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การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่ีพัก 

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวของซิกเซ้นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้อย จังหวัดภูเก็ต 

Environmental Management of Accommodation Business                                   

Based on Green Leaf Standard: Six Senses Hideaway  Yao Noi, Phuket 

 
หงสกุล เมสนุกูล 

 

บทคัดย่อ 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเป็นผู้บริโภคพลงังานรายใหญ่ของโลก (Lam & Ng, 

1994) ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือคมนาคมขนส่ง พลังงานท่ีใช้ในโรงแรม ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการผลิตการบริการทัง้สิน้ 

นอกจากนี ้ปัจจุบันการท่องเท่ียวมีรูปแบบเปลี่ยนไป นักท่องเท่ียวนิยมท่องเท่ียวในแบบท่ีตนเองสนใจ

หรือต้องการมากขึน้ มีการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆมากมายท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจพิเศษเพ่ือความสนใจเฉพาะด้าน (Special Interest Tourism) โดยเฉพาะทางด้าน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดงัเช่นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism ก็เกิดขึน้มาจากความ

นิยมของนักท่องเท่ียวท่ีสนใจและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สตัว์ป่า หรือแนวคิดการท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ท่ีเกิดขึน้ในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ดงันัน้ในการศึกษาในครัง้นีมี้

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโรงแรมสีเขียว การศึกษาการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมของ Six senses Hideaway ซึง่มีสถานท่ีตัง้ท่ีต้องอาศยัสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึง่จากการ

ต้องพึ่งพาธรรมชาติ จึงทําให้เกิดการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความสําคัญของการจัดการท่ีพักของ Six 

senses Hideaway ในด้านความสอดคล้องในการพฒันาการจดัการท่ีพกัโรงแรมสีเขียวในลกัษณะท่ีแต่

ละด้านเม่ือเทียบกับมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายและมาตรการด้าน

สิ่งแวดล้อม การจดัการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและนํา้ การจัดซือ้ คณุภาพอากาศภายใน

อาคาร มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง คณุภาพนํา้ การเก็บรักษา ใช้ และจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และ

สารพิษ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน ซึง่การวิเคราะห์พบว่า

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ Six senses Hideaway เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน

โรงแรมใบไม้สีเขียว 

 

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  
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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 

 

คาํนํา 

 การเกิดภยัธรรมชาติบ่อยครัง้ อณุหภูมิของโลกท่ีร้อนขึน้ ปรากฏการณ์เรือนกระจก การละลาย

ของนํา้แข็งขัว้โลก การสญูพนัธ์ของสตัว์บางชนิด สิ่งเหล่านีเ้ป็นหนึ่งในสาเหตหุลกัท่ีมนุษย์หนัมาสนใจท่ี

จะใสใ่จท่ีจะดแูลสิ่งแวดล้อมมากขึน้ จากผลกระทบโดยตรงท่ีมนุษย์ได้รับจากสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปในทางท่ีแย่ลงมนษุย์จงึไมคิ่ดวา่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองไกลตวัอีกต่อไป ในฐานะผู้บริโภค พวกเขา

จงึหนัมาดแูลสิ่งแวดล้อมมากขึน้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความภูมิใจและเต็มใจท่ีจะเป็นส่วน

หนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนีแ้นวความคิดทางด้านการบริโภคของมนุษย์เปลี่ยนไปเป็น

กระแส (Trend) ของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมขึน้ จึงส่งผลไปถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ี “อยาก” เป็น

ส่วนหนึ่งท่ีได้ช่วยดแูลสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้โลกเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีน่าอยู่มากขึน้ ทัง้เพ่ือตวัเองและเพ่ือคนรุ่น

หลงันัน่เอง 

 

รูปภาพที่ 1 Global Temperatures (IPCC, 2007) 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

688 

 จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีอยากช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนัน้ จึงเกิดเป็น “อปุสงค์” 

(Demand) ในตลาดขึน้ เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การประหยดัในการใช้พลงังาน การแยกขยะ 

หรือ แนวคิด 3R: Reduce Reuse Recycle ด้วยอปุสงค์ของผู้บริโภคในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ี

ชัดเจน แพร่หลายและเพ่ิมมากขึน้ (รูปภาพท่ี 2) ความต้องการท่ีอยากจะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมจึง

แพร่หลายไปในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ดังนัน้การตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆ จึงต้อง

ดําเนินการเพ่ือเอือ้อํานวยให้ผู้บริโภครู้สกึวา่ได้มีโอกาสได้เป็นสว่นหนึง่ของการดแูลสิ่งแวดล้อม 

