
Development Department

The pillar under:

คู่มือการจัดงาน

อย่างยั่งยืน

By:

THAILAND SUSTAINABLE EVENTS GUIDE





คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน I

เกี่ยวกับ สสปน. (TCEB)

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐสำ�คัญที่มีบทบ�ทหลักและ

เป็นกุญแจสู่คว�มสำ�เร็จของก�รจัดง�นกิจกรรมท�งธุรกิจต่�งๆ (business event) ทั้งระดับโลกและระดับ

ภูมิภ�คนับแต่ปี พ.ศ. 2547  ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์หลักที่มุ่งขับเคล่ือนก�รเติบโตของอุตส�หกรรมไมซ์ไทย 

“Growth Driver”  สสปน.ทำ�ง�นในฐ�นะที่เป็นพันธมิตรท�งธุรกิจ พร้อมด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์และคำ�ตอบ

จ�กบุคล�กรที่เชี่ยวช�ญและศูนย์ข้อมูลครบวงจร ซึ่งพร้อมอำ�นวยคว�มสะดวกก�รจัดง�นในทุกระดับให้เป็นต�ม

คว�มต้องก�รของผู้จัดง�น 

สสปน. ได้ประส�นคว�มร่วมมือและสร้�งเครือข่�ยที่หล�กหล�ย เพื่อเปิดมิติและโอก�สท�งธุรกิจใหม่ๆ และเพื่อ

เสริมสร้�งคว�มสำ�เร็จท�งธุรกิจซึ่งจะนำ�ไปสู่คว�มก้�วหน้�และก�รบรรลุเป้�หม�ยระยะย�วตลอดไป พันธกิจ

ของสสปน.คือพัฒน�อุตส�หกรรมก�รจัดง�นกิจกรรมท�งธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง ผลักดันให้อุตส�หกรรมเติบโตระยะ

ย�วและประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งย่ังยืนท้ังในระดับช�ติ ระดับภูมิภ�ค และระดับโลก

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
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ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 

(MICE Capabilities Development Department)

ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์มีคว�มมุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับอุตส�หกรรมไมซ์ไทย ด้วย
ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้และเนื้อห�ส�ระ  ระบบเครือข่�ย  และกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด โดยมีเป้�หม�ย
สำ�คัญคือก�รผลิตบุคล�กรมืออ�ชีพที่ผ่�นก�รฝึกฝนม�อย่�งดี และส�ม�รถใหบริก�รในระดับม�ตรฐ�นส�กล

พันธกิจหลักของฝ่าย

• รับผิดชอบดูแลส่วนกลยุทธ์ด้�นก�รพัฒน� (Develop) ทั้งหมดของอุตส�หกรรมไมซ์
• จัดทำ�แผนแม่บทก�รพัฒน�ศักยภ�พของอุตส�หกรรมไมซ์ของไทย ทั้งระยะสั้นและย�ว
• กำ�หนดกลยุทธ์ที่สำ�คัญอันนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ

ภารกิจหลักของฝ่าย

• ผลักดันส่งเสริมและกำ�กับคุณภ�พก�รให้บริก�รของผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมไมซ์
• ยกระดับศักยภ�พและคว�มแข็งแกร่งของบุคล�กรและองค์กรไมซ์ผ�่นหลักสูตรฝึกอบรม 
 และกิจกรรมก�รเรียนรู้ระดับน�น�ช�ติ
• สร้�งเครือข่�ยผู้ประกอบก�รทั้งระดับช�ติและระดับส�กล
• จัดทำ�หลักสูตรไมซ์ม�ตรฐ�นส�กลสำ�หรับสถ�บันอุดมศึกษ�เพื่อสร�้งประช�กรไมซ์ที่มีคุณภ�พ 
 และมีคว�มเป็นมืออ�ชีพอย่�งต่อเนื่อง
• ส่งเสริมและผลักดันแนวคิดก�รจัดง�นแบบอนุรักษ์ธรรมช�ติและก�รจัดง�นแบบยั่งยืน (Sustainability)
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วัตถุประสงค์และโครงสร้างของคู่มือ

ในปีพ.ศ. 2551   สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) ได้พัฒน�และจัดง�นสัมมน� 

Innovative Green Meetings Guideline: Advancing the Future of MICE  ด้วยปณิธ�นมุ่งมั่น

ในก�รขับเคลื่อนอุตส�หกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เป็นสีเขียว  เป็นผลให้ประเทศไทยได้ชื่อว่�เป็น

ประเทศแรกในเอเชียที่ได้สร้�งแผนที่นำ�ท�ง (roadmap) สำ�หรับก�รจัดก�รประชุมสีเขียว และโรดแม็

ปนี้ได้ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ส�ระของไมซ์สีเขียวไปทั่วภูมิภ�ค

ต่อม�ในปีพ.ศ. 2555   สสปน.ได้นำ�กลยุทธ์เพื่อคว�มยั่งยืนม�ประยุกต์ใช้กับอุตส�หกรรมไมซ์ของ

ประเทศ เพื่อยกระดับอุตส�หกรรมไมซ์ของประเทศไทยสู่คว�มยั่งยืน (sustainability)  โดยยึดแนวท�ง

ก�รทำ�ง�นต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช  

คู่มือก�รจัดง�นท่ีย่ังยืนของสสปน.ฉบับน้ี (Sustainable Events Guide) เป็นก�รต่อยอดจ�กก�รท่ี สสปนน.        

ได้จัดสัมมน� Green Meetings Guideline: Advancing the Future of MICE เมื่อปี พ.ศ. 2551   โดย

เน้ือห�ส่วนใหญ่อ้�งอิงจ�กคู่มือ Sustainable Events Guide 2012  ของโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประช�ช�ติ (UNEP)  คู่มือนี้ได้รวบรวมก�รปฏิบัติง�นจริงที่ประสบคว�มสำ�เร็จ เป็นแหล่งคว�มรู้และ

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม เข้�ใจง่�ย และ เข้�ถึงง่�ย ในแง่ก�รบริห�รจัดก�ร ข้อแนะนำ�ท่ีจัดเป็น

หมวดหมู่ และร�ยก�รตรวจสอบ (checklist) ที่ปฏิบัติได้เพื่อให้บรรลุเป�้หม�ย (action-oriented)

คู่มือก�รจัดง�นที่ยั่งยืนฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อห� 6 บท ซึ่งผู้จัดง�นส�ม�รถแยกเนื้อห�แต่ละบทเพื่อ

นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่�งไรก็ต�ม เนื้อห�ส�ระทั้ง 6 บทนี้ มีคว�มเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน  สสปน. 

จึงขอแนะให้ผู้ว�งแผนง�นและผู้จัดง�นทำ�คว�มคุ้นเคยและทำ�คว�มเข้�ใจกับเนื้อห�ท้ังเล่ม เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดเนื้อหา 6 บท ประกอบด้วย

บทท่ี 1  การจัดงานอย่างย่ังยืนสู่การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable events as opportunity 

for change) – บทแนะนำ�แนวคิดก�รจัดง�นที่ยั่งยืน และ ประโยชน์ที่ผู้จัดง�นและภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง

พึงได้รับจ�กก�รจัดง�นที่ยั่งยืน

บทที่ 2  ก�รบริห�รและก�รสื่อส�รง�นที่ยั่งยืน (Managing and communicating sustainable 

events) – แนวท�งก�รบริห�รและก�รสื่อส�ร ในแง่มุมต�่งๆของก�รจัดง�นที่ยั่งยืน โดยเน้นก�รมีส่วน

ร่วมของภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3 การดำาเนินงานที่ยั่งยืน (Implementing sustainable events) – บทสรุปของก�รจัดก�ร

สถ�นที่จัดง�นและแผนปฏิบัติก�รเพื่อลดผลกระทบด้�นลบและในท�งกลับกัน ควรดำ�เนินง�นอย่�งไร

เพื่อเพิ่มประโยชน์ที่จะได้รับ (เนื้อห�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเลือกสถ�นที่จัดง�น ก�รสื่อส�รก�รตล�ด 

ที่พัก  ก�รเดินท�ง ง�นแสดงสินค้� และ ก�รจัดเลี้ยง) ในบทนี้ ส�ระยังครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะว่� 

ตลอดช่วงก�รเตรียมง�นและช่วงก�รดำ�เนินง�น เร�ควรจะผนวกหลักเกณฑ์ท�งสังคมเข้�กับก�รจัดง�น

ได้อย่�งไร (เช่น ก�รสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นขน�ดเล็ก  ก�รบูรณ�ก�รท�งสังคม  ก�รกำ�จัดอ�ห�รเหลือ

ทิ้ง ฯลฯ) 

บทที่ 4  การจัดงานที่สภาพภูมิอากาศเป็นกลางและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ (Climate neutral 

and climate friendly events) – ภ�พรวมของก�รชดเชยค�ร์บอนพร้อมข้อเสนอเพื่อใช้ในก�ร

คำ�นวณและชดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดจ�กก�รจัดง�น

บทที่ 5  การทำารายงานการจัดงานที่ยั่งยืน (Reporting on sustainable events) – แนวท�งก�ร

ทำ�ร�ยง�นม�ตรก�รของก�รจัดง�นที่ยั่งยืน

บทที่ 6  รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน (Sustainable events checklists) – คำ�แนะนำ�

โดยละเอียดในก�รจัดก�รและก�รทำ�ง�นแต่ละวัน เพื่อให้ก�รจัดง�นเป็นต�มหลักก�รที่ยั่งยืน



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน V

สารบัญ

 เกี่ยวกับสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) ..........................................I
 เกี่ยวกับฝ�่ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ .......................................................................II
 วัตถุประสงค์และโครงสร้�งของคู่มือ ....................................................................................III

1. การจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ......................................................1
 1.1  ง�นที่จัดขึ้นอย่�งยั่งยืนคืออะไร .......................................................................................2
 1.2 ทำ�ไมต้องจัดง�นอย่�งยั่งยืน ............................................................................................3
 1.3 หลักเกณฑ์ก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน 8 ประก�ร .................................................................6

2.  การบริหารและการสื่อสารงานที่ยั่งยืน ..............................................................................8 
 2.1 หลักก�รง�นที่ยั่งยืน ..........................................................................................................8
 2.2 ก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับภ�คส่วนหลัก ............................................................11 
  2.2.1 จุดประก�ยประเทศและเมืองเจ้�ภ�พสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ...............................13 
  2.2.2   จุดประก�ยสถ�นที่จัดง�นสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน .................................................13 

  2.2.3   จุดประก�ยผู้ให้บริก�รสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน .......................................................13

  2.2.4   จุดประก�ยผู้เข้�ร่วมง�นและภ�คส่วนหลักที่เกี่ยวข้องสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ......17

3. การดำาเนินงานที่ยั่งยืน ......................................................................................................20

 3.1  ก�รลดผลกระทบเชิงลบจ�กก�รจัดง�น – ภ�พรวม ....................................................20

 3.2  ก�รผนวกแง่มุมท�งสังคมในก�รจัดง�นที่ยั่งยืน ...........................................................23

 3.3  ก�รบูรณ�ก�รคว�มยั่งยืนในก�รจัดง�น .......................................................................26

  3.3.1 สถ�นที่:จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่จัดง�น   ...............................................27

  3.3.2 ที่พัก. ................................................................................................................30

  3.3.3 ก�รจัดเลี้ยง ......................................................................................................32

  3.3.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับก�รจัดง�น  .............................................................35

  3.3.5 ก�รขนส่งและเดินท�งในพื้นที่ ..........................................................................40

  3.3.6 ง�นแสดงสินค้� .................................................................................................41

4. การจัดงานที่สภาพภูมิอากาศเป็นกลางและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ ...................44

 4.1 สภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นกล�งคืออะไร ...............................................................................44

 4.2 ก�รตรวจว้ดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  ..........................................................46

  4.2.1  หลักก�รของก�รทำ�ร�ยก�รบัญชีก๊�ซเรือนกระจก  ...........................................46

  4.2.2  หลักก�รวัดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก .................................................................47

  4.2.3  สิ่งที่ควรตรวจวัดมีอะไรบ้�ง ..............................................................................48

  4.2.4  แหล่งกำ�เนิดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ............................................................49



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืนVI

 4.3  ก�รบริห�รจัดก�รชดเชยค�ร์บอน  ................................................................................52 
  4.3.1  ก�รจัดห�เงินทุนม�ใช้ในก�รชดเชยค�ร์บอน ....................................................52 
  4.3.2  ก�รจัดห�กิจกรรมชดเชย ...................................................................................53

 4.4 ง�นที่ส่งเสริมคว�มเป็นกล�งของสภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นเครื่องมือสร้�งก�รรับรู ้ 54

5. การทำารายงานการจัดงานที่ยั่งยืน ...................................................................................57

 5.1  ก�รตรวจสอบ ...............................................................................................................59

     5.2  ม�ตรฐ�น .......................................................................................................................59

     5.3  ท�งเลือกก�รร�ยง�นผลง�นที่ยั่งยืน ...........................................................................61

6.  รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน ............................................................................63

 6.1 สถ�นที่จัดง�น ...............................................................................................................64

 6.2 ที่พัก ..............................................................................................................................68

     6.3 ก�รจัดเลี้ยง ...................................................................................................................73

     6.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับก�รจัดง�น ..........................................................................78

     6.5 ก�รเดินท�งในพื้นที่ .......................................................................................................85

 6.6 ง�นแสดงสินค้� .............................................................................................................87

 6.7 ก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง ..........................................................89

  
ภาคผนวก 1...............................................................................................................................90

 ก�รจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งยั่งยืน ...................................................................................................90

ภาคผนวก 2 .............................................................................................................................92

 โครงร�่งสำ�หรับก�รทำ�ร�ยง�นที่ยั่งยืน ..................................................................................92

บรรณานุกรม ............................................................................................................................95

กิตติกรรมประกาศ ..................................................................................................................101



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน 1

บ
ท
ท
ี่

1  อ�้งอิงจ�ก Green Meeting Guide 2009 และ หลักก�รจ�กก�รประชุม ICLEI Greening Events 
 Symposium จัดขึ้น ณ เมืองบ�ร์เซโลน� ประเทศสเปน เดือนกันย�ยน ค.ศ. 2004

1. การจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนา

   เพื่อความยั่งยืน

งานที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) คือ งานที่มีการวางแผน บริหาร และ 
ดำาเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวสู่ชุมชนเจ้าภาพและทุกภาคส่วน 1

ก�รจัดง�นประชุม สัมมน� นิทรรศก�ร และง�นอีเว้นท์ที่มีคนจำ�นวนม�ก ล้วนมีผลกระทบ
ท�งลบต่ออ�ก�ศ ดิน นำ้�  ทรัพย�กรต่�งๆ  และ สังคม   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงส่ง
ผลต่อสถ�นที่จัดง�นเท่�นั้น แต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้�ง  ก�รบริโภคทรัพย�กรธรรมช�ติ  
วัสดุต�่งๆ  พลังง�น  นำ้�  ล้วนก่อให้เกิดขยะของเสีย  สร้�งมลภ�วะท�งอ�ก�ศและนำ้� และ 
ก่อให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ห�กมีก�รว�งแผนก�รจัดง�นโดยคำ�นึงถึงคว�มยั่งยืน ผู้จัดง�นก็จะส�ม�รถลดผลกระทบ
ท�งลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรได้ นอกจ�กนี้ ก�รเชิญทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องเข�้ม�มี
ส่วนร่วมจะช่วยปลุกกระแสให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงสู่คว�มยั่งยืนอย่�งเป็นรูปธรรมและเป็น
ประโยชน์ระยะย�วที่จะสืบทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น ทั้งยังเป็นแรงบันด�ลใจให้วิถีชิวิตของสังคมนั้น
สู่คว�มยั่งยืนสืบไป

1
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1.1 งานที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) คืออะไร

คำ�ถ�มแรกที่เร�ต้องถ�มตัวเอง คือ มีคว�มเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจัดง�นในรูปแบบอื่นๆ โดยได้ผลลัพธ์
เหมือนกัน เช่น จัดก�รประชุมย่อยในแต่ละภูมิภ�คและเชื่อมโยงกันด้วยระบบก�รประชุมท�งไกลผ่�น
วิดีโอ เพื่อไม่ต้องเดินท�ง หรือ เป็นไปได้ไหมที่จะจัดง�นในระยะเวล�ที่ต่อเนื่องกับง�นใหญ่ เพื่อใช้
ทรัพย�กรร่วมกันได้และลดก�รเดินท�งของผู้ร่วมง�น จ�กนั้นในขั้นตอนก�รว�งแผนก�รจัดง�น เร�ควร
จะคำ�นึงถึงปัจจัยสำ�คัญดังต่อไปนี้

• สถานที่จัดงานที่สามารถเข้าถึงและเหมาะกับทุกคนทุกภาคส่วน

• ความมั่นคงและปลอดภัย

• สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

• สนับสนุนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• เป็นมรดกที่น่าภูมิใจกับชนรุ่นต่อไป

• ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ชั้นเลิศ

• ส่งเสริมพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น

(อ้างอิงจาก London 2012 : Sustainability guidelines – events)

งานที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) สร้างสมดุลความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก�รขนส่งและก�รใช้พ�หนะมลพิษตำ่�  ก�รลดขยะของเสีย  
ก�รใช้ซำ้�และก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่  ก�รใช้นำ้�และพลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ  ก�รยกเว้นก�ร
ใช้ส�รและวัตถุที่เป็นอันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อม  แผนง�นเป้�หม�ยต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ เช่น ก�รประหยัดงบประม�ณโดยเพิ่มประสิทธิภ�พของก�ร
ทำ�ง�น  ก�รหลีกเลี่ยงก�รทุจริตต่อหน้�ที่  ก�รจัดซื้อที่โปร่งใสและสมเหตุผล  คุณภ�พของ
ผลิตภัณฑ์  ก�รส่งเสริมนวตกรรม  ก�รสร้�งง�น  ก�รสร้�งกำ�ไร  ก�รทำ�บัญชีต�มคว�มเป็นจริง  
ก�รเติบโตแบบยั่งยืน เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ก�รว่�จ้�งและใช้ทรัพย�กรบุคคลอย่�งยุติธรรม รวมถึงก�รจัด
สถ�นที่ทำ�ง�นให้ปลอดภัยและมีสุขอน�มัยท่ีดี ก�รเค�รพสิทธิส่วนบุคคลต�มม�ตรฐ�นสิทธิ
แรงง�นระหว่�งประเทศ  ก�รไม่กีดกันชนกลุ่มน้อย  ก�รเค�รพในคว�มแตกต่�ง  ก�รสนใจ
ต่อโอก�สคว�มเท่�เทียม ก�รใส่ใจในคว�มละเอียดอ่อนของกลุ่มศ�สน�และวัฒนธรรมท่ีต่�ง
กัน ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น   ก�รตรวจสอบห่วงโซ่อุปท�นเพื่อให้เกิดคว�ม
มั่นใจว่� ก�รผลิตสินค�้ถูกต้องต�มหลักจริยธรรม และ เป็นไปต�มข้อตกลงก�รค้�ที่ยุติธรรม               
ก�รจัดห�สินค้�และบริก�รจ�กภ�คท้องถิ่น และก�รจ้�งแรงง�นท้องถิ่น  เป็นต้น

(อ้างอิงจาก The Triple Bottom Line Approach, Green Meeting Industry Council (GMIC) 2)
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1.2 ทำาไมจึงต้องจัดงานอย่างยั่งยืน

ก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน ไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่�นั้น แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภ�คส่วน
ที่มีบทบ�ทเกี่ยวข้อง  ซึ่งประโยชน์จ�กก�รจัดง�นที่ยั่งยืนสรุปได้ดังนี้: 

ด้านการเงิน – ก�รอนุรักษ์พลังง�น ก�รลดขยะของเสีย  ก�รซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และก�รลดก�รใช้
ทรัพย�กรต่�งๆ ล้วนเป็นก�รประหยัดงบประม�ณ  แม้ว่�บ�งครั้งเร�จะต้องลงทุนม�กกว่� ไม่ว่�จะ
เป็นด้�นก�รเงินหรือบุคล�กร เพื่อค้นคว�้ห�ระบบหรือเครื่องมือใหม่ๆ  แต่ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนก็ส�ม�รถ
ลดค่�ใช้จ่�ยและประหยัดงบได้ทันทีเช่นกัน (เช่น เมื่อลดก�รพิมพ์เอกส�ร ก�รเก็บขยะย่อมน้อยลง) 
นอกจ�กนี้ ง�นที่จัดอย่�งยั่งยืนยังก่อให้เกิดผลดีท�งด้�นก�รเงินในระยะย�ว  ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้นจึงส�ม�รถทำ�ให้เข้�ถึงแหล่งเงินทุนและผู้สนับสนุนง่�ยขึ้น 

ตัวอย่าง : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน

ง�น 2010 International AIDS Conference จัดโดย International Aids Society 
ณ กรุงเวียนน� ประเทศออสเตรีย มีผู้เข้�ประชุมม�กกว่� 19,000 คน แต่ส�ม�รถประหยัด
ค่�ใช้จ่�ยได้อย่�งน�่ประทับใจ ดังนี้ 

• 15,000 ดอลล�ร์สหรัฐ จ�กก�รไม่พิมพ์บัตรเชิญ
• 18,000 ดอลล�ร์สหรัฐ จ�กก�รไม่พิมพ์สูจิบัตร
• 20,000 ดอลล�ร์สหรัฐ  จ�กก�รพิมพ์บทคัดย่อต�มจำ�นวนสั่งเท่�นั้น 
  (แทนก�รพิมพ์ไว้ล่วงหน้�)
• 500,000 ดอลล�ร์สหรัฐ จ�กก�รไม่จัดรถรับส่งให้กับผู้เข�้ประชุม (อ�้งอิงจ�กงบประม�ณ
  หมวดเดินท�งของก�รประชุมปี ค.ศ. 2008) และส่งเสริมก�รเดินท�งด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะ     
  โดยผู้เข้�ประชุม ได้รับส่วนลดค�่เดินท�ง 30%
• 50,000 ดอลล�ร์สหรัฐ จ�กก�รไม่ซื้อนำ้�ดื่มให้ผู้เข�้ประชุม (อ�้งถึงงบประม�ณหมวดนำ้�ดื่ม 
  ของก�รประชุมปี ค.ศ. 2008) และแนะนำ�ให้ดื่มนำ้�ประป�แทน

รวมงบที่ประหยัดได้ เมื่อเทียบกับก�รประชุมครั้งก่อนหน้� : 603,000 ดอลล�ร์สหรัฐ
http://www.aids2010.org/

ชื่อเสียงเชิงบวกและภาพพจน์ที่ดีขึ้น – ก�รประช�สัมพันธ์ว่�เร�กำ�ลังจัดง�นหรือเป็นเจ�้ภ�พง�นที่จัด
ขึ้นอย่�งยั่งยืนจะช่วยยกระดับและภ�พพจน์ของง�น  เป็นเสน่ห์ดึงคว�มสนใจผู้ร่วมง�นที่เริ่มตระหนัก
ถึงคว�มยั่งยืนและจะเป็นง�นที่ได้รับคว�มสนใจจ�กสื่อมวลชน และเป็นท่ีช่ืนชมของส�ธ�รณชนต่อ
พันธมิตร และต่อผู้สนับสนุนก�รจัดง�น

2  The Green Meeting Council (GMIC) เป็นสม�พันธ์ระดับโลกที่ทุ่มเทคว�มพย�ย�มในก�รสร�้งคว�มยั่งยืนให้กับ  
 อุตส�หกรรมก�รจัดก�รประชุมและก�รจัดง�น โดยก�รให้คว�มรู้ ก�รทำ�วิจัย ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและม�ตรฐ�น    
 GMIC ได้พัฒน�ม�ตรฐ�น และดัชนีชี้วัดคว�มยั่งยืนซึ่งได้รับก�รรับรองจ�กอุตส�หกรรมก�รจัดก�รประชุมและ   
 ก�รจัดง�น GMIC เป็นองค์กรไม่แสวงห�กำ�ไรและปัจจุบันมีสม�ชิกจ�กกว่� 20 ประเทศ
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ตัวอย่าง : การเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ยั่งยืน – กรุงโคเปนเฮเกน

ผลจ�กคว�มสำ�เร็จของก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน ในก�รประชุม “Climate Change Conference 
COP15/CMP5” ณ กรุงโคเปนเฮเกน ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศเดนม�ร์คได้กล่�วยกให้ 
กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงแห่งก�รประชุมที่ยั่งยืน ปัจจุบัน คว�มยั่งยืนได้กล�ยเป็นกลยุทธ์
ที่สร้�งคว�มแตกต่�งให้กับก�รสร้�งแบรนด์และกิจกรรมท�งก�รตล�ดของกรุงโคเปนเฮเกน
Http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/news/csmp/
csmp-stakeholder-engagement.htm

ประโยชน์ด้านสังคม – ถ้�มีก�รว�งแผนและดำ�เนินง�นอย่�งรอบคอบ ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนคือโอก�สที่จะ
สร้�งประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆ เช่น เกิดก�รสร้�งง�นในชุมชน  สนับสนุนก�รลงทุนในท้องถิ่น  สร้�งก�ร
มีส่วนร่วมจ�กวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SME)   ส่งเสริมสภ�พก�รทำ�ง�นให้ดีขึ้น ส่งเสริมก�ร
มีส่วนร่วมม�กขึ้นจ�กสังคม และยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดตัวอย่�งที่ดีของก�รปฏิบัติง�นเพื่อสิ่งแวดล้อม
และคว�มยั่งยืนไปทั่วท้องถิ่นนั้นๆ  ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอก�สที่ผู้จัดง�นส�ม�รถพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับ
ชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมจากชุมชน - นครเอ็ดมันตัน ประเทศแคนาดา

จ�กก�รประชุม ICLEI World Congress 2009 ภ�ยใต้แนวคิด “Connecting leaders – Ad-
vancing Local Action for Sustainability”  ได้ก่อให้เกิดคว�มคืบหน้�ครั้งสำ�คัญของก�รมี
ส่วนร่วมจ�กท้องถิ่น  จ�กก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร (workshop) สัญจรทั่วนครเอ็ดมันตัน
และจ�กก�รเปิดโอก�สให้ช�วเอ็ดมันตันเข้�ร่วมเป็นอ�ส�สมัคร  ซึ่งได้มีช�วเอ็ดมันตันกว่� 300 
คนได้ร่วมใจเป็นอ�ส�สมัครม�ทำ�ง�นในก�รประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอก�สให้พวกเข�ได้รับรู้ถึง
ข้อมูลก�รประชุมด้�นคว�มริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมจ�กผู้ช่วยผู้จัดก�รท่ัวไปของศูนย์ก�รประชุม
ชอว์ (Shaw Conference Center) และ จ�กที่ปรึกษ�ด้�นระบบนิเวศน์ (ที่ประจำ� ณ สถ�นที่จัด
ง�น) และ ยังมีโอก�สพบปะ ร่วมมือ และทำ�ง�นร่วมกับผู้เข�้ประชุมจ�กทั่วโลกอีกด้วย
ICLEI World Congress 2009, ECO Report Card

กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม – ผู้จัดง�นที่จัดง�นยั่งยืนขน�ดใหญ่ถือเป็นผู้ขับเคลื่อนคว�มต้องก�ร หรือ    
อุปสงค์ ก�รที่ผู้จัดง�นกำ�หนดที่จะใช้สินค้�และบริก�รท่ียั่งยืนจะเป็นก�รจุดประก�ยและส่งเสริมก�ร
พัฒน�เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ อันจะนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กรต่�งๆ และเพิ่ม
ประสบก�รณ์อันน่�ประทับใจม�กขึ้นให้กับผู้เข�้ประชุม

ตัวอย่าง : การเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

Cisco Live (ซิสโก้ไลฟ์) เป็นง�นเกี่ยวกับเทคโนโลยีขน�ดใหญ่  ซึ่งในง�นนี้นักสร้�งระบบเครือ
ข�่ยเดินท�งม�ชมง�น เพื่อเรียนรู้วิธีก�รปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภ�ยในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
ของซิสโก้ ง�นดังกล่�ว มีก�รให้บริก�รโปรแกรมเฉพ�ะบุคคล และโปรแกรมก�รจำ�ลอง
บรรย�ก�ศเสมือนจริงผ่�นระบบออนไลน์ นับแต่ปี ค.ศ. 2010 ซิสโก้ได้คำ�นวณปริม�ณค�ร์บอน
ที่ลดลงจ�กก�รให้ประชุมผ่�นระบบออนไลน์ดังกล่�ว พบว�่ ส�ม�รถลดก�รปล่อยก�๊ซค�ร์บอน
ไดอ๊อกไซด์เป็นปริม�ณ 7,550 เมตริกตัน จ�กก�รที่ผู้ร่วมง�นจำ�นวน 3,200 คน เลือกใช้ช่องท�ง
ออนไลน์ ในปี ค.ศ. 2011
Cisco/MeetGreen, 2011      
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เพิ่มการรับรู้และจุดประกายในการเปลี่ยนแปลง –  ก�รจัดประชุม สัมมน� และนิทรรศก�ร เป็นโอก�ส
ที่ดีเยี่ยมที่จะทำ�ให้ผู้เข�้ร่วมง�น พนักง�น เพื่อนร่วมง�น  ผู้ให้บริก�ร ชุมชน และ ส�ธ�รณชน ได้รับรู้
และตระหนักถึงแนวคิดของก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน และ หลักก�รก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน ก�รจัดง�น
ที่ยั่งยืนส�ม�รถเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงบันด�ลใจให้พวกเข�ตัดสินใจอย่�งรับผิดชอบและนำ�เอ�
แนวคิดก�รพัฒน�เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมม�ใช้ในก�รจัดง�นและก�รบริห�รองค์กร

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในงาน European Conference 

on Sustainable Cities and Town ครั้งที่ 6 

ผู้จัดง�น European Conference on Sustainable Cities and Town ครั้งที่ 6 ได้ทุ่มเทคว�ม
พย�ย�มเต็มที่ในก�รบูรณ�ก�รง�นไปสู่เขตมห�นครและชุมชนรอบข้�งดันเคิร์ก (Dunkirk) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือและสร้�งคว�มแลกเปลี่ยนระหว่�งภ�คประช�ชน และ
เพื่อเป็นมรดกที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเจ้�ภ�พดันเคิร์ก

ช่วงระหว่�งเดือน กันย�ยน ค.ศ. 2009 ถึง ธันว�คม ค.ศ. 2010 คณะทำ�ง�นเพื่อคว�มยั่งยืน 
Dunkerque 2010 Crossroads of Sustainable Development team ได้จัดง�นขึ้นหล�ย
ง�นเพื่อประช�ชนในเขตมห�นครดันเคิร์ก เพื่อเป็นโอก�สที่ทำ�ให้ชุมชนนี้ได้นำ�เอ�แนวคิดด้�น
คว�มยั่งยืนไปใช้ในวิถีก�รดำ�รงชีวิต  ง�นที่จัดได้แก่ ก�รจัดนิทรรศก�รเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยจ�กสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ ก�รจัดนิทรรศก�รแสดงเขตเชิงนิเวศ ก�รประชุม ก�รเยี่ยมชมธรรมช�ติ ก�รฉ�ย
ภ�พยนตร์ ก�รโต้ว�ที และ แรลลี่ที่จัดขึ้นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ประโยชน์เพิ่มเติมจ�กก�ร
จัดก�รโต้ว�ทีและจัดสัมมน�เชิงปฏิบัติ คือ ประช�ชน หน่วยง�นท้องถิ่นและสถ�บันต่�งๆได้ร่วม
กันคิดและใส่เนื้อห�ของท้องถิ่นในทุกแนวคิดหลักของก�รประชุม

ประช�ชนของชุมชนดันเคิร์กมีคว�มกระตือรือร้นในก�รจัดเตรียมง�นประชุม พวกเข�ได้ปลูก
สวนหย่อม และ ตกแต่งท่�เรือที่เรือเข้�จอดและตกแต่งต�มจุดต้อนรับผู้ร่วมง�น โรงเรียนพืชสวน 
Leffrinckoucke ได้จัดสน�มบริเวณสถ�นีรถไฟอย่�งสวยง�มเปิดโอก�สให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
ต�มแนวคิดอย่�งยั่งยืน นับว�่เป็นก�รต้อนรับผู้ร่วมง�นอย่�งมีศิลปะและสวยง�มม�กขึ้น
http://www.dunkerque 2010.org/en/greening-of-the-event/index.html
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1.3  หลักเกณฑ์การจัดงานอย่างยั่งยืน 8 ประการ

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ได้ถูกกำ�หนดขึ้นสำ�หรับง�นหรือสม�ชิกสม�คม International Annual Meeting 
on Language Arrangement, Documentation and Publications (IAMLADP) โดยกำ�หนดขึ้นจ�ก
คว�มต้องก�รและประสบก�รณ์ของสม�ชิก หลักเกณฑ์ดังกล�่วเป็นตัวอย�่งและวิธีก�รที่กำ�หนดให้เป็น
ม�ตรฐ�นภ�ยใน เพื่อให้ง�นในอน�คตถูกจัดแบบยั่งยืนม�กขึ้นและจัดอย่�งต่อเนื่องสืบไป

จ�กหลักก�รนี้ ง�นที่สม�ชิก IAMLADP  จะเรียกว่�เป็นง�นที่จัดแบบ“ยั่งยืน” ต้องมีคุณสมบัติครบต�ม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 3

1.  มีคว�มพย�ย�มในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดจ�กก�รจัดประชุมและสัมมน�และ
ทำ�ก�รชดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ห�กหลีกเลี่ยงไม่ได้

2.  มีกระบวนก�รและก�รปฏิบัติ เพื่อลดก�รใช้นำ้� พลังง�น วัสดุ และ ทรัพย�กรอื่นๆ 

3.  มีม�ตรก�รลดปริม�ณขยะ  รวมถึงก�รนำ�ขยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลับม�ใช้อีกครั้ง

4.  ในก�รจัดซื้อสินค้�และบริก�รท่ีใช้ในก�รจัดง�น ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสภ�พแวดล้อมและ
สังคมที่เกิดจ�กวัฏจักรชีวิตของสินค้�และบริก�รนั้นๆ 

5.  ดำ�เนินง�นต�มหลักก�รเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดช่วงเวล�ก�รจัดง�น ลดคว�มเสียห�ยต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้�งคว�มมั่นใจว่�มีก�รให้บริก�รที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยผู้เข�้ร่วมง�นทุกประเภท
และคำ�นึงถึงสวัสดิภ�พของผู้เข�้ร่วมง�นและพนักง�น

