแก้ ว รี สอร์ ทมีการดูแลจัดการนํ ้าเสียเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดแก่
ทะเลในบริ เวณนัน้ ด้ วย นํ า้ เสียต่างๆจะไหลไปรวมกันที่ ถังเก็บนํ า้ เสีย และถูกบํ าบัดโดยใช้ แบคที เรี ย
ธรรมชาติ
หมวดที่ 9 การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื ้อเพลิง แก๊ ส และสารพิษ
ทางสถานประกอบการไม่ได้ นําข้ อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื ้อเพลิง แก๊ ส และ
สารพิษมาเผยแพร่ จึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการจัดการด้ านนี ้ของรี สอร์ ทได้
หมวดที่ 10 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
พื ้นที่ของ ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้ อย เดิมทีเคยเป็ นสวนยาง ทางรี สอร์ ทมีความตังใจที
้ ่ จะ
รักษาธรรมชาติของพืน้ ที่ให้ มากที่สุด โดยพยายามไม่ตดั ตันไม้ เดิมออก และมีการปลูกต้ นไม้ ขึน้ ใหม่ใน
ทุกๆ ปี ด้ วย การคงความเป็ นธรรมชาติให้ มากที่สดุ ไม่เพียงแต่เป็ นการลดผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติใน
บริ เวณนี ้แล้ ว ยังช่วยให้ เกิดบรรยากาศของการพักผ่อนแบบ “Hideaway” ของผู้ที่มาเยือนได้ อย่างแท้ จริ ง
และบางครั ง้ แขกที่ ม าพัก ก็ ไ ด้ มี โอกาสเห็ น นกเงื อกมาเกาะอยู่บ นกิ่ ง ไม้ ใ นบริ เ วณที่ พัก ซึ่ง เป็ นสิ่ ง น่ า
ประทับใจและเป็ นเสน่ห์ที่เกาะยาวน้ อยมีไม่เหมือนที่อื่น ทําให้ การดูแลรั กษาระบบนิเวศของเกาะยาว
น้ อยเป็ นเรื่ องสําคัญมาก แนวทางการดูแลรักษาระบบนิเวศ (ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริ ญ, 2551) ที่ทางรี สอร์ ท
มีการดําเนินการ ได้ แก่ ปลูกฝั งจิตสํานึกของประชากรในชุมชน การควบคุม การดูแล การอนุรักษ์ การ
ส่งเสริ ม และการทดแทน
หมวดที่ 11 การมีสว่ นร่ วมกับชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น
ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์ อเวย์ เกาะยาวน้ อยมีความตัง้ ใจและปณิ ธานที่จะคืนประโยชน์ ให้ แก่ชุมชนใน
ท้ องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างอาชีพ สร้ างงาน ให้ ความรู้ แก่คนในพื ้นที่ และสนับสนุนสินค้ าในท้ องถิ่นอีก
ด้ วย นอกจากนี ้ ร้ อยละ 0.5 ของรายได้ ทงหมดจะเป็
ั้
นงบประมาณไว้ สําหรับสนับสนุนและมีส่วนร่ วมใน
การดูแลสิ่งแวดล้ อมทัง้ ทางธรรมชาติและสังคมต่างๆ ในปี แรกของการดําเนินกิ จการของรี สอร์ ทได้ มี
งบประมาณส่วนนี ้ประมาณ 1 ล้ านบาท และนอกจากการสนับสนุนด้ านงบประมาณแล้ ว ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์
อเวย์ เกาะยาวน้ อย ยังสนับสนุนด้ วยแรงงานคน รางวัลต่างๆ และส่งเสริ มให้ แขกที่มาพักได้ มีส่วนร่ วมอีก
ด้ วย
1
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1
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จากการศึกษาข้ อมูลข้ างต้ น จึงทําให้ พบว่า Green Hotel Concept ได้ รับความนิยมจากความ
ต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อมและได้ ถูกนํามาเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สําคัญของ
ธุรกิจที่พกั แรม ซึง่ Six Senses Hideaway เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่พกั ที่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในด้ านการ
ดูแลสิ่งแวดล้ อมที่มาตรฐานของการเป็ นโรงแรมสีเขียวซึ่งประกอบไปด้ วย นโยบายและมาตรการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม การจัดการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและนํ ้า การจัดซื ้อ คุณภาพอากาศภายใน
อาคาร มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง คุณภาพนํ ้า การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื ้อเพลิง แก๊ ส และ
สารพิษ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการมีส่วนร่ วมกับชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น ซึ่งจากลักษณะ
องค์ประกอบดังกล่าว Six Senses Hideaway ได้ มีการจัดการตามมาตรฐานของการเป็ นโรงแรมที่พกั สี
เขียวที่เป็ นลักษณะการครอบคลุมถึงการคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดจนทําให้ ใน
ปั จจุบนั Six Senses Hideaway ได้ ชื่อว่าเป็ นธุรกิจที่พกั ที่มีสาขาในเครื อมากมายครอบคลุมในหลาย
ประเทศ ซึง่ หากจะทําการเปรี ยบเทียบธุรกิจที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในพื ้นที่ของจังหวัดภูเก็ต นัน่ คือ ศรี
พันวา จะพบว่า Six Senses Hideaway มีการแสดงถึงจุดยืนในการจัดการที่พกั สีเขียวที่เป็ นการใส่ใจใน
เรื่ องของธรรมชาติมากกว่าศรี พนั วา ฉะนันการพั
้
ฒนาธุรกิจที่พกั แรมในสังคมปั จจุบนั จึงเป็ นสิ่งสําคัญใน
การที่จะใส่ใจและวางแนวทาง นโยบายในการที่จะใส่ใจกับสิ่งแวดล้ อมให้ มากขึ ้น และเพื่อเป็ นการสร้ าง
โอกาสในการดึงดูดลูกค้ า และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและสร้ างความแตกต่างจากการแข่งขันกับธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี ดังนันจึ
้ งถึงเวลาแล้ วหรื อไม่ที่ผ้ บู ริ หารธุรกิจที่พกั ในสังคมยุคใหม่ควรหัน
มาให้ ความสําคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทําให้ ธุรกิจที่พกั
เป็ นเพียงที่พกั ที่ไม่สามารถสร้ างมูลค่าได้ อีกต่อไป
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