 

รูปภาพที่ 2 ข้อมลูสถิติของกระแสการเป็นผู้บริโภคสีเขียวของชาวอเมริกนั 

ท่ีมา: http://sustainabilityadvantage.com 

 

 มีการศึกษา และงานวิจัยมากมาย เพ่ือหาแนวทางเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความยัง่ยืน 

และจากการศกึษาของ Lonely Planet ในปี 2007 แสดงให้เห็นว่า 88 เปอร์เซ็นต์ของนกัท่องเท่ียวให้

ความสําคญักบัการท่องเท่ียวเชิงยัง่ยืน (Shugg et al., 2007, p.127) ดงันัน้กิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัคือ การท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ดแูลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง

รวมถึงการได้ใช้บริการของธุรกิจท่ีพกัแรมในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ด้วย กลายเป็น “ความคาดหวงั” ของ

ผู้บริโภคในธุรกิจท่ีพกัแรม (Foster, et al., 2000) ในแง่ของความต้องการท่ีจะให้ท่ีพกัแรมเหล่านัน้มี

บทบาทในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ดงันี ้ 

- More environmental friendly เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 

- Increase environmental regulation at all jurisdictional levels เพ่ิมกฎระเบียบในการ

ดแูลสิ่งแวดล้อมให้มากขึน้ในทกุระดบัท่ีทําได้ 

- Concerns about business ethics มีคณุธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

- Socially responsible business practices ทําธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

Tinsley (2001) กล่าวว่ามีปัจจยัสําคญั 5 ประการท่ีเป็นสิ่งกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะใช้

บริการในธุรกิจบริการท่ีใสใ่จในสิ่งแวดล้อมหรือ “Green Service” คือ 
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1. The media (สื่อตา่งๆ) เช่น หนงัสือพิมพ์  

2. Press groups (กลุม่อนรัุกษ์) เช่น กลุม่ Friends of the Earth, กลุม่ Tourism Concern 

3. Governments and destination countries (รัฐบาลหรือประเทศท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียว) 

4. The tourism industry itself (อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว) เช่น การตลาดของธุรกิจต่างๆ และ

การบริหารจดัการอย่างเป็นมืออาชีพ 

5. Personal first-hand experience by the travelers and friends or family (ประสบการณ์

ตรงของนกัท่องเท่ียว หรือคําบอกเลา่จากเพ่ือนหรือครอบครัว) 

 ธุรกิจตา่งๆท่ีนําแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร จึงไม่ได้ทําอยู่เบือ้งหลงัอีกต่อไป 

แตมี่การนําประเดน็การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมขึน้มาเป็นจดุขาย อีกทัง้ยงัประชาสมัพนัธ์ไปตามสื่อตา่งๆ เพ่ือ

เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร มีการทําการตลาดเพ่ือสนองความต้องการและเป็น “อปุทาน” 

(Supply) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอนุรักษ์และผู้บริโภคท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อมท่ีนับวนัจะมีจํานวนเพ่ิมขึน้ ซึ่งสิ่งท่ี

ธุรกิจเหล่านีจ้ะได้ประโยชน์นัน้ไม่ใช่แค่การประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

หากแต่เป็นรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากกลุ่มลูกค้าท่ี “เต็มใจ” ท่ีจะจ่ายเพ่ิมขึน้เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน (Masau and Prideaux, 2003)  

 เน่ืองจากการมีแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในธุรกิจนัน้ สามารถเป็นการ “ลดต้นทุน” การ

ผลิตของธุรกิจ และยังเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันในด้านการ “เพ่ิมมลูค่า”(value-added) และ 

“สร้างความแตกต่าง” (differentiate) ให้แก่สินค้าและบริการ อีกทัง้ยังเป็นปัจจัยท่ีจะเพ่ิม “ความพึง

พอใจ”(Satisfaction) ให้แก่ลกูค้าได้ (Kang et al., 2012) จึงไม่แปลกใจท่ีปัจจุบันจะมีการโฆษณา

ประชาสมัพันธ์ของธุรกิจท่ีพกัแรมต่างๆ และการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นโรงแรมท่ีเอาใจใส่และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากการสํารวจของ Kelly & Williams  ในปี 2007 แสดงผลยืนยนั

ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและ

แนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลงังานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของโรงแรม จึงสรุปได้ว่าธุรกิจท่ีพักแรม