6.  ดำ�เนินม�ตรก�รที่จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภ�พแวดล้อมต่อชุมชน และส่งผล   
กระทบท�งลบน้อยที่สุด

7.  เพิ่มก�รรับรู้ ก�รให้ข้อมูล และ ก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้ร่วมง�น  เจ�้
หน้�ที่ทำ�ง�น  เจ�้ภ�พท้องถิ่น  ผู้มีอำ�น�จระดับภูมิภ�คและระดับประเทศ  ผู้สนับสนุน  กลุ่ม
ประช�สังคม  องค์ก�รที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภ�ครัฐ (NGOs) นักธุรกิจและผู้ชำ�น�ญก�ร ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ครบถ้วนและถูกต้องต�มหลักเกณฑ์ที่กล�่วข้�งบนทั้งหมด

8.  มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นที่จะช่วยก�รสื่อส�ร  ก�รวัดผล และ ก�รประเมินผลของ ก�รจัดง�นที่ยั่งยืน นับ
ตั้งแต่คว�มริเริ่ม กระบวนก�ร  และผลลัพธ์ที่ได้ม�

3  อ้�งอิงจ�ก Green Meeting Guide 2009 และหลักก�รจ�กก�รประชุม ICLEI Greening Events Symposium 
 จัดขึ้น ณ เมืองบ�ร์เซโลน� ประเทศสเปน เดือนกันย�ยน ค.ศ. 2004 



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน 7

ตัวอย่าง : การประชุมสีเขียว – คณะมนตรีประศาสน์การของโครงการ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Governing Council)

เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Climate Neutral ของโครงก�รส่ิงแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ 
(UNEP)  ก�รประชุม UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment  Forum 
(GC-26/GMEF) สมัยท่ี 26 จัดข้ึนในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 2011 ได้ถูกจัดให้เป็นก�รประชุมสีเขียว                  
ก�รประชุมดังกล่�วบรรลุเป้�หม�ยก�รจัดง�นประชุมท่ีย่ังยืน ดังน้ี

• ลดปริม�ณก�รใช้กระด�ษลง 85%  เท่�กับลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกน้อยลง 15,000 kg GHG 
เม่ือเทียบกับก�รประชุมของคณะมนตรีฯ เม่ือ 2 ปีก่อนหน้�น้ัน

• ไม่มีก�รใช้พล�สติก (Zero Plastic) นำ้�ด่ืมถูกบรรจุในตู้จ่�ยนำ้�ขน�ดใหญ่ แทนท่ีจะใช้ขวด
พล�สติก มีก�รใช้แก้วกระด�ษรีไซเคิล และข�ยแก้วท่ีระลึกของ UNEP เพ่ือลดก�รท้ิงขวดพล�สติก
จำ�นวน 8,000-10,000 ขวด นอกจ�กน้ี แผนก Commercial Operations ของสำ�นักง�นใหญ่
สหประช�ช�ติ ณ กรุงไนโรบี   (UNON) ส�ม�รถโน้มน้�วให้ผู้ให้บริก�รด้�นอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม 
ใช้แก้วนำ้�ท่ีทำ�จ�กแก้วจำ�นวน 500 ใบ เพ่ือใส่นำ้�และนำ้�ผลไม้  และใช้นำ้�อัดลมท่ีบรรจุในขวดแก้ว
แทนขวดพล�สติก

• UNON เลือกใช้สถ�นท่ีจัดประชุมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีต้ังอยู่บริเวณสำ�นักง�นสหประช�ช�ติ 
UNON ท่ีส�ม�รถให้บริก�รสถ�นท่ีจัดประชุมในรูปแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีก�รจัดก�รท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น มีก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รนำ้� (โดยใช้ระบบชักโครก 2 ระบบ และ 
เอ�นำ้�ท้ิงไปใช้เพ่ือก�รเกษตร)   ก�รประหยัดไฟฟ้�โดยใช้หลอดตะเกียบในห้องประชุม  ก�รแยก
ขยะ เพ่ือให้บริษัทท้องถ่ินนำ�เอ�แก้ว พล�สติก กระด�ษ กลับม�รีไซเคิล ก�รแยกขยะอินทรีย์ เพ่ือ
นำ�ม�ทำ�เป็นปุ๋ยหมัก ซ่ึงจะช่วยลดก�รฝังกลบขยะได้ถึง 80%  และมีก�รว�งถังขยะแยกประเภท
ในห้องประชุมทุกห้อง เพ่ือเตือนผู้เข้�ร่วมให้เห็นถึงคุณค่�ของก�รนำ�กลับม�ใช้ประโยชน์ 

• ห้องอ�ห�รได้เพ่ิมร�ยก�รอ�ห�รผักผลไม้และอ�ห�รเพ่ือสุขภ�พ ซ่ึงได้รับคว�มนิยมจ�กผู้เข้�
ประชุมและเจ้�หน้�ท่ีเป็นอย่�งม�ก

• UNEP ได้ขดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกให้กับผู้เข้�ประชุมท่ี UNEP รับผิดชอบก�รเดินท�งให้ 
และขอให้ผู้เข้�ประชุมท่ีรับผิดชอบค่�เดินท�งเองชดเชยก�รปล่อยค�ร์บอนเช่นกัน โดยให้ปฏิบัติ
ต�ม “Delegates’ guide to a green GC” ท่ีปร�กฏบนเว็บไซด์  และเน่ืองจ�กยังไม่มีบริก�ร
พักหรือพ�หนะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  UNEP จึงได้จัดส่งร�ยช่ือโรงแรมพร้อมระยะท�งระหว่�ง
โรงแรมและสำ�นักง�นใหญ่ UNON ให้แก่ผู้ร่วมง�น

• ผู้เข้�ประชุมได้รับเชิญให้เดินชมสำ�นักง�นใหญ่แห่งใหม่ ซ่ึงผู้เข้�ประชุมจะได้รับเอกส�รเส้น
ท�งก�รเดินชมสำ�นักง�นพร้อมแบบทดสอบ โดยคำ�ถ�มในแบบทดสอบน้ีมุ่งเน้นถึงลักษณะและ
ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ภ�ยในสำ�นักง�นท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

• เพ่ือเพ่ิมก�รรับรู้ เอกส�รทุกช้ินท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดง�นอย่�งย่ังยืนจะปร�กฏบนเว็บไซต์ มีก�ร
จัดพ้ืนท่ีให้ข้อมูลบริเวณห้องประชุม มีก�รประช�สัมพันธ์ข่�วเพ่ือส่ิงแวดล้อมบนหน้�พักจอ
คอมพิวเตอร์   และ มีข่�วด้�นส่ิงแวดล้อมเผยแพร่บนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในก�รประชุมทุกเคร่ือง

• ก่อนจะถึงก�รประชุม มีก�รจัดก�รประชุมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในหัวข้อ ก�รชดเชยก�รปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจก และ ได้มีก�รปรับปรุงและแจกแผนปฏิบัติก�ร ซ่ึงยึดหลักจ�ก Green Meeting 
Guide 2009  เพ่ือประเมินก�รดำ�เนินง�นและคว�มรับผิดชอบ

• ภ�ยหลังก�รประชุม ได้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รจัดง�นอย่�งย่ังยืน โดยมีเน้ือห�ร�ยง�น
ครอบคลุมบทเรียนท่ีได้รับจ�กก�รประชุม และ คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รประชุมคร้ังต่อไป  ประเด็น
ท่ีน่�สนใจ อ�ทิ ผู้เข้�ประชุมไม่ส�ม�รถตอบแบบสอบถ�มได้ครบถ้วนเน่ืองจ�กมีเวล�จำ�กัด – มี
คำ�แนะนำ�ให้จัดง�นท่ีเน้นคว�มคิดริเร่ิมด้�นอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมรวมกับโปรแกรมเก่ียวกับก�รลด
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  ส่วนคว�มสำ�เร็จจ�กก�รจัดก�รประชุมคร้ังน้ี เช่น พ้ืนท่ีให้ข้อมูลด้�น          
ส่ิงแวดล้อมได้รับคว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก  และกระบวนก�รในก�รจัดง�นอย่�งย่ังยืนบ�งข้อท่ีใช้
ในก�รประชุมน้ีได้กล�ยเป็นม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รจัดง�นอ่ืนๆ ต่อไป

UNEP 26th session of GC/GMEF   – Implementation of a Green Meeting – Report
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2.  การบริหารและการสื่อสารงานที่ยั่งยืน

2.1 หลักการบริหารงานที่ยั่งยืน

ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนเป็นกระบวนก�รทำ�ง�นที่ผู้จัดง�นต้องเริ่มทำ�ล่วงหน�้น�น กระบวนก�ร
ไม่ได้จบที่วันง�น แต่ยังคงต่อเนื่องหลังง�นสิ้นสุดลง ฉะนั้น ถ้�ตัดสินใจที่จะจัดง�นอย�่ง
ยั่งยืน ผู้จัดง�นต้องว�งแผนและพัฒน�กลยุทธ์ก�รทำ�ง�นล่วงหน้� คว�มตั้งใจที่จะจัดง�นที่
ยั่งยืนอ�จล้มเหลวได้ห�กมีก�รว�งแผนช้�เกินไป
 
ข้อควรจำ�สำ�หรับก�รจัดง�นที่ยั่งยืน มีดังนี้ :-

• เตรียมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ประกอบด้วยดัชนีวัดคว�มสำ�เร็จ (Key Perfor-
mance Indicator)  ขอบข�่ยคว�มรับผิดชอบ  กำ�หนดก�รส่งมอบง�น และม�ตรก�ร
ก�รติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสม   

• จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ (ทรัพย�กรเวล� ทรัพย�กรบุคคล และงบประม�ณ) 
พึงตระหนักว่� ก�รประหยัดงบประม�ณอย่�งต่อเนื่องตลอดก�รจัดง�นและก�รใช้
ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พจะชดเชยเงินลงทุนในระยะแรกได้อย่�งรวดเร็ว

บ
ท
ท
ี่

8

2



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน 9

• จัดตั้ง “คณะทำางานเพื่อความยั่งยืน” (sustainability team) คณะทำ�ง�นประกอบด้วยเจ�้หน้�ที่
จ�กหน่วยง�นหลักที่รับผิดชอบโดยตรงหรือจ�กแผนกที่เกี่ยวข้อง และ  ผู้แทนจ�กภ�คส่วนหลัก (เช่น 
จ�กเมืองหรือประเทศเจ้�ภ�พ  ผู้สนับสนุน  ผู้ให้บริก�ร สถ�นที่จัดง�น โรงแรม ชุมชนท้องถิ่น) กรณีที่
มีทรัพย�กรบุคคลจำ�กัด  ผู้จัดง�นควรมอบหม�ยพนักง�นคนหน่ึงให้รับผิดชอบและกำ�กับแผนปฏิบัติง�น

กรณีศึกษา : การกำาหนดหน้าที่คณะทำางานเพื่อความยั่งยีนของการประชุม 

COP15/CMP5

กระทรวงต่�งประเทศของร�ชอ�ณ�จักรเดนม�ร์คได้ตัดสินใจสร้�งง�นแบบยั่งยืนให้เป็นมรดกที่
ยั่งยืน จึงได้กำ�หนดให้ก�รจัดง�นประชุม Climate Change COP 15 เป็นก�รประชุมที่มีระบบ
บริห�รที่ยั่งยืน  มีก�รเชิญภ�คส่วนสำ�คัญเข�้ม�ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น อันประกอบด้วย ผู้แทน
จ�กสม�คมโรงแรมและร้�นอ�ห�ร (Horesta - hotel and restaurant association) ก�รท่อง
เที่ยวแห่งประเทศเดนม�ร์ค (VisitDenmark)  สำ�นักง�นประชุมและ CVB ผู้เข้�ชมง�นเมือง
โคเปนเฮเกน (The Wonderful Copenhagen Convention & Visitors Bureau) ที่ว่�ก�รนคร
โคเปนเฮเกน(City of Copenhagen) ศูนย์ก�รจัดนิทรรศก�รและก�รประชุมเบลล่�เซนเตอร์ 
(Bella Center) – ซึ่งเป็นสถ�นที่จัดง�น กระทรวงต่�งประเทศ (Ministry of Foreign  Affairs ) 
และ MCI (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโรงแรมที่พัก)  คณะทำ�ง�นมีก�รประชุมทุกเดือนๆละครั้ง เพื่อถก
ปัญห�และห�ท�งออก  เมื่อทำ�ง�นเป็นคณะ สม�ชิกต�่งได้เพิ่มพูนคว�มรู้และมีคว�มมุ่งมั่นต่อ
คว�มสำ�เร็จของก�รจัดง�นที่ยั่งยืน เพื่อให้แนวคิดคว�มยั่งยืนเป็นมรดกต่อชนรุ่นหลังสืบไป
http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/news/csmp/
csmp-stakeholder-engagement.htm

• จัดการทีละขั้นตอน (step-by-step) : ส�ม�รถจัดง�นอย่�งยั่งยืนได้แม้ว่�มีข้อจำ�กัด เช่น ไม่เคยมี
ประสบก�รณ์ หรือ มีคนทำ�ง�นน้อย หรือ มีงบประม�ณจำ�กัด กรณีนี้ควรจัดง�นที่ยั่งยืนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป  ทำ� 1-2 เป้�หม�ยก่อน  โดยเริ่มจ�กกิจกรรมที่ให้ผลทันทีและเป็นรูปธรรม เช่น ก�รลดก�ร
ใช้วัสดุ หรือ ก�รรีไซเคิลขยะ  หลังจ�กนั้นขย�ยเป�้หม�ยและแผนง�นที่ยั่งยืนในก�รจัดง�นครั้งต่อไป  
วิธีก�รเช่นนี้ประยุกต์ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีข้อจำ�กัด เช่น ยังข�ดสินค้�เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือสินค้�แสดง
ถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ข�ดประสบก�รณ์หรือมีข้อจำ�กัดในโครงสร้�งพื้นฐ�น ซึ่งผู้จัดง�นควร
กำ�หนดเป้�หม�ยต�มคว�มเป็นจริง และทำ�ให้เป�้หม�ยลุล่วงภ�ยใต้ข้อจำ�กัดและทรัพย�กรที่มีอยู่

• ควรให้คำาแนะนำา : ห�กคณะทำ�ง�นเพื่อคว�มยั่งยืนไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในก�รเลือกสถ�นที่จัดง�น
หรือเลือกผู้ให้บริก�ร คณะทำ�ง�นฯ ควรให้คำ�แนะนำ� เพื่อให้ก�รจัดง�นบรรลุเป้�หม�ยที่ยั่งยืน

• เตรียมแผนงานการสื่อสาร: ห�กมีก�รว�งแผนก�รจัดง�นยั่งยืน ควรมีก�รประช�สัมพันธ์ให้
ส�ธ�รณชนได้รับรู้ ต้องมั่นใจว�่ผู้ร่วมง�นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ยั่งยืน 
โดยใช้ช่องท�งก�รสื่อส�รต่�งๆ เพื่อประช�สัมพันธ์แนวคิดที่ยั่งยืนและดึงก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�ค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• ตรวจสอบและรายงาน : วัดผลคว�มคืบหน้�ของกิจกรรมที่ยั่งยืน เพื่อวัดผลคว�มสำ�เร็จ  ประเมินจุด
อ่อน พร้อมกับกำ�หนดเป้�หม�ยและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในอน�คต   ก�รตรวจสอบและก�รร�ยง�นผล
นี้ส�ม�รถใช้เป็นเครื่องมือก�รตล�ดและก�รสื่อส�รก�รจัดง�นแบบยั่งยืนได้  
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ข้อควรจำา คือ การจัดงานอย่างย่ังยืนเป็นกระบวนการต่อเน่ือง เป้าหมายท่ียังไม่สำาเร็จลุล่วงในการจัด
งานคร้ังน้ีย่อมกลายเป็นเป้าหมายของการจัดงานคร้ังต่อไป ฉะน้ัน ผู้จัดงานต้องกำาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
ตรวจสอบการดำาเนินงาน และประเมินวัดผลความสำาเร็จ

ตัวอย่าง : แนวคิดใหม่ของการจัดงาน- งานที่จัดอย่างยั่งยืนครั้งแรก

ในเอเชีย ค.ศ.  2011

คณะกรรมก�รก�รจัดง�นเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีค (Shanghai Fashion Week Organising Com-
mittee) โดยก�รสนับสนุนจ�กกระทรวงพ�ณิชย์ ประเทศจีน  ได้เป็นเจ�้ภ�พพิธีปิดง�นเซี่ยงไฮ้
แฟชั่นวีค (Shanghai Fashion Week)  ภ�ยใต้แนวคิด  “Eco, Ethical & Exceptional”  พิธี
ปิดดังกล่�ว จัดโดย P1.CN และ We Impact มีผู้เข�้ร่วมง�น 1,200 คน ต�มร�ยง�นขององค์กร 
Meet Green และ GRI   ง�นเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีค (Shanghai Fashion Week)  ซึ่งจัดระหว�่งวัน
ที่ 20-27 ตุล�คม ค.ศ. 2011  นับเป็นง�นแฟชั่นโชว์ง�นแรกในประเทศจีนที่ได้รับก�รบันทึกให้
เป็นง�นที่จัดแบบยั่งยืน 

เนื่องด้วยก�รจัดง�นที่ยั่งยืนยังคงเป็นแนวคิดใหม่ในภูมิภ�คเอเชีย ผู้จัดง�นจึงพบกับคว�ม
ท�้ท�ยทั้งเชิงระบบและเชิงโครงสร้�ง  ผู้จัดง�นได้ออกแคมเปญนำ�เสนอว่� วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็น
ท�งเลือกที่ช�ญฉล�ดและมีสไตล์ เพื่อพย�ย�มเปลี่ยนคว�มคิดแบบเก�่ที่เชื่อว่�ก�รพัฒน�เพื่อ
คว�มยั่งยืนไม่สอดคล้องกับก�รสร้�งนวัตกรรม ง�นออกแบบ และ คุณภ�พ  แคมเปญนี้ส่งเสริม
ให้ท้องถิ่นเปิดใจและเปิดรับวิธีก�รใหม่ๆ และเพื่อให้สังคมและทุกภ�คส่วนได้เข้�ใจแนวคิดที่
ยั่งยืนอย�่งถูกต้อง ผู้จัดง�นได้สัมภ�ษณ์ประเด็นคว�มค�ดหวังจ�กผู้ให้บริก�รหลักในก�รจัดง�น
นี้ ได้แก่ ผู้จัดง�น สถ�นที่จัดง�น บริษัทผลิตโฆษณ�  บริษัทจัดเลี้ยง และ ผู้สนับสนุน  ซึ่งในที่สุด 
บริษัทเหล่�นี้ได้เริ่มคุ้นเคยกับก�รดำ�เนินง�นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้มีก�รจัดอบรมและให้
ข้อแนะนำ�เพื่อให้ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนเกิดประสิทธิผลม�กที่สุด

ม�ตรฐ�นด�้นสิ่งแวดล้อมที่ผู้จัดง�นนี้ได้ให้คว�มสำ�คัญ ประกอบด้วย ก�รเลือกสถ�นที่จัด
ง�น ระบบแสง ก�รใช้พลังง�น และ ก�รเดินท�งม�รร่วมง�นของผู้เข้�ประชุม ศูนย์ Shanghai           
International Fashion Centre ได้รับเลือกให้เป็นสถ�นที่จัดง�นที่เหม�ะสม เนื่องจ�กอยู่ใกล้
ระบบขนส่งส�ธ�รณะและมีก�รปรับปรุงอ�ค�รโดยก�รเพิ่มอุปกรณ์ก�รกักฝนเพื่อนำ�ม�ใช้กับ
ระบบชักโครก  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญห�ระบบรีไซเคิลของท�งร�ชก�รที่ยังไม่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ 
นอกจ�กนี้ ยังมีก�รติดตั้งระบบรีไซเคิลและอบรมเจ�้หน้�ที่ทำ�คว�มสะอ�ดของสถ�นที่จัดง�นให้
ปฏิบัติต�มนโยบ�ย “ลด ใช้ซ้ำ� และนำ�กลับม�ใช้ (reduce, reuse, recycle)” ให้ม�กที่สุดเท่�
ที่จะทำ�ได้  นอกจ�กนี้ เพื่อเป็นก�รลดปริม�ณขยะจ�กอ�ห�ร ได้มีก�รเสิร์ฟอ�ห�รชิ้นพอดีคำ�
บนถ�ด แทนที่จะเป็นก�รเลี้ยงอ�ห�รแบบบุฟเฟ่ต์ มีก�รใช้จ�นกระเบื้องแทนจ�นแบบใช้แล้วทิ้ง 
และใช้แก้วนำ้�ที่ทำ�ม�จ�กแก้วแทนแก้วนำ้�แบบใช้แล้วทิ้ง แม้ว่�ผู้จัดง�นได้มีก�รออกคำ�แนะนำ�ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้เข้�ร่วมง�น แต่ปร�กฏว่� ผู้ร่วมง�นเพียง  33% เท่�นั้นที่เดินท�งโดย
รถไฟ ทำ�ให้มีก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดอ๊อกไซด์จ�กพ�หนะในปริม�ณ 56.98 เมตริกตัน คิดเป็น
อัตร� 71% ของปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดอ๊อกไซด์ทั้งหมด  ผู้จัดง�นได้ชดเชยก�รปล่อย
ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกด้วยก�รซื้อเครดิตให้กับ ClimateCare ซึ่งเป็นองค์กรด้�นสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุนเงินให้กับโครงก�รท้องถิ่นที่กำ�ลังพัฒน� เช่น โครงก�ร Mani Hydroelectric Power 
ในมณฑล เสฉวน เช่นเดียวกับประเทศกำ�ลังพัฒน�อื่นๆ ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับก�รพัฒน�เพื่อคว�ม
ยั่งยืน คว�มท้�ท�ยอันใหญ่หลวงของประเทศจีนคือก�รคัดเลือกและก�รอบรมคว�มรู้ให้กับ
บริษัทก่อสร้�งคูห� ลูกค้� และผู้ให้บริก�รอื่นๆ ซึ่งปัญห�นี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดง�นควรจะส�ม�รถนำ�ไป
ปรับปรุงในก�รจัดง�นคร้ังต่อไปในอน�คต ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยประหยัดเวล�ผู้จัดง�นคือก�รสร้�งบรรทัดฐ�น
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ให้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์และคำ�แนะนำ�ในก�รปฏิบัติง�น อย�่งไรก็ต�ม บท
เรียนที่สำ�คัญคือ ก�รให้คว�มสำ�คัญของก�รจัดง�นที่ยั่งยืนและก�รเผื่อเวล�ล่วงหน้�ให้น�นพอที่
จะคัดเลือกพันธมิตรและผู้ให้บริก�ร เพื่อมั่นใจว�่เร�ส�ม�รถบริห�รจัดก�รห่วงโช่อุปท�นอย่�ง
ยั่งยืนได้ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด ถ้�พิจ�รณ�ถึงระดับม�ตรฐ�นอย่�งยั่งยืนของภูมิภ�คเอเชีย ก�ร
จัดง�นเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีคอยู่ในระดับที่น่�พึงพอใจและจัดว่�เป็นง�นท่ียั่งยืนช้ันนำ�ม�ตรฐ�นระดับ
โลกของอุตส�หกรรมแฟชั่นประเทศจีน
2011 Shanghai Fashion week Closing Event Sustainability Report, MCI

http://www.slideshare.net/gbigwood/shanghai-fashion-showsustainabilityreport

The Green Meeting Industry Council ได้ร่วมมือกับองค์กร The Natural Step ในการจัดทำาคู่มือ
การจัดงานแบบย่ังยืนโดยถ่ายทอดแนวทางการจัดงานท่ีย่ังยืนของ UN/CLEI Sustainable Events 
Guide อันประกอบด้วยหลักการ 4 ประการ พร้อมเพ่ิมเน้ือหาในส่วนกรณีศึกษา  ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการประยุกต์ใช้  สามารถดูรายละเอียดของคู่มือ “Meeting the Future” ได้ท่ี  http://www.
gmicglobal.org/?page=ResourceLibrary 

2.2  การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับภาคส่วนหลัก

เพื่อให้ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนประสบคว�มสำ�เร็จ ก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืนต้องเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติ
ร่วมกันจ�กทุกฝ่�ย เริ่มจ�กก�รเตรียมง�นจนถึงก�รจัดก�รในวันง�น  คว�มร่วมมือจ�กภ�คส่วนหลัก
จะช่วยจุดกระแสและกระตุ้นให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้คว�มยั่งยืนเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง
สืบไป

ห�กภ�ครัฐและภ�คเอกชนมีคว�มกระตือรือร้นและให้คว�มสนใจต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ผู้จัดง�นควรใช้
โอก�สนี้สร�้งง�นที่ยั่งยืนโดยเลือกทำ�ง�นกับพันธมิตร (เช่น เมืองเจ้�ภ�พ สถ�นที่จัดง�น และที่พัก) ที่มี
ก�รบริห�รจัดก�รที่ยั่งยืนภ�ยในองค์กรอยู่แล้ว  ซึ่งจะทำ�ให้ผู้จัดง�นได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหล�ยด้�น เช่น 
ด้�นเงินทุน คว�มรู้ ทักษะ หรือ ประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้  ผู้นำ�ท้องถิ่นจะช่วยให้ข้อมูลที่จำ�เป็น เช่น 
แผนง�นของกิจกรรมต่�งๆ ในท้องถิ่นนั้น  คว�มเข�้ใจในวัฒนธรรมและคว�มอ่อนไหวของชุมชนในพื้นที่ 
เป็นต้น

ขั้นตอนเพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คส่วนหลัก ได้แก่
• รวบรวมรายชื่อทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเจ้�ภ�พ ผู้สนับสนุน  พันธมิตร  เจ�้ของ/ผู้บริห�ร

สถ�นที่จัดง�น โรงแรม ผู้ให้บริก�ร ผู้นำ�และประช�ชนภ�คท้องถิ่น พนักง�น ผู้เข้�ร่วมง�น ผู้มีอำ�น�จ
ในท้องถิ่น  บริก�รฉุกเฉิน องค์ก�รที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภ�ครัฐ (NGOs) สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ

• แบ่งกลุ่มรายชื่อ  แบ่งร�ยชื่อที่รวบรวมได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภ�ยนอกและกลุ่มภ�ยใน พร้อมระบุ
บทบ�ทของทุกคน เช่น แต่ละหน่วยง�นเป็นผู้มีอำ�น�จตัดสินใจ หรือ เป็นผู้มีอำ�น�จซื้อ ผู้จัดง�นควร
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้�ร่วมง�นหรือไม่  ก�รประเมินขอบข�่ยหน้�ที่ ระดับคว�มสำ�คัญ และ ก�ร
มีส่วนร่วมหรือคว�มสนใจต่อก�รจัดง�นที่ยั่งยืน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อก�รจัดง�น

• สื่อสารวัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นที่ยั่งยืนล่วงหน้� ด้วยเนื้อห�ที่เข�้ใจง่�ย ควรให้เวล�ทุกฝ่�ยใน
ก�รปรับตัวและส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รแบบยั่งยืน ผู้จัดง�นควรอธิบ�ยปัญห�ท�งสังคมและ
ปัญห�ต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ทุกฝ่�ยเข�้ใจแนวคิดก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน ด้วยวิธีก�รนี้ จะทำ�ให้ฝ่�ย
ที่เกี่ยวข้องเกิดคว�มภ�คภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนก�รและผู้เข้�ร่วมง�นควรได้รับก�รแจ้งถึง
ระดับคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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• สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมที่ยั่งยืนระหว่�งกันหรือสร้�งกิจกรรมใหม่
โดยร่วมกันกำ�หนดวัตถุประสงค์และใช้ทรัพย�กรร่วมกัน

• วางแผนกิจกรรมสร้างการรับรู้และกิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำางาน    นับแต่ก�รส่งข่�ว
เวียน ก�รจัดประชุมและก�รอบรมบุคล�กรที่มีหน้�ที่ในวันง�น  ปัจจุบันสื่อมวลชนให้คว�มสนใจและ
มีพื้นที่ข่�วให้ประเด็นก�รพัฒน�ทียั่งยืนม�กขึ้น  ก�รประช�สัมพันธ์ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมสถิติที่เป็นรูปธรรม จะทำ�ให้กิจกรรมที่ยั่งยืนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและส�ธ�รณชน

2.2.1  จุดประกายประเทศและเมืองเจ้าภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ก�รสนับสนุนและคว�มมุ่งมั่นจ�กประเทศเจ้�ภ�พ และ/หรือเมืองเจ้�ภ�พเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รจัด
ง�นที่มีคว�มยั่งยืน โดยเฉพ�ะเมื่อประเทศเจ้�ภ�พ และ/หรือเมืองเจ้�ภ�พให้ก�รสนับสนุนด้�นงบ
ประม�ณ  ด้วยเหตุที่ประเทศ/เมืองเจ้�ภ�พคุ้นเคยกับผู้ให้บริก�รในพื้นที่ม�กกว่� ผู้จัดง�นจึงควรเชิญ
เจ้�ภ�พให้มีส่วนร่วมในก�รว�งแผนง�นและขอให้เป็นผู้นำ�ในก�รดำ�เนินง�นที่ยั่งยืน หรืออย่�งน้อย ควร
เชิญให้เป็นสม�ชิกในคณะทำ�ง�นเพื่อคว�มยั่งยืน 

กรณีที่ผู้จัดง�นยังไม่ส�ม�รถเชิญประเทศ/เมืองเจ้�ภ�พให้เข้�ม�มีส่วนร่วมได้ ผู้จัดง�นส�ม�รถแสดง
ประโยชน์จ�กตัวอย่�งต่อไปนี้ เพื่อให้ประเทศ/เมืองเจ้�ภ�พได้ตระหนักถึงข้อได้เปรียบของก�รเป็นเจ้�
ภ�พ และ/หรือ ก�รสนับสนุนงบประม�ณก�รจัดง�นที่ยั่งยีน

• ประหยัดงบ ระหว่�งก�รประชุม The Climate Change COP15/CMP15 รัฐบ�ลประเทศเดนม�ร์ค
ได้ประหยัดงบประม�ณกว่� 700,000 เหรียญ จ�กก�รที่ไม่แจกของที่ระลึก และ ใช้งบนี้มอบเป็นทุน
ก�รศึกษ�แก่นักเรียนในประเทศกำ�ลังพัฒน� (http://www.visitdenmark.com/international/
en-gb/menu/mice/news/csmp/csmp-sustainable-event-management.htm)

• เพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขันบนเวทีโลก  ก�รเป็นเจ�้ภ�พจัดง�นที่ยั่งยืนทำ�ให้ภ�พพจน์ประเทศ
เจ้�ภ�พดีขึ้น และทำ�ให้เกิดข้อได้เปรียบท�งก�รแข่งขันเมื่อมีก�รคัดสรรประเทศเจ้�ภ�พก�รจัดง�น    
ก�รที่ประเทศได้ปร�กฏชื่อท�งเว็บไซต์ว่�เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งสีเขียว (เช่น ในทวีปอเมริก�เหนือ 
ส�ม�รถตรวจสอบได้จ�ก http://www.bestplacestomeetgreen.com/destinations) ย่อมเป็น
ที่สนใจต่อบริษัทและองค์กรที่กำ�ลังมองห�สถ�นที่จัดง�นที่ยั่งยืน

คณะกรรมก�รก�รจัดง�นโอลิมปิกลอนดอนปี 2012  (2012 London Olympic Committee - LO-
COG) ใช้ก�รพัฒน�เพื่อคว�มย่ังยืนเป็นกลยุทธ์ในก�รเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�
โอลิมปิก  ลอนดอนกล�ยเป็นนครเจ�้ภ�พก�รแข่งกีฬ�โอลิมปิกฤดูร้อนเมืองแรกที่สอดแทรกแนวคิดเพื่อ
คว�มยั่งยืนเข้�ในทุกแง่มุมของง�น จ�กก�รท่ีผู้จัดง�นได้กำ�หนดให้ก�รจัดง�นกีฬ�โอลิมปิกลอนดอน
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นแบบยั่งยืน ง�นนี้จึงเป็นตัวอย่�งก�รจัดง�นท่ียั่งยืนท่ีสมบูรณ์แบบที่สุด  
กิจกรรมที่ยั่งยืนดังกล�่วเป็นมรดกที่ทรงพลังของกีฬ�โอลิมปิกครั้งนี้ เพร�ะคณะกรรมก�รก�รจัดง�นฯ 
ต้องก�รให้ก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิกลอนดอนปี 2012 เป็นก�รแข่งขันกีฬ�ที่ยั่งยืนครั้งแรก และเป็นแม่
แบบของก�รจัดง�นอีเว้นท์ขน�ดใหญ่ (mega-events)ที่ยั่งยืนของโลก  ง�นนี้ได้สร้�งชื่อเสียงให้กับคณะ
กรรมก�รก�รจัดง�นโอลิมปิกลอนดอนและช่วยลดคว�มกังวลของชุมชนในแง่ผลกระทบท่ีอ�จจะเกิด
จ�กก�รสร้�งโครงสร�้งพื้นฐ�นใหม่และจ�กก�รจัดง�น  แผนก�รดำ�เนินง�นนี้ยังได้ตอบสนองเป้�หม�ย
ระยะย�วของนครลอนดอนที่ต้องก�รเป็นเมืองจุดหม�ยปล�ยท�งที่ยั่งยืนอีกด้วย
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ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง – การประชุม ICLEI 

World Congress 2009

ในก�รเตรียมก�รประชุม ICLEI World Congress 2009 นครเอ็ดมันตันได้ต้ังคณะทำ�ง�นสีเขียวให้
ทำ�ง�นใกล้ชิดกับองค์กร ICLEI (Local Government for Sustainability) และผู้แทนจ�กภ�คส่วน
ต่�งๆ ในอุตส�หกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้บริห�รของสถ�นท่ีจัดง�น Shaw Conference Centre  
คณะทำ�ง�นสีเขียวน้ีได้ให้คว�มสำ�คัญกับข้ันตอนก�รว�งแผนง�น ซ่ึงคณะทำ�ง�นได้รวบรวมม�ตรก�ร
เพ่ือคว�มย่ังยืนและก�รประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอ�จเกิดจ�กก�รจัดง�น ผู้จัดง�นได้ประชุม
กับผู้ให้บริก�รเพ่ือเพ่ิมก�รมีส่วนร่วมและเพ่ือขับเคล่ือนก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนตลอดก�รจัดก�รประชุม 
ICLEI World Congress 2009, ECO Report Card 