ต่างๆ “เต็มใจ” และ “ยินดี”ท่ีจะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ดงันัน้เม่ือนโยบายการประหยัดพลงังานเพ่ือลด

ต้นทนุของภาคอตุสาหกรรมบริการ ดําเนินควบคู่ไปกบัความใส่ใจดแูลสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้บริโภค 

จึงส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการบริการท่ีพักแรมไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อมนัน่เอง 

อย่างไรก็ตามการท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจท่ีพักแรมท่ีปกติจะใช้พลงังานมหาศาลเพ่ือ

บริการลูกค้าในแต่ละวนั มาเป็นธุรกิจท่ีพักแรมท่ีใช้พลังงานน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทําให้

คุณภาพการบริการลดน้อยลงนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย เพราะนอกจากต้องอาศัยระยะเวลาแล้ว การ

เปลี่ยนแปลงนัน้จะต้องมี “การลงทุน” เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซึง่ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้

พลงังานให้น้อยลงและประหยดัขึน้เท่านัน้ แตต้่องมีการนําเทคโนโลยีประหยดัพลงังานตา่งๆมาใช้ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลงังานท่ีสมบูรณ์ ยั่งยืน เห็นผลชัดเจน และส่งผลดีในระยะยาว ใน

อตุสาหกรรมท่ีพกัแรมนัน้ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคญัอย่างมากท่ีสามารถช่วยลดการใช้พลงังานในท่ีพกั

แรมได้ (Bentley, 2007) แต่เทคโนโลยีเหล่านัน้มี “ราคาสงู” ในการจดัซือ้เพ่ือนํามาใช้ และยงัต้องมีการ
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ดแูลบํารุงรักษา การเรียนรู้วิธีใช้งาน จนบางครัง้ต้นทุนเหล่านัน้กลายเป็นอปุสรรคของแนวคิดท่ีต้องการ

จะเป็นธุรกิจท่ีพักแรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมจนทําให้แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมอาจจะไม่มีประสิทธิภาพได้เท่าท่ีควร ดังนัน้ธุรกิจท่ีพักแรมจึงควรพิจารณาว่าเทคโนโลยี

ประหยดัพลงังานเหล่านัน้ “คุ้มค่า” แก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน เม่ือเปรียบเทียบกบัผลดีท่ีจะตามมา

จากการลงุทุนนัน้ ซึง่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ประหยดัพลงังานและลดต้นทุนได้เท่านัน้ แต่ยังมีผลดีในแง่ของ

การตลาด ช่ือเสียง จดุขาย ความประทบัใจของลกูค้าอีกด้วย 

ดงันัน้ในการศึกษาในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการจดัการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโรงแรมสี

เขียว จากการศกึษาพบวา่ Six senses Hideaway มีสถานท่ีตัง้ท่ีต้องอาศยัสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึง่

จากการต้องพึ่งพาธรรมชาติจึงทําให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคญัของการจัดการท่ีพกัของ Six senses 

Hideaway ว่ามีความสอดคล้องในการพัฒนาการจัดการท่ีพักตามมาตรฐานแต่ละด้านของโรงแรมสี

เขียวหรือไม ่อย่างไร 

 

โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) ในประเทศไทย 

 ความนิยมในการร่วมกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของประเทศ

ไทย แนวความคิดทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนัน้ถูกนํามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดบัประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมทุกด้าน รวมถึง

อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีพักแรม ท่ีนอกจากจะเป็น

ภาคอตุสาหกรรมการบริการหนึง่ท่ีใช้พลงังานอย่างมากแล้ว ยงัสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน 

ไมว่า่จะเป็นการใช้ทรัพยากรตา่งๆ การปลอ่ยของเสียและ ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในชมุชนอีกด้วย  

 

 
รูปภาพที่ 3 การใช้พลงังานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของธุรกิจโรงแรม 

ท่ีมา : เอกสาร Energy Efficiency in Thai, 2010 

 

หน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการสนบัสนนุธุรกิจท่ีพกัแรมในการอนรัุกษ์และดแูลสิ่งแวดล้อม ท่ี

รู้จักกันดีก็คือ มูลนิธิใบไม้สีเขียว (Green Leaf Foundation) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในต้นปี 2541 โดย

ประกอบด้วยองค์กรท่ีมีวิสยัทศัน์ด้านการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม ซึง่ประกอบด้วย การ
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ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจําภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก สํานกังานการจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพฒันา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประปานครหลวง โครงการท่ีมูลนิธิใบไม้เขียวดําเนินการเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมนี ้คือ 

โครงการใบไม้เขียว ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

ท่องเท่ียว หรือ คสสท. ซึง่ได้จดัทําแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดําเนินงานของโรงแรมไว้ให้ 

โรงแรมตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน เพ่ือให้คณะกรรมการ คสสท. ได้ตรวจสอบและประเมินผล

เปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ คสสท. ได้จดัทําจากโรงแรมอ้างอิง มีการออกแนวคิดเก่ียวกบั

โรงแรมสีเขียวหรือใบไม้สีเขียว (Green Leaf Hotel) โดยนําแนวคิดหลกัท่ีว่า “รู้ประหยัด รักษ์

สิ่งแวดล้อม” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวางมาตรฐานทางด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม พฒันาประสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีพักแรม และได้จัดอันดับ

โรงแรมตา่งๆ เพ่ือมอบเกียรติบตัรใบไม้สีเขียว (The Green Leaf Certificate) ตัง้แต ่1 – 5 ใบ ตามลําดบั

ความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม ความมุ่งมั่นของเจ้าของ ผู้ ประกอบการ ผู้

ปฏิบัติการ และ ผู้ มีส่วนสนับสนุนด้านการดําเนินธุรกิจโรงแรมท่ีจะร่วมกันจัดการดําเนินธุรกิจ เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงัให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่องค์กรตา่งๆ ทัว่โลก   

 แนวทางในการตรวจสอบพฒันาการและความก้าวหน้าในการให้บริการของสถานประกอบการ 

ตามมาตรฐานของเกียรติบัตรใบไม้สีเขียว (มูลนิธิใบไม้สีเขียว, 2551) ประกอบด้วยหมวดต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 หมวดท่ี 1   นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  

 หมวดท่ี 2   การจดัการของเสีย  

 หมวดท่ี 3   ประสทิธิภาพการใช้พลงังานและนํา้  

 หมวดท่ี 4   การจดัซือ้  

 หมวดท่ี 5   คณุภาพอากาศภายในอาคาร  

 หมวดท่ี 6   มลพิษทางอากาศ  

 หมวดท่ี 7   มลพิษทางเสียง  

 หมวดท่ี 8   คณุภาพนํา้  

 หมวดท่ี 9   การเก็บรักษา ใช้ และจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และสารพิษ  

 หมวดท่ี 10 ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ  

 หมวดท่ี 11 การมีสว่นร่วมกบัชมุชนและองค์กรท้องถ่ิน  

ซิกเซ้นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้อย (Six Senses Hideaway Yao Noi ) 

 ซิกเซ้นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้อย เป็นธุรกิจท่ีพกัแบบรีสอร์ท ตัง้อยู่บนเกาะยาวน้อยในอ่าวพงังา 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอําเภอเกาะยาว ในเขตจงัหวดัพงังา คนท้องถ่ินหรือชาวเกาะเป็นชาวประมง และกว่า 

98% เป็นมสุลิม มีวิถีชีวิตเรียบง่าย เป็นเมืองเล็ก ๆ เงียบสงบ นกัท่องเท่ียวท่ีได้มาใช้บริการรีสอร์ทแห่งนี ้

ได้มีโอกาสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีแท้จริง ใช้ชีวิตท่ีเงียบ เรียบง่าย ได้พกัผ่อนจริง ๆ และในขณะเดียวกนั
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ก็สามารถออกไปสมัผสัชีวิตชาวบ้าน หรือนัง่เรือออกไปเท่ียวตามเกาะแก่งต่าง ๆ ชมทะเล ชมหอยปูปลา 

หรือดํานํา้ได้ด้วย 

  
รูปภาพที่ 4 และ 5 ท่ีตัง้ของซกิเซ้นส์ ไฮอเวย์ บนเกาะยาวน้อย 

ท่ีมา: http://www.sixsenses.com  

 สําหรับการปรับใช้มาตรฐานของโรงแรมใบไม้สีเขียว ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมเข้าร่วม

โครงการมากกว่า 1,000 แห่งทัว่ประเทศ มีการนําแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้ตาม

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมาใช้อย่างแพร่หลายและมีจุดเด่นในลกัษณะท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละสถานท่ี 

ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึเห็นวา่การพฒันาและการนําแนวคิดในการใช้มาตรฐานโรงแรมสีเขียวมาปรับใช้และวดั

มาตรฐานในธุรกิจท่ีพกั Six Senses Hideaway Yao Noi ตามมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม

ทัง้หมด 11 หมวดของเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว ซึง่ธุรกิจท่ีพกั Six Senses Hideaway Yao 