2.2.2  จุดประกายสถานที่จัดงาน (Venue) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในก�รเลือกสถ�นที่จัดง�น สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ ต้องประเมินว่�สถ�นที่จัดง�นนั้นมีคว�มมุ่งมั่นเพียง
ใดต่อก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน ผู้จัดง�นจำ�เป็นต้องกำ�หนดหลักก�รก�รจัดง�นอย่�งยั่งยืน ได้แก่ 
วัตถุประสงค์  หลักเกณฑ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในเนื้อห�ของสัญญ�ก�รใช้สถ�นที่ และขอให้สถ�น
ที่จัดง�นใช้ข้อกำ�หนดที่ยั่งยืนกับผู้ให้บริก�รร�ยอื่นๆ เช่นกัน

กรณีที่ไม่มีสถ�นที่จัดง�นใดที่บริห�รง�นอย่�งยั่งยืน ควรห�แนวท�งกับผู้บริห�รสถ�นที่จัดง�นในก�รนำ�
แนวคิดอย่�งยั่งยืนม�ประยุกต์ใช้แม้ว่�จะเปลี่ยนโครงสร้�งพื้นฐ�นใหญ่ไม่ได้  แต่ผู้บริห�รสถ�นที่จัดง�น
ควรเริ่มใช้ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในจุดเล็กๆ ก่อน เพื่อเป็นก�รเริ่มต้นและควรทำ�ให้ต่อเนื่องเพื่อถ่�ยทอด
คว�มยั่งยืนไปสู่ชนรุ่นต่อไปได้  เพื่อให้สถ�นที่จัดง�นมีคว�มมุ่งมั่นในก�รบริห�รง�นต�มแนวคิดนี้  ผู้จัด
ง�นควรจะชี้ให้ผู้บริห�รเห็นถึงประโยชน์ของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ในด้�นก�รเงิน  ภ�พพจน์ที่ดีขึ้น และ 
ข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่อ�จจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้จัดประชุมร�ยอื่นสนใจม�ใช้บริก�รเพิ่มม�กขึ้น

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง – การประชุม ICLEI 

World Congress 2009

ในก�รเลือกสถ�นท่ีจัดง�นสำ�หรับก�รประชุม The Leaders Summit 2010 UN Global Compact 
และผู้จัดง�น MCI ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์เพ่ือคว�มย่ังยืนในข้อกำ�หนดก�รจัดจ้�ง ก�รคัดเลือกสถ�นท่ี
ข้ึนอยู่กับก�รบริห�รและก�รดำ�เนินง�นท่ีย่ังยืนของสถ�นท่ี  ค่�ใช้จ่�ย  คว�มเหม�ะสม  คุณภ�พ และ       
ก�รให้บริก�ร 
MCI Sustainability Report for the UN Global Compact Leaders Summit 2010

2.2.3 จุดประกายผู้ให้บริการ 4 (Service Providers) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำ�หรับง�นขน�ดใหญ่ที่ต้องใช้ปริม�ณสินค�้และบริก�รม�ก ผู้จัดง�นควรให้คว�มสำ�คัญและควรกำ�หนด
ว่�ต้องก�รซื้อสินค�้และบริก�รที่ยั่งยืน  ถ�้ผู้จัดง�นว�งแผนง�นดีและสื่อส�รคว�มต้องก�รในสินค้�และ
บริก�รที่ยั่งยืนออกไป จะทำ�ให้ผู้ให้บริก�รสนใจเข้�ม�สู่กระบวนก�รจัดก�รที่ยั่งยืนม�กขึ้น

ผู้จัดง�นต้องส่งสัญญ�ณล่วงหน�้ว่� มีคว�มมุ่งมั่นในแนวคิดที่ยั่งยืนและจะซื้อสินค้�และบริก�รสีเขียว
เท่�นั้น เริ่มจ�กขั้นตอนก�รประกวดร�ค�จนถึงก�รว่�จ้�ง เอกส�รประกวดร�ค�และสัญญ�ว�่จ�้งต้อง
ระบุถึงวัตถุประสงค์และคว�มต้องก�รที่ยั่งยืนให้ชัดเจน

4 กรุณ�อ่�นคำ�แนะนำ�ก�รจัดซื้อจัดจ�้งขั้นพื้นฐ�นและขั้นสูง ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ต�มสถ�นก�รณ์จริงของแต่ละพื้นที่  
 ที่ www.unep.fr/scp/sun/facility/reduce/procurement/guidelines.htm
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ตัวอย่าง : ข้อกำาหนดเพื่อความยั่งยืนโดยสหภาพยุโรป ปี 2012

ในปี 2012 เป็นว�ระท่ีประธ�นสหภ�พยุโรปเป็นช�วเดนม�ร์ค (EU Danish Presidency 2012)  
สหภ�พยุโรปได้ประก�ศให้ก�รจัดกิจกรรมท่ีมีผู้ร่วมง�นเกินร้อยคนถูกจัดต�มแนวคิดท่ีย่ังยืนและข้อ
กำ�หนดเพ่ือคว�มย่ังยืนได้ถูกระบุในสัญญ�ท่ีมีต่อผู้สนับสนุนและผู้ให้บริก�รทุกฉบับ ประเด็นคว�ม
ย่ังยืนได้กล�ยเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทต่�งๆท่ีต้องก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดง�นและทำ�ให้ผู้จัดง�น
มีท�งเลือกในผลิตภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมโดยไม่ต้องใช้งบประม�ณเพ่ิมข้ึน
http://www.sustainableeventsdenmark.org/csmp/sustainable-eu-presidency

• กรณีที่ไม่ส�ม�รถเลือกผู้ให้บริก�รร�ยใหม่ได้ (อ�จจะเป็นเพร�ะสถ�นที่จัดง�นได้เลือกไว้แล้ว) ผู้จัด
ง�นต้องบอกคว�มต้องก�รที่ยั่งยืนแก่ฝ่�ยจัดซื้อ และต้องมั่นใจว่�ผู้ให้บริก�รได้ปฏิบัติต�มแนวท�งที่
ยั่งยืนพร้อมกับชี้ให้ผู้ให้บริก�รเห็นถึงข้อได้เปรียบของก�รให้บริก�รที่ยั่งยืนในตล�ด

• ห�กผู้จัดไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในก�รเลือกผู้ให้บริก�ร มีก�รให้คว�มรู้กับฝ�่ยที่รับผิดชอบโดยแนะนำ�
ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจให้รู้จักผู้ให้บริก�รร�ยใหม่ท่ีมีนโยบ�ยท่ียั่งยืนและผลักดันให้พวกเข�ห�รือร่วมกัน
เพื่อห�ท�งออกที่เหม�ะสม

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ดูที่ภาคผนวก 1 - 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) 

เช่ือมโยงผู้มีอำานาจตัดสินใจและผู้ให้บริการ
ประสานงานผู้จัดการด้านขยะกับองค์กรรีไซเคิล (เช่นกลุ่มรีไซเคิลพลาสติก) เพ่ือดูว่าจะปรับปรุงการแยก
ขยะรีไซเคิลและจัดการขยะอย่างไรและควรใช้โอกาสน้ีประชาสัมพันธ์กิจกรรมรีไซเคิลขององค์กร  มีการ
แนะนำาเคร่ืองพิมพ์ (printer) สีเขียวให้เจ้าหน้าท่ีออกแบบ เจ้าหน้าท่ีการตลาดและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายโฆษณา 
เพ่ือหารือวิธีการทำางานพิมพ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการเลือกกระดาษและการเลือก
หมึก  (อ้างถึง “Sustainable Event Management” โดย Meegan Jones)
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ตัวอย่าง : ข้อกำาหนดเพื่อความยั่งยืนจากการประชุม COP15/CMP5

ก�รประชุม Climate Change COP15/CMP5 ได้พย�ย�มเป็นอย่�งย่ิงท่ีจะใช้ห่วงโซ่อุปท�นสี
เขียวในสัญญ�จัดจ้�ง ผู้สนับสนุนและผู้ให้บริก�รสำ�หรับง�นประชุมน้ีต้องปฏิบัติต�มหลักก�รของ         
United Nations Global Compact ด้�นสิทธิมนุษยชนแรงง�น ม�ตรก�รด้�นส่ิงแวดล้อมและ
ก�รต่อต้�นฉ้อร�ษฎร์บังหลวง ด้วยเหตุน้ี กระทรวงต่�งประเทศของร�ชอ�ณ�จักรเดนม�ร์คจึงได้ให้
คว�มสำ�คัญกับคุณค่�คว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชนและได้สนับสนุนคว�มร่วมมือท่ีให้
ประโยชน์กับทุกฝ่�ย

ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จของก�รประชุมคร้ังน้ีคือ คว�มร่วมมือจ�กโรงแรมในกรุงโคเปนเฮเกน  ผู้จัดง�น
ได้ร่วมมือกับ Horesta (สม�คมโรงแรมเดนม�ร์คท่ีมีสม�ชิก 85% ของโรงแรมในนกรุงโคเปนเฮเกน 
ท่ีเป็นสม�ชิกอยู่) จัดกิจกรรมต่�งๆอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ก�รจัดอบรมและจัดง�นส�นสัมพันธ์ (networking) เพ่ือให้สม�ชิกโรงแรมรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของ
ก�รรับรองม�ตรฐ�นและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มข้อกำ�หนดเพ่ือให้ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น 
ด้วยเหตุน้ี โรงแรมส่วนม�กจึงได้ผ่�นม�ตรฐ�นและได้รับก�รรับรองจ�กองค์กรสีเขียว ในเดือน 
ธันว�คม  2008 โรงแรมในโคเปนเฮเกนจำ�นวน 12% ได้ผ่�นม�ตรฐ�นและได้รับก�รรับรองคว�ม
เป็นสีเขียวจ�ก The Green Key  Green Globe    EU FlowerหรือNordic Swan และเม่ือถึงเดือน 
ธันว�คม 2009 จำ�นวนโรงแรมท่ีผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นได้เพ่ิมเป็น 53% 
http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473/

การทำางานกับผู้ผลิต (Suppliers) เพื่อช่วยให้เกิดทางเลือกในการจัดงานอย่างยั่งยืน

ก�รเลือกผู้ให้บริก�รที่ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นคว�มยั่งยืนทำ�ให้กระบวนก�รทำ�ง�นง่�ยขึ้น แต่ถ้�ไม่มี
ผู้ให้บริก�รใดที่ผ่�นก�รรับรอง เร�ควรเลือกผู้ให้บริก�รที่มีนโยบ�ยเพื่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบสังคม 
แต่ถ้�ยังไม่มี เร�ควรห�รือกับผู้ให้บริก�รที่มีอยู่เพื่อห�ท�งออกว่�จะลดผลกระทบท�งลบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมได้อย�่งไร 5

• ผู้จัดง�นต้องขอดูนโยบายเพ่ือความย่ังยืนและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องของผู้ให้บริก�ร และกระตุ้นให้พวก
เข�ทบทวนระบบทำ�ง�นปัจจุบัน (ดูร�ยก�ร (checklist)  ข้อ 6.1 สถ�นท่ีจัดง�น  6.2 โรงแรมท่ีพัก  และ 
6.3 ก�รจัดเล้ียง) ถ้�ผู้ให้บริก�รยังไม่มีนโยบ�ยท่ีย่ังยืน ขอให้พวกเข�กำ�หนดนโยบ�ย 1 ข้อและประก�ศ
ต่อส�ธ�รณะ ดูตัวอย่�งนโยบ�ยท่ีย่ังยืนได้ท่ี http://www.seventeenevents.co.uk/wp-content/
uploads/downloads/2010/08/Seventeen-Events-sustainability-policy.pdf      

• ให้คณะทำ�ง�นหรือที่ปรึกษ�ด้�นคว�มยั่งยืนให้คำาแนะนำาและตรวจสอบว่� ก�รดำ�เนินง�นเป็นไป
ต�มหลักเกณฑ์ที่ยั่งยืนหรือไม่ มีก�รประชุมเพื่อกำ�หนดก�รสื่อส�รและช่องทางการสื่อสาร มีก�รส่ง
จดหม�ยข่�ว (newsletter)  อีเมล์ส่วนตัว ให้ข้อมูลและบทสรุปหรืออบรมพนักง�นของผู้ให้บริก�ร

5  ในบ�งพื้นที เร�ส�ม�รถห�ข้อมูลที่รวมร�ยชื่อผู้ให้บริก�รที่ยั่งยืนได้ เช่น The Regional Activity Centre for Cleaner 
 Production ได้จัดทำ�คู่มือออนไลน์ที่รวบรวมร�ยชื่อผู้ให้บริก�รที่ยั่งยืนแถบเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อช่วยผู้จัดง�นในละแวกนั้นได้  
 จัดง�นแบบยั่งยืน www.sustainableeventstoolkit.net 
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• มีร�งวัลและแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อกระตุ้นผู้ให้บริก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นต�มแนวท�งที่ยั่งยืน     
• สรุปร�ยละเอียดหรือจัดอบรมบุคล�กร (เช่นพนักง�นของบริษัทผู้ให้บริก�ร พนักง�นต้อนรับ) ซึ่ง

ปฏิบัติหน้�ที่ในวันง�นและมีโอก�สต้อนรับผู้เข้�ร่วมง�น เพื่อให้บุคล�กรเหล่�นี้มีคว�มรู้ในพฤติกรรม
ที่ยั่งยืนที่ควรปฏิบัติระหว่�งก�รจัดง�นและส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ดังกล่�วให้ผู้เข�้ร่วมประชุมได้

• หลังง�นสิ้นสุดลง ควรมีก�รเผยแพร่คว�มสำ�เร็จของก�รทำ�ง�นท�งเว็บไซต์พร้อมกับจัดทำ�ร�ยชื่อ
และก�รดำ�เนินง�นที่ยั่งยืนของผู้ให้บริก�รในร�ยง�นสรุปก�รจัดง�น ก�รประช�สัมพันธ์ช่ือหน่วย
ง�นและผลง�นที่ยั่งยืนทำ�ให้ชื่อผู้ให้บริก�รเป็นที่รู้จักและเป็นร�งวัล ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ให้บริก�ร
ดำ�เนินง�นที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งยังเป็นแบบอย�่งและสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้ให้บริก�รและหน่วยง�นอื่นๆ
ได้ริเริ่มบริห�รง�นและให้บริก�รแบบยั่งยืน

(ดูตัวอย่างการประกวดราคาเพื่อความยั่งยืนที่ภาคผนวก 1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน 
(Sustainable Procurement )

ตัวอย่าง : การให้เงินสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้ให้บริการ

ถ้�มีงบประม�ณเพียงพอ ก�รสนับสนุนเงินให้ผู้ให้บริก�รท่ีย่ังยืนเป็นแรงจูงใจท่ีได้ผลม�กท่ีสุด London 
Development  Agency (LDA) ให้เงินทุนสนับสนุนบริษัท 150 บริษัทแรกท่ีสมัครเข้�ร่วมโครงก�ร
เพ่ือคว�มย่ังยืนแห่งกรุงลอนดอน 2012 (โดยท่ี LDA ให้คำ�ปรึกษ� กำ�หนดเกณฑ์ม�ตรฐ�นและก�ร
สนับสนุนโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย) บริษัทท่ีเข้�ร่วมโครงก�รได้ร�ยง�นว่� มีก�รลดก�รใช้พลังง�นอย่�งเห็นได้
ชัดและบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และข้อได้เปรียบของก�รเข้�ร่วมโครงก�รโดยเฉพ�ะกลุ่มโรงแรม    
ปัจจุบัน ลูกค้�องค์กรและผู้เข้�พักโรงแรมต่�งเรียกร้องนโยบ�ยสีเขียว ทำ�ให้นโยบ�ยเพ่ือส่ิงแวดล้อมได้
กล�ยเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รผลักดันธุรกิจ 
http://www.london2012.com/documents/locog-publications/london-2012-sustainabili-
ty-events-guidelines.pdf

ตัวอย่าง : การให้บริการจัดเล้ียงแบบย่ังยืนและการมีส่วนร่วมจากผู้ให้บริการหลัก

ในท่ีประชุมส�มัญประจำ�ปี 2011 ของ Unitarian Universalist Association of Congregations ท่ี
เมืองช�ร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลน�  ผู้จัดง�นได้ส่ังวัตถุดิบสดตรงจ�กไร่ม�ประกอบอ�ห�ร โดยท่ี  65% 
ของวัตถุดิบดังกล่�วม�จ�กไร่ท่ีอยู่ในรัศมี 100 ไมล์จ�กสถ�นท่ีจัดง�น โดย Farmers Fresh Market 
ซ่ึงเป็นสหกรณ์เกษตรกรท้องถ่ินเป็นผู้รับจัดห�วัตถุดิบท่ีใช้ในก�รประกอบอ�ห�ร ก�รประชุมคร้ังน้ีเป็น
ง�นท่ีส่ังอ�ห�รจ�กสหกรณ์ม�กท่ีสุด เน่ืองจ�กผู้เข้�ประชุมให้คว�มสนใจเป็นพิเศษกับอ�ห�รท้องถ่ิน
แบบย่ังยืน ผู้จัดง�นจึงเชิญเกษตรกรม�ร่วมง�น ให้ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีก�รทำ�เกษตรกรรมและจำ�หน่�ย
ผลผลิตสดจ�กไร่ 
(แหล่งอ้�งอิง: UUA/MeetGreen, 2011)
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2.2.4  จุดประกายผู้เข้าร่วมงานและภาคส่วนหลักท่ีเก่ียวข้องสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ผู้จัดง�นควรดึงผู้เข�้ร่วมง�นและภ�คส่วนหลักที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม เพื่อทำ�ให้กลยุทธ์ที่ยั่งยืนสำ�เร็จ
ลุล่วงได้ง่�ยขึ้น วิธีนี้ยังสร้�งภ�พพจน์และชื่อเสียงที่ดีให้กับผู้จัดง�นด้วย นอกจ�กนี้ ผู้จัดง�นควรจะส�น
สัมพันธ์กับองค์ก�รที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภ�ครัฐ (NGOs) ในชุมชนนั้น เพื่อรับสมัครอ�ส�สมัครและ 
อบรมแนวคิดคว�มย่ังยืนให้กับอ�ส�สมัครเหล่�น้ี เพ่ือให้พวกเข�ถ่�ยทอดคว�มรู้ท่ีย่ังยืนให้กับผู้เข้�ร่วมง�น

ผู้เข้าร่วมงานที่ยั่งยืนในงานที่ยั่งยืน

ผู้จัดง�นต้องบอกผู้เข้�ร่วมง�นว่�ง�นนี้ถูกจัดต�มแนวคิดท่ียั่งยืนท้ังช่วงเตรียมง�นและช่วงระหว่�งง�น 
เพ่ือเร�จะได้มั่นใจว่�ผู้เข้�ร่วมง�นรู้ถึงคว�มสำ�คัญและประโยชน์ของคว�มยั่งยืน เร�ควรบอกให้ผู้เข้�
ร่วมง�นรู้ว�่เข�มีบทบ�ทอย่�งไร และค�ดหวังว�่เข�ควรประพฤติอย่�งไร
 
• แม้ว่�คุณจะไม่มีงบในก�รทำ�เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่คุณยังส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กเครื่อง

มือที่มีอยู่ในก�รประช�สัมพันธ์และดึงก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้เข�้ร่วมง�น เช่น สูจิบัตร  วัสดุ เอกส�รส่ง
เสริมก�รประช�สัมพันธ์   ป�้ย  ก�รประก�ศบนเวที  วีดิโอ

• ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้เข้�ร่วมง�น ผู้จัดง�นควรห�กิจกรรมต่�งๆ เช่น 
ก�รใช้แบบทดสอบและก�รให้ร�งวัล สร้�งศูนย์ก�รเรียนรู้เชิงนิเวศน์ขน�ดเล็กเพื่ออธิบ�ยว่�ทำ�ไม
ต้องรีไซเคิลและทำ�อย�่งไร  มีเจ้�หน�้ที่ต้อนรับที่มีคว�มรู้ที่ยั่งยืน (sustainable stewards) เข�้ไป
พูดคุยกับผู้ร่วมง�นอยู่ในกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�น พร้อมกับเชิญศิลปินท้องถิ่นม�แสดงศิลปะหรือจัดเตรียม
ก�รแสดงต�มแนวคิดที่ยั่งยืน (sustainable theme)
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กิจกรรมการประกวดเพ่ือเพ่ิมการรับรู้
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหลายโครงการใช้วิธีสร้างกิจกรรมการประกวดระหว่างเมือง 
โรงเรียน หรือกลุ่มต่างๆ ในท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมให้
มากท่ีสุด เช่น การแข่งขันเพ่ือส่ิงแวดล้อมประจำาปี (Annual Environmental Competition) ท่ีเมือง      
อาบูดาบี หรือ การประกวดเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในแอฟริกาใต้  ท้ังสองงานประสบความสำาเร็จในการดึง
ภาคส่วนหลายระดับเข้ามามีส่วนร่วมและยังสามารถสร้างการรับรู้ในสังคม ขณะเดียวกัน ได้ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความย่ังยืนให้กับ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
http://www.envirocomp.ae/en/
http://www.westerncape.gov.za/eng/directories/projects/482/97029

• สอดแทรกแนวคิดเพื่อคว�มยั่งยืนในกิจกรรมต่�งๆ ในง�น เช่น ขอให้พิธีกรหรือประธ�นก�รประชุม
พูดสรุปม�ตรก�รเพื่อคว�มยั่งยืนหรือปิดก�รประชุมด้วยก�รเสนอสไลด์สั้นๆ ท่ีแนะนำ�พฤติกรรมที่
สร�้งคว�มยั่งยืน 

ตัวอย่าง : การให้บริการจัดเล้ียงแบบย่ังยืนและการมีส่วนร่วมจากผู้ให้บริการหลัก

ผู้จัดง�นควรจัดทำ�แนวท�งท่ีย่ังยืนให้ผู้เข้�ประชุม ตัวอย่�งเช่น Delegates’ Guide ของง�น “Green” 
GC-26/GMEF (UNEP 2010) และ My Guide to a Sustainable Congress (UCN 2008)
www.unep.org/gc/gc26/docs/Delegates_Guide_GC26.pdf
cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_guide_final_lowres.pdf

นอกจ�กนี้ ยังมีภ�คส่วนที่อ�จจะมีส่วนร่วมเพื่อคว�มยั่งยืน ดังนี้

• ผู้สนับสนุน บริษัทที่ต้องก�รแสดงพันธกิจต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนส�ม�รถสนับสนุนกิจกรรมก�รจัดง�น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีสีเขียว จัดห�รถประหยัดเชื้อเพลิงรับส่งผู้เข�้ร่วม
ง�น สนับสนุนงบบริห�รจัดก�รขยะของเสียหรือก�รชดเชยค�ร์บอน  ผู้จัดง�นต้องมั่นใจว่�ได้เลือกผู้
สนับสนุนซึ่งมีนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีตรงกับกลยุทธ์ท่ียั่งยืนของง�นเพื่อไม่ให้เกิดคว�ม
เสียห�ยต่อภ�พพจน์ก�รจัดง�น

• สื่อมวลชน นอกจ�กก�รสอดแทรกเนื้อห�ที่ยั่งยืนในง�นโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ของง�นแล้ว  ผู้จัดง�น
ควรมีก�รจัดทำ�ข่�วแจกด้�นคว�มยั่งยืนให้สื่อมวลชนหรือมีพื้นที่บนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ร�ยละเอียด
ของกิจกรรมที่ยั่งยืนที่ได้สร้�งสรรค์ไว้ และควรเลือกส่งข่�วให้สื่อมวลชนที่สนใจคว�มยั่งยืนต่อส่ิง
แวดล้อมด้วย
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 • ชุมชนท้องถิ่นและองค์ก�รที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภ�ครัฐ (NGOs): ผู้จัดง�นควรปรึกษ�ผู้มีอำ�น�จ
ตัดสินใจและผู้นำ�ท้องถิ่น ให้เข�้ม�มีส่วนร่วมในแผนง�นคว�มยั่งยืนตั้งแต่ก่อนจัดง�น ก�รมีส่วนร่วม
ของทั้งสองภ�คส่วนนี้จะช่วยลดคว�มขัดแย้งต่�งๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้และส�ม�รถทำ�ได้ในรูปแบบ
ของก�รจัดกิจกรรมในง�นหรือเข้�ร่วมในกิจกรรมหลักของง�น เช่น มีคูห�ในง�นแสดงสินค้� ร่วมง�น
จัดเลี้ยงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทน�ก�ร ซึ่งจะสร�้งคว�มรับรู้ในกลุ่มผู้เข้�ร่วมประชุม ช่วยให้ผู้
จัดง�นได้อ�ส�สมัครช่วยง�น และเป็นโอก�สให้ทุกภ�คส่วนได้มีชื่อปร�กฏบนเวทีระดับโลก

(ดูคำาแนะนำาข้อ 4.3 ว่าวิธีการชดเชยคาร์บอนสร้างการรับรู้ได้อย่างไร)

ข้อแนะนำาเพ่ิมเติม :

สำ�หรับง�นท่ีจัดหล�ยวัน วิธีท่ีจะทำ�ให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมคือก�รจัดกิจกรรมคร่ึงวันให้เป็นกิจกรรม
สร้�งทีม (team building) หรือกิจกรรมอ�ส�สมัคร (volunteering programme) ร่วมกับองค์ก�ร
ท้องถ่ินท่ีไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภ�ครัฐ (local NGO)  เช่น ทำ�โรงท�นแจกอ�ห�ร และเป็นโอก�สท่ีดี
ในก�รเชิญส่ือมวลชนม�ทำ�ข่�วอีกด้วย
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3. การดำาเนินการจัดงานที่ยั่งยืน 

3.1 การลดผลกระทบเชิงลบจากภาพรวมของการจัดงาน

ต�ร�งต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงภ�พรวมของผลกระทบสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมท่ี
เกิดจ�กก�รจัดง�น รวมถึงข้อเสนอแนะว่�จะแสดงผลกระทบนี้ให้เห็นได้อย่�งไร ซึ่งร�ย
ละเอียดเพิ่มเติมจะปร�กฎใน 3.2 และบทที่ 6 “ร�ยก�รที่ต้องทำ� (checklist) เพื่อให้ก�ร
จัดง�นเป็นแบบยั่งยืน ”  

3

บ
ท
ท
ี่

20
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เป้าหมายสู่ความ

ยั่งยืน

วิธีการ 

ลดการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• เลือกสถ�นที่จัดง�นและที่พักที่ใช้ม�ตรก�รก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นอ�ค�รสีเขียว และ/หรือ ใช้พลังง�นหมุนเวียน 

  (ดู 3.3.1 สถ�นที่ 3.3.2 ที่พัก 6.1 สถ�นที่จัดง�น 6.2 ที่พัก)

• เลือกใช้สถ�นที่จัดง�นที่ไม่ไกลสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�นและก�รส่งสินค้� 
  (ดู 3.3.1 สถ�นที่: จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่จัดง�น 3.3.2 ที่พัก 
  6.1 สถ�นที่จัดง�น  6.2 ที่พัก)

• ห�กไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงก�รเดินท�งไกลได้  ควรมีก�รชดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจก (ดูบทที่ 4 ก�รจัดง�นที่มีก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
และเป็นมิตรกับภูมิอ�ก�ศ)

• ใช้หลักก�รประหยัดพลังง�นในสำ�นักง�นและระหว�่งก�รจัดง�น 
  (ดู 3.3.4 ก�รส่ือส�รและวัสดุสำ�หรับก�รจัดง�น 6.4 ก�รส่ือส�รและวัสดุสำ�หรับจัดง�น)

ลดการใช้วัสดุและขยะ • ลดก�รแจกวัสดุ อุปกรณ์ต่�งๆให้ผู้เข้�ร่วมง�น และลดก�รใช้วัสดุของผู้ให้บริก�ร 
ทั้งช่วงก่อนเริ่มง�น เช่น ผู้ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ผู้ม�ออกบูธนิทรรศก�ร 
ทั้งระหว่�งง�นและหลังจบง�น (ดู 3.3.3 ก�รจัดเลี้ยง 3.3.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุ
สำ�หรับก�รจัดง�น 3.3.6 ง�นแสดงสินค้� 6.3 ก�รจัดเลี้ยง 6.4 ก�รสื่อส�รและ
วัสดุง�นสำ�หรับจัดง�น 6.6 ง�นแสดงสินค้�)

• หลีกเลี่ยงก�รใช้สิ่งของที่ใช้ได้ครั้งเดียว ควรใช้สิ่งของที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ซำ้�หรือ
นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ และใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ (ดู 3.3.3 ก�ร
จัดเลี้ยง 3.3.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุง�นสำ�หรับจัดง�น 6.3 ก�รจัดเลี้ยง 6.4 ก�ร
สื่อส�รและวัสดุง�นสำ�หรับจัดง�น)

• เเยกขยะและนำ�ขยะกลับม�ใช้ใหม่ให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ (ดู 3.3.1 สถ�นที่ 
3.3.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับจัดง�น 6.3 ก�รจัดเลี้ยง 6.4 ก�รสื่อส�รและ
วัสดุสำ�หรับจัดง�น)

ลดการใช้นำ้า • เลือกใช้สถ�นที่จัดง�นและที่พักที่มีม�ตรก�รอนุรักษ์นำ้�และใช้อุปกรณ์ประหยัดนำ้� 
(ดู 3.3.1 สถ�นที่ 3.3.2 ที่พัก 6.1 สถ�นที่จัดง�น 6.2 ที่พัก) 

• ใช้ม�ตรก�รกระตุ้นจิตสำ�นึกก�รใช้นำ้� เช่น หลีกเลี่ยงก�รใช้ขวดนำ้�ดื่มและเติมนำ้�
ในแก้วเมื่อจะดื่มเท�่นั้น (ดู 3.3.1 สถ�นที่  3.3.2 ที่พัก 3.3.3 ก�รจัดเลี้ยง 

  6.1 สถ�นที่จัดง�น 6.2 ที่พัก  6.3 ก�รจัดเลี้ยง)

ลดผลกระทบทางอ้อม
แก่สิ่งแวดล้อม:อากาศ 
นำ้า และดิน

• ลดก�รสั่งสินค้�หรืออ�ห�รที่ต้องอ�ศัยก�รขนส่งท�งไกล และใช้อ�ห�รเกษตร
อินทรีย์ (ออร์แกนิก) จ�กพื้นที่ที่จัดง�น (ดู 3.3.3 ก�รจัดเลี้ยง 6.3 ก�รจัดเลี้ยง)

• ใช้สินค�้ที่ผลิตโดยวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น กระด�ษที่ปร�ศจ�ก
คลอรีนและผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดปลอดส�รพิษ (ดู 3.3.3 ก�รจัดเลี้ยง 3.3.4 
ก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับจัดง�น 6.3 ก�รจัดเลี้ยง 6.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุ
สำ�หรับจัดง�น)
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เพิ่มประโยชน์ทางสังคม
ให้กับทุกภาคส่วน

• ดึงก�รมีส่วนร่วมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภ�คให้ม�กที่สุด เช่น ก�รว่�จ้�ง
ง�นคนในท้องถิ่น (ก�รบูรณ�ก�รระดับท้องถิ่น) ก�รสนับสนุนวิส�หกิจขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อม (ก�รจัดเลี้ยง พลังง�น ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รจัดระบบและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศ  รวมถึงที่พักที่เป็นธุรกิจครอบครัว) และก�รจัด
แสดงโครงก�รของท้องถิ่นที่ประสบคว�มสำ�เร็จ (ดู 3.2 แง่มุมท�งสังคม)

• สนับสนุนเป้�หม�ย แผนก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development 
Goal – SDG)  และอนุสัญญ�หลักขององค์กรแรงง�นระหว่�งประเทศ (core ILO 
conventions) ที่ให้มีก�รกำ�กับม�ตรฐ�นแรงง�น ก�รบูรณ�ก�รท�งสังคม (เพิ่ม
ก�รจ้�งง�น) ใช้สินค้�จ�กก�รค้�ที่เป็นธรรม (Fair Trade) และม�ตรฐ�นท�งสังคม
ในห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain) (ดู 3.2 แง่มุมท�งสังคม)

• รับประกันคว�มปลอดภัยและสุขภ�พ เช่น ระดับคว�มดังของเสียง และหลีกเลี่ยง
ก�รใช้แรงง�นที่ผิดกฎหม�ย (ดู 3.2 แง่มุมท�งสังคม)

ข้อคิด: จากการแยกขยะสู่งานที่ ไร้ขยะ

ขยะเป็นปัญห�ของก�รจัดง�นทุกง�นและเป็นเร่ืองท่ีท้�ท�ยอย่�งย่ิงสำ�หรับง�นขน�ดใหญ่ นอกจ�ก
ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นท่ีจัดง�นแล้ว ยังมีหลักก�รอ่ืนท่ีช่วยลดขยะได้ เช่น ก�รลด
(Reduce) ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) และก�รใช้ซ้ำ� (Reuse) ต�มหลัก 3R เป็นกิจกรรม
สำ�คัญท่ีจะช่วยลดขยะได้ เม่ือเร่ิมกระบวนก�รว�งแผน ผู้จัดง�นควรตัดสินใจว่�ต้องก�รเพียงระบบ
ก�รจัดก�รขยะเบ้ืองต้นโดยเก็บแยกขยะด้วยหลัก 3R หรือมุ่งม่ันท่ีจะจัดง�นให้ปร�ศจ�กขยะ (Zero 
Waste) 

ก�รทำ�ให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) คือ ปรัชญ� กลยุทธ์ และเคร่ืองมือท่ีนำ�ม�ใช้เพ่ือกำ�จัดขยะให้
หมดส้ิน ไม่ใช่เพียงแค่บริห�รจัดก�รขยะเท่�น้ัน ก�รจัดง�นท่ีไร้ขยะจะสำ�เร็จไม่ได้ห�กมีเพียงถังขยะ
สำ�หรับรีไซเคิลและถังหมักอินทรีย์ กุญแจสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้ไม่มีขยะ คือ ก�รว�งแผนอย่�งรอบคอบ 
ซ่ึงจะทำ�ให้วัสดุท่ีใช้แล้วและท้ิงในง�นส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่หรือนำ�ไปหมักทำ�เป็นอินทรีย์ได้ 
ก�รยึดหลักก�รขยะเป็นศูนย์ต้ังแต่เร่ิมจัดง�นทำ�ให้ง่�ยท่ีจะเปล่ียนวิธีก�รใช้ทรัพย�กรและนำ�ไป
สู่ก�รว�งแผนในข้ันตอนต่อไป ของท่ีแจกในง�นต้องเป็นวัสดุท่ีนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้หรือเป็นขยะ
อินทรีย์ ดังน้ันห�กไม่มีส่ิงพิมพ์ต่�งๆ แจกในง�นถังขยะจึงไม่จำ�เป็น แต่ต้องมีสถ�นีปลอดขยะ (Zero 
Waste Station) ซ่ึงประกอบไปด้วยภ�ชนะสำ�หรับรีไซเคิลและภ�ชนะสำ�หรับขยะอินทรีย์ ก�รจัด
ง�นท่ีขยะเป็นศูนย์เป็นโอก�สท่ีผู้เข้�ร่วมง�นจะได้เรียนรู้และได้รับประสบก�รณ์ของก�รอยู่ในง�นท่ี
เปรียบเสมือนเป็นโลกใบเล็กท่ีปร�ศจ�กขยะ 
(ท่ีมา: www.ecocyce.org และ www.zerowasteeurope.eu)