Noi ในปัจจบุนัมีการดําเนินการเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมท่ีดีและเด่นชดัอยู่แล้ว ซึง่ข้อมลูเก่ียวกบัการ

จดัการสิ่งแวดล้อมของ Six Senses Hideaway Yao Noi นัน้ได้รวบรวมจากเอกสารท่ีอยู่ในเว็บไซต์ 

www.sixsenses.com ในบทความนีจ้ะทําการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละ

ด้าน โดยมีขอบเขตของมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวเป็นเกณฑ์ สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 หมวดท่ี 1   นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 Six Senses Hideaway Yao Noi ได้นําตวัชีว้ดัของแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซึง่เป็น

แผนท่ีเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการบริโภค  ประชากร และ 

ความสามารถในการรองรับของโลกต่อการคํา้จุนสิ่งมีชีวิต (Earth’s life Supporting Capacity) รวมถึง

การพฒันาเทคโนโลยี และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ขณะเดียวกนันัน้ได้มี

การจดัการทรัพยากรอย่างระมดัระวงั การพฒันาอย่างยัง่ยืนมุง่เน้นในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวม 

ปรับสภาพการจัดการเพ่ือเข้าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไปจากสงัคมบริโภคนิยมสู่ยุคสมยัของ

สงัคมท่ีคํานงึถงึสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั โดยทางรีสอร์ทมี นโยบายทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้

อย่างชดัเจน 

 หากเปรียบเทียบนโยบายโดยรวมของ ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ ยาวน้อย ทางรีสอร์ทมี นโยบายท่ี

สอดคล้องตามมาตรฐานของโรงแรมใบไม้สีเขียวในทุกด้าน ซึง่ไม่ใช่แค่ความเอาใจใส่ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม

เท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุไปถึงระบบนิเวศ สงัคม วฒันธรรมบนเกาะยาวน้อยอีกด้วย ซึง่จะเสริมสร้างให้

เกิดความสมัพันธ์อนัดีระหว่างรีสอร์ทกับคนในชุมชน และก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ด้วย  
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หมวดท่ี 2   การจดัการของเสีย 

 จากนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของ Six Senses Hideaway Yao Noi ทําให้มีการกําหนด

แนวทางปฏิบติัเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีตัง้ไว้ในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว การ

จดัการของเสีย เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสําคญัในการพิจารณาคณุภาพของการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม

ของธุรกิจท่ีพกัแรม ถ้าจะวิเคราะห์การบริหารจดัการของเสียของซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อย แนว

ทางการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสิ่งแวดล้อมของรีสอร์ทนัน้มีกระบวนการจัดการขยะโดยใช้ทัง้การใช้ซํา้ 

(Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) (3Rs) โดยใช้หลากหลายวิธีท่ีจะลด

ปริมาณขยะและพยายามกําจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด และด้วยความพยายามต่างๆ ทําให้ขยะของรี

สอร์ทมีปริมาณลดลง จากรูปภาพท่ี 6 แสดงปริมาณขยะท่ีสง่ไปฝังกลบมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลา 1 ปี 

 

 

รูปภาพที่ 6 กราฟแสดงปริมาณขยะของรีสอร์ทท่ีถกูสง่ไปกําจดัด้วยวิธีฝังกลบ 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2008 – เดือนมิถนุายน 2009 

ท่ีมา : เอกสาร Little Green Book by Six Senses Hideaway Yao Noi 

หมวดท่ี 3   ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและนํา้  

 การผลิตพลงังานต่างๆทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตหุลกัของปรากฏการณ์

โลกร้อน ดงันัน้ในฐานะผู้บริโภคจงึควรรู้จกัใช้พลงังานให้คุ้มค่าท่ีสดุเพ่ือช่วยลดการผลิตพลงังาน ท่ี ซิกส์

เซน็ส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อย มีการใช้พลงังานทัว่บริเวณ และเพ่ือเป็นการป้องกนัการใช้พลงังานท่ีมาก

เกินความจําเป็นหรือสิน้เปลืองจนเกินไป ทางรีสอร์ทได้นําวิธีการต่างๆมาใช้เพ่ือลดการใช้พลงังานในท่ี

พกัร่วมกบัการใช้พลงังานทดแทน 

 หมวดท่ี 4   การจดัซือ้ 

 จากแนวทางปฏิบติัทางด้านการจดัการของเสียประเภทขยะตา่งๆ ทําให้ทางรีสอร์ทมีการ

ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัซือ้สินค้าและวตัถดิุบท่ีจะนํามาใช้ในการให้บริการลกูค้า สามารถสรุปได้ดงันี ้

• มีการจดัซือ้สินค้าปริมาณมากในแตล่ะครัง้ เพราะนอกจากจะสามารถซือ้ได้ในราคาท่ีถกูลง 

และลดปริมาณขยะประเภทบรรจภุณัฑ์และหีบห่อตา่งๆแล้ว ยงัลดจํานวนครัง้ในการขนสง่อีก

ด้วย เม่ือขนสง่น้อยครัง้ก็จะช่วยลดมลพิษท่ีเกิดจากการขนสง่ได้ 
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• รีสอร์ทเลือกใช้วัตถุดิบท่ีใช้ในการทําอาหาร พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว และผักต่างๆ จาก

ชาวสวนท่ีปลูกขายท่ีอยู่บนเกาะยาวน้อย มากกว่าท่ีจะขนส่งมาจากท่ีอ่ืน หรือนําเข้าจาก

ต่างประเทศ ในส่วนนีผู้้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นวิธีท่ีดีและเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง ซึง่ส่งผลดีใน

หลายด้านด้วยกัน ได้แก่ สะดวกในการขนส่ง ไม่มีมลพิษเน่ืองมาจากการขนส่ง สนับสนุน

เศรษฐกิจและอาชีพของคนในพืน้ท่ี และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างรีสอร์ทกบัคนในท้องถ่ิน

อีกด้วย 

• รีสอร์ทเลือกซือ้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพจากร้านค้าท่ีอยู่ในท้องถ่ิน อาทิเช่น อุปกรณ์ 

วสัด ุของใช้ อปุกรณ์สําหรับร้านอาหาร เป็นต้น 

การจัดซือ้จัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควรตอบสนองประโยชน์ต่างๆ

เหลา่นี ้ได้แก่  1) ช่วยอนรัุกษ์พลงังาน 2) ประหยดัทรัพยากร 3) ลดปริมาณขยะ 4) ลดการปล่อยมลสาร

ออกสูอ่ากาศ ดิน นํา้ (Gaudart, 2006) ซึง่แนวทางการปฏิบติัทางด้านการจดัซือ้ของซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ 

เกาะยาวน้อย ก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้านด้วยกนั คือ ผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะ

ตอบสนองประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคนในพืน้ท่ีเกาะยาว

น้อยอีกด้วย จงึถือเป็นแนวทางท่ียัง่ยืนอย่างแท้จริง  

หมวดท่ี 5   คณุภาพอากาศภายในอาคาร และ หมวดท่ี 6   มลพิษทางอากาศ  

 สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร หมายถึง คุณภาพของอากาศภายในอาคาร รวมทัง้ปริมาณแสงท่ี

พอเพียงและสิ่งแวดล้อมทางเสียง ท่ีเหมาะสมทําให้ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ภายในอาคารมีความรู้สกึสบาย เป็นมิตร

ตอ่สขุภาพและคณุภาพชีวิตอีกด้วย (Quirino, 2008) คณุภาพอากาศภายในอาคารท่ีเป็นธุรกิจท่ีพกัแรม

เก่ียวข้องกบัปัจจยัตา่งๆ ได้แก่ อณุหภมิู ความชืน้ การหมนุเวียนและการระบายของอากาศ ปริมาณแสง 

และระดบัของเสียง มีสถานท่ีตัง้อยู่บนเกาะ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ดงันัน้ปัญหาคุณภาพของอากาศ

ภายในอาคารหรือห้องพกัแทบจะไม่เกิดขึน้ ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อย จึงไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน

ในด้านการบริหารจดัการคณุภาพอากาศภายในอาคาร และการจดัการมลพิษทางอากาศ ตามมาตรฐาน

ข้อนีข้องโรงแรมใบไม้สีเขียว เน่ืองการสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีและการวางแผนตัง้แต่การออกแบบสิ่ง

ปลกูสร้างของรีสอร์ทให้มีการระบายอากาศได้ดี ทุกห้องหนัหน้าออกสู่ทะเล มีลมพัดผ่าน ทุกห้องได้รับ

แสงท่ีพอเพียง และการเดินทางภายในรีสอร์ทใช้รถกอล์ฟพลงังานไฟฟ้าและมีต้นไม้อยู่บริเวณโดยรอบ 