ของบริษัทออราเคิล (Oracle Corp’s)

การประหยัดวัสดุอุปกรณ์: ในปี 2009 คณะจัดง�นได้นำ�ป้�ย 5% จ�กก�รประชุมปีก่อนม�ใช้
ใหม่และคณะทำ�ง�นได้ประช�สัมพันธ์ว่� 37% ของป้�ยที่ผลิตในปีนี้จะส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร
จัดง�นครั้งต่อไปได้ มีเพียง 18% หรือ 13,609 ต�ร�งฟุตที่จะถูกทิ้ง ประม�ณ 20% ของป้�ยถูก
นำ�ไปใช้ใหม่และ 25% นำ�ไปบริจ�ค ป้�ยกว�่ 60% ทำ�จ�กวัสดุที่นำ�ม�ใช้ซำ้�ได้และวัสดุที่นำ�กลับ
ม�ใช้ใหม่ได้ โดย 39% ผลิตในท้องถิ่นและส่วนที่เหลือนำ�ม�จ�กเมืองลอสแองเจิลลิส เพื่อลดก�ร
เดินท�งและขนส่ง ด้วยแนวคิดครั้งนี้ ง�น OpenWorld ช่วยลดปริม�ณก�รตัดต้นไม้ได้ 965 ต้น
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รองประธ�นฝ่�ยก�รตล�ดของออร�เคิลขอให้คณะทำ�ง�นที่รับผิดชอบก�รผลิตป้�ยจัดห�วัสดุ
ท่ีส�ม�รถพิมพ์ข้อคว�มที่ส�ม�รถลบออกได้ และส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ เข�กล่�วว่� “ทีม
ง�นไม่ได้เจอวัสดุที่ลบได้แต่เจอวัสดุที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่เป็นวัสดุมุงหลังค�แทนที่จะทิ้งเป็นขยะ
อย่�งที่เคยทำ�’” 

แทนที่จะสั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ในปริม�ณมห�ศ�ลเหมือนปีก่อนๆ บริษัทออร�เคิลได้ทำ�ง�นร่วมกับ
พันธมิตรสร้�งระบบสิ่งพิมพ์เสมือนจริง (virtual collateral rack) ผู้สนใจส�ม�รถดูสิ่งพิมพ์
และขอด�วน์โหลดไฟล์ได้ ซึ่งปร�กฎว่�มียอดขอด�วน์โหลดกว่� 136,000 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2009 
บริษัทได้ผลิตแอพพลิเคชั่นแสดงแผนที่ออนไลน์ เพื่อช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกก�รเดินท�งให้ผู้
เข้�ร่วมง�น

การประหยัดนำ้า : สำ�หรับง�นปี 2008 แทนท่ีจะแจกนำ้�ดื่ม 500,000 ขวด บริษัทได้เปลี่ยน
เป็นก�รแจกขวดเปล่�ที่ส�ม�รถใช้ซ้ำ�ให้แก่ผู้เข้�ร่วมง�นท่ีจุดลงทะเบียน ผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถ
เติมนำ้�เองได้จ�กจุดเติมน้ำ�ที่ตั้งเหยือกขน�ดใหญ่กว่� 5 แกลลอน วิธีก�รนี้ทำ�ให้ออร�เคิล
ส�ม�รถประหยัดเงินได้กว�่ 1.5 ล้�นเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ�เงินจำ�นวนดังกล�่วม�เป็นงบ
ประม�ณก�รจัดง�นในปี ค.ศ. 2009 ฮ�ร์ทมันน์ สตูดิโอ (Hartmann Studios) บริษัทพันธมิตร
ในก�รจัดง�นของบริษัทออร�เคิล (Oracle) ได้ประดิษฐ์ระบบที่ส�ม�รถกรองน้ำ�ประป�ของ
เมืองซ�นฟร�นซิสโกให้เป็นน้ำ�ดื่มและจ่�ยไปต�มจุดเติมน้ำ� (refilling stations) ให้ผู้เข้�ประชุม

การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องความยั่งยืน: เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนให้เป็นที่รับ
รู้ บริษัทได้จัดตล�ดสีเขียว (Green Marketplace) ซ่ึงผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถซ้ืออ�ห�รเกษตร
อินทรีย์ (ออร์แกนิก) เสื้อผ้�และสินค้�อื่นๆ นอกจ�กนี้ยังมีสถ�นีเติมพลังแบตเตอรี่ท่ีผู้เข้�ร่วม
ง�นต้องปั่นจักรย�น (Connect Pedal Charger Station) เพื่อเติมแบตเตอรี่ให้แก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพ� (laptop) โทรศัพท์มือถือ หรือแลกกับก�แฟ 1 แก้ว 

ข้อมูลจ�ก Meetgreen http;//www.businesstravelnews.com/Business-Travel-Agencies/
Visions-Of-Green--Oracle-Herals-Eco-Events;-Advances-Its-Quest-For-Zero-Waste-
Conference/?ida-Technology&a=proc และ http://www.oracle.com/is/products/
applications/green/061929.html

3.2 การผนวกแง่มุมทางสังคมในการจัดงานที่ยั่งยืน 

ก�รจัดง�นที่คำ�นึงถึงผลท�งสังคมย่อมจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข�้ร่วมง�น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน  
ทั้งยังเป็นก�รขับเคลื่อน แผนก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDG) ให้
บรรลุต�มวัตถุประสงค์อีกด้วย

ผู้จัดง�นส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งในก�รจัดง�นได้จ�กปัจจัยสำ�คัญต่อไปนี้

จุดหมายปลายทาง: ห�กต้องก�รจุดหม�ยปล�ยท�งที่สอดคล้องกับก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
กำ�หนดอื่นๆ เช่น คว�มปลอดภัยและคว�มสะดวกในก�รเดินท�ง ควรพิจ�รณ�เลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง
ที่ประช�กรมี “ร�ยได้ตำ่�” แทนที่จะเป็นที่เดิมที่เคยจัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส�ม�รถทำ�
ประโยชน์ให้กับพื้นที่ดังกล่�วด้วย 

สถานที่จัดงาน: สถ�นที่จัดง�นขึ้นอยู่กับประเภทของง�น แต่ส่วนใหญ่สถ�นที่จัดง�นควรตั้งอยู่ใกล้กับ
โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งสังคมที่มีอยู่แล้ว เช่น ใกล้ร้�นค้� ภัตต�ค�ร และร้�นข�ยย� จะสะดวกและเปิด
โอก�สให้ธุรกิจท้องถิ่นเข้�ม�มีส่วนร่วมได้ง�่ยกว�่สถ�นที่จัดง�นที่ตั้งอยู่ห่�งไกลแหล่งชุมชน
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ข้อควรคิด

 “ก�รออกแบบเพ่ือทุกคน (Design for All)”: แนวคิดน้ีไม่ใช่เพียงแค่ให้ทุกคนเข้�ถึงได้ ใช้ได้ เท่�น้ัน 
ห�กแต่เป็นแนวคิดท่ีเค�รพคว�มแตกต่�งท่ีหล�กหล�ยของมนุษย์อย่�งแท้จริง “ก�รออกแบบเพ่ือ
ทุกคน” มีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะสร้�งคว�มเสมอภ�ค ท้ังท�งสภ�พแวดล้อม สินค้� และบริก�ร เพ่ือให้ทุก
คนส�ม�รถมีส่วนร่วมได้อย่�งเท่�เทียมกัน โดยไม่คำ�นึงถึง เพศ อ�ยุ สภ�พร่�งก�ย หรือพ้ืนฐ�นท�ง
วัฒนธรรม สำ�หรับก�รจัดง�นท่ีย่ังยืนน่ัน หม�ยถึง ก�รให้โอก�สท่ีเท่�เทียมกันในก�รเข้�ถึงข้อมูล
ของง�น สถ�นท่ี เป็นต้น (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี www.designforall.org) 

การเข้าถึงและความครอบคลุม: ระหว่�งก�รลงทะเบียนเข้�ง�น ควรสำ�รวจว่�ผู้เข้�ร่วมง�นมีคว�ม
ต้องก�รพิเศษอะไรบ้�งและนำ�ม�พิจ�รณ�ในก�รจัดง�น เช่น ก�รเดินท�งเข้�ม�ในอ�ค�รหรือบริเวณที่
จัดประชุม ก�รดูแลผู้ที่มีปัญห�ท�งก�รได้ยินที่เหม�ะสม เอกส�รอักษรเบรลล์ ล่�มภ�ษ�มือ บริก�รดูแล
เด็ก  ฯลฯ

อาหารและเครื่องดื่ม:  มีก�รจัดอ�ห�รที่ใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์จ�กท้องถิ่นและห�ได้ต�มฤดูก�ลนั้นๆ 
โดยเฉพ�ะควรเป็นอ�ห�รมังสวิรัติท่ีเป็นผลผลิตในท้องถ่ิน   ก�รทำ�เกษตรกรรมและก�รจัดเลี้ยงที่ถูก
กีดกันท�งสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับหล�ยฝ่�ย จึงเป็นโอก�สดีท่ีจะให้สังคมยอมรับก�รใช้แรงง�นท่ีถูกกีดกัน
ท�งสังคม (marginalized workforce) ห�กไม่ขัดกับวัฒนธรรมและสังคมท้องถ่ินนั้น ผู้จัดง�นควรจัด
เตรียมอ�ห�รมังสวิรัติไว้ 1 ร�ยก�ร  ก�รกระทำ�เพียงหนึ่งกิจกรรมนี้จะทำ�ให้ผู้จัดง�นส�ม�รถบรรลุเป้�
หม�ยของก�รจัดง�นที่ยั่งยืนได้อย่�งมห�ศ�ล  นับแต่ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำ�ให้
สุขภ�พของผู้เข้�ร่วมง�นดีขึ้น  ลดก�รฆ่�สัตว์และเพิ่มก�รรับรู้เรื่องคว�มยั่งยืน ห�กมีอ�ห�รทะเลใน
ร�ยก�รอ�ห�ร ต้องมั่นใจว�่ม�จ�กแหล่งที่ยั่งยืน โดยเลือกอ�ห�รที่ได้ฉล�กรักษ์สิ่งเเวดล้อม เช่น ฉล�ก 
Maritime Stewardship Council (MSC) และอ�ห�รนั้นไม่ได้ม�จ�กสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  หรือที่มีคว�ม
เสี่ยงต่อก�รสูญพันธุ์ (อ้�งอิงเป้�หม�ยว่�ด้วยก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ - biodiversity 
targets)

ข้อควรคิด

ในกระบวนก�รผลิตเน้ือวัว 1 กิโลกรัมน้ัน จะมีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเท่�กับ 36.4  CO2 eq  
6 ห�กลดก�รบริโภคเน้ือสัตว์ในง�นจะเป็นก�รช่วยลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Carbon 
Footprint) ลงได้อย่�งมห�ศ�ล บริษัท Bon Appetit Management ได้คิดค้นเคร่ืองคำ�นวณก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจก Low Carbon Diet Calculator ท่ีทำ�ให้ส�ม�รถเปรียบเทียบผลกระทบจ�ก
ก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รเลือกอ�ห�รประเภทต่�งๆ ได้ (www.eatlowcarbon.org) ซ่ึง        
ผู้จัดง�นส�ม�รถใช้เป็นเคร่ืองมือสร้�งก�รรับรู้ให้ผู้เข้�ร่วมง�นว่�อ�ห�รต่�งกันมีผลต่อปริม�ณก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีแตกต่�งกัน

วัสดุอุปกรณ์: ไม่ว�่จะเป็นอุปกรณ์ต่�งๆ ผ้�ปูโต๊ะหรือของที่ใช้เพื่อจัดสถ�นที่และบริเวณง�นแสดงสินค้� 
ก�รผลิตวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ส�ม�รถสร้�งง�นให้ท้องถ่ิน รวมถึงสร้�งง�นให้กับแรงง�นท่ีถูกกีดกันท�ง
สังคม (marginalized workforce) ได้อีกด้วย

6  http://timeforchange.org/are-cows-cause-of-global-warming-meat-methane-CO2
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ผู้ให้บริการต่างๆ: ทั้งก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รสนับสนุนด้�นเทคนิค แหล่งพลังง�น ก�รเก็บขยะ  ก�ร
จัดเลี้ยงไปจนถึงที่พัก ก�รบริก�รทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับผู้คนเเละธุรกิจท้องถิ่นแทบทั้งสิ้น เมื่อนำ�เอ�
หลักเกณฑ์ที่ยั่งยืนเข้�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รจัดง�น ท้ังผู้จัดง�นและผู้จัดจ้�งจะถูกกำ�หนดให้ใช้แรงง�น
จำ�นวนหนึ่งผ่�นโครงก�รเพื่อสังคมต่�งๆ หรือให้ก�รสนับสนุนธุรกิจท้องถ่ินขน�ดเล็ก เช่น ควรสั่งซ้ือ
สินค้�ปริม�ณไม่ม�กนัก เงื่อนไขในก�รทำ�สัญญ�จ้�งง�น ก�รให้บริก�ร และสัญญ�จัดห�วัสดุในห่วงโซ่
อุปท�น (Supply Chain) นั้น ต้องเป็นไปต�มหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญ�หลักขององค์กรแรงง�น
ระหว่�งประเทศ (core ILO conventions)

การคมนาคมและการเดินทาง: ก�รคมน�คมและก�รใช้ย�นพ�หนะมีคว�มแตกต่�งกันไปในแต่ละ
เมืองและแต่ละประเทศ นอกจ�กก�รเดินเท้� ก�รใช้จักรย�น หรือใช้ย�นพ�หนะที่ใช้ไฟฟ้�มวลเบ� 
(eco-mobility) ผู้จัดง�นควรพิจ�รณ�ถึงวิธีก�รเดินท�งและก�รคมน�คมรวมถึงก�รขนส่งสินค้�ที่
ภ�คสังคมมีส่วนร่วม ก�รเดินท�งโดยใช้รถยนต์หรือรถบรรทุกร่วมกัน (carpooling, car-sharing, 
truck-sharing) รวมถึงก�รใช้ระบบคมน�คมท�งเลือกที่บริห�รจัดก�รโดยองค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร
นอกภ�ครัฐ (NGOs ) ที่ทำ�ง�นเพื่อผู้ด้อยโอก�สหรือบุคคลท่ีสังคมกีดกันก็เป็นท�งเลือกต�มแนวคิดท่ี
ยั่งยืนท�งหนึ่ง

การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade): หม�ยถึง ก�รสนับสนุนผู้ผลิตร�ยย่อยที่มีข้อจำ�กัดในก�รเข้�ถึงตล�ด 
ก�รซื้อสินค้�ที่เป็นธรรมเป็นส่วนสำ�คัญของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและ แผนก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sus-
tainable Development Goal – SDG)   ด้วยเหตุนี้ ก�รซื้อสินค้� เช่น ก�แฟ ช� น้ำ�ส้ม หรือกล้วยใน
ปริม�ณม�กจ�กผู้ผลิตร�ยย่อยจึงส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งให้กับหล�ยครอบครัว ผลบวกเชิงรูปธรรม
ต่อสังคมนี้ย่อมส่งผลลัพธ์ท�งบวกอย่�งมห�ศ�ลต่อง�นที่จัดอย่�งยั่งยืน

ข้อควรคิด

ข้อควรจำ� คือ ในฐ�นะท่ีเป็นผู้จัดง�นขน�ดใหญ่ เร�คือผู้สร้�งคว�มต้องก�รได้ ดังน้ัน ย่ิงมีคว�ม
ต้องก�รใช้สินค้�ท่ีย่ังยืนม�กเท่�ไร ผู้จัดง�นก็ย่ิงได้รับประโยชน์จ�กปริม�ณก�รผลิตท่ีม�กข้ึน ซ่ึง
ทำ�ให้ร�ค�ของสินค้�ถูกลง 

การสำารวจพื้นที่: ก�รลงพื้นที่และเยี่ยมชมโครงก�รเพื่อสังคมของท้องถิ่นนั้น จะทำ�ให้เกิดก�รมีส่วนร่วม
ของชุมชนและเป็นก�รรับรู้ถึงคว�มสำ�คัญของโครงก�รเพื่อสังคม

มาตรฐานแรงงานและสุขภาพ: ในขณะที่กฎหม�ยก�รประกันสุขภ�พ คว�มปลอดภัยและสังคมมีใช้
ในทุกประเทศ แต่ก�รบังคับกฎหม�ยนั้นย่อมแตกต่�งในแต่ละพื้นท่ี  จึงเป็นเรื่องสำ�คัญท่ีต้องมั่นใจว่�
แรงง�นที่ถูกว่�จ้�งม�นั้นได้รับก�รประกันอย่�งเหม�ะสมและไม่มีก�รใช้แรงง�นผิดกฎหม�ย เช่น ก�ร
ว่�จ้�งแรงง�นในร�ค�ต่ำ�กินควร อุบัติเหตุจ�กก�รก่อสร้�งบริเวณสถ�นที่จัดง�น เช่น ระหว่�งช่วงเตรียม
สถ�นที่และง�นแสดง ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้ด้วยก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบคว�มปลอดภัยและคว�ม
มั่นคง ประเด็นด้�นสุขภ�พก็มีคว�มสำ�คัญเช่นกัน ก�รใช้เสียงดังเกินม�ตรฐ�นในง�นมักจะเป็นประเด็น
ที่ทุกคนมองข้�ม แต่ก่อให้เกิดปัญห�หล�ยระดับ นับจ�กคว�มรำ�ค�ญ ปัญห�ด้�นก�รได้ยิน คว�มดัน
โลหิตสูง และหัวใจข�ดเลือด 
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ตัวอย่าง : การสื่อสารท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มในงาน Diversity Week 

(เดือนมีนาคม ค.ศ. 2010)

ง�น London 2012 Diversity Week ได้กำ�หนดให้ก�รส่ือส�รท่ีเข้�ถึงทุกกลุ่ม (inclusive com-
munication) เป็นแนวคิดหลักในก�รว�งแผนก�รจัดง�น โดยท่ีง�นแต่ละง�นใช้วิธีก�รเข้�ถึงทุก
กลุ่ม ประโยชน์ท่ีได้เพ่ิมเติม คือ ก�รประหยัดทรัพย�กรและผู้จัดง�นส�ม�รถขย�ยผลให้ทุกคนเข้�ใจ
ถึงหลักก�รก�รส่ือส�รท่ีเข้�ถึงทุกคน (accessible communication) 

ง�น Diversity Week เปิดตัวด้วยก�รประชุมหลัก ณ สถ�นท่ีท่ีผู้จัดง�นได้คำ�นึงถึงคว�มสะดวกใน
ก�รเข้�ถึงง�นของคนทุกกลุ่ม  มีก�รจัดก�รแปลภ�ษ�มือ (British Sign Language) เน้ือห�ในก�ร
ประชุมหลัก (plenary session) ได้รับก�รถ่�ยทอดเป็นตัวอักษรซ่ึงปร�กฎบนจอขน�ดใหญ่ ห้อง
ประชุมถูกจัดด้วยเก้�อ้ีท่ีขนย้�ยได้สะดวกเพ่ือให้ผู้ฟังท่ีน่ังรถเข็นส�ม�รถเลือกท่ีน่ังได้ พร้อมก�รฉ�ย
วิดีโอท่ีมีคำ�บรรย�ยกำ�กับ

ระหว่�งก�รประชุมมีก�รจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบท่ีอ่�นง่�ย ส่ิงพิมพ์จำ�นวนม�กสำ�หรับผู้เข้�
ประชุมถูกตัดออกไป ในท่ีประชุมเชิงปฏิบัติก�รไม่มีก�รนำ�เสนอง�นด้วยก�รใช้โปรแกรม Power-
Point แต่ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถให้ข้อเสนอแนะและให้คว�มเห็นเพ่ิมเติมผ่�นก�รบันทึกเสียง

ง�น Diversity Week ประกอบด้วยผู้ดำ�เนินกิจกรรม (workshop facilitator) และวิทย�กรท่ีมีพ้ืน
ฐ�นท่ีแตกต่�งและหล�กหล�ย ง�นน้ีให้คว�มสำ�คัญและส่งเสริมคว�มเท่�เทียมในทุกโอก�สท่ีทำ�ได้  
เช่น ก�รว่�จ้�งบุคคลท่ีมีคว�มพิก�รให้เป็นช่�งภ�พประจำ�ง�น London 2012 - Sustainability 
guidelines - corporate and public events 

http://www.london2012.com/com/documents/locog-publications-2012-sustainabili-
ty-events-guidelines.pdf

ตัวอย่าง : กิจกรรมการกุศลและชุมชนท้องถ่ิน งาน EWEA 2011

กิจกรรมหน่ึงในง�นของสม�คม The European Wind Energy Association สม�คมได้บริจ�ค
เงินเกือบ 12,000 เหรียญสหรัฐเท่�กับว่�ผู้เข้�ร่วมง�น 1 คนบริจ�คคนละ 1.3 เหรียญสหรัฐให้กับ
องค์กรก�รกุศล Renewable World ซ่ึงในเบ้ืองต้นได้ทำ�ก�รติดต้ังกังหันลมขน�ดเล็กท่ีผลิตในท้องถ่ิน
เพ่ือสูบนำ�้  และแนะนำ�ก�รทำ�ชลประท�นแบบหยด (drip-irrigate) แก่พืชผลของสม�คมเกษตรกร 
กระบวนก�รน้ีส่งผลให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและส�ม�รถเก็บเก่ียวพืชผลนอกฤดูก�ลได้ ซ่ึง
ทำ�ให้ได้ร�ค�พืชผลท่ีสูงข้ึนและเกษตรกรก็มีร�ยได้ม�กข้ึน 

http://www.ewea.org/fileadmin/emag/sustainability/EWEA_Sustainability_Report_
EWER2011/pdf/sustainable%20report%20EWEA2011.pdf 



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน 27

3.3  การบูรณาการความยั่งยืนในการจัดงาน

บทนี้เป็นก�รแนะนำ�ขอบข่�ยของก�รจัดง�นและก�รผนวกคว�มยั่งยืน จะส�ม�รถผนวกเข้�ไปได้
อย่�งไร คำ�แนะนำ�อย่�งละเอียดรวมถึงข้อเสนอแนะอย่�งละเอียดนั้นส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กร�ยก�ร
ตรวจสอบก�รจัดง�นที่ยั่งยืน (บทที่ 6)  หัวข้อด้�นล่�งนี้จะเน้นในแง่สิ่งแวดล้อมเท่�นั้น โดยที่จะไม่รวม
ประเด็นท�งสังคมที่ปร�กฎใน 3.2 แล้ว

องค์ประกอบหลักของก�รจัดง�น ได้แก่

• พื้นที่จัดง�น จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่จัดง�น
• ที่พัก
• ก�รจัดเลี้ยง
• ก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับก�รจัดง�น
• ก�รเดินท�งในพื้นที่และก�รคมน�คม (ก�รเดินท�งระยะไกลจะอยู่ในบทที่ 4)
• ง�นแสดงสินค้�

ข้อควรคิด

ผู้จัดง�นอ�จจะมีโอก�สในก�รเลือกสถ�นท่ีจัดง�น ซ่ึงอ�จจะเป็นเพร�ะท่ีต้ังขององค์กร หรือต�ม
คว�มสะดวกของผู้ร่วมง�น ถ้�ห�กผู้จัดง�นส�ม�รถเลือกได้ ให้ลองเลือกจัดง�นในพ้ืนท่ีท่ีกำ�ลัง
พัฒน�แม้ว่�ก�รเดินท�งและก�รเข้�ถึงจะไม่สะดวกนักก็ต�ม ท�งเลือกน้ีส�ม�รถสร้�งประโยชน์
ด้�นสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงกรณีน้ีควรจะมุ่งเน้นไปท่ีก�รลดผลกระทบท�งลบท่ี
เกิดจ�กก�รจัดง�นและผลประโยชน์ระยะย�วท่ีจะสืบทอดไปสู่รุ่นต่อไป

3.3.1  สถานที่ จุดหมายปลายทาง และสถานที่จัดงาน

การเลือกจุดหมายปลายทางในการจัดงานที่ดีที่สุด    

ก�รเดินท�งเพื่อม�ร่วมง�นเป็นแหล่งของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุด 
ดังนั้น ก�รเลือกพื้นที่จัดง�นจึงส่งผลกระทบอย่�งสูงต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น

ถ้�มีโอก�สที่จะเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งในก�รจัดง�น ให้เลือกถส�นที่ที่เป็น
ศูนย์กล�งของผู้ร่วมง�นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ร่วมง�นส�ม�รถเดินท�งด้วยรถไฟ หรือ มีเที่ยวบินที่บินตรง 
(direct flight) และต่อด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะ ก�รบินด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อ (connecting flight) 
เป็นก�รเพิ่มก�รปล่อยค�ร์บอนจำ�นวนมห�ศ�ลโดยเฉพ�ะในช่วงเครื่องบินข้ึนและลง ฉะนั้นก�รบินตรง
จึงสำ�คัญยิ่ง ก�รเปรียบเทียบระยะท�งระหว่�งที่จัดง�นกับผู้เข้�ร่วมง�นจะช่วยให้เร�เลือกสถ�นท่ีจัด
ง�นที่ดีที่สุด ปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยคำ�นวณระยะท�งท�งผ่�นเว็บไซต์ต�่งๆ ได้ เช่น www.bestplaces-
tomeetgreen.com/calculator หรือ http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/
Tools.aspx

“79% 
ของผู้วางแผนจัดงานมักจะเล่ียงการ
จัดงานท่ีจุดหมายปลายทางหรือ
สถานท่ีท่ีมีประวัติส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดี 
(IMEX, 2008) 

”
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ข้อควรคิด

 “ก�รออกแบบเพ่ือทุกคน (Design for All)”: แนวคิดน้ีไม่ใช่เพียงแค่ให้ทุกคนเข้�ถึงได้ ใช้ได้ เท่�น้ัน 
ห�กแต่เป็นแนวคิดท่ีเค�รพคว�มแตกต่�งท่ีหล�กหล�ยของมนุษย์อย่�งแท้จริง “ก�รออกแบบเพ่ือ
ทุกคน” มีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะสร้�งคว�มเสมอภ�ค ท้ังท�งสภ�พแวดล้อม สินค้� และบริก�ร เพ่ือให้ทุก
คนส�ม�รถมีส่วนร่วมได้อย่�งเท่�เทียมกัน โดยไม่คำ�นึงถึง เพศ อ�ยุ สภ�พร่�งก�ย หรือพ้ืนฐ�นท�ง
วัฒนธรรม สำ�หรับก�รจัดง�นท่ีย่ังยืนน่ัน หม�ยถึง ก�รให้โอก�สท่ีเท่�เทียมกันในก�รเข้�ถึงข้อมูล
ของง�น สถ�นท่ี เป็นต้น
(ดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี www.designforall.org) 

ตัวอย่าง: จุดหมายปลายทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม Canada Media 

Marketplace 2010

สำ�หรับก�รจัดง�น Canada Media Marketplace 2010 ท่ีผ่�นม� ได้เปล่ียนสถ�นท่ีจัดง�นจ�ก
เมืองลอสแองเจลิสไปยังเมืองซ�นฟร�นซิสโก โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือปรับปรุงคว�มย่ังยืน เน่ืองจ�กเป็น
เมืองท่ีผู้ร่วมง�นส�ม�รถเดินเท้�ได้ มีระบบก�รขนส่งท่ีเช่ือมต่อกัน กอปรกับปณิธ�นของนครซ�น       
ฟร�นซิสโกท่ีมุ่งม่ันจะเปล่ียนขยะ 75% ให้เป็นขยะนำ�กลับม�ใช้ใหม่  ซ�นฟร�นซิสโกจึงเป็นหน่ึงใน
จุดหม�ยปล�ยท�งท่ีดีท่ีสุดของโลกสำ�หรับก�รจัดง�น “สีเขียว”
จ�ก Sustainable Meetings Report, prepared for Canada Media Marketplace 2010

ข้อควรคิด

เคร่ืองมือคำานวณการประชุมสีเขียว โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(ICAO Green Meetings Calculator)
เคร่ืองมือคำ�นวณก�รประชุมสีเขียว เป็นซอฟต์แวร์ท่ีถูกพัฒน�ข้ึนโดยองค์ก�รก�รบินพลเรือน
ระหว่�งประเทศ (International Civil Aviation Organization) เคร่ืองมือดังกล่�วส�ม�รถช่วยห�
จุดหม�ยปล�ยท�งท่ีดีท่ีสุดในก�รจัดง�น โดยคำ�นวณปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จ�ก
ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ เมืองต้นท�งและจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น ซอฟต์แวร์น้ีถูกสร้�งข้ึนด้วยวิธีก�ร
และฐ�นข้อมูลของ ICAO Carbon Emissions Calculator (http://www2.icao.int/en/carbon-
offset) แม้ว่�เง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น คว�มพร้อมและคว�มเป็นสีเขียวของส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
จัดง�นหรือลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ของประเทศเจ้�ภ�พ จะเป็นปัจจัยหลักในก�รตัดสินใจและเลือก
สถ�นท่ีจัดง�น แต่เคร่ืองมือน้ีจะช่วยสนับสนุนก�รว�งแผนง�นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส�ม�รถ
ด�วน์โหลด Green Meetings Calculator ได้จ�กเว็บไซต์ Sustainable UN www.greeningth-
eblue.org 

สถานที่จัดงานนั้นก็มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กัน ถ้�ห�กเป็นไปได้ สถ�นท่ีจัดง�นควรจะถูกเลือกจ�กคว�ม
สะดวกในก�รเดินท�ง ซึ่งผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถเดินท�งถึงโดยระบบขนส่งมวลชนจ�กสน�มบินและ
สถ�นีรถไฟหลัก และผู้ร่วมง�นทุกคนควรพักในโรงแรมที่ส�ม�รถเดินเท้�หรือไปยังสถ�นที่จัดง�นได้
โดยตรงด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะ ทั้งหมดนี้จะช่วยลดก�รเดินท�ง ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดรถโดยส�รรับ
ส่งและทำ�ให้ก�รเดินท�งของผู้ร่วมง�นสะดวกสบ�ยขึ้น
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การเลือกสถานที่จัดงาน (ดูร�ยละเอียดที่ 6.1 สถ�นท่ีจัดง�น) เริ่มจ�กก�รประเมินคว�มมุ่งมั่นเพื่อ
คว�มยั่งยืนของสถ�นที่จัดง�น ถ้�สถ�นที่จัดง�นมีอ�ค�รที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นคว�มยั่งยืน
แล้ว (‘ข้อคิด’ ด้�นล่�ง) จะช่วยเพิ่มคว�มน�่เชื่อให้กับสถ�นที่จัดง�นได้ แต่ห�กสถ�นที่จัดง�นดังกล่�วนี้
ไม่ว่�งให้พิจ�รณ�สถ�นที่อื่นที่พร้อมปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:

การจัดการ: มีนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อมและด้�นสังคม ระบบก�รบริห�รจัดก�รหรือแผนปฏิบัติก�ร ซ่ึง
ประกอบด้วยแผนก�รสื่อส�รอย่�งเหม�ะสม เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นและผู้เข้�ร่วมง�นประพฤติปฏิบัติ
ต�มหลักก�รคว�มยั่งยืน

ข้อควรคิด

ตัวอย่�งม�ตรฐ�นก�รรับรองอ�ค�รระดับส�กล เช่น BREEAM และ LEED  ส่วน ISO 14001, 
BS8901 หรือ EMAS เป็นตัวอย่�งม�ตรฐ�นท่ีรับรองระบบก�รบริห�รง�นโดยคำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อม 
ก่อนท่ีจะทำ�ก�รเลือกสถ�นท่ี ผู้จัดง�นควรสำ�รวจดูม�ตรฐ�นเหล่�น้ีก่อนหรือดูม�ตรฐ�นก�รรับรอง
ในประเทศเจ้�ภ�พ ห�กสถ�นท่ีจัดง�นเป็นหน่ึงในสม�ชิกของ United Nations Global Compact 
จะทำ�ให้ส�ม�รถม่ันใจได้ว่�สถ�นท่ีน้ันมีก�รปฏิบัติง�นต�มหลักสิทธิมนุษยชน แรงง�น ส่ิงแวดล้อม 
และหลักก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน  แหล่งท่ีม� : http://www.unglobalcompact.org/

พลังงาน: สถ�นที่จัดง�นเป็นอ�ค�รประหยัดพลังง�น หรือ อย่�งน้อยมีก�รใช้ม�ตรก�ร
ก�รลดก�รใช้พลังง�น 

ข้อควรคิด

ผู้จัดง�นควรบอกผู้เข้�ร่วมง�นถึงเหตุผลท่ีเลือกสถ�นท่ีจัดง�น  เพ่ือสร้�งก�รรับรู้ว่�มีก�รบริห�ร
อ�ค�รท่ีย่ังยืนและสนับสนุนปณิธ�นเพ่ือส่ิงแวดล้อมของสถ�นท่ีจัดง�น

การจัดการขยะของเสีย: มีระบบก�รจัดเก็บและขยะของเสียกลับม�ใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ�ท่ีเหม�ะสมและ
ควบคุมได้

นำ้า: มีม�ตรก�รก�รบริห�รจัดก�รนำ้�

การประชุมเสมือนจริง: เทคโนโลยีก�รสื่อส�รและส�รสนเทศในปัจจุบันให้เร�ประชุมท�งวิดีโอหรือ
โทรศัพท์ได้ในอัตร�ค่�บริก�รที่คุ้มค�่ ก�รใช้เทคโนโลยีต้องอ�ศัยก�รลงทุนในระยะเริ่มต้นแต่ช่วย
สนับสนุนก�รจัดง�นที่ยั่งยืนได้อย�่งคุ้มค�่ เช่น ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ทั้งยังช่วยประหยัด
เวล�และงบประม�ณ ควรตรวจสอบเพื่อคว�มมั่นใจว่� สถ�นที่จัดง�นนี้เหม�ะสมหรือเปิดรับก�รใช้
เทคโนโลยีหรือไม่ ห�กตัดสินใจเลือกแนวท�งนี้ ต้องตรวจสอบและคำ�นึงถึงก�รประหยัดพลังง�นด้วย 
เนื่องจ�กก�รสื่อส�รโดยใช้ระบบไฟฟ้�นั้นต้องใช้พลังง�นสูงม�กเช่นกัน
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ข้อควรคิด

ถ้�สถ�นท่ีจัดง�นท่ีย่ังยืนไม่ว่�ง  ส�ม�รถลดผลกระทบท�งส่ิงแวดล้อมโดยขอคว�มร่วมมือจ�กผู้
บริห�รสถ�นท่ี เช่น ลดคว�มต้องก�รใช้พลังง�น มีม�ตรก�รหล�ยข้อท่ีส�ม�รถปฏิบัติได้ง่�ยและ
ช่วยลดก�รใช้พลังง�น เช่น สร้�งก�รรับรู้ในหมู่ผู้เข้�ประชุม ใช้เคร่ืองปรับอ�ก�ศ/เคร่ืองทำ�คว�ม
ร้อนอย่�งเหม�ะสม ใช้หลอดไฟประหยัดพลังง�น ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้�ท่ีใช้พลังง�นตำ่� ใช้อุปกรณ์
กำ�หนดเวล�เปิดปิดไฟ และเปิดโหมด sleep บนเคร่ืองใช้ไฟฟ้�เพ่ือลดก�รใช้พลังง�น เป็นต้น

เมื่อต้องจัดง�นที่มีขน�ดใหญ่และมีคว�มจำ�เป็นต้องสร้�ง โครงสร้�งพื้นฐ�นใหม่ เช่น ก�รติดตั้งระบบ
พลังง�นทดแทน โครงสร้�งใหม่นี้ควรได้รับก�รก่อสร้�งโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะนำ�ไปใช้ต่อได้ใน
อน�คตและควรก่อสร้�งต�มม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งที่ยั่งยืน อีกทั้งควรเลือกพื้นที่ด้อยโอก�สเนื่องจ�กง�น
ขน�ดใหญ่จะช่วยพัฒน�แนวคิดและกลยุทธ์คว�มยั่งยืนในระยะย�วให้กับพื้นที่

ตัวอย่าง: การถ่ายทอดสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอ ในการประชุม 

ICLEI EUROPEAN CONVENTION 2011

ง�นประชุม ICLEI European Convention 2011 ท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองบรัสเซลล์ เดือนกันย�ยน ปี ค.ศ.
2011 มีก�รถ่�ยทอดสุนทรพจน์ตอนหน่ึงจ�กพิธีเปิดง�นประชุมผ่�นระบบวิดีโอล้ิงค์ เพ่ือลดก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกปริม�ณ 6,200 kg  CO2 ซ่ึงเป็นปริม�ณเดียวกับก�รเดินท�งโดยเคร่ืองบินไป
กลับระหว่�งเมืองซ�นฟร�นซิสโกและกรุงบรัสเซลล์

ตัวอย่าง: มรดกของพลังงานหมุนเวียน

ในก�รประชุม Climate Change COP15/CPM5 Conference ณ กรุงโคเปนเฮเกน รัฐบ�ล
เดนม�ร์คได้ร่วมกับสถ�บันสองแห่ง คือ สถ�นท่ีจัดง�น Bella Centre และบริษัทพลังง�นลม
สัญช�ติเดนม�ร์ค Vestas  ต�มข้อตกลงระหว่�งสถ�นท่ีจัดง�นและบริษัทพลังง�นลม บริษัทฯ ได้ติด
ต้ังกังหันลมท่ีสถ�นท่ีจัดง�น เพ่ือป้อนพลังง�นข้�สู่ระบบไฟฟ้�หลัก ซ่ึงกังพันลมน้ันยังทำ�ง�นจนถึง
ทุกวันน้ี และเป็นเคร่ืองเตือนใจผู้เข้�ชมง�นในอน�คตให้เห็นคว�มสำ�คัญของพลังง�นหมุนเวียน 
http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473/

3.3.2  ที่พัก 

(ดูร�ยละเอียดจ�ก 6.2 ที่พัก)

ในฐ�นะผู้จัดง�น ส�ม�รถผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงได้ด้วยก�รจัดสัมมน�สร้�งก�รรับรู้ พร้อมทั้งดึง
โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวเข้�ม�มีส่วนร่วม  ส�ม�รถแนะนำ�โรงแรมที่ยั่งยืนให้ผู้เข้�ร่วมง�น  แม้ว่�บ�ง
ครั้งผู้จัดประชุมอ�จจะไม่ได้รับผิดชอบก�รเลือกโรงแรมโดยตรง แต่ส�ม�รถโน้มน้�วผู้เข้�ร่วมง�นด้วย
ก�รแนะนำ�โรงแรมที่เหม�ะสมได้ 
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ถ้�ห�กใช้บริก�รบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ก็ควรที่จะเลือกตัวแทนท่ีมีหลักปฏิบัติง�นเพื่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี มีก�รสร้�งก�รรับรู้ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนกับลูกค้� พร้อมกับเลือกโรงแรมต�มแนวท�งที่ยั่งยีน

โรงแรมที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น (ดูข้อคว�มด้�นล่�ง) มักจะปฏิบัติต�มหลักก�รคว�มยั่งยืน ห�กไม่มี
โรงแรมที่ยั่งยืนในพื้นที่ ควรห�รือกับสม�คมโรงแรมเกี่ยวกับจัดก�รแบบยั่งยืนและพัฒน�ในด้�นต่อไปนี้:

ข้อควรคิด

ส�ม�รถอ้�งอิงม�ตรฐ�นรับรองระดับส�กล เพ่ือม่ันใจว่�โรงแรมท่ีเลือกเป็นโรงแรมท่ีมีคว�มย่ังยืน
ม�กท่ีสุดในพ้ืนท่ีน้ัน เช่น www.green-key.org หรือ www.TheBestGreenHotels.com อย่�งไร
ก็ต�ม โรงแรมท่ีได้รับก�รรับรองด้�นส่ิงแวดล้อมน้ันมักจะเป็นโรงแรม 4-5 ด�ว และหล�ยโรงแรม
เป็นโรงแรมท่ีมีเครือข่�ย ท้ังน้ีส�ม�รถเพ่ิมร�ยช่ือโรงแรมท่ีเป็นธุรกิจครอบครัวเพ่ือเป็นท�งเลือกให้
แก่ผู้เข้�ร่วมง�น

การบริหารจัดการ: ควรเป็นโรงแรมที่มีนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อม และ/หรือ ด้�นคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) รวมไปถึงมีก�รสื่อส�รที่เหม�ะสมกับพนักง�นและแขกที่เข้�พัก เพื่อกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ยั่งยืน และควรใส่ใจสุขภ�พ คว�มปลอดภัย และสิทธิต่�งๆ ของพนักง�น ต�มหลักก�ร UN 
Global Compact

การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์นำ้า: ควรมีม�ตรก�รบริห�รประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นและนำ้�ที่เป็น
แนวท�งในก�รปฏิบัติจริงเพื่อลดก�รอุปโภคบริโภค

การจัดการขยะของเสีย: ผลักดันให้โรงแรมลดขยะของเสียและให้มีระบบก�รเก็บของเสียและ
ก�รนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�หรือใช้ใหม่ที่เหม�ะสมและควบคุมได้ รวมถึงมีก�รจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนม�กขึ้น

ตัวอย่าง: ลดขยะ ลดการใช้จ่าย งาน CANADA MARKETPLACE 2010

ง�น Canada Marketplace 2010 จัดข้ึนท่ีโรงแรมแฟร์มอนท์ (Fairmont Hotel) เมืองซ�นฟร�น
ซิสโก โรงแรมแฟร์มอนท์ให้บริก�รต�มม�ตรฐ�น “Eco-Meet“ อันประกอบด้วย ก�รนำ�กลับม�
ใช้ใหม่ และก�รหมักขยะอินทรีย์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ในปี ค.ศ. 2009 โครงก�รน้ีส�ม�รถลดก�รนำ�ขยะ
ไปท้ิงได้ถึง 60% ซ่ึงช่วยโรงแรมลดค่�ใช้จ่�ยในก�รขนขยะได้ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน แม้       
กระท่ังนำ้�มันท่ีใช้แล้วจ�กห้องครัวก็ถูกนำ�ไปใช้เป็นไบโอดีเซล
แหล่งอ้างอิง : Sustainable Meetings Report. Prepared for Canada Media Marketplace 2010

ตัวอย่าง: คะแนนสีเขียวของโรงแรม

European Wind Energy Association (EWEA) ร่วมกับ บริษัทจัดง�นอีเวนท์ MCI ได้แทรก
คว�มย่ังยืนในก�รแนะนำ�โรงแรมให้ผู้เข้�ประชุม เม่ือผู้เข้�ประชุมเลือกช่ือโรงแรม ข้อมูลด้�นร�ค� 
คุณภ�พ และ “คะแนนสีเขียว”จะปร�กฎให้เห็นด้วย ท้ังน้ี EWE ได้เรียงลำ�ดับร�ยช่ือโรงแรมท่ีมี
คะแนนสีเขียวม�กไว้เป็นลำ�ดับต้นๆ ในเว็บไซต์
แหล่งอ้�งอิง : http://www.ewea.org/index.php?id=2106
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การทำาความสะอาด: ผลักดันให้โรงแรมใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดที่ไม่เป็นพิษและมีฉล�กที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และจำ�กัดก�รใช้ส�รเคมีที่เป็นพิษในก�รทำ�คว�มสะอ�ด

การจัดเลี้ยง: ผลักดันให้โรงแรมจัดเลี้ยงอ�ห�รที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

ตัวอย่าง: ท่ีพักท่ีย่ังยืนในประเทศกำาลังพัฒนา

ถึงแม้โรงแรมท่ีได้รับก�รรับรองหรือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจะห�ได้ย�กในหล�ยๆ พ้ืนท่ี แต่ยัง
ส�ม�รถท่ีจะห�ท�งออกท่ีย่ังยืนได้ สำ�หรับก�รประชุมว�ระท่ี 25 ของ Governing Council  ในปี 
ค.ศ. 2009 (GC-25/GMEF)  โครงก�รส่ิงแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (UNEP) ได้ส่งแบบสอบถ�ม
ไปยังโรงแรมทุกแห่งในกรุงไนโรบีท่ีอยู่บนหน้�เว็บไซต์ของสำ�นักง�นสหประช�ช�ติ (UNON) และขอ
ข้อมูลในแง่คว�มริเร่ิมและคว�มสำ�เร็จด้�นส่ิงแวดล้อม  โรงแรมท่ีให้ข้อมูลเหล่�น้ี ก็จะมีช่ือปร�กฏ
บนเว็บไซต์ของ GC25 
http://www.unep.org/sustainability/docs/CN-GC25-02nov2009.pdf

3.3.3 การจัดเลี้ยง

(ดูคำาแนะนำาเพิ่มเติมที่ 6.3 - การจัดเลี้ยง)

อ�ห�รที่จัดสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�นนับพันนั้นย่อมส่งผลกระทบอย่�งมห�ศ�ลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกิดก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจก เกิดจำ�นวนขยะและก�รใช้ทรัพย�กร เมื่อพิจ�รณ�ในทุกแง่มุมตั้งแต่ก�รจัดเล้ียง 
ก�รจัดก�รขยะของเสียจ�กก�รจัดเลี้ยงจนถึงก�รจร�จรท่ีเกิดจ�กก�รขนส่ง ล้วนมีผลกระทบท่ียิ่งใหญ่  
แต่ขณะเดียวกันก�รจัดเลี้ยงก็ก่อให้เกิดโอก�สม�กม�ยท่ีจะช่วยลดผลกระทบด้�นลบและเพิ่มก�รมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น

การจัดการ: ควรให้โอก�สเป็นพิเศษในก�รคัดเลือก (preference) ผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยงที่มีนโยบ�ยและ
ระบบก�รจัดก�รเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงก�รจ้�งแรงง�นที่มีอุปสรรคในก�รเข้�ถึงตล�ดแรงง�นและสร�้ง
สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่เท่�เทียมและเป็นธรรม

การจัดซื้อ: เลือกใช้อ�ห�รต�มฤดูก�ล และ/หรือ อ�ห�รไม่ใช่แช่แข็ง และ/หรือ ใช้เวล�น้อยนับแต่ก�ร
ผลิต แปรรูป และบริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำ�ไปสู่ระบบก�รขนส่งท่ีใช้เวล�น้อยลงส่งผลให้ก�รปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจกน้อยลงและช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภ�คนั้นด้วย

สำาหรับแนวทางโดยละเอียดของการจัดเล้ียงและจัดซ้ือจัดจ้างอย่างย่ังยืน สามารถศึกษาจากองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้ท่ี http://www.greeningtheblue.org/resources/procurement
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อาหารและเครื่องดื่ม: ผลกระทบของอ�ห�รและเครื่องดื่มที่บริโภคนั้นต่�งกันมห�ศ�ลขึ้นอยู่กับประเภท
อ�ห�ร ตัวเลือกที่ดี ได้แก่ อ�ห�รต�มฤดูก�ลหรือมังสวิรัติ 7 แหล่งที่ม�ของอ�ห�ร และวิธีก�รผลิต ตัว
เลือกที่ดี คือ ก�รเกษตรแบบยั่งยืนและก�รค้�ที่เป็นธรรม (ร�ยละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ 3.2 และ 6.3) ผู้จัด
ง�นต้องมั่นใจว่�มีก�รจัดทำ�ป้�ยที่ชัดเจนว�งกำ�กับอ�ห�ร และผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถรับรู้ถึงเบื้องหลัง
และเหตุผลในก�รเลือกอ�ห�ร เพื่อที่พวกเข�จะได้พร้อมเปิดใจรับคว�มหล�กหล�ยของร�ยก�ร  สำ�หรับ
ก�รเลือกเครื่องดื่ม ถ้�เป็นไปได้ ควรดื่มน้ำ�ประป� งดก�รใช้ขวดพล�สติกสำ�หรับเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยง
ก�รใช้ภ�ชนะเด่ียวและใช้ภ�ชนะจ่�ยน้ำ�ขน�ดใหญ่แทน รวมทั้งควรมีร�ยก�รอ�ห�รที่เหม�ะสมต�ม
วัฒนธรรมและศ�สน�ที่แตกต่�งกันของผู้เข้�ร่วมง�น

รูปแบบการจัดอาหารและการบริการ: จัดสรรเวล�ให้พอสำ�หรับก�รรับประท�นอ�ห�รว่�ง อ�ห�ร
กล�งวัน และ/หรือ อ�ห�รเย็น เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมง�นมีโอก�สพูดคุยและสร้�งสัมพันธ์และยังเป็น
โอก�สให้เติมพลังในก�รทำ�ง�น ไม่ว่�ก�รจัดอ�ห�รจะเป็นรูปแบบบุฟเฟต์ บริก�รตัวเอง หรือก�รนั่ง                  
ประจำ�ที่  ต้องมั่นใจว่�มีระบบจัดก�รที่จะไม่ให้เกิดคิวย�วและมีจำ�นวนเก้�อี้เพียงพอโดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุ
หรือผู้พิก�ร

ขยะของเสีย: หลีกเลี่ยงที่จะใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย ควรใช้จ�นช�มและผ้�ปูโต๊ะ ลดก�รใช้บรรจุภัณฑ์ 
มีระบบก�รเก็บ ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ และทิ้งขยะที่เหม�ะสม ควรมีก�รยืนยันจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นเพื่อ
หลีกเลี่ยงอ�ห�รเหลือ ห�กไม่มีข้อห้�มในประเทศนั้นๆ ควรสำ�รวจห�องค์กรเพื่อแจกจ่�ยอ�ห�รเหลือ
จ�กก�รจัดง�น     

อื่นๆ: สิ่งอื่นที่ควรใส่ใจก็คือก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ซำ้�ได้หรือท่ียั่งยืน เช่น ช้อน ส้อม 
เครื่องถ้วยช�ม และอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงอุปกรณ์ก�รจัดเลี้ยงที่ประหยัดพลังง�นและนำ้�

ตัวอย่าง: ทางออกของอาหารเหลือจากการจัดงานท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์

หล�ยประเทศและหล�ยเมืองมีก�รจัดต้ัง ‘ธน�ค�รอ�ห�ร’ (food banks) ซ่ึงองค์กรท่ีรับบริจ�ค
อ�ห�รสดและแจกจ่�ยไปยังองค์กรก�รกุศลสำ�หรับประช�กรท่ีข�ดแคลน ตัวอย่�งเช่นองค์กร 
Weiner Tadel ในเมืองเวียนน�ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ชนะร�งวัล IBM Centennial Award
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/grants/wiener_taf-
el_2011.html

7  อ้�งอิงจ�กโครงก�รก�รวิจัยของยุโรปเกี่ยวกับรูปแบบก�รบริโภคอย�่งยั่งยืนว�่ อ�ห�รที่ปร�ศจ�กเนื้อจะมีผลกระทบ
 เชิงบวกต่อคว�มยั่งยืนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอ�ห�รท�งเลือกอื่นรวมถึงเกษตรอินทรีย์ด้วย 
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ตัวอย่าง: การจัดเล้ียงอย่างย่ังยืนแบบ FLOSS

European Ecological Federation (EEF) ได้ทำ�ง�นร่วมกับ MCI และได้ว�งแนวคิด FLOSS 
(Fresh-สด Local-ท้องถ่ิน Organic- เกษตรอินทรีย์ Seasonal-ต�มฤดูก�ล Sustainable-ย่ังยืน) 
ให้เป็นแนวคิดหลักสำ�หรับก�รว�งแผนร�ยก�รอ�ห�รท่ีใช้ในท่ีประชุมประจำ�ปีของ EEF ปี ค.ศ. 
2011 ท่ีเมืองอะวีล่� ประเทศสเปน EFF ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินถึง 60% และผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ 30%  โดยได้แนะนำ�แนวคิด FLOSS ให้พ่อครัวท้องถ่ินและคณะทำ�ง�นท่ีรับผิดชอบด้�น
ก�รจัดเล้ียง
http://www.europeanecology.org/meetings/index.php

ตัวอย่าง: การออกกฎหมายสนับสนุนการจัดเล้ียงแบบย่ังยืนและ

การจัดซ้ืออาหารในอิตาลี

แผนปฏิบัติก�รแห่งช�ติประเทศอิต�ลี (National Action Plan) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ข้ันตำ่�ใน
ส่วนของก�รจัดซ้ือจัดจ้�งสีเขียวโดยภ�ครัฐ (Green Public Procurement) ท่ีว่�ด้วยก�รจัดเล้ียง
และก�รจัดห�อ�ห�ร (Catering Service and Food Provision) ว่�ต้องเป็นอ�ห�รต�มฤดูก�ล 
(seasonal) เป็นผลิตภัณฑ์จ�กก�รค้�ท่ีเป็นธรรม (Fair Trade Products) และควรแจกจ่�ยอ�ห�ร
เหลือท่ียังส�ม�รถรับประท�นได้ไปยังองค์กรก�รกุศล นอกจ�กน้ี ในก�รประกวดร�ค�ยังมีก�รเพ่ิม
คะแนนให้ผู้เสนอร�ค�ท่ีใช้ก�รคมน�คมและก�รขนส่งหมู่ เช่น ใช้โกดังเก็บสินค้�และก�รขนส่งร่วม
กัน มีโครงก�รจัดรถรับส่งพนักง�นอย่�งย่ังยืน (sustainable mobility for personnel) และยัง
รวมไปถึงก�รลดระดับเสียงของอุปกรณ์ท่ีใช้ในบริเวณจัดเตรียมอ�ห�รและรับประท�นอ�ห�รอีกด้วย

ตัวอย่�ง: เมืองอ�ร์เจล�โต้ ประเทศอิต�ลี เป็นผู้ชนะร�งวัล Green Mensa Award 2009  และ
ร�งวัล European Good Egg Award 2008 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจัดห�อ�ห�รท่ีย่ังยืนซ่ึงมีก�รใช้
อ�ห�รเกษตรอินทรีย์ท้ังหมด 100%  น้ำ�ย�ล้�งจ�นท่ีย่อยสล�ยได้ 90% และช้อนส้อมท่ีนำ�กลับ
ม�ใช้ได้อีก นอกจ�กน้ี อ�ห�รท่ียังไม่ได้รับประท�นท้ังหมดจะถูกนำ�ไปมอบให้กับองค์กรเพ่ือสังคม
หรือช่วยเหลือสัตว์  เพ่ือให้คว�มพย�ย�มท่ีย่ังยืนสัมฤทธ์ิผล  ภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้องจะได้รับเชิญให้เป็น
สม�ชิกของคณะกรรมก�รจัดอ�ห�ร (canteen committee) และร่วมกิจกรรมสร้�งก�รรับรู้และ
เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถประจำ�ปี
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3.3.4  การสื่อสารและวัสดุสำาหรับการจัดงาน

(ดูรายละเอียดที่ 6.4 การสื่อสารและวัสดุสำาหรับการจัดงาน)

กิจกรรมด้�นก�รส่ือส�รท้ังหมด เช่น ก�รลงทะเบียนและก�รส่ือส�รกับผู้เข้�ร่วมง�นก่อนถึงวันง�น วัสดุ
ท่ีจะแจกผู้เข้�ร่วมง�น ก�รจัดห้อง ล้วนช่วยลดผลกระทบท�งลบและเพ่ิมก�รรับรู้ในคว�มย่ังยืนได้ม�กข้ึน

ข้อควรคิด

สำ�หรับก�รขนส่งสินค้� ผู้จัดง�นควรสำ�รวจสถ�นท่ีจัดง�นล่วงหน้� เพ่ือให้แน่ใจว่�ให้คำ�แนะนำ�ท่ีถูก
ต้องแก่ผู้เข้�ร่วมง�น ในบ�งโอก�สท่ีไม่ส�ม�รถเลือกใช้อุปกรณ์หรือระบบท่ีต้องก�รได้ จึงควรห�รือ
กับผู้จัดก�รสถ�นท่ีและช่�งเทคนิคเพ่ือสำ�รวจห�ท�งเลือกท่ีย่ังยืนท่ีสุดว่�จะส�ม�รถพัฒน�ระบบท่ี
มีอยู่ได้อย่�งไร

การใช้กระดาษ: ก่อนและหลังก�รจัดง�น ควรลดก�รใช้สิ่งพิมพ์และใช้ก�รสื่อส�รท�งอิเล็คทรอนิกส์
แทน จัดเตรียมเอกส�รทุกประเภท โดยเฉพ�ะข้อคว�มประก�ศและบัตรเชิญท่ีส�ม�รถส่งท�งอีเมล์
หรืออ่�นบนจอคอมพิวเตอร์ได้อย่�งสะดวก ซึ่งควรเป็นเอกส�รขน�ดไฟล์ไม่ใหญ่ ผู้จัดง�นต้องเผยแพร่
เอกส�รทุกฉบับท�งเว็บไซต์  ถ้�จำ�เป็นต้องพิมพ์เอกส�รบ�งอย่�ง  ควรเลือกพิมพ์อย่�งยั่งยืน เช่น ลด
ข้อคว�มหรือจำ�นวนหน้� ใช้จำ�นวนสีน้อยลง ใช้กระด�ษรีไซเคิลและหมึกพิมพ์ที่ไม่มีส�รพิษ  ขอให้ผู้เข้�
ร่วมง�นไม่พิมพ์เอกส�รที่อีเมล์ไปยกเว้นกรณีที่จำ�เป็นจริงๆ ซึ่งควรแนะนำ�ให้พิมพ์ต�มแนวท�งที่ยั่งยืน
ด้วย (ดูร�ยก�ร 6.4 ก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับก�รจัดง�น)

ระบบลงทะเบียน: ควรใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์กับระบบลงทะเบียนและก�รสื่อส�รกับผู้ร่วมง�น ตั้ง
ระบบก�รลงทะเบียนออนไลน์ที่ใช้ง�นง่�ยหรืออย่�งน้อย ควรให้ผู้ เข้�ร่วมง�นลงทะเบียนท�ง                       
อิเล็คทรอนิกส์และส่งกลับม�ท�งอีเมล์  ถ้�จัดง�นอยู่ในประเทศที่ใช้โทรส�รหรือยังจำ�เป็นต้องเขียนแบบ
ลงทะเบียน ขอให้ออกแบบก�รลงทะเบียนที่ใช้หน้�กระด�ษน้อยที่สุดและส�ม�รถพิมพ์เป็นสีข�วดำ�ได้

การทำาการตลาดบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย: ใช้เครือข่�ยโซเชียล บล็อก หรือเว็บไซต์ของง�นเพ่ือส่ือส�ร
แนวคิดและหลักก�รท่ีย่ังยืนและเพ่ิมก�รรับรู้ให้ผู้ร่วมง�น ส่งเสริมให้ผู้ร่วมง�นนำ�ม�ตรก�รคว�มย่ังยืน
เหล่�น้ีไปใช้ในสำ�นักง�น ควรทำ�เว็บไซต์ให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น อ่�นได้เร็ว มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ มีก�รปรับปรุง
เน้ือห�ทุกวันและผส�นวิธีก�รตล�ดบนเว็บ เช่น ก�รร�ยง�นสดและวิดีโอสด ซ่ึงจะทำ�ให้ผู้ใช้ง�นให้คว�ม
สนใจเว็บไซต์และคุ้นเคยกับก�รใช้เคร่ืองมือดิจิตอลเหล่�น้ีม�กกว่�ก�รพิมพ์ ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กแอพ
พลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ (สม�ร์ทโฟน)  แอพพลิเคช่ันส�ม�รถใช้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้แก่ผู้เข้�ประชุม ซ่ึง
ส�ม�รถตอบสนองกับทุกปัญห�แบบเรียลไทม์  ส่งผลให้ประหยัดเวล�และเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 
ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะสร้�งคว�มประทับใจและประสบก�รณ์ท่ีดีให้แก่ผู้เข้�ร่วมง�น
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ตัวอย่าง: ความคิดริเร่ิมสีเขียวในการประชุม Spring Meetings 

คณะทำ�ง�นเพ่ือคว�มย่ังยืนของกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund) 
ได้ทำ�ง�นร่วมกับผู้จัดง�นเพ่ือให้ก�รสนับสนุนและคำ�แนะนำ�ท่ีย่ังยืนสำ�หรับก�รประชุมฤดูใบไม้
ผลิ Spring Meeting ปี 2011 ซ่ึงมีผู้เข้�ประชุมกว่� 2,200 คน ผู้จัดง�นได้ใช้เว็บไซต์เครือข่�ย 
yammer.com และ ‘IMF Connect’ เพ่ือดึงก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมและเป็นพ้ืนท่ีให้
แลกเปล่ียนคว�มรู้และคว�มคิดเห็นในประเด็นต่�งๆ เช่น อ�ห�ร ข้อดีข้อเสียระหว่�งเอกส�รแบบ
กระด�ษและเอกส�รแบบอิเล็คทรอนิคส์  ก�รเดินท�งและท่ีพักแบบย่ังยืน 

คณะทำ�ง�นเพ่ือคว�มย่ังยืนได้จัดทำ�เอกส�ร ‘Spring Meeting Fast Facts’ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม
ท่ีย่ังยืนในง�น เป้�หม�ยหน่ึงของง�น คือ ก�รกำ�จัดขยะของเสียและก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่  จึงมีก�ร
เปิดรับสมัครอ�ส�สมัครเพ่ือช่วยผู้เข้�ร่วมง�นแยกขยะ และนำ�ขยะกลับม�ใช้ใหม่ รวมถึงให้ข้อมูล
ว่� วัสดุใดส�ม�รถย่อยสล�ยหรือนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้  อย่�งไรก็ต�ม หลังก�รจัดง�น ได้มีผลประเมิน
ก�รดำ�เนินง�นท่ีย่ังยืนร�ยง�นว่� ควรจะเพ่ิมก�รฝึกอบรมเจ้�หน้�ท่ีด้�นคว�มสะอ�ดและด้�นก�ร
จัดอ�ห�ร เพ่ือย้ำ�เตือนว่�วัสดุใดส�ม�รถย่อยสล�ยได้บ้�ง    
International Monetary Fund, 2011 Spring Meetings

ตัวอย่าง: โซเชียลมีเดียและงานท่ีย่ังยืน

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีบทบ�ทอย่�งม�กต่อก�รทำ�ธุรกิจท�งด้�นต่�งๆ และก�รจัดง�นท่ีย่ังยืนก็เช่น
กัน เช่น เว็บไซต์ www.cop15.dk มีผู้เข้�ชมม�กกว่� 4 ล้�นคน มีแฟนท�งเฟซบุ๊ค 42,000 คน มีคน
ต�มกว่� 13,000 คนท�งทวิตเตอร์ และมีคนดูวิดีโอบนยูทูบอีก 5,200,000 คร้ัง!
http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473
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การลดการผลิตวัสดุ: อย่�ลืมว่�ผู้เข้�ร่วมง�นชอบเดินชมง�นโดยไม่มีของติดตัว ผู้จัดง�นจึงควรผลิตและ
แจกวัสดุท่ีจำ�เป็นต้องใช้จริงๆ และควรใช้กระด�ษให้น้อยท่ีสุด (paper light) เท่�ท่ีจะทำ�ได้ และเอกส�ร
ท่ีเก่ียวกับง�นทุกช้ินควรอัพโหลดล่วงหน้�บนเว็บไซต์ของง�นเพ่ือให้ทุกคนส�ม�รถด�วน์โหลดได้ ควรลด
ปริม�ณของเอกส�รส่งเสริมก�รจัดง�น กระเป๋�ผู้เข้�ประชุม ป้�ย รวมถึงธงหรือแบนเนอร์ และของท่ีระลึก  
ค่�ใช้จ่�ยท่ีส�ม�รถประหยัดได้จ�กก�รลดก�รผลิตส�ม�รถนำ�ไปบริจ�คให้โครงก�รท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมได้รวมถึงปรับปรุงก�รจัดง�นให้มีคว�มย่ังยืนม�กข้ึน เพ่ือลดค่�ใช้จ่�ยและลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกจ�กก�รขนส่งส่ิงพิมพ์จำ�นวนมห�ศ�ลไปยังสถ�นท่ีจัดง�น ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้หลักก�รเพ่ือคว�ม
ย่ังยืนได้บรรลุต�มเป้�หม�ย  จึงควรส่ังพิมพ์ง�นกับโรงพิมพ์ท้องถ่ินเพ่ือให้เป็นไปต�มหลักก�รคว�มย่ังยืน

ผู้จัดง�นต้องจำ�ไว้เสมอว่� แม้ว่�คุณได้ลดจำ�นวนส่ิงพิมพ์ลงแล้ว ผู้เข้�ร่วมง�นก็อ�จจะต้องก�รและตัดสินใจ
ท่ีจะพิมพ์เอกส�รเอง จึงควรส่งเสริมให้ผู้ร่วมง�นใช้กระด�ษให้น้อยลง (paper-light) แม้ว่� ต�มคว�มเป็น
จริง ผู้เข้�ร่วมง�นบ�งคนยังต้องก�รพิมพ์ ดังน้ันควรจัดเตรียมเน้ือห�เพ่ือให้พิมพ์ได้ง่�ยและเพ่ือลดผลกระ
ทบต่อส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่าง: วัสดุท่ีย่ังยืนสำาหรับผู้เข้าประชุม

ณ กรุงบ�ร์เซโลน่� ปี 2006 ในก�รประชุม ICLEI EcoProcura ภ�ยใต้หัวข้อก�รจัดซ้ือจัดจ้�งอย่�ง
ย่ังยืนในยุโรป  (Sustainable Procurement) ผู้เข้�ร่วมง�นได้รับกระเป๋�ท่ีทำ�จ�กก�รรีไซเคิลป้�ย
โฆษณ� กระเป๋�ใบน้ีทำ�ข้ึนโดยร่วมมือกับโครงก�รก�รฟ้ืนฟูนักโทษคืนสู่สังคม และ Multiple Scle-
rosis Federation เป็นผู้จัดเตรียมวัสดุในกระเป๋� แผนง�นเช่นน้ีได้รับก�รส�นต่อในง�นประชุม 
IAMLADP 2011จัดโดย FAO ท่ีกรุงโรม  ซ่ึงผู้เข้�ร่วมง�นทุกคนได้กระเป๋�ท่ีทำ�ม�จ�กป้�ยโฆษณ�
เก่�ของ FAO และผลิตในเรือนจำ�โดยนักโทษหญิงในท้องถ่ิน

ในก�รประชุม UNEP GC-25/GMEF 2009  กระเป๋�ของผู้เข้�ประชุมถูกผลิตในท้องถ่ินและทำ�
ม�จ�กย�งด้�นในของรถบรรทุก นอกจ�กน้ีท่ีโต๊ะต้อนรับ “ Welcome to Green UNEP” ผู้เข้�
ประชุมทุกคนได้รับก�รแจกถ้วยนำ�้เต้� (calabash mug) ท่ีใช้บริโภค uji (โจ๊ก) หรือนมในประเทศ
เคนย่� ถ้วยนำ�้เต้�น้ีทำ�ม�จ�กวัสดุธรรมช�ติและส�ม�รถย่อยสล�ยได้ ส�ม�รถล้�งได้และเอ�ม�ใช้
ใหม่ได้อีกหล�ยคร้ัง ถ้วยนำ�้เต้�นับเป็นของขวัญท่ีผู้เข้�ร่วมง�นล้วนช่ืนชมและเป็นโอก�สท่ีดีท่ีเอ้ือให้
ผู้จัดง�นส�ม�รถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้�ร่วมประชุม



การดำาเนินการจัดงานที่ยั่งยืน38

วัสดุท่ีย่ังยืน: อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีทำ�ข้ึนหรือท่ีซ้ือม�เพ่ือใช้ในง�น เช่น ของขวัญ กระเป๋� ป้�ย ของตกแต่ง 
ป้�ยและสัญลักษณ์ต่�งๆ ควรใช้วัสดุท่ีย่ังยืนผลิต เช่น วัสดุออร์แกนิค วัสดุทนท�นท่ีรีไซเคิลได้ เป็นวัสดุท่ี
ส�ม�รถห�ได้ในท้องถ่ินและส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้  สินค้�ในพ้ืนท่ีจ�กโครงก�รเพ่ือสังคมก็เป็นอีก
หน่ึงท�งเลือกสำ�หรับผู้จัดง�น ผู้จัดง�นควรให้คว�มสำ�คัญกับคว�มย่ังยืนของผลิตภัณฑ์โดยกระด�ษโน้ต
เล็กๆ อธิบ�ยท่ีม�ของผลิตภัณฑ์กำ�กับไว้ ซ่ึงจะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นตระหนักว่�ง�นน้ีเป็นง�นท่ีถูกจัดอย่�ง
ย่ังยืน อีกท้ังยังเป็นก�รสร้�งคว�มคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม

ข้อควรคิด

ในกรณีท่ีจำ�เป็นต้องแจกของชำ�ร่วยหรือของขวัญ อ�จจะด้วยเหตุผลท�งวัฒนธรรม หรือก�รเมือง 
หรือเพ่ือเพ่ิมประสบก�รณ์ท่ีดีให้แก่ผู้เข้�ร่วมง�น ผู้จัดง�นต้องม่ันใจว่�ของท่ีระลึกน้ันมีประโยชน์ นำ�
กลับม�ใช้ได้หรือมีคุณค่�และควรหลีกเล่ียงก�รใส่วันท่ีหรือช่ือง�นท่ีเฉพ�ะเจ�ะจง เผ่ือว่�ในอน�คตผู้
ร่วมง�นจะนำ�ของท่ีระลึกน้ีกลับม�ใช้อีกในง�นคร้ังต่อไป ผู้จัดง�นอ�จจะจัดมุมถ่�ยรูปท่ีมีสัญลักษณ์ 
(icon) ฉ�กหลัง (backdrop) หรือพ้ืนหลังท่ีระบุช่ือง�นและวันจัดง�นซ่ึงทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถ
เก็บคว�มทรงจำ�ของง�นด้วยตัวเอง แทนก�รให้ของท่ีระลึก

ตัวอย่าง: การให้ต้นไม้แทนของขวัญ

ต้ังแต่กันย�ยน ปี ค.ศ. 2009 สำ�นักง�นสหภ�พยุโรปของภูมิภ�คสตอล์คโฮล์ม (Stockholm 
Region EU)  ในเมืองบรัสเซลล์ ประเทศเบลเย่ียม มีท่ีทำ�ก�รอยู่ในอ�ค�รท่ีได้รับก�รปรับปรุงให้
เป็นอ�ค�รประหยัดพลังง�นต�มม�ตรฐ�นอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีก�รปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่และมีก�รใช้วัสดุ
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เม่ือมีก�รจัดง�นในห้องประชุม แทนท่ีผู้เข้�ร่วมประชุมจะได้ของท่ีระลึก
ต�มท่ีเคยปฏิบัติม� ผู้เข้�ร่วมประชุมจะพบกระด�ษว�งบนเก้�อ้ีพร้อมข้อคว�ม “คุณได้ปลูกต้นไม้ 1 
ต้น” จัดก�รโดยสำ�นักง�นสหภ�พยุโรปของภูมิภ�คสตอล์คโฮล์ม
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ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่: วัสดุจ�กง�นอ่ืนๆ เช่น ป้�ย โครงสร้�งคูห� ควรถูกนำ�ม�ใช้ซ้ำ�ให้ม�กท่ีสุดเท่�ท่ีจะ
ทำ�ได้ รวมถึงถูกส่งต่อในง�นอ่ืนใช้ในคร้ังต่อไปด้วย ไม่ว่�จะเก็บไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ต�ม เช่น ป้�ยเก่�
ถูกนำ�ม�ทำ�เป็นกระเป๋�หรือป้�ยช่ือ หรือใช้ในง�นคร้ังต่อไปหรือส่งให้ง�นอ่ืนใช้ เช่น โครงสร้�งคูห�ส�ม�รถ
ใช้ได้หล�ยปี หรือป้�ยเก่� ซ่ึงส�ม�รถนำ�ม�ทำ�เป็นกระเป๋�หรือป้�ยช่ือ

การประชุมแบบปราศจากกระดาษหรือใช้กระดาษอย่างชาญฉลาด 
(paper-less or paper-smart)

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีคำาตอบท่ีแน่ชัดว่าการประชุมแบบ “ปราศจากกระดาษ” (paperless) และ
ใช้เทคโนโลยีช่วยจะส่งผลท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม รายงานจาก Print City สมาคมผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย
เคร่ืองพิมพ์ กล่าวว่า 

มีการประมาณการไว้ว่าศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตต่างๆ มีส่วนรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 1% ซ่ึงเป็นสัดส่วนถึงหน่ึงในส่ีของก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด 4% ท่ีถูกปล่อยจากอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างอิงจาก Gartner) ตัวเลขร้อยละน้ีอาจจะสูงกว่าน้ี เน่ืองจากรายงานของ
รัฐบาลเยอรมันประมาณการว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไปถึง 10.5% 
ในปี ค.ศ. 2007 ในอนาคตท่ีย่ังยืนน้ัน ท้ังกระดาษและส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างมีจุดแข็งท่ีต่างกัน ความ
เข้าใจผิดท่ีว่าส่ืออิเลคทรอนิคส์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าส่ือส่ิงพิมพ์น้ันทำาให้เกิดความสับสน 
คำาถามท่ีเราควรถาม คือ ส่ือท้ังสองแบบจะสามารถทำางานร่วมกันเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ด้วยกันได้อย่างไร อินเตอร์เน็ตจะเป็นส่วนสำาคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ  ดังน้ัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาของเทคโนโลยีเท่าน้ันท่ีจะเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของอินเตอร์เน็ต แต่ส่ิงท่ีสำาคัญกว่า คือ เราใช้ส่ืออย่างไร

อุตสาหกรรมกระดาษและเย่ือกระดาษเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีใช้พลังงานทดแทนและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนตำา่ท่ีสุดของโลก ประมาณ 50% ของพลังงานหลักท่ีใช้หรือเช้ือเพลิงท่ีซ้ือมาเผ่ือ ในการผลิต
กระดาษให้ยุโรปและอเมริกามาจากแหล่งพลังงานทดแทนท่ีไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ผลิตท่ีโรงงานเลย ในขณะท่ีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ยังใช้พลังงานจากฟอสซิลอยู่

การรีไซเคิลจะมีผลกระทบท่ีสำาคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน อุตสาหกรรม
กระดาษเป็นผู้นำาทางด้านรีไซเคิลในยุโรป ซ่ึงมากกว่า 50% ของวัตถุดิบการผลิตกระดาษมาจากวัสดุ
ท่ีนำากลับมาผลิตซ้ำาใหม่อีกคร้ัง

สามารถอ่านรายงานฉบับเต็ม ได้ท่ี printcity.dyndns.org/OTHER/shop/prod-
ucts/2011_03_31_PrintCity_Carbon_Footprint_Energy_EN.pdf 

ในขณะท่ีมีจำานวนงานวิจัยเพ่ิมข้ึนท่ีกำาลังศึกษาถึงกระบวนการท่ีส่งผลต่อการปล่อยก๊าซน้อยท่ีสุด
อยู่น้ัน ขอแนะนำาวิธีการ ‘การใช้กระดาษอย่างชาญฉลาด (paper-smart)’ ตามรายการ 6.4               
การส่ือสารและวัสดุสำาหรับการจัดงาน
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3.3.5  การขนส่งและการเดินทางในพื้นที่

หมายเหตุ: การเดินทางระยะไกลอยู่ในบทท่ี 4

ในก�รจัดง�นแต่ละคร้ัง ผู้เข้�ร่วมง�นมีโอก�สเดินท�งหล�ยคร้ังภ�ยในภูมิภ�คหรือในเมืองน้ันๆ  แม้ว่�จะ
ไม่ไกลเท่�ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศ แต่ระยะท�งก�รเดินท�งภ�ยในพ้ืนท่ีและรูปแบบขนส่งส�ธ�รณะท่ี
ใช้ ล้วนส่งผลกระทบต่อก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และก�รเกิดมลพิษท�งอ�ก�ศจ�กย�นพ�หนะท่ี
ใช้เคร่ืองยนต์  ผู้จัดง�นจึงควรให้คว�มสนใจในเร่ืองดังกล่�วน้ี เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเกิด
จ�กก�รเดินท�ง

สถานท่ี: ระยะท�งและคว�มเข้�ถึงง่�ยของสถ�นท่ีสำ�คัญท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดง�น ได้แก่ สถ�นท่ีจัดง�น 
ท่ีพักใจกล�งเมือง และก�รเดินท�ง ควรจะเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะช่วยลดระยะเวล�เดินท�งให้ส้ันลง ในประเทศ
ท่ีไม่มีระบบขนส่งมวลชน ผู้จดง�นต้องม่ันใจว่�มีบริก�รก�รใช้รถหรือรถโดยส�รร่วมกัน และถ้�เป็นไปได้
ควรเลือกใช้รถไฮบริด 

การส่ือสารข้อมูลถึงผู้เข้าร่วมงาน: ผู้เข้�ร่วมง�นควรใช้ก�รเดิน ข่ีจักรย�น หรือใช้รถส�ธ�รณะ ท้ังน้ี ต้อง
คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในท้องถ่ินน้ันด้วย ผู้จัดง�นควรส่งเสริมให้ผู้เข้�ร่วมง�นใช้รถขนส่งส�ธ�รณะ ดังน้ันท่ี
จุดลงทะเบียนจึงควรมีก�รแจกแผนท่ี ต�ร�งก�รเดินรถ คำ�แนะนำ�ก�รเดินท�งท่ีชัดเจนหรือแม้กระท่ังแจก
บัตรเดินท�งรถส�ธ�รณะจ�กสถ�นท่ีจัดง�นไปยังท่ีพัก เช่น ด้�นหลังป้�ยช่ือ ก�รปรับเปล่ียนต�ร�งกิจกรรม
ในง�น และเวล�ก�รจัดง�นเพ่ือให้สอดคล้องกับเวล�เดินรถถึงสถ�นท่ีจัดง�น ก็เป็นข้อควรพิจ�รณ�

ตัวอย่าง: เดินทางรอบกรุงบรัสเซลล์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ก�รประชุม ICLEI European Convention 2011 “Cities in Europe 2020”ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงบรัส
เซลล์ มีก�รจัดก�รประชุมในช่วงเวล�เดียวกันต�มสำ�นักง�นของสม�ชิก ICLEI ท่ัวกรุงบรัสเซลล์  นับ
เป็นโอก�สท่ีทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้ทำ�คว�มรู้จักกรุงบรัสเซลล์ม�กข้ึนและทำ�ให้รู้ว่�ทำ�ไมบรัสเซลล์
จึงได้รับสมญ�ว่� เมืองหลวงของยุโรป (European capital)  สำ�นักง�นต่�งๆท่ีเป็นเจ้�ภ�พร่วม
จะต้องตรวจสอบและยืนยันว่�สำ�นักง�นน้ันเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีก�รจัดเล้ียงท่ีย่ังยืน ต�ม
ม�ตรฐ�นคว�มย่ังยืนท่ีกำ�หนดไว้ ท่ีว่�ก�รกรุงบรัสเซลล์ได้อภินันทน�ก�รผู้เข้�ร่วมง�นทุกคนด้วย
บัตรรถขนส่งส�ธ�รณะเป็นเวล�ส�มวัน ผู้จัดง�นได้จัดเตรียมคำ�แนะนำ�ก�รเดินท�งอย่�งละเอียด 
อันประกอบด้วยแผนท่ีขน�ดเล็ก ข้อมูลเก่ียวกับระบบขนส่งส�ธ�รณะ และรูปภ�พของอ�ค�ร
สำ�นักง�นเจ้�ภ�พ เพ่ือให้ผู้เข้�ร่วมง�นทุกคนมีคว�มสะดวกในก�รใช้ระบบขนส่งมวลชนเดินท�ง 
และหลีกเล่ียงก�รใช้รถรับจ้�งส�ธ�รณะ เป็นท่ีน่�ภูมิใจว่�ผู้เข้�ร่วมง�นได้ตอบรับแนวคิดน้ีอย่�งดี 
และพวกเข�เลือกเดินท�งเป็นกลุ่มหรือใช้รถส�ธ�รณะ
http://convention2011.iclei-europe.org/ 
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3.3.6  งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

ง�นแสดงสินค้�ที่จัดเชื่อมโยงกับง�นอีเวนท์สร้�งก�รรับรู้ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้อย่�งดีเยี่ยมและก่อให้เกิด
ขยะของเสียเป็นจำ�นวนมห�ศ�ล เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้จัดง�นจึงต้องให้คว�มสนใจ
ในประเด็นเหล่�นี้
 
วัสดุ: ส่งเสริมให้ผู้แสดงสินค้� (exhibitor) แจกของและสิ่งพิมพ์ให้น้อยที่สุด และใช้วัสดุที่ผลิตอย่�ง
ยั่งยืนม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ โดยส�ม�รถดูแนวท�งในหัวข้อก�รสื่อส�รและวัสดุสำ�หรับก�รจัดง�น และ
ผู้จัดง�นควรให้แนวท�งก�รปฏิบัติกับผู้แสดงสินค้�และนิทรรศก�ร ในส่วนของจำ�นวนวัสดุหรือสินค้� 
ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�จัดแสดงในแต่ละคูห� เช่น ก�รประชุม UNFCCC COP จำ�กัดก�รว�งสินค้�ไม่ให้เกิน
หนึ่งคิวบิคเมตรต่อผู้แสดงสินค้� 1 ร�ย ส่งเสริมให้มีก�รใช้โครงสร้�งท่ีนำ�กลับใช้ได้ เช่น โครงสร้�งคูห� 
เฟอร์นิเจอร์ ขอให้ก�รออกแบบและก�รก่อสร้�งคูห�ติดตั้งง่�ย รื้อถอนง่�ยและใช้ซ้ำ�ได้ แทนที่จะใช้แบบ
ที่ออกม�โดยเฉพ�ะและใช้ได้เพียงครั้งเดียว นอกจ�กนี้ควรส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยก�รที่ผู้เข้�
ร่วมง�นส�ม�รถใช้ยูเอสบีคัดลอกเอกส�รจ�กผู้จัดแสดงง�นได้โดยตรง และควรใช้พรมเก่�  ด้วยระบบ
ใหม่ที่พรมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนเล็ก ทำ�ให้ก�รเปลี่ยนง่�ยข้ึน  ส�ม�รถเปลี่ยนเฉพ�ะจุดท่ีเสียห�ยโดยไม่
ต้องเปลี่ยนพรมทั้งผืน

การประหยัดพลังงาน: ส่งเสริมให้ผู้แสดงสินค้�หลีกเลี่ยงแบบคูห�ที่ต้องใช้พลังง�นสูงหรือก�รใช้ไฟม�ก
เกินคว�มจำ�เป็น ผู้จัดง�นควรมีม�ตรก�รประหยัดพลังง�นและบังคับใช้ต�มคว�มเหม�ะสม

การจัดการขยะของเสีย: ก�รจัดแสดงสินค้�และนิทรรศก�รแต่ละครั้ง ทำ�ให้เกิดขยะของเสียจำ�นวน
มห�ศ�ล ซึ่งม�จ�กบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในก�รแสดงสินค้� วัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�งคูห� รวมไปถึงวัสดุและ
พรมที่ไม่ใช้แล้ว ผู้จัดง�นต้องกำ�หนดให้ผู้แสดงสินค้�ปฏิบัติต�มระเบียบท่ีว่�ด้วยก�รท้ิงขยะต�มระบบ
ก�รเก็บขยะของท้องถิ่นอย่�งเคร่งครัด รวมถึงแจ้งให้ชัดเจนด้วยว่�ผู้เเสดงสินค้�ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย
อันเกิดจ�กก�รกำ�จัดสิ่งพิมพ์และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือจ่�ยค่�ปรับสำ�หรับสิ่งของที่ทิ้งไว้ ณ สถ�นที่จัดง�น
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ตัวอย่าง: การประชุม ICLEI WORLD CONGRESS 2009 

กับการลดขยะของเสีย 

• ระบบก�รเก็บขยะย่อยสล�ยและรีไซเคิลขยะท่ีสถ�นท่ีจัดง�น Shaw Conference Center มี  
   ส่วนช่วยกำ�จัดขยะของง�น ICLEI World Congress โดยท่ี 68% ของขยะท่ีเกิดข้ึน ได้ถูกกำ�จัด
   ก่อนท่ีจะนำ�ไปท้ิงท่ีสถ�นท่ีฝังกลบของเมืองเอ็ดมันตัน (Edmonton) 
• เม่ือประเมินจำ�นวนขยะท่ีเกิดข้ึน ผู้แสดงสินค้�ได้ผลิตขยะในอัตร�เกือบ 10% และผู้แสดงสินค้�
    ร�ยใหญ่ท่ีสุด มีขยะม�กถึง 104.5 กิโลกรัม!
• 80% ของผู้เข้�ประชุมช่วยลดปริม�ณขยะฝังกลบโดยไม่ด่ืมนำ�้ขวดระหว่�งก�รประชุม 
• มีก�รนำ�ป้�ยช่ือผู้เข้�ร่วมง�นกลับม�ใช้ใหม่หลังจบก�รประชุม
ICLEI World Congress 2009, ECO Report Card

ข้อควรคิด

ผู้จัดง�นควรแจ้งให้ผู้แสดงสินค้�รู้ล่วงหน้�ถึงกลยุทธ์คว�มย่ังยืนของง�นและวิธีท่ีพวกเข�จะส�ม�รถ
ช่วยลดผลกระทบได้ ในคู่มือก�รร่วมแสดงสินค้� ควรมีข้อคว�มท่ีระบุถึงแนวท�งก�รปฏิบัติเพ่ือ
คว�มย่ังยืนหรือมีก�รให้โบนัสหรือส่วนลดสำ�หรับผู้แสดงสินค้�ท่ีปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด

ตัวอย่าง: การให้ต้นไม้แทนของขวัญ

ในง�น Climate Change COP17  ซ่ึงจัดท่ีเมืองเดอร์เบิน (Durban) ประเทศแอฟริก�ใต้ เมืองเคป
ท�วน์ได้แสดงปณิธ�นท่ีมุ่งม่ันต่อคว�มย่ังยืนโดยจัดพ้ืนท่ีแสดง Climate Smart Pavilion ในง�น 
และได้สร้�งคว�มประทับใจให้ผู้เข้�ร่วมง�นจนได้รับร�งวัลชนะเลิศในส�ข� “green design” และ 
“best overall stand”

พ�วิเลียนถูกสร้�งข้ึนจ�กลังนมท่ีก่อข้ึนเป็นรูปของภูเข�ช่ือดัง Table Mountain ของเมืองเคป
ท�วน์และประกอบด้วยก�รใช้แสงสี  เพ่ือให้เกิดคว�มเช่ือมโยงระหว่�งเมืองเคปท�วน์และโครงก�ร
ต่�งๆ ท่ีกำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่

นอกจ�กน้ี  ยังมีกังหันลมบนหลังค�และแผงพลังง�นแสงอ�ทิตย์ท่ีส�ม�รถให้พลังง�นท้ังพ�วิเลียน
และส่งพลังง�นท่ีเหลือให้เมืองเดอร์เบิน โครงสร้�งน้ีถูกสร้�งข้ึนม�เพ่ือใช้ประโยชน์จ�กศักยภ�พ
ของพลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์และลม ปรับให้อุณหภูมิด้�นในเย็นโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองปรับอ�ก�ศ 
ภ�ยในตกแต่งด้วยท่ีน่ังและโคมไฟจ�กกระด�ษรีไซเคิลท่ีส่ือถึงแนวคิดก�รลด ก�รใช้ซำ�้ และก�รนำ�
กลับม�ใช้ใหม่ พร้อมด้วยก�รใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดประหยัดพลังง�น นำ�้ฝนท่ีกรอง
ด้วยวิธีธรรมช�ติจ�กระบบก�รกรองและระบบก�รทำ�คว�มร้อน/คว�มเย็นด้วยพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
ถูกนำ�ม�ทำ�เป็นช�ม้ินต์ให้ผู้เข้�ชมง�นได้บริโภค

พ�วิเลียนน้ีออกแบบโดยช�วเคปท�วน์ คือ Stephen Lamb (บริษัท Touching the Earth 
Lightly http://touchingtheearthlightly.com/home/default.asp) สร้�งโดยแรงง�นท้องถ่ิน
และเป็นก�รสร้�งง�นให้กลุ่มคนว่�งง�น

ก�รตล�ดแบบย่ังยืนและก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รหล�กหล�ยหัวข้อได้จัดข้ึนเพ่ือสร้�งก�รรับรู้ให้แก่
ผู้เข้�ชมง�น หัวข้อก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รท่ีจัดข้ึน รวมถึงก�รทำ�เฟอร์นิเจอร์จ�กพล�สติกท่ีถูกนำ�
กลับม�ใช้ใหม่ ก�รสัมมน�แลกเปล่ียนถึงวิธีท่ีทำ�ให้วิถีชีวิตประจำ�วันเป็นสีเขียว  ก�รกักเก็บนำ�้ฝนท่ี
บ้�นและก�รคำ�นวณปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกพร้อมวิธีก�รลดก๊�ซเรือนกระจก
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ตัวอย่าง: การจัดงานแสดงสินค้าอย่างย่ังยืน

ในง�นประชุม European Sustainable Cities and Towns Conference ปี ค.ศ. 2010 ท่ีร่วม
จัดโดย ICLEI ท่ีเมืองดันเคิร์ก ประเทศฝร่ังเศส ผู้เข้�ร่วมง�นกว่� 1,800 คน ได้มีโอก�สเข้�ชมง�น
แสดงสินค้�แบบย่ังยืน โดยวัตถุดิบท้ังหมดท่ีใช้ตกแต่งและทำ�ป้�ยล้วนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผ้�ใบ
ผลิตจ�กเส้นใยของต้นไม้ท้องถ่ิน เฟอร์นิเจอร์ทำ�ม�จ�กกล่องกระด�ษและประดับสถ�นท่ีด้วยต้นไม้
ในพ้ืนท่ีท้องถ่ิน ซ่ึงหลังจ�กจบง�น บริษัทในพ้ืนท่ีได้นำ�ต้นไม้ไปปลูกต่อ ทุกคูห�มีจอ LCD เพ่ือให้ผู้
แสดงสินค้�นำ�เสนอองค์กรและสินค้�และฉ�ยวิดีโอโดยไม่ต้องใช้กระด�ษ
http://www.dunkerque2010.org/en/greening-of-the-event/index.html 
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4 การจัดงานที่เป็นกลางและเป็นมิตร

  ต่อสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลในบทนี้เกี่ยวข้องกับก�รจัดง�นที่เป็นมิตรต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศและก�รจัดง�นที่มีก�ร
ชดเชยค�ร์บอน คำ�แนะนำ�เหล่�นี้พัฒน�จ�กแนวท�งปฏิบัติที่ใช้ในองค์ก�รสหประช�ช�ติ 
(UN) ซึ่งไม่ได้เป็นก�รกำ�หนดบังคับใช้ข้อปฏิบัติทั้งหมดแต่เป็นก�รแนะแนวท�งในก�ร
ปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพ�ะในหน่วยง�นต่�งๆ ในองค์ก�รสหประช�ช�ติสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
ส�ม�รถอ่�นได้ใน Green Meeting Guide 2009 (หน้� 31-38 หมวด D คว�มเป็นกล�ง
ของสภ�พภูมิอ�ก�ศในก�รจัดก�รประชุม)

4.1 สภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางคืออะไร (Climate Neutrality)

ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศและผลกระทบที่ต�มม�ได้นำ�ไปสู่พันธะร่วมกันในก�ร
จัดก�รปัญห� เพื่อลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกม�จนกระทั่งมีก�รจัดกิจกรรม
ชดเชยค�ร์บอนในที่สุด สภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเป็นกล�ง หรือก�รชดเชยค�ร์บอนนับเป็นกลไก
ก�รตล�ดที่เกิดขึ้นโดยเจตน� ซึ่งมีจุดประสงค์ในก�รสนับสนุนให้หน่วยง�นต่�งๆ มีก�ร
ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์จ�กก�รจัดกิจกรรมในช่วงเวล�หนึ่งหรือจ�ก
ก�รจัดง�น กลไกก�รตล�ดดังกล่�วประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ซึ่งผลลัพธ์ที่ค�ดหวังไว้
คือก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

4
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ข้ันตอนท่ี 1: จัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting)

จัดเตรียมร�ยก�รบัญชีก�รปล่อยก๊�ซหรือทำ�ก�รประเมินปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก
ท่ีถูกปล่อยออกม�จ�กก�รจัดง�น หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

ข้ันตอนท่ี 2: ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยท่ีสุด 

(Minimise GHG Emission)

ใช้ทุกม�ตรก�รท่ีเหม�ะสมในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

ข้ันตอนท่ี 3: ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Offset your GHG emissions)

จัดซ้ือกิจกรรมชดเชยค�ร์บอนท่ีมีคุณภ�พเพ่ือใช้ในก�รชดเชยก�รปล่อยก๊�ซท่ีเหลือ
อยู่แม้ก�รทำ�ต�มข้อแนะนำ�เพ่ือคว�มย่ังยืนท่ีได้กล่�วไปในบทท่ีผ่�นๆ ม� จะนำ�ไปสู่
ก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกผลิตข้ึนจ�กก�รจัดง�นต่�งๆ แต่ก็ไม่ส�ม�รถหลีก
เล่ียงก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้อย่�งสมบูรณ์  ด้วยเหตุน้ีจึงต้องทำ�ก�ร “ชดเชย” 
ก๊�ซเรือนกระจกท่ีตกค้�งอยู่

ก�รชดเชยค�ร์บอนมีพ้ืนฐ�นม�จ�กข้อเท็จจริงท่ีว่� ก๊�ซเรือนกระจกส่งผลกระทบไปยังท่ัวโลก ไม่ใช่เพียง
แต่เฉพ�ะท้องถ่ินท่ีจัดง�นเท่�น้ัน ดังน้ันม�ตรก�รก�รลดก๊�ซเรือนกระจกท่ีจัดทำ�ข้ึนต�มส่วนต่�งๆ ของโลก
ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท�งสภ�พอ�ก�ศท่ีคล้�ยคลึงกัน องค์กรหน่ึงส�ม�รถสนับสนุนด้�นก�รเงิน
ให้กับแนวคิดริเร่ิมในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กท่ีอ่ืนเพ่ือชดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีไม่
ส�ม�รถเล่ียงได้ อย่�งไรก็ดีก�รชดเชยค�ร์บอนควรเกิดข้ึนหลังจ�กองค์กรได้พย�ย�มอย่�งเต็มท่ีแล้วในก�ร
ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก เพ่ือไม่ให้เกิดข้อกล่�วห�ท่ีว่�เป็นแค่ “ก�รฟอกเขียว (Green Washing)” 
เท่�น้ัน

ความเป็นกลางของสภาพภูมิอากาศ(Climate Neutrality) 
= การปล่อยก๊าซก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)

= การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline GHG Emissions) 
– การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกมา (GHG Emission Reductions)

– การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsets)

 
ในก�รนำ�หลักดังกล่�วไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดง�นท่ีมีคว�มเป็นกล�งท�งค�ร์บอนจำ�เป็นต้องทำ�
ต�มหลักก�ร ดังน้ี
• กำ�หนดขอบเขตร�ยก�รบัญชีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของก�รจัดง�นน้ันๆ
• จัดเตรียมร�ยก�รบัญชีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกหรือทำ�ก�รประเมินแหล่งกำ�เนิดก๊�ซเรือนกระจก
 ภ�ยใต้ขอบเขตร�ยก�รบัญชีก๊�ซเรือนกระจกของก�รจัดง�น
• ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกให้ม�กท่ีสุดเท่�ท่ีจะส�ม�รถทำ�ได้
• ชดเชยยอดคงเหลือของก�รปล่อยก๊�ซเพ่ือให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ก�รท่ี  
 ง�นๆ หน่ึงจะถูกมองว่�เป็นง�นท่ีเป็นมิตรต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศหรือผลิตก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ตำ�่
 เม่ือทุกแหล่งกำ�เนิดก๊�ซเรือนกระจกท่ีมีก�รบันทึกไว้ในขอบเขตร�ยก�รบัญชีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  
 ไม่เพียงพอต่อก�รประเมิน
• ไม่ส�ม�รถลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกประเมินไว้ได้อย่�งพอเพียงต�มม�ตรก�รก�รลดก�รปล่อย  
 ก๊�ซและยอดคงเหลือของก๊�ซเรือนกระจกได้รับก�รชดเชยอย่�งสมบูรณ์

รายการบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

(GHG Accounting)

มาตรการการลดปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก 

(GHG Reduction 

Measures)

การชดเชยการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกท่ีตกค้าง 

(Offset Remaining 

Emissions)
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4.2  การตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก�รอ้�งว่�ก�รจัดง�นหน่ึงมีคว�มเป็นกล�งต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศ จำ�ต้องมีก�รวัดก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อย
ออกม�อย่�งชัดเจน ซ่ึงเป็นไปต�มก�รทำ�ร�ยก�รบัญชีและม�ตรฐ�นส�กลของก�รทำ�ร�ยง�น

4.2.1  หลักการของการทำารายการบัญชีก๊าซเรือนกระจก

มีความสมเหตุสมผล: ส�ม�รถรับรองว่�ร�ยก�รบัญชีก๊�ซเรือนกระจกสะท้อนให้เห็นก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกจ�กก�รจัดง�นอย่�งเหม�ะสมและยังช่วยกระบวนก�รตัดสินของผู้ใช้อีกด้วย

มีความสมบูรณ์: ทำ�ก�รบันทึกและร�ยง�นแหล่งกำ�เนิดก๊�ซเรือนกระจกจ�กทุกๆ แหล่ง รวมถึงกิจกรรม
ต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนในขอบเขตของร�ยก�รบัญชีท่ีเลือกไว้ มีก�รเปิดเผยข้อยกเว้นต่�งๆ พร้อมให้เหตุผลกำ�กับ

มีความคงท่ี: ใช้หลักก�รเดียวกันตลอดเวล�เพ่ือให้ก�รเปรียบเทียบก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเป็นไปได้
อย่�งมีประโยชน์   

มีความโปร่งใส: อ้�งถึงปัญห�ทุกๆ ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนต�มคว�มเป็นจริงโดยให้มีคว�มสอดคล้องกัน ซ่ึงอ้�งอิง
จ�กประวัติก�รตรวจสอบบัญชีท่ีชัดเจนเปิดเผยข้อสมมติฐ�นท่ีสำ�คัญและจัดทำ�ก�รอ้�งอิงท่ีเหม�ะสมให้
กับหลักก�รทำ�ร�ยก�รบัญชีวิธีก�รคำ�นวณ และแหล่งข้อมูลท่ีใช้ มีก�รจัดเก็บข้อมูลก�รเปล่ียนแปลงของ
ขอบเขตร�ยก�รบัญชี วิธีท่ีใช้ ข้อมูล หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

มีความแม่นยำา: ส�ม�รถรับรองว่�ปริม�ณของก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกม�ตรงต�มคว�มเป็นจริง
อย่�งท่ีส�ม�รถพิสูจน์ได้ และกำ�จัดคว�มคลุมเครือต่�งๆ ออกไปเท่�ท่ีปฏิบัติได้ โดยก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูก
ปล่อยออกม�น้ันควรมีปริม�ณไม่ม�กหรือน้อยไปกว่�ปริม�ณท่ีแท้จริงท่ีปล่อยออกม�ข้อมูลท่ีแม่นยำ�น้ันจะ
ทำ�ให้ร�ยง�นมีคว�มถูกต้องและผู้ใช้จะส�ม�รถนำ�ไปประกอบก�รตัดสินใจได้ด้วยคว�มเช่ือม่ัน
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4.2.2 หลักการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

วิธีก�รท่ัวไปท่ีใช้ คือ

มวลของก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกมา เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณหลายตัน = อัตรา
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น จำานวนไฟฟ้าท่ีถูกบริโภคในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง x ปัจจัยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เช่น ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/หน่วยของจำานวนไฟฟ้าท่ีใช้ในหน่วยกิโลวัตต์
ช่ัวโมง

ก�รประเมินก�รปล่อยก๊�ซแต่ละตัวจะถูกคูณกับค่�ศักยภ�พในก�รทำ�ให้เกิดภ�วะโลกร้อน (Global 
Warming Potential -GWP) เพ่ือสร้�งหน่วยท่ีใช้เปรียบเทียบร่วมกันได้ของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 
คือ ค่�ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� (CO2 equivalent) ปริม�ณกิโลกรัมKg หรือเมตริกตันของค่�
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� (CO2eq) ของก๊�ซมีเทน (CH4) ผลกระทบต่อสภ�พอ�ก�ศท้ังหมดจ�กก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจะถูกวัดเป็นค่�ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� (CO2 equivalent) ในก�รปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจกจ�กแต่ละแหล่งแต่ละประเภท ค่�ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ของก๊�ซเรือนกระจกทุกๆ ตัวท่ี
เก่ียวข้องจะถูกนำ�ม�รวมเข้�ด้วยกันเพ่ือห�ผลรวมของก๊�ซท่ีถูกปล่อยออกม�ท้ังหมด ตัวอย่�งเช่น กรณีของ
นำ้�มันดีเซลท่ีถูกเผ�ไหม้ในเคร่ืองกำ�เนิดนำ้�มันท่ีใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ให้กับสถ�นท่ีจัดง�น ค่�ก�รปล่อยก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ก๊�ซมีเทน และก๊�ซไนตรัส (N2o) ท่ีออกจ�กจ�ก 
นำ�้มันดีเซลน้ัน ต้องนำ�ม�สรุปรวมกัน เพ่ือห�ปริม�ณก๊�ซท่ีถูกปล่อยออกม�ท้ังหมด

แม้ว่�จะมีคู่มือและเคร่ืองมือท่ีได้รับก�รยอมรับในระดับส�กลท่ีช่วยคำ�นวณห�ค่�ก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูก
ปล่อยออกม�จ�กกิจกรรมหน่ึงกิจกรรม แต่ยังไม่มีวิธีใดท่ีใช้ในก�รห�ค่�ก�รปล่อยก๊�ซจ�กกิจกรรมและก�ร
ดำ�เนินง�นต่�งๆ อันเน่ืองม�จ�กก�รจัดง�นเม่ือคำ�นึงถึงองค์ประกอบต่�งๆ และแหล่งก�รปล่อยก๊�ซจ�ก
ก�รจัดง�น คู่มือและเคร่ืองมือดังกล่�วส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในก�รประเมินปริม�ณก๊�ซท่ีถูกปล่อยม�จ�ก
ก�รจัดง�นหน่ึงๆ

ตัวอย่�งของคู่มือท่ีกล่�วถึง ได้แก่

ก�รร�ยง�นร�ยก�รบัญชีของบริษัท

• Greenhouse Gas Protocol standards and tools http://wwwlghgprotocol.org/
• US Environmental Protection Agency (EPA) Corporate Climate Leadership Guidance    
 http://www.epa.gov/climateleaders/guidance/index.html
• UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) emission 
 calculation methodology) http://www.gov.uk/guidance/measuring-and-reporting-
 environmental-impacts-guidance-for-businesses