จงึไมป่รากฏผลกระทบทางด้านมลภาวะทางเสียงในบริเวณท่ีพกั 

หมวดท่ี 7   มลพิษทางเสียง  

ซิกส์เซน็ส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อย เป็นรีสอร์ทท่ีเป็นสถานสําหรับผู้ ท่ีต้องการการพกัผ่อนท่ีสงบ 

หลีกหนีและห่างไกลจากชีวิตความวุ่นวาย และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง 

ดงันัน้นอกจากสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม รายล้อมด้วยธรรมชาติแล้ว “เสียง” ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีรี

สอร์ทแห่งนี ้ต้องคํานงึถงึเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์แบบให้แก่ผู้ ท่ีมาเยือน บริเวณท่ีตัง้ของรีสอร์ท

เดิมเป็นสวนยางพารา  รีสอร์ทมีนโยบายห้ามตดัต้นไม้ ซึง่ทางรีสอร์ท พยายามไม่ตดัต้นไม้เดิมออก โดย

สร้างห้องพักอยู่ท่ามกลางต้นไม้ ประโยชน์ของการรักษาต้นไม้ไว้ในบริเวณรอบๆ เป็นการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้ความร่มร่ืนแก่ห้องพัก ซึง่นอกจากให้ความรู้สกึใกล้ชิดธรรมชาติแก่สถานท่ี
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แล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางเสียงได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้รีสอร์ทยังเลือกใช้รถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้า

สําหรับเป็นรถสง่ลกูค้าและสญัจรภายในบริเวณ จงึช่วยเร่ืองต้นทุนค่าพลงังานนํา้มนั ปราศจากมลภาวะ

จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไมมี่เสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต์ด้วย 

หมวดท่ี 8   คณุภาพนํา้ 

นอกจากซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อย จะคํานึงการประหยดันํา้โดยมีแนวปฏิบติัเพ่ือการ

ประหยัดนํา้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้ก๊อกนํา้แบบกด เพ่ือป้องกันการเปิดนํา้ทิง้ไว้โดยไม่จําเป็น และใช้หัว

ฝักบวัและโถสขุภณัฑ์แบบประหยดันํา้ รีสอร์ทมีบ่อเก็บนํา้เป็นของตวัเอง เพ่ือไว้รองรับนํา้จากธรรมชาติ 

และยังมีบ่อนํา้บาดาลอีกหลายบ่อด้วยกนั และนํานํา้ในบ่อเก็บนํา้นัน้มาใช้ภายในรีสอร์ท เช่น ใช้ชําระ

ล้าง ใช้อาบนํา้ และชักโครก อีกทัง้รีสอร์ทมีการผลิตนํา้ด่ืมเอง โดยนํา้ถูกนํามาผ่านการกรองด้วยวิธี 

Reverse osmosis และบรรจุในขวดแก้ว รีสอร์ทมีการดแูลจดัการนํา้เสียเพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดแก่

ทะเลในบริเวณนัน้ด้วย นํา้เสียต่างๆจะไหลไปรวมกันท่ีถังเก็บนํา้เสีย และถูกบําบัดโดยใช้แบคทีเรีย

ธรรมชาติ 

หมวดท่ี 9   การเก็บรักษา ใช้ และจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และสารพิษ  

ทางสถานประกอบการไมไ่ด้นําข้อมลูเก่ียวกบัการเก็บรักษา ใช้ และจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และ

สารพิษมาเผยแพร่ จงึไมส่ามารถวิเคราะห์ข้อมลูด้านการจดัการด้านนีข้องรีสอร์ทได้ 

 หมวดท่ี 10 ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ  

 พืน้ท่ีของ ซิกส์เซน็ส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อย เดิมทีเคยเป็นสวนยาง ทางรีสอร์ทมีความตัง้ใจท่ีจะ

รักษาธรรมชาติของพืน้ท่ีให้มากท่ีสุด โดยพยายามไม่ตดัตนัไม้เดิมออก และมีการปลกูต้นไม้ขึน้ใหม่ใน

ทุกๆ ปีด้วย การคงความเป็นธรรมชาติให้มากท่ีสดุไม่เพียงแต่เป็นการลดผลกระทบท่ีมีต่อธรรมชาติใน

บริเวณนีแ้ล้ว ยงัช่วยให้เกิดบรรยากาศของการพกัผ่อนแบบ “Hideaway” ของผู้ ท่ีมาเยือนได้อย่างแท้จริง 

และบางครัง้แขกท่ีมาพักก็ได้มีโอกาสเห็นนกเงือกมาเกาะอยู่บนก่ิงไม้ในบริเวณท่ีพัก ซึ่งเป็นสิ่งน่า