ตัวอย่างกิจกรรม:

• ปริมาณเช้ือเพลิง 

 อุปโภคท่ีถูกใช้โดยยาน 

 พาหนะ หรือหม้อไอน้ำา  

 (boiler)

• จำานวนกิโลเมตรท่ีแสดง 

 ระยะทางการเดินทาง 

 ของรถโดยสาร

ปัจจัยการปล่อย 

CO
2

การปล่อย 

CO
2

ปัจจัยการปล่อย 

N2
O

การปล่อย N2O ใน 

CO2eq

ค่า GWP ของ 

N2
O

ปัจจัยการปล่อย 

CH
4

การปล่อย CH2 ใน 

CO2eq

ค่า GWP ของ 

CH
4

ท่ีถูกปล่อยออกมาท้ังหมด
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มาตรฐานการทำารายการท่ีมีพ้ืนฐานจากโครงการและผลิตภัณฑ์

• Greenhouse Gas Protocol standards and tools http://wwwlghgprotocol.org/

• ม�ตรฐ�นของ BSI – ค�ร์บอนฟุตปรินท์สำ�หรับผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint – Publicly 
Available Specification- PAS 2050:2011) – ข้อกำ�หนดท่ีเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน ท่ีผู้ใช้จำ�ต้องปฏิบัติ
ต�มเพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ย และเพ่ือแสดงก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (carbon neu-
trality) http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/How-we-can-help-you/
Professional-Standards-Service/PAS-2050/PAS-2050

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางทางอากาศ

• วิธีก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศขององค์ก�รก�รบินพลเรือน
ระหว่�งประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ซ่ึงมีก�รอธิบ�ยเพ่ิมเติมในช่อง
ด้�นล่�ง http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx

4.2.3  ส่ิงท่ีควรตรวจวัดมีอะไรบ้าง

ขอบเขตของรายการบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ให้คว�มสำ�คัญกับส่ิงท่ีส�ม�รถควบคุมได้: ทำ�ก�รกำ�หนดขอบเขตร�ยก�รบัญชีของก�รจัดง�นหน่ึงๆ รวมไป
ถึงกิจกรรมท่ีปล่อยก๊�ซออกม�ท่ีคุณมีอำ�น�จควบคุม เช่น ก�รควบคุมด้�นก�รปฏิบัติก�ร (operation) หรือ
ด้�นก�รเงิน

มีเหตุผลและมองภ�พรวมให้ออกม�อย่�งถูกต้อง: สร้�งคว�มม่ันใจว่� แหล่งกำ�เนิดหลักของก๊�ซเรือนกระจก
ได้รับก�รตรวจวัดอย่�งเหม�ะสม เช่น ก�รขนส่งระหว่�งประเทศ สำ�หรับแหล่งกำ�เนิดท่ีรองลงม� อ�จใช้ก�ร
ประเมินท่ีใกล้เคียงได้

กรณีฐาน (baseline) และปริมาณจริงของการปล่อยก๊าซ

ก�รลดปริม�ณก๊�ซท่ีปล่อยออกม�ส�ม�รถประเมินได้เม่ือมีก�รเปรียบเทียบปริม�ณจริงท่ีปล่อยออกม�กับ
กรณีฐ�นจึงควรมีก�รประเมินค่�กรณีฐ�นน้ีก่อนก�รจัดง�น และค่�ดังกล่�วควรได้รับก�รอนุมัติจ�กภ�ค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง กรณีฐ�นน้ีเป็นค่�ประเมินก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รจัดง�น ในกรณีท่ีไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีช่วย
ลดปริม�ณก๊�ซท่ีปล่อยออกม�
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4.2.4 แหล่งกำาเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แหล่งกำ�เนิดหลักของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รจัดง�นส�ม�รถจัดประเภทได้ ดังน้ี

• ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศ
• ก�รเดินท�งในพ้ืนท่ี (รวมก�รขนส่งสินค้�และบริก�ร)
• ก�รใช้สถ�นท่ีจัดง�น
• ท่ีพัก

การเดินทางระหว่างประเทศ

ก�รเดินท�งระหว่�งประเทศนับว่�เป็นแหล่งกำ�เนิดใหญ่ท่ีสุดท่ีปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รจัดง�นก�ร
คำ�นวณห�ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รเดินท�งจึงควรมีคว�มแม่นยำ�ม�กท่ีสุด

• สอบถ�มข้อมูลร�ยละเอียดต่�งๆ จ�กผู้เข้�ประชุมให้ได้ม�กท่ีสุดโดยกำ�หนดให้กรอกข้อมูลดังกล่�วลง
ในแบบลงทะเบียน เช่น กำ�หนดก�รเดินท�ง วิธีก�รเดินท�ง ประเภทช้ันโดยส�ร และประเภทของย�น
พ�หนะท่ีใช้ในก�รเดินท�งไปกลับจ�กสถ�นท่ีจัดง�น และระหว่�งวันง�น และจำ�นวนวันท่ีเข้�ร่วมง�น

• คุณยังส�ม�รถคำ�นวณห�ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกได้จ�กจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นท่ีทำ�ก�รลงทะเบียนไว้ ซ่ึง
ควรสอดคล้องกับจำ�นวนบัตรเข้�ง�นหรือป้�ยช่ือท่ีแจกไป และควรรวมไปถึงผู้จัดง�น วิทย�กร ล่�ม ฯลฯ 
อีกด้วย

• หลีกเล่ียงก�รนับรวมและชดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีได้รับก�รชดเชยไปแล้ว เช่น ก�รเดินท�ง
ท�งอ�ก�ศของผู้ร่วมง�นบ�งคนอ�จได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลของประเทศน้ันๆ ซ่ึงได้มีก�รทำ�
ร�ยก�รบัญชีก�รปล่อยก๊�ซพร้อมกับก�รทำ�ก�รชดเชยค�ร์บอนไปด้วย ดังน้ันควรมีก�รตรวจสอบกับผู้
เข้�ร่วมง�นก่อนว่� องค์กร รัฐบ�ล ผู้สนับสนุน หรือ ส�ยก�รบินของเข�มีม�ตรก�รก�รชดเชยค�ร์บอน
ระหว่�งก�รเดินท�งหรือไม่ ก�รทำ�ร�ยก�รบัญชีซ้อนจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีผู้ร่วมง�นเข้�ร่วมอีกง�นประชุม
ท่ีจัดต่อเน่ืองกัน ซ่ึงทำ�ให้มีก�รชดเชยค�ร์บอนจ�กก�รเดินท�งถึงสองคร้ัง

ห�กไม่ส�ม�รถรวบรวมข้อมูลก�รเดินท�งจ�กผู้ร่วมง�นได้ ส�ม�รถสร้�งข้อสันนิษฐ�นข้ึนม�โดยก�รอ้�งอิง
จ�กนโยบ�ยระยะย�วและทำ�ก�รจัดเก็บข้อมูลน้ันอย่�งเหม�ะสม ดังตัวอย่�งเช่น

• รายละเอียดของเส้นทางการเดินทาง – ต้ังข้อสันนิษฐ�นว่�เป็นเท่ียวบินตรง เช่น ในกรณีท่ีไม่ทร�บ
ว่�ผู้เข้�ร่วมง�นเดินท�งม�จ�กเมืองไหนของประเทศหน่ึง ให้สันนิษฐ�นว่�ม�จ�กเมืองหลวงของ                     
ประเทศน้ันๆ 

• วิธีการเดินทาง – ในกรณีท่ีไม่ทร�บข้อมูล ให้สันนิษฐ�นต�มหลักคว�มจริง เช่น เท่ียวบินสำ�หรับก�ร
เดินท�งระหว่�งประเทศ ก�รเดินท�งท�งรถไฟสำ�หรับก�รเดินท�งภ�ยในประเทศ และโดยรถรับจ้�ง
ส�ธ�รณะสำ�หรับก�รเดินท�งในพ้ืนท่ี

• ประเภทช้ันโดยสาร – เร�ส�ม�รถใช้วิธีเดียวกับก�รสันนิษฐ�นวิธีก�รเดินท�ง เช่น จำ�นวนช่ัวโมงท่ีใช้ใน
ก�รเดินท�ง ซ่ึงควรมีก�รพิจ�รณ�ว่�น่�จะเป็นก�รเดินท�งในช้ันโดยส�รแบบช้ันหน่ึงด้วยหรือไม่
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เคร่ืองมือคำานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางทางอากาศโดย ICAO

เคร่ืองมือคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนจ�กก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศโดย ICAO มีรูปแบบก�รใช้ง�น
ง่�ยโดยมีจุดประสงค์ในก�รคำ�นวณก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกขณะเดินท�งท�งอ�ก�ศ ข้อมูล
ท่ีจำ�เป็นต้องใช้มีเพียงรหัส IATA ซ่ึงเป็นพยัญชนะอังกฤษส�มตัวแทนช่ือสน�มบินและประเภทของ
ช้ันโดยส�รเคร่ืองจะคำ�นวณอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลอุตส�หกรรมท่ีถูกต้องท่ีสุดและมีหล�ยปัจจัยท่ี
ต้องนำ�ม�คำ�นวณ เช่น ระยะท�ง แฟ็กเตอร์เปล่ียนหน่วยเช้ือเพลิง (fuel conversion factors)  
ประเภทของเคร่ืองบิน ฯลฯ เคร่ืองคำ�นวณ ICAO จะแสดงก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกม�จ�ก
ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศท้ังหมด และท่ีถูกปล่อยออกม�ในก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศแต่ละคร้ัง ส�ม�รถ
ลองใช้เคร่ืองคำ�นวณน้ีท�งเว็บไซต์ www.icao.int โดยกรอกข้อมูลก�รเดินท�งแต่ละคร้ังและเคร่ือง
จะคำ�นวณผลอย่�งอัตโนมัติ

เคร่ืองคิดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกของ ICAO เป็นเคร่ืองมือท�งก�รขององค์ก�รสหประช�ช�ติใน
ก�รใช้วัดปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศซ่ึงเป็นก�รสนับสนุนแนวคิด
ริเร่ิมขององค์ก�รสหประช�ช�ติในก�รสร้�งคว�มเป็นกล�งท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ ส�ม�รถทำ�ก�ร
ด�วน์โหลดเคร่ืองคำ�นวณในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล ซ่ึงจัดโดยศูนย์กล�งสภ�พอ�ก�ศเป็นกล�งของ
องค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN Climate Neutral focal points)  เพ่ือจะช่วยในก�รประเมินผล
ก�รเดินท�งจำ�นวนม�กในเวล�เดียวกัน โดยด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ
ท่ีย่ังยืน Sustainable United Nations website (www.greeningtheblue.org/)  ซ่ึงไฟล์ถูก
ป้องกันด้วยรหัสผ่�นท่ีศูนย์กลุ่มจัดก�รกับปัญห� (IMG) ขององค์กรสหประช�ช�ติส�ม�รถเข้�ถึงได้
นอกจ�กน้ี ยังมีก�รพัฒน�อินเตอร์เฟสของเคร่ืองมือดังกล่�วให้เหม�ะสมกับศูนย์กล�งด้�น
คว�มเป็นกล�งท�งสภ�วะอ�ก�ศของสหประช�ช�ติ (UN climate neutral focal points) 
(http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx) 
อินเตอร์เฟสท่ีพัฒน�ข้ึนโดยเฉพ�ะเหล่�น้ีช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รรวบรวมข้อมูลก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดจ�กก�รเดินท�ง และยังส�ม�รถทำ�ก�รคำ�นวณก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดจ�กก�ร
เดินท�งด้วยย�นพ�หนะท่ีไม่ได้ใช้เชิงพ�ณิชย์ เช่น ย�นพ�หนะท่ีสหประช�ช�ติเป็นเจ้�ของเอง หรือ
เช่�ซ้ือ ตร�บเท่�ท่ีมีข้อมูลของปริม�ณเช้ือเพลิงท่ีใช้ไป หรือ จุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของก�รเดินท�ง



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน 51

การเดินทางในพ้ืนท่ีจัดงาน

ในก�รคำ�นวณต้องพิจ�รณ�ถึงก�รเดินท�งไปกลับสน�มบินในประเทศต้นท�งของผู้เข้�ร่วมง�น ก�รเดินท�ง
ไปกลับระหว่�งโรงแรมและสถ�นท่ีจัดง�น ห�กไม่มีข้อมูลดังกล่�ว เช่น จ�กแบบก�รลงทะเบียน ให้ประเมิน
ระยะท�งเหล่�น้ีโดยยึดหลักคว�มเป็นจริง  ซ่ึงปกติองค์ก�รสหประช�ช�ติจะประม�ณระยะท�งเป็น 25 
กิโลเมตร ท้ังสองกรณี

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดจ�กก�รเดินท�งโดยพ�หนะในท้องถ่ินมีส�เหตุจ�กก�รเดินท�งไปม�   
ระหว่�งก�รจัดง�น เช่น เดินท�งไปยังอีกท่ีหน่ึง หรือทัศนศึกษ� ก�รขนส่งของบริก�รจัดเล้ียง ผู้แสดงสินค้�
และผู้ให้บริก�รและส่งสินค้�ต่�งๆม�ยังสถ�นท่ีจัดง�น ในกรณีเหล่�น้ีถ้�ไม่มีข้อมูลท่ีแน่ชัด เร�อ�จจะใช้ก�ร
ประเมินแทน

สถานท่ีจัดงาน

แหล่งกำ�เนิดก๊�ซเรือนกระจกท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้สถ�นท่ีจัดง�นมีดังน้ี

• พลังง�นท่ีใช้ในระบบทำ�คว�มร้อนและคว�มเย็น ระบบแสง อุปกรณ์สำ�นักง�น ก�รจัดเตรียมอ�ห�ร   
 ระบบป้ัมนำ�้ ก�รผลิตพลังง�นข้ึนใช้เอง ก�รผลิตนำ�้ร้อน ฯลฯ
• ส�รให้คว�มเย็นสำ�หรับระบบคว�มเย็น
• ขยะของเสียท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รจัดง�น
• ก�รใช้กระด�ษ ฯลฯ

เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง  ควรรวมบริเวณท่ีใช้จัดง�นแสดงสินค้�ในก�รคำ�นวณด้วย ในกรณีท่ีสถ�นท่ีจัดง�นมี
ก�รจัดทำ�ร�ยก�รบัญชีก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกต้อง ควรมีก�รใช้ขัอมูลบัญชีร่วมกันและคำ�นวณโดยก�รนำ�
ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของสถ�นท่ีจัดง�นต่อช่ัวโมงคูณกับจำ�นวนช่ัวโมงของก�รจัดง�น

ท่ีพัก

ผู้เข้�ร่วมง�นทำ�ให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รพักอ�ศัยในเมืองท่ีจัดง�น แหล่งท่ีปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกจะคล้�ยคลึงกับแหล่งของสถ�นท่ีจัดง�น แต่จะมีจำ�นวนน้อยกว่�
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4.3  การบริหารจัดการการชดเชยคาร์บอน

ต�มท่ีได้อธิบ�ยก่อนหน้�น้ี ก�รชดเชยค�ร์บอนควรทำ�ข้ึนหลังจ�กท่ีมีก�รใช้ม�ตรก�รทุกๆ ด้�น ในก�รลด
ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกเท่�น้ัน เพ่ือยืนยันว่�มีก�รลดก๊�ซเรือนกระจกท่ีเก่ียวเน่ืองกับก�รจัดง�นจริง ขอให้
ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ท่ี 3.2 และในร�ยก�รตรวจสอบคู่มือก�รจัดง�นท่ีย่ังยืน (Sustainable Events Guide 
Checklist) โดยเฉพ�ะในหัวข้อ 6.1 (สถ�นท่ีจัดง�น) 6.2 (ท่ีพัก) และ 6.3 (ก�รเดินท�งในพ้ืนท่ี) ปริม�ณ
ก๊�ซเรือนกระจกท่ีหลงเหลืออยู่จะต้องได้รับก�รชดเชยโดยก�รใช้ม�ตรก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีอ่ืน
ก�รชดเชยน้ีส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รจัดซ้ือ กิจกรรมก�รชดเชยค�ร์บอน เม่ือมีก�รจัดห�กิจกรรมดังกล่�ว จะ
ถือว่�เป็นก�รลงทุนในโครงก�รต่�งๆ ท่ีนำ�ไปสู่ก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยม�จ�กท่ีอ่ืน ซ่ึง
ก�รชดเชยน้ีจะไม่ส�ม�รถเกิดข้ึนได้ห�กปร�ศจ�กโครงก�รต่�งๆ เหล่�น้ี  โดยสรุป ก�รลงทุนในโครงก�รท่ี
ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก คือ ก�รชดเชยปริม�ณของก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รจัดง�น

การชดเชยคาร์บอน (มีค่าเท่ากับปริมาณจริงของก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมา) = 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน – การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.3.1  การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการชดเชยคาร์บอน

ในปัจจุบันน้ี องค์ก�รสหประช�ช�ติยังไม่ได้กำ�หนดวิธีก�รในก�รห�เงินทุนสำ�หรับกิจกรรมชดเชยค�ร์บอน 
แต่ละองค์กรจำ�ต้องเป็นผู้จัดห�เงินทุนเอง วิธีก�รท่ีใช้ข้ึนอยู่กับคว�มต้องก�รเฉพ�ะของแต่ละหน่วยง�น ดังน้ี

• ระบบภ�ษีภ�ยในองค์ก�ร: เพ่ือเช่ือมโยงก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจ�กกิจกรรมหน่ึงๆ เข้�กับ
ต้นทุนของกิจกรรมชดเชยค�ร์บอนท่ีจำ�เป็นเพ่ือสร้�งคว�มเป็นกล�งให้ก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออก
ม� ส�ม�รถทำ�กิจกรรม เช่น ก�รคิดค่�ธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติมจ�กร�ค�ต๋ัวเคร่ืองบิน เพ่ือจะนำ�ม�เป็น
ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดกิจกรรมชดเชยค�ร์บอน เช่น UNEP Climate Neutral Fund ก�รจัดห�เงินทุนน้ี
ส�ม�รถรวมอยู่ในงบประม�ณขององค์กรหรืองบประม�ณก�รจัดง�นก็ได้

ตัวอย่าง: กองทุนสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นกลางของ UNEP 

(UNEP Climate Neutral Fund)

โครงก�รส่ิงแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (UNEP) ได้พัฒน�รูปแบบในก�รประเมินและบริห�รงบ
ประม�ณเพ่ือใช้จ่�ยกับกิจกรรมชดเชยค�ร์บอนต่�งๆ  ซ่ึงหน่วยง�นอ่ืนภ�ยใต้องค์ก�รสหประช�ช�ติ
ส�ม�รถยึดถือเป็นต้นแบบได้ทันทีท่ีมีก�รอนุมัติก�รซ้ือบัตรโดยส�รเคร่ืองบินจะมีก�รคำ�นวณห�
ร�ค�ประเมินของกิจกรรมชดเชยค�ร์บอน และแยกไว้เป็นค่�ใช้จ่�ยจ�กงบประม�ณท่ีใช้ในก�รซ้ือ
บัตรโดยส�รน้ัน โดยจะมีก�รคำ�นวณห�ค่�ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รเดิน
ท�งดังกล่�วผ่�นเคร่ืองคิดคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนของ UN/ICAO ซ่ึงปัจจัยในก�รคำ�นวณจะ
รวมเส้นท�งก�รเดินท�งและประเภทของช้ันโดยส�รท่ีแน่ชัดของก�รเดินท�งดังกล่�วด้วย สำ�หรับ
ก�รใช้จ่�ยท่ีใช้ในก�รเดินท�งท่ี UNEP ยังไม่รู้เส้นท�ง เช่น มีก�รเบิกเงินก้อนหน่ึงเพ่ือเดินท�งพัก
ร้อนกลับประเทศ ก�รผลิตก๊�ซเรือนกระจกจะถูกคำ�นวณในอัตร�เฉล่ียเดียวกันกับก�รเดินท�ง
ท�งอ�ก�ศอ่ืนๆ ของ UNEP หลังจ�กน้ันทุกๆ เดือนจะมีก�รโอนเงินต�มจำ�นวนท่ีคำ�นวณได้ไปยัง
กองทุนสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเป็นกล�งทุกๆ เดือน และจะมีก�รใช้ร�ค�ประเมินของกิจกรรมชดเชย
ค�ร์บอน เน่ืองจ�กร�ค�ท่ีแท้จริงของกิจกรรมน้ีจะถูกคำ�นวณก็ต่อเม่ือถึงเวล�จัดซ้ือกิจกรรมชดเชย
ค�ร์บอนประจำ�ปีของปีถัดไป แผนของ UNEP น้ีมีจุดประสงค์เพ่ือเก็บสำ�รองเงินหลังจ�กหักค่�ใช้
จ่�ยไว้ในกองทุน  เพ่ือเตรียมพร้อมกับคว�มผันผวนของร�ค� และเพ่ือใช้ลงทุนในก�รพัฒน�แนวคิด
ริเร่ิมด้�นคว�มย่ังยืนท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คต
http://www.greeningtheblue.org/case-study/uneps-climate-neutral-fund
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• การระดมทุนเพ่ือจัดซ้ือกิจกรรมชดเชยคาร์บอน: ขอให้ผู้บริจ�คหรือผู้สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้
จ่�ยกิจกรรมชดเชยค�ร์บอนโดยช่ือผู้บริจ�คหรือผู้สนับสนุนจะถูกเผยแพร่และเป็นท่ีรับรู้ในง�นโดยท่ัวถึง

• การชดเชยคาร์บอนด้วยความเต็มใจ: กระตุ้นให้ผู้เข้�ร่วมง�นมีส่วนร่วมในก�รชดเชยค�ร์บอนจ�กก�ร
เดินท�งของตนเองและแจ้งข้อมูลน้ันกลับม�ยังผู้จัดง�น  ซ่ึงผู้จัดง�นส�ม�รถเพ่ิมคว�มน่�เช่ือถือของ
กิจกรรมก�รชดเชยค�ร์บอน จ�กข้ันตอนต่�งๆ นับจ�กก�รแนะนำ�ผู้จัดกิจกรรมก�รชดเชยค�ร์บอน
ก�รคิดรวมปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกชดเชยเข้�กับค่�ธรรมเนียมเข้�ง�น ซ่ึงผู้จัดง�นจะเป็นผู้จัดซ้ือ
กิจกรรมก�รชดเชยค�ร์บอนพร้อมแสดงหลักฐ�นก�รชดเชยค�ร์บอนอย่�งไรก็ต�มยังคงเป็นผู้จัดง�นท่ี
ต้องรับผิดชอบก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีคงเหลืออยู่จ�กก�รท่ียังไม่ได้รับก�รชดเชยจ�กผู้เข้�ร่วมง�น

ข้อควรคิด

กลยุทธ์ในก�รเชิญชวนผู้เข้�ร่วมง�นให้มีส่วนร่วมในก�รชดเชยค�ร์บอนจ�กก�รเดินท�งของตน
น้ัน ทำ�ได้โดยก�รรวมค่�ชดเชยเข้�กับค่�ธรรมเนียมเข้�ง�นแต่ก็ควรมีท�งเลือก “ไม่สนใจเข้�ร่วม” 
8 เป็นตัวเลือกหน่ึงให้ผู้ร่วมง�นได้ตัดสินใจ ซ่ึงก�รให้ตัวเลือกจะช่วยกระตุ้นก�รมีส่วนร่วมในก�ร
ชดเชยค�ร์บอนม�กกว่� 50% เม่ือเทียบกับจำ�นวนผู้ท่ีสนใจเข้�ร่วมเพียง 5% ห�กมีแต่ช่องท�งเลือก 
“สนใจเข้�ร่วม” ให้ (อ้�งอิงจ�ก GMIC)

ตัวอย่าง: กระตุ้นการให้ทุนสนับสนุนเพื่องานท่ีย่ังยืน

ในก�รประชุมผู้นำ� 2010 Leader Summit UN Global Compact และ MCI  ได้จัดทำ�ข้อเสนอ
ก�รสนับสนุนก�รจัดง�น (Sponsorship package) โดยเงินท่ีได้จะนำ�ม�ใช้เป็นเงินทุนสำ�หรับก�ร
ทำ�กิจกรรมเพ่ือคว�มย่ังยืนอ่ืนๆ และกิจกรรมก�รชดเชยค�ร์บอน สำ�หรับข้อมูลเพ่ิมเติม ส�ม�รถดู
ได้จ�กร�ยง�น UN Global Compact sustainability report http://www.mci-group.com/~/
media/MCI/Files/MCIPublications/csr_related/MCI_Sustainability_2010_Report.ashx

4.3.2 การจัดหากิจกรรมชดเชย

กลยุทธ์ขององค์ก�รสหประช�ช�ติเพ่ือคว�มเป็นกล�งท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศได้กำ�หนดไว้ว่� “…ก�รตัดสิน
ใจทำ�ก�รชดเชยขององค์ก�รสหประช�ช�ติ […] อย่�งน้อยท่ีสุด ควรเป็นไปต�มระดับท่ีถูกระบุไว้ในกลไก        
เกียวโต (Kyoto mechanism)”  กลไกเกียวโต ประกอบด้วย ม�ตรก�รส�มประก�รท่ีก่อให้เกิด ตล�ด
ค�ร์บอน ได้แก่ กลไลก�รพัฒน�ท่ีสะอ�ด Clean Development Mechanism (CDM) ก�รดำ�เนินก�รร่วม
กัน Joint Implementation (JI) และก�รค้�ข�ยก๊�ซเรือนกระจก (Emissions Trading)

8 สำ�หรับตัวเลือก “ไม่สนใจเข้�ร่วม” ผู้ร่วมง�นต้องระบุว่�เข�ไม่ต้องก�รมีส่วมร่วมในก�รจ�่ยกิจกรรมชดเชยค�ร์บอน 
 ซึ่งได้รวมอยู่ในค่�ธรรมเนียมเข�้ง�นแล้ว สำ�หรับตัวเลือก “สน

9 กลยุทธ์เพื่อคว�มเป็นกล�งท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศขององค์ก�รสหประช�ช�ติ Strategy for a Climate neutral UN(EMG/  
 AM.07/06/Rev.1) ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่  www.unemg.org ใจเข�้ร่วม” จะขอให้ผู้เข้�ร่วมง�นจ่�ยค�่กิจกรรมชดเชย
 เพิ่มเติมไปจ�กค่�ธรรมเนียมเข้�ง�น
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หลักเกณฑ์การชดเชย

กลยุทธ์ดังกล่�วได้กำ�หนดหลักก�รและเกณฑ์ต่�งๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช้ีแนะแนวท�งและท�งเลือกก�ร
ชดเชยค�ร์บอนของสหประช�ช�ติ ดังน้ี

• การเพ่ิมเติม: ก�รชดเชยค�ร์บอนต้องก่อให้เกิดก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีดูเหมือนจะไม่ส�ม�รถ
เกิดข้ึนได้อย่�งแท้จริง

• การตรวจสอบและการรับรอง: ก�รลดก๊�ซเรือนกระจกต้องเกิดข้ึนอย่�งแท้จริงต้องวัดได้และแสดงให้
เห็นได้อย่�งชัดเจน

• ความโปร่งใส: ก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบท่ีเข้�ถึงได้ง่�ยสำ�หรับลูกค้� หรือผู้จัดห�กิจกรรม
ชดเชยค�ร์บอน

• กรอบเวลาและความถาวรย่ังยืน: ควรมีก�รช้ีแจงอย่�งชัดเจนถึงช่วงเวล�ท่ีมีก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือน
กระจก และก�รลดท่ีเกิดข้ึนต้องเป็นไปอย่�งถ�วรและย่ังยืน

• ผลประโยชน์ของก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน ต้องเกิดจ�กกิจกรรมก�รชดเชยดังท่ีกล่�วม�น้ี

• ก�รชดเชยค�ร์บอนท่ีเลือกใช้ ต้องเป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีได้รับก�รยอมรับจ�กรัฐบ�ล

• องค์ก�รต่�งๆ ควรมีเจตน�ท่ีจะแยกก�รจัดซ้ือกิจกรรมชดเชยค�ร์บอนออกจ�กกิจกรรมท่ีจัดทำ�ข้ึนเอง 
หรือท่ีสนับสนุนข้ึนเอง เพ่ือหลีกเล่ียงคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ท่ีอ�จเกิดข้ึน

องค์ก�รต่�งๆ ส�ม�รถปฏิบัติง�นอย่�งเป็นเอกเทศ หรือร่วมมือกัน มีก�รระบุข้อกำ�หนดเพ่ิมเติมท่ีจะ
สะท้อนถึงอำ�น�จเฉพ�ะกิจ ปณิธ�น และเป้�หม�ยของตน จำ�นวนค�ร์บอนเครดิตท่ีแนะนำ�ให้จัดซ้ือน้ัน 
ต้องเป็นก�รลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีได้รับก�รรับรองแล้ว (Certified Emission Reduc-
tions - CERs) โดยผ่�นกลไกก�รพัฒน�ท่ีสะอ�ด (Clean Development Mechanism - CDM) หรือหน่วย
ของก�รลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission Reduction Units - ERUs) ท่ีผ่�นวิธีดำ�เนินก�ร        
ร่วมกัน หรือก�รชดเชยค�ร์บอนใดๆ ก็ต�มท่ีมีคุณภ�พสูงกว่� CERs หรือ ERUs

SUSTAINABILITY
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แหล่งข้อมูลออนไลน์ด้�นล่�งน้ี ส�ม�รถห�ข้อมูลในก�รจัดซ้ือกิจกรรมชดเชยค�ร์บอน
ต�มแหล่งข้อมูลด้�นล่�งน้ี

• Purchasing Carbon Offsets: A Guide for Canadian Consumers 
 http://www.pembina.org/pub/1866

• Suggested Offset Criteria from the Environment Defense Fund
 http://business.edf.org/energy-emissions/carbon-offsets/suggested-offset-criteria

• Guidance from the Environment Protection Agency, Victoria, Australia
 http://www.epa.vic.gov.au/climate-change/carbon-offsets/choosing-an-offset.asp

• Carbon Offset Guide Australia 
 http://www.carbonoffsetguide.com.au/

• A Cosumer’s Guide to Retail Offset Providers
 www.cleanair-coolplanet.org/ConsumersGuidetoCarbonOffsets.pdf

• Carbon Offset Research and Education (CORE) Initiative
 www.co2offesetresearch.org

4.4  งานท่ีส่งเสริมความเป็นกลางของสภาพภูมิอากาศ

  เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้

ก�รดึงผู้เข้�ร่วมง�นให้มีส่วนร่วมในก�รตรวจวัดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
และข้ันตอนก�รชดเชย นับว่�เป็นเคร่ืองมือทรงพลังในก�รสร้�งก�รรับรู้ เน่ืองจ�กมีคว�มเก่ียวข้องกับผู้เข้�
ร่วมง�นโดยตรง เช่น ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยออกม�จ�กก�รเดินท�งของผู้เข้�ร่วมง�นเอง  ควร
ให้ผู้เข้�ร่วมง�นมีส่วนร่วมแม้ว่�จะไม่มีก�รเก็บเงินชดเชยก�รปล่อยค�ร์บอนจ�กผู้เข้�ร่วมง�นก็ต�ม

เพ่ือเป็นก�รพัฒน�ก�รจัดง�นอ�จจะเป็นคว�มคิดท่ีดีท่ีจะนำ�เคร่ืองคำ�นวณปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกม�ใส่ไว้
ในข้ันตอนก�รลงทะเบียนออนไลน์ โดยจะมีก�รคิดปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อยออกม�จ�ก
ก�รเดินท�งของผู้เข้�ร่วมง�นโดยอัตโนมัติจ�กข้อมูลท่ีพวกเข�ได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
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ควรมีก�รแสดงผลลัพธ์เปรียบเทียบก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกให้เห็นเป็นตัวเลข เช่น ก�รเดินท�งโดยท่ีน่ัง
โดยส�รช้ันหน่ึงจะให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ประม�ณ --- กิโลกรัมของค่�ค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่�ซ่ึงเท่�กับปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รใช้ไฟฟ้�ของบ้�นจำ�นวน --- หลังในระยะเวล�
หน่ึงปี ตัวเลขท่ีแสดงทำ�ให้เหตุก�รณ์เป็น ”จริง” ม�กข้ีนและและง่�ยต่อก�รเข้�ใจอีกด้วย

อีกหน่ึงวิธีท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เข้�ร่วมง�นมีส่วนร่วมและเลือกทำ�ส่ิงท่ีถูกต้อง คือ ก�รจัดจุดให้คว�มช่วยเหลือ 
(help desk) หรือจัดเจ้�หน้�ท่ีให้ข้อมูลประจำ�สถ�นท่ีจัดง�น สน�มบิน หรือสถ�นีรถไฟหลัก นอกจ�กจะ
สร้�งคว�มประทับใจให้ผู้เข้�ร่วมง�นแล้ว วิธีก�รน้ียังช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้�ร่วมง�นเลือกก�รเดินท�งท่ีย่ังยืนไป
ยังโรงแรมหรือสถ�นท่ีจัดง�นอีกด้วย

ตัวอย่าง: การชดเชยคาร์บอนและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน

ในก�รประชุม 2011 European Ecology Conference ผู้เข้�ร่วมง�นได้ร่วมกันลงคะแนนเลือก
โครงก�รชดเชยค�ร์บอนจ�กท�งเลือก 3 โครงก�รระหว่�งก�รประชุม ผู้เข้�ร่วมง�นได้รับแจ้งถึง
แนวคิดริเร่ิมเพ่ือคว�มย่ังยืนพร้อมกับมีก�รเชิญชวนให้ผู้เข้�ร่วมง�นไปยังบริเวณท่ีจัดไว้อย่�งย่ังยืน
ต่�งๆ และร่วมกันลงคะแนนเสียง กิจกรรมเช่นน้ีช่วยสร้�งก�รรับรู้ในก�รจัดง�นท่ีย่ังยีน
MCI, http://www.europeanecology.org/meetings/
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5.  การทำารายงานการจัดงานที่ยั่งยืน

ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนเป็นกระบวนก�รเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง กระบวนก�รตรวจสอบ และร�ยง�นที่
เหม�ะสมและโปร่งใสจะช่วยผู้จัดง�นให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

• ช่วยประเมินคว�มสำ�เร็จ ก�รเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อปรับปรุงก�รจัดง�นครั้งต่อไป 
 (มีก�รเปรียบเทียบข้อมูลและสร้�งม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�น)

• ช่วยผู้จัดง�นในก�รสื่อส�รและสร้�งแรงจูงใจให้กับผู้ให้บริก�รซึ่งเป็นคู่ค้�และพนักง�น