ประทับใจและเป็นเสน่ห์ท่ีเกาะยาวน้อยมีไม่เหมือนท่ีอ่ืน ทําให้การดูแลรักษาระบบนิเวศของเกาะยาว

น้อยเป็นเร่ืองสําคญัมาก แนวทางการดแูลรักษาระบบนิเวศ (ฤทธ์ิ วฒันชยัย่ิงเจริญ, 2551) ท่ีทางรีสอร์ท

มีการดําเนินการ ได้แก่ 1ปลกูฝังจิตสํานึกของประชากรในชุมชน 1 1การควบคมุ การดแูล 1 1การอนุรักษ์1 1การ

สง่เสริม1 1และการทดแทน1     

            หมวดท่ี 11 การมีสว่นร่วมกบัชมุชนและองค์กรท้องถ่ิน  

 ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อเวย์ เกาะยาวน้อยมีความตัง้ใจและปณิธานท่ีจะคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชนใน

ท้องถ่ิน ไมว่า่จะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน ให้ความรู้แก่คนในพืน้ท่ี และสนบัสนุนสินค้าในท้องถ่ินอีก

ด้วย นอกจากนี ้ร้อยละ 0.5 ของรายได้ทัง้หมดจะเป็นงบประมาณไว้สําหรับสนบัสนุนและมีส่วนร่วมใน

การดูแลสิ่งแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและสังคมต่างๆ ในปีแรกของการดําเนินกิจการของรีสอร์ทได้มี

งบประมาณสว่นนีป้ระมาณ 1 ล้านบาท และนอกจากการสนบัสนุนด้านงบประมาณแล้ว ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์

อเวย์ เกาะยาวน้อย ยงัสนบัสนนุด้วยแรงงานคน รางวลัตา่งๆ และสง่เสริมให้แขกท่ีมาพกัได้มีส่วนร่วมอีก

ด้วย 

สรุป 
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 จากการศกึษาข้อมลูข้างต้น จึงทําให้พบว่า Green Hotel Concept ได้รับความนิยมจากความ

ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและได้ถูกนํามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายท่ีสําคญัของ

ธุรกิจท่ีพกัแรม ซึง่ Six Senses Hideaway เป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีพกัท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในด้านการ

ดแูลสิ่งแวดล้อมท่ีมาตรฐานของการเป็นโรงแรมสีเขียวซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายและมาตรการด้าน

สิ่งแวดล้อม การจดัการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและนํา้ การจดัซือ้ คณุภาพอากาศภายใน

อาคาร มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง คณุภาพนํา้ การเก็บรักษา ใช้ และจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และ

สารพิษ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน ซึ่งจากลกัษณะ

องค์ประกอบดงักล่าว Six Senses Hideaway ได้มีการจดัการตามมาตรฐานของการเป็นโรงแรมท่ีพกัสี

เขียวท่ีเป็นลกัษณะการครอบคลมุถงึการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากดัจนทําให้ใน

ปัจจุบนั Six Senses Hideaway ได้ช่ือว่าเป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีมีสาขาในเครือมากมายครอบคลมุในหลาย

ประเทศ ซึง่หากจะทําการเปรียบเทียบธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัในพืน้ท่ีของจงัหวดัภูเก็ต นัน่คือ ศรี

พนัวา จะพบวา่ Six Senses Hideaway มีการแสดงถึงจุดยืนในการจดัการท่ีพกัสีเขียวท่ีเป็นการใส่ใจใน

เร่ืองของธรรมชาติมากกวา่ศรีพนัวา ฉะนัน้การพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมในสงัคมปัจจุบนัจึงเป็นสิ่งสําคญัใน

การท่ีจะใสใ่จและวางแนวทาง นโยบายในการท่ีจะใส่ใจกบัสิ่งแวดล้อมให้มากขึน้ และเพ่ือเป็นการสร้าง

โอกาสในการดึงดูดลกูค้า และเพ่ิมมลูค่าทางธุรกิจและสร้างความแตกต่างจากการแข่งขนักับธุรกิจท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัได้เป็นอย่างดี ดงันัน้จึงถึงเวลาแล้วหรือไม่ท่ีผู้บริหารธุรกิจท่ีพกัในสงัคมยุคใหม่ควรหัน

มาให้ความสําคญักบัการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมมากกวา่การพฒันาเทคโนโลยีท่ีจะทําให้ธุรกิจท่ีพกั

เป็นเพียงท่ีพกัท่ีไมส่ามารถสร้างมลูคา่ได้อีกตอ่ไป 
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