• ได้รับคว�มเชื่อใจจ�กองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องและเป็นก�รสร้�งภ�พพจน์แก่หน่วยง�นของ 
 ผู้จัดง�นให้ดีขึ้น ซึ่งอ�จส่งผลที่ดีต่อง�นและร�ยได้ในอน�คต

• ประหยัดงบประม�ณจ�กก�รใช้ทรัพย�กรที่มีระบบก�รตรวจสอบและก�รประเมินผล

ผู้จัดง�นต้องร�ยง�นผลก�รจัดง�นและควรชื่นชมกับคว�มสำ�เร็จ แต่ต้องไม่ปิดบังคว�มล้ม
เหลว เป้�หม�ยที่ยังไม่บรรลุในง�นครั้งนี้ คือ เป้�หม�ยของก�รจัดง�นครั้งต่อไป

บ
ท
ท
ี่ 5
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บทสรุปของการจัดงาน Climate Change COP 15 ท่ีกรุงโคเปนเฮเกน

• มีการชดเชยการปล่อยคาร์บอนให้ผู้เข้าประชุม 100%
• 93% ของผู้เข้าร่วมงานเดินทางไปกลับสถานท่ีจัดงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
• 75% ของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใช้ในงานได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic)
• 53% ของโรงแรมแถบกรุงโคเปนเฮเกนและสถานท่ีจัดงานได้รับการรับรองว่าเป็นมิตร                      

กับส่ิงแวดล้อม
• มีการประหยัดงบประมาณมากกว่า 70,000 เหรียญสหรัฐจากการไม่แจกของท่ีระลึก
• 40% ของอาหารถูกส่ังมาจากแหล่งอาหารใกล้เคียงภายในรัศมี 100 ไมล์ (160 กม.)
• มีการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลง 20% ท่ีศูนย์จัดการการประชุมเบลล่าเซ็นเตอร์            

(Bella Center)
• 4% ของพลังงานท่ีใช้ในสถานท่ีจัดงานผลิตมาจากกังหันลมท่ีต้ังภายในบริเวณงาน
• เป็นงานขององค์การสหประชาชาติงานแรกท่ีระบบบริหารจัดการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

B58901 

http://www.sustainableeventsdenmark.org/category/reports   

บทสรุปของการจัดงานประจำาปีของ European Wind Energy Association (EWEA) 
Annual Event (มีนาคม ค.ศ. 2011 กรุงบรัสเซลส์)

• มีจำานวนผู้เข้าร่วมงาน 9,000 คน จำานวนผู้แสดงสินค้า 445  ราย จำานวนการนำาเสนอผลงาน 
   500 ช้ินผลงาน
• คะแนนรวมการจัดงานอยู่ท่ี 62% เม่ือเทียบกับคะแนนโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ีอยู่ท่ี 44%
• 89% ของขยะของเสียท่ีเกิดจากการจัดงานถูกนำากลับมาใช้ใหม่ 
• พรมท้ังหมด (พ้ืนท่ี 31,340 ตารางเมตร) ท่ีปูในพ้ืนท่ีจัดงานแสดงสินค้าถูกนำากลับไปใหม่
• 60% ของอาหารท้ังหมดถูกส่ังมาจากแหล่งอาหารภายในท้องถ่ิน
• มีการแจกบัตรโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะจำานวน 3,000 ใบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
• มีการบริจาคเงินประมาณ 12,000 เหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรการกุศล Renewable Energy 
   เพ่ือซ้ือเคร่ืองสูบนำา้พลังลมแก่เกษตรกรในประเทศโมแซมบิค 

http://www.ewea.org/fileadmin/emag/sustainability/EWEA_Sustainability_Report_
EWEA2011/pdf/sustainable%20report%20EWEA2011.pdf
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5.1 การตรวจสอบ

นับแต่เริ่มจัดง�นจนง�นสิ้นสุด  ผู้จัดง�นควรจะเก็บข้อมูลเชิงปริม�ณ ดังนี้

• ทรัพย�กรต่�งๆ ที่ใช้ในก�รจัดง�น
• ขยะของเสียที่เกิดจ�กก�รจัดง�นและก�รกำ�จัดขยะของเสีย
• ก�รใช้พลังง�น
• ก�รเดินท�ง
• ก�รใช้นำ�้
• ก�รมีส่วนร่วมและทัศนคติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• อัตร�ส่วนระหว่�งผู้ให้บริก�รในท้องถิ่น และวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
• ข้อมูลทั่วไปประกอบก�รอ้�งอิง เช่น จำ�นวนผู้ร่วมง�น  จำ�นวนวันพัก และข้อมูลเชิง   
   ปริม�ณของทรัพย�กรต�่งๆ

5.2 มาตรฐาน 

จ�กก�รที่ง�นอย่�งยั่งยืนที่ “แท้จริง” ได้รับคว�มสนใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคว�มต้องก�รใน
ก�รประเมิน ก�รวัดและก�รรับรองคว�มยั่งยืนในก�รจัดง�นซึ่งอุตส�หกรรมได้ตอบสนอง
โดยได้พัฒน�สัญลักษณ์และก�รรับรองง�นสีเขียว/ง�นที่ยั่งยืน  ปัจจุบันได้มีม�ตรฐ�นหล�ย
ด้�นเกิดขึ้นและกำ�ลังมีก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งมีหล�กหล�ยระดับ อยู่ที่คว�ม
ซับซ้อนและขอบเขตครอบคลุมท�งภูมิศ�สตร์

ภ�พข้�งล่�งแสดงให้เห็นชัดถึงม�ตรฐ�นระดับโลกที่รองรับง�นที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยพัฒน�
คุณภ�พก�รจัดง�นให้ดีขึ้น

มาตรฐานรับรองการจัดงาน

อุตส�หกรรมก�รจัดง�นกำ�ลังรอเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยผู้จัดง�นว�งแผน ตรวจสอบ และ 
ร�ยง�นก�รจัดง�นต�มแนวคิดที่ยั่งยืนได้ดีขึ้น

ระบบการจัดงานที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์และ

หลักการ

การดำาเนินงาน

กลยุทธ์

การรายงาน
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นอกจากมาตรฐานของประเทศอังกฤษ BS 8901 ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ยังมีมาตรฐานอีก 2 
มาตรฐานท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังน้ี

ISO 20121  ระบบการบริหารจัดงานแบบย่ังยืน (Event sustainability management sys-
tems) เป็นมาตรฐานท่ีประกอบด้วยข้ันตอนการจัดงานครบถ้วนและวิธีการผนวกความย่ังยืนใน
งานท่ีจัดนับแต่ข้ันตอนการเร่ิมวางแผนงาน มาตรฐานน้ีพัฒนามาจากมาตรฐาน BS 8901 ท่ีใช้ใน
ประเทศอังกฤษ www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.ht-
m?csnumber=54552 

APEX/ASTM มาตรฐานการจัดการประชุมท่ีย่ังยืนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Environmentally 
Sustainable Meeting Standards) เป็นมาตรฐานท่ีกำาหนดรายการท่ีต้องทำา (checklist) ในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการการวางแผนงานและมีมาตรการวัดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการ
จัดงานด้วย http://www.conventionindustry.org/StandardsPractices/APEXASTM.aspx

เพ่ือช่วยให้ผู้จัดงานรายงานความย่ังยืนของการจัดงาน องค์กร Global Reporting Initiative 
(GRI)10 จึงได้จัดทำาภาคผนวกสำาหรับผู้จัดงาน (Event Organizers Sector Supplement11)  
ภาคผนวกน้ีเป็นโครงสร้างการจัดทำารายงานเพ่ือใช้ประเมินมิติต่างๆ ของกิจกรรม สินค้าและบริการ
ในงาน ในเชิงเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม และ การบริหารจัดการ https://www.globalreport-
ing.org/reporting/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx

ในทำานองเดียวกันน้ี GMIC ได้ปรับโครงร่างการจัดงาน (template) ให้ง่ายข้ึน เรียกว่า Event 
Sector C Level Template  แนวทางน้ีใช้ได้กับการจัดประชุมและการจัดงานท่ียึดตามแนวทาง
การจัดงานท่ีย่ังยืนอีกด้วย (Sustainable Events Guide) แต่ได้มีการลดจำานวนตัวช้ีวัดให้เหลือ
เพียง 2-3 ตัวช้ีวัดหลัก ท่ี GRI ได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นตัวช้ีวัดท่ีสำาคัญ การจัดทำาข้อเสนอแนะในบท
น้ีเกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ GMIC เพ่ือม่ันใจว่าข้อเสนอแนะท่ีจัดทำามาสอดคล้องกับโครง
ร่าง(template) ดังกล่าว https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/
event-organizers/Pages/default.aspx 

10  GRI เป็นองค์กรด�้นเครือข่�ยที่ผลิตกรอบร�ยง�นคว�มยั่งยืนซึ่งใช้กันอย�่งแพร่หล�ยทั่วโลก  เป้�หม�ยหลักของ GRI คือ 
ก�รเปิดเผยผลกระทบก�รจัดง�นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รบริห�รจัดก�ร  กรอบร�ยง�นคว�มยั่งยืน (Reporting 
Framework) ของ GRI ได้พัฒน�จ�กก�รขอคว�มเห็นจ�กหล�ยภ�คส่วนและนำ�เอ�มติเอกฉันท์ม�เป็นแนวท�ง

11  GRI Sector Supplements เป็นกรอบก�รร�ยง�นที่ดัดแปลงจ�ก GRI Guidelines  โดยที่ Sector Supplements ช่วย
ให้ก�รร�ยง�นคว�มยั่งยืนสมเหตุสมผลและง่�ยต่อก�รจัดทำ�
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5.3  ทางเลือกในการรายงานผลงานที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�ร�ยง�นคว�มสำ�เร็จของก�รจัดง�นที่ยั่งยืนมีอยู่ 2 ท�งเลือก ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับคว�มคุ้นเคยในรูปแบบก�รทำ�ร�ยง�นและคว�มชำ�น�ญในก�รจัดง�นที่ยั่งยืน ดังนี้

รายงานพื้นฐาน  

ห�กผู้จัดง�นเพิ่งเริ่มจัดง�นอย่�งยั่งยืน อ�จเลือกวิธีประเมินและร�ยง�นแบบพื้นฐ�นที่ใช้
กันทั่วไป ในกรณีนี้  สิ่งที่ควรทำ� (checklist) ท้�ยเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้จัดง�นรู้ถึงม�ตรฐ�น
ของง�นที่จัดไป โดยเลือกทำ�เครื่องหม�ยหน�้ร�ยก�รที่ได้ทำ�ไปแล้วและร�ยก�รที่ยังไม่ได้
ทำ�เครื่องหม�ยจะเป็นเป้�หม�ยในก�รจัดง�นครั้งต่อไป ด้วยลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อ
มีก�รอ้�งอิงต�มร�ยก�รต�มท้�ยเล่มนี้ ควรเขียนคำ�อธิบ�ยสั้นๆ ถึงวิธีก�รทำ�ง�นที่ส่งผลให้
หลักเกณฑ์ที่ยั่งยืน 8 ประก�รสำ�เร็จลุล่วง ซึ่งส�ม�รถใช้คำ�อธิบ�ยดังกล่�วเป็นร�ยง�นคว�ม
สำ�เร็จของง�นที่ยั่งยืนได

รายงานขั้นสูง

กรณีที่ผู้จัดง�นมีประสบก�รณ์ก�รจัดง�นที่ยั่งยืนและก�รทำ�ร�ยง�นม�แล้ว ส�ม�รถใช้
ตัวอย�่งก�รทำ�ร�ยง�นที่อยู่ในภ�คผนวก 2  ตัวอย่�งก�รทำ�ร�ยง�น (Reporting Tem-
plate) ซึ่งได้รวมหลักเกณฑ์ 8 ประก�รที่ปร�กฎในหนังสือเล่มนี้ และ ตัวชี้วัด level C 
template indicators ต�มแบบของ  GRI ก�รทำ�ต�มตัวอย่�งนี้ จะทำ�ให้ผู้จัดง�นส�ม�รถ
ทำ�ร�ยง�นต�มแบบของ GRI level C template ได้ง่�ยขึ้นในอน�คต อนึ่ง ถ้�มีกำ�ลังคน
และประสบก�รณ์ม�กพอ ผู้จัดง�นควรพย�ย�มลองทำ�ก�รร�ยง�นต�มแบบ GRI โดยเลือก
ระดับ เอ บี หรือ ซี ต�มคว�มสะดวก ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://
www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview/applica-
tion-level-information/Pages/default.aspx

@ ICLEI European Secretariat
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ตัวอย่าง: กระตุ้นการให้ทุนสนับสนุนเพื่องานท่ีย่ังยืน

สม�คม European Wind Energy ได้ทำ�ง�นร่วมกับผู้จัดง�น MCI และได้เปรียบเทียบประเมิน
คว�มย่ังยืนและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของก�รประชุมคร้ังล่�สุดของสม�คม โดยใช้เคร่ืองมือ
คำ�นวณม�ตรฐ�น MeetGreen® calculator เคร่ืองมือน้ีช่วยให้สม�คมและผู้จัดง�นได้ประเมินผล
ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�น 9 ประเภท ของ APEX และส�ม�รถเปรียบเทียบผลก�รจัดง�นแต่ละ
ง�นด้วย 

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.ewea.org

เน้ือหาบทท่ี 5  น้ี ได้รับการสนับสนุนจาก Green Meeting Industry Council (GMIC) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีสนับสนุน Global Reporting Initiative (GRI) ในส่วนท่ีผลิต GRI Event Organizers 
Sector Supplement และรับผิดชอบต่อการจัดทำา  Event Sector C Level Template ให้ง่ายข้ึน

รายละเอียดเพ่ิมเติมของ GMIC ดูท่ี  http://www.gmicglobal.org/
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6.  รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน

ร�ยก�รตรวจสอบ (checklist) ก�รจัดง�นท่ีย่ังยืนน้ี ประกอบด้วยชุดคำ�แนะนำ�อย่�งละเอียด
สำ�หรับผู้จัดง�น เป็นก�รรวบรวมองค์ประกอบต่�งๆ สำ�คัญท่ีสุดในก�รจัดง�น กรณีท่ีผู้จัดง�น
ไม่ได้รับผิดชอบง�นทุกส่วน เช่น สถ�นท่ีหรือท่ีพักอ�จเป็นคว�มรับผิดชอบของประเทศเจ้�
ภ�พหรือหน่วยง�นเจ้�ภ�พ ผู้จัดง�นควรจะถ่�ยทอดคำ�แนะนำ�น้ีไปยังหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง ข้อมูลน้ีเป็นประโยชน์เม่ือต้องเลือกผู้ให้บริก�ร โดยท่ีผู้รับผิดชอบส�ม�รถขอให้ผู้ให้
บริก�รเลือกหลักเกณฑ์ย่ังยืนท่ีส�ม�รถทำ�ได้ (พร้อมกับแนบเอกส�รสนับสนุน) 

ร�ยก�รตรวจสอบน้ีส�ม�รถด�วน์โหลดเป็นโปรแกรมเวิร์ดจ�กเว็บไซต์ SUN http://www.
unep.org/SUN และเว็บไซต์ ICLEI – http://www.iclei-europe.org/products-activities/
training-events/sustainable-events

ข้อแนะนำ�ดังกล่�วได้ถูกแบ่งต�มขอบข่�ยก�รจัดง�น (ดังปร�กฏในโครงสร้�งเน้ือห�บทท่ี 3) 
และแบ่งเป็นหมวดหมู่ภ�ยใต้หัวข้อต่�งๆ เช่น ก�รบริห�รจัดก�ร ประสิทธิภ�พและบริก�ร โดย
เร่ิมจ�กข้ันพ้ืนฐ�นไปข้ันสูงสุด  ผู้จัดง�นควรจะพย�ย�มทำ�ต�มข้อแนะนำ�ให้ได้ม�กท่ีสุดเท่�ท่ี
จะทำ�ได้  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประสบก�รณ์และทรัพย�กรท่ีมี ผู้จัดง�นควรใช้ข้อแนะนำ�น้ีสำ�หรับก�ร
ประเมินผลภ�ยในและเป้�หม�ยว่�จะเพ่ิมร�ยก�รท่ีทำ�ได้ในก�รจัดง�นคร้ังต่อไป

บ
ท
ท
ี่ 6@ ICLEI e.V. 2011
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หัวข้อบ�งหัวข้อจะครอบคลุมถึงขอบข่�ยระหว่�งประเทศด้วย ก่อนอื่นจำ�เป็นต้องเริ่มต้นโดยสำ�รวจว�่มีเครื่อง
มือและบริก�รอะไรบ�้งในพื้นที่สำ�หรับผู้จัดง�น ในกรณีนี้ควรดำ�เนินง�นต�มข้อแนะนำ�พื้นฐ�นและดัดแปลง
ให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ต�มคว�มเหม�ะสม

แนวท�งหนึ่งที่สำ�คัญที่สุดอคือ ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร�้งคว�มยั่งยืนของง�นให้เป็นที่รับรู้และต้องทำ�ให้
ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ แผนง�นและคว�มคิดริเริ่มของง�นที่ยั่งยืน และห�กเป็นไปได้
ผู้จัดง�นควรขอให้ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งพนักง�นและลูกค้�  ก�รเผยแพร่ข่�วก�รจัดง�นที่ยั่งยืนจะช่วยให้
บุคล�กรที่ต้องทำ�ร�ยก�รเช็คลิสต์นี้ (ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นของผู้จัดง�น  สถ�นที่จัดง�น หรือ ผู้ให้บริก�ร) ได้
เข้�ใจในบทบ�ทแต่ละคนแต่ละส่วนในกระบวนก�รสร้�งคว�มยั่งยืน อันจะเพิ่มโอก�สคว�มสำ�เร็จของก�ร
ปฏิบัติง�นต�มข้อแนะนำ�นี้

6.1 สถานที่จัดงาน

ภาพรวม

• 6.1.1  การบริหารจัดการ

• 6.1.2  การเข้าถึงและความเท่าเที่ยมกันทางสังคม

• 6.1.3  บริการ

• 6.1.4  การประหยัดพลังงาน

• 6.1.4.1  พลังงานและนำ้า

• 6.1.4.2  ขยะของเสีย

6.1.1  การบริหารจัดการ ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

สถ�นท่ีจัดง�นควรจะ    

เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับก�รจัดก�รอย่�งย่ังยืนของสถ�นท่ีจัดง�นให้พนักง�น
และผู้เข้�ร่วมง�นเพ่ือพนักง�นจะได้ถ่�ยทอดข้อมูลดังกล่�วและกระตุ้นคว�ม
ร่วมมือจ�กผู้เข้�ร่วมง�น

 
 

มีนโยบ�ยและแผนปฏิบัติง�นเพ่ือคว�มย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
นับแต่ก�รจัดซ้ือ ก�รประหยัดพลังง�น บริก�รจัดเล้ียง คมน�คม และก�ร
จัดก�รขยะ

 
 

นโยบ�ยจัดซ้ือคำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมและสังคม  ซ้ือสินค้�ท่ีผลิตในท้องถ่ิน 
และมีก�รประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เพ่ือก�รลดขยะ ลดก�รใช้
พลังง�น ฯลฯ 
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กำ�หนดก�รทำ�ร�ยง�นท่ีครอบคลุมประเด็นสุขภ�พและคว�มปลอดภัยในท่ี
ทำ�ง�น    

มีก�รอบรมพนักง�น เน้นเน้ือห�คว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและโอก�ส
ในก�รสร้�งคว�มเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    

อ�ค�รได้รับก�รรับรองว่�เป็นต�มม�ตรฐ�นท่ีย่ังยืนหรือได้รับก�รรับรอง
จ�กระบบบริห�รส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น ม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียวไทย 
BREEM  LEED  ISO 14001 EMAS  B58901 หรือเทียบเท่�)

 
 

6.1.2  การเข้าถึงและความเท่าเท่ียมกันทางสังคม ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

สถ�นท่ีจัดง�นควรจะ    

ต้ังอยู่ใกล้ หรืออยู่ในระยะท�งท่ีเดินเท้�ไปได้ถึง ระบบขนส่งส�ธ�รณะและ
ใจกล�งเมือง    

อยู่ใกล้โรงแรมท่ีผู้เข้�ร่วมง�นและวิทย�กรส�ม�รถพักได้หรือมีบริก�รท่ีพัก
ภ�ยในบริเวณสถ�นท่ีจัดง�น    

ม่ันใจว่�สถ�นท่ีจัดง�นน้ัน ให้คว�มเสมอภ�คกับทุกคน 
(“design for All” - http://www.designforall.org/:) 

ม่ันใจว่�ผู้เข้�ร่วมง�นทุกคนทุกกลุ่มเดินท�งเข้�สถ�นท่ีจัดง�นได้อย่�งสะดวก 
เช่น จัดท�งเดินล�ดเข้�อ�ค�รและท�งเดินข้ึนเวท่ีมีคว�มล�ดไม่เกิน 1:20 มี
ระบบเสียงเหม�ะสมกับผู้ใช้เคร่ืองช่วยฟังและมีระบบเคร่ืองช่วยก�รได้ยิน 
(working loop systems)ในห้องประชุมและท่ีโต๊ะต้อนรับ

 

 

ม่ันใจว่�มีห้องนำ�้รวมช�ยหญิง หรือ ห้องน้ำ�ช�ย และห้องนำ�้หญิง อยู่ในช้ัน
เดียวกับห้องท่ีจัดง�น    

จัดท่ีน่ังท่ีเหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมง�นแต่ละกลุ่ม เช่น ให้ผู้เข้�ร่วมง�นหูหนวก
น่ังติดกับล่�มภ�ษ�มือ ผู้ใช้เคร่ืองช่วยฟังได้ประโยชน์จ�กอุปกรณ์เคร่ืองช่วย
ฟัง (Induction loop)

 
 

ถ้�เป็นไปได้ ควรจัดง�นช้ันท่ี 1 เพ่ือหลีกเล่ียงก�รใช้ลิฟท์    

ม่ันใจว่� ลิฟท์ผู้โดยส�รมีคว�มย�วอย่�งน้อย 1.4 เมตร และ กว้�ง 1.1 เมตร 
และอยู่ในสภ�พท่ีใช้ง�นได้ดี    
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  6.1.3  บริการ ใช่/ไม่ใข่ ความเห็น

ถ้�สถ�นท่ีจัดง�นเป็นผู้บริก�รจัดเล้ียง ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รควรเป็นไป
ต�มข้อแนะนำ� ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รจัดเล้ียง”    

สถ�นท่ีจัดง�นควรมีบริก�รก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมดังน้ี

พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดหรือผู้รับเหม�บริก�รน้ีควรได้รับก�รอบรมเก่ียว
กับก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ส�รทำ�คว�มสะอ�ด  
วิธีก�รและปริม�ณท่ีใช้  อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ก�รจัดก�รขยะของเสีย 
สุขภ�พ คว�มปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม และควรมีต�ร�งก�รอบรมเป็น
ประจำ�

 

 

ใช้ย�ฆ่�เช้ือเคมีน้อยท่ีสุด และใช้เคร่ืองกำ�หนดปริม�ณก�รใช้อัตโนมัติ    

ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดท่ีมีฉล�กเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Ecolabel)    

ถ้�ไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉล�กเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Ecolabel) ผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้อย่�งน้อย
ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี

ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกจัดว่� มีคว�มเป็นไปได้สูงท่ีจะทำ�ล�ยสุขภ�พคน
หรือสร้�งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต�มระบบก�รแยกประเภทสินค้�ต�ม
ม�ตรฐ�นประเทศหรือระดับส�กล

 
 

เป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสล�ยได้    

ไม่มีส่วนประกอบของส�ร EDTA (ethyenediaminetetraacetic acid, 
NTA (nitrilotriacetic acid) หรือ APEOs (alkylphenol ethoxylates)    

มีส่วนประกอบของนำ�้หนักส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยไม่เกิน 25%    

มีส่วนประกอบของนำ�้หนักฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.5%    
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6.1.4 การประหยัดพลังงาน ใช่/ไม่ใข่ ความเห็น

6.1.4.1  พลังงานและน้ำา    

ส�ม�รถควบคุมอุณหภูมิภ�ยในอ�ค�รได้    

ควรใช้สถ�นท่ีจัดง�นท่ีคำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อม (bioclimatic) 

อ�ค�รได้รับก�รออกแบบให้ใช้แสงสว่�งจ�กธรรมช�ติ (ในห้องประชุม มุม
ก�แฟ  บริเวณอ�ห�รกล�งวันและพ้ืนท่ีแสดงสินค้�)  

มีระบบแสงประหยัดพลังง�นพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังง�น  

มีอุปกรณ์ประหยัดนำ�้ในครัวและห้องน้ำ�    

ก�รใช้ไฟฟ้�อย่�งย่ังยืน (sustainable electricity)    

อ�ค�รสร้�งต�มม�ตรฐ�นอ�ค�รอย่�งย่ังยืน เช่น ใช้ฉนวนกันคว�มร้อนสูง มี
ระบบทำ�คว�มเย็นและคว�มร้อนท่ีมีประหยัดพลังง�น    

สถ�นท่ีจัดง�นควรใช้ประโยชน์จ�กแหล่งพลังง�นหมุนเวียนเช่น พลังง�น
แสงอ�ทิตย์  พลังง�นลม เครดิตก�รผลิตพลังง�นหมุนเวียน (RECs)    

ผลักดันก�รใช้บริก�รรถรับจ้�งส�ธ�รณะจ�กผู้ประกอบก�ร “อย่�งย่ังยืน” 
เม่ือต้องใช้บริก�รรถรับจ้�ง    

ใช้พ�หนะประหยัดเช้ือเพลิง    

6.1.4.2  ขยะของเสีย ใช่/ไม่ใช่  

สถ�นท่ีจัดง�นควรมีก�รแยกขยะของเสียท่ีเกิดจ�กก�รจัดง�น เช่น กระด�ษ  
พล�สติก  โลหะ ขยะอินทรีย์ และควรมีก�รจัดถังขยะให้เพียงพอ ต้ังใน
บริเวณพ้ืนท่ีส�ธ�รณะและบริเวณของพนักง�นท่ีเห็นได้ชัดเจน

 
 

ถ้�ไม่มีระบบก�รจัดเก็บขยะอินทรีย์ ควรมีก�รแยกเก็บขยะอินทรีย์ เพ่ือนำ�
ไปทำ�หมักอินทรีย์และ/หรือส่งให้เกษตรกรทำ�เป็นอ�ห�รสัตว์    

สถ�นท่ีจัดง�นควรนำ�วัสดุท่ีใช้ในก�รจัดง�นกลับม�ใช้หรือบริจ�คเพ่ือก�ร
กุศล เช่น ผ้�ปูโต๊ะท่ีใช้แล้ว อ�ห�รท่ีส�ม�รถนำ�ไปบริจ�ค    



รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน68

6.2   ที่พัก   
  
ภาพรวม

• 6.2.1  การบริหารจัดการ

• 6.2.2  การเข้าถึง

• 6.2.3  การบริการ

• 6.2.4  การประหยัดพลังงาน

• 6.2.4.1 พลังงานและนำ้า

• 6.2.4.2 ขยะของเสีย

6.2.1  การบริหารจัดการ ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

โรงแรมควรจะ    

เผยแพร่ข้อมูลอย่�งยั่งยืนของโรงแรมโดยแจกให้พนักง�นและว�งใน
ห้องพักแขก เพื่อเป็นก�รแจ้งแขกที่เข้�พักและกระตุ้นคว�มร่วมมือ    

มีนโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�รเพื่อคว�มยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม นับแต่ก�รจัดซื้อ ก�รประหยัดพลังง�น บริก�รจัดเลี้ยง 
พ�หนะ และก�รจัดก�รขยะ

 
 

นโยบ�ยจัดซื้อคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม  ซื้อสินค�้ที่ผลิตในท้อง
ถิ่น และเน้นใช้สินค้�ที่มีวงจรชีวิตอย่�งยั่งยืน เช่น ก�รลดขยะ ก�ร
อนุรักษ์พลังง�น  ฯลฯ

 
 

กำ�หนดก�รทำ�ร�ยง�นที่ครอบคลุมประเด็นสุขภ�พและคว�ม
ปลอดภัยในที่ทำ�ง�น    

มีก�รอบรมพนักง�น โดยเน้นเนื้อห�คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และโอก�สในก�รสร้�งคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

ได้รับก�รรับรองจ�กฉล�กเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) หรือ
ระบบบริห�รสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Green Key, ISO 
14001, EMAS หรือที่เทียบเท่�, UNGC
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6.2.2  การเข้าถึง ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

โรงแรมควรจะ    

อยู่ใกล้ระบบขนส่งส�ธ�รณะและสถ�นที่จัดก�รประชุม หรืออยู่ใน
ระยะที่เดินเท้�ได้ (ดีที่สุดถ้�เดินเท้�ได้) และอ�จจะได้เปรียบม�กขึ้น
ถ้�อยู่ใกล้โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งสังคม (Social Infrastructure) เช่น 
ร้�นข�ยย� ร้�นค้� เป็นต้น

 

 

เป็นไปต�มแนวท�งก�รเข�้ถึงสถ�นที่และดัดแปลงเพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวกบุคคลที่คว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวลดลง (people with 
reduced mobility)

 
 

ใช้พ�หนะประหยัดเชื้อเพลิง    

  6.2.3  บริการ ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

บริก�รจัดเลี้ยงควรเป็นไปต�มข้อแนะนำ�ที่อยู่ภ�ยใต้ห้วข้อ
“ก�รจัดเลี้ยง” (Catering section)    

โรงแรมควรให้บริก�รก�แฟที่ม�จ�กก�รค้�ข�ยแบบยุติธรรม 
(Fair Trade)    

ในห้องพัก ควรใช้แก้วก�แฟทำ�จ�กเซร�มิคหรือแก้ว ถ้�โรงแรมใช้แก้ว
ที่ใช้แล้วทิ้งเลย ควรจะมีก�รนำ�แก้วกลับม�ใช้ใหม่    

โรงแรมควรใช้วิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และควรมั่นใจว�่

พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดหรือผู้รับเหม�บริก�รทำ�คว�มสะอ�ดควรได้
รับก�รอบรมเกี่ยวกับก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ส�รทำ�คว�มสะอ�ด  วิธีก�รและปริม�ณที่ใช้ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ ก�รจัดก�รขยะของเสีย สุขภ�พ คว�มปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม และควรมีก�รแจกคู่มือม�ตรก�รเหล่�นี้ด้วย

 

 

ใช้ย�ฆ�่เชื้อเคมีน้อยที่สุด และใช้เครื่องกำ�หนดปริม�ณก�รใช้อัตโนมัติ    

ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดที่มีฉล�กเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Ecolabel)    
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ถ้�ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉล�กเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้อย�่ง
น้อย ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดว่� มีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะทำ�ล�ยสุขภ�พคน
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต�มระบบก�รแยกประเภท
สินค้�ต�มม�ตรฐ�นประเทศ/ระดับส�กล

 
 

ส�ม�รถย่อยสล�ยได้    

ไม่มีส่วนประกอบของส�ร EDTA (ethyenediaminetetraacetic 
acid, NTA (nitrilotriacetic acid) หรือ APEOs (alkylphenol 
ethoxylates)

 
 

มีส่วนประกอบของนำ้�หนักส�รอินทรีย์ระเหยง�่ยไม่เกิน 25%    

มีส่วนประกอบของนำ้�หนักฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.5%    

6.2.4 การประหยัดพลังงาน ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

6.2.4.1 พลังงานและน้ำา    

แขกของโรงแรมควรมีท�งเลือกในก�รใช้ผ้�ปูที่นอนและผ้�ขนหนูซำ้�
เพื่อประหยัดพลังง�นและน้ำ�ที่ต้องใช้ในก�รซักผ�้    

ควรมีก�รกระตุ้นให้แขกของโรงแรมและพนักง�นลดก�รใช้นำ้� ปิดไฟ 
และปิดอุปกรณ์ใช้พลังง�นอื่นๆ พร้อมกับชวนให้เดินแทนก�รใช้ลิฟท์ 
โดยทำ�เป็นป�้ยเชิญชวนให้เห็นชัดเจน 

 
 

ควรติดตั้งระบบและใช้หลอดไฟประหยัดพลังง�นที่มีม�ตรฐ�น  
ระบบแสงสว่�งควรกำ�หนดไว้ให้ตำ่�ที่สุดแต่เพียงพอที่จะให้คว�ม
สะดวกสบ�ย คว�มปลอดภัย และ ก�รมองเห็น โรงแรมควรผลักดัน
ก�รใช้แสงและระบบก�รหมุนเวียนอ�ก�ศธรรมช�ติ เท่�ที่จะทำ�ได้ 

 

 

หน้�ต่�งควรเปิดออกได้เพื่อหลีกเลี่ยงก�รใช้ระบบปรับอ�ก�ศ    

ควรมีก�รติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดนำ้�ต�่งๆ  เช่น อุปกรณ์บังคับก�ร
ไหลของนำ้�  ก๊อกนำ้�และฝักบัวปิดอัตโนมัติ  ระบบชักโครกที่ใช้นำ้�
น้อยและมี 2 ระบบ 

 
 

อุณหภูมิห้องพักไม่ควรอุ่นกว่� 20 องศ�เซลเซียส หรือเย็นกว่�
อุณหภูมินอกห้อง 6 องศ�เซลเซียส    
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ควรจะเชื่อมต่อบัตรคีย์ก�ร์ดให้เข�้กับอุปกรณ์ให้พลังง�นในห้องพัก 
เช่น ระบบและเครื่องปรับอ�ก�ศในห้องควรจะดับลงเมื่อแขกออก
จ�กห้องพัก

 
 

ควรมีก�รติดตั้งระบบตรวจจับคว�มเคลื่อนไหว (Motion detectors) 
ในระบบแสงสว่�ง    

ประส�นง�นและจัดให้ผู้เข้�ร่วมง�นเดินท�งด้วยกัน (carpooling) 
หรือสนับสนุนให้ใช้บริก�รรถรับจ้�งจ�กผู้ประกอบก�ร “อย�่งยั่งยืน”    

อ�ค�รควรมีระบบไฟและนำ้�ที่ประหยัดพลังง�นและควรได้รับก�รบำ�รุงสมำ่�เสมอเพื่อ
ประหยัดพลังง�นและลดค่�ใช้จ่�ยระยะย�ว ดังนี้

มีก�รติดตั้งฉนวนกันคว�มร้อนภ�ยในที่ดีเพื่อลดก�รสูญเสียพลังง�น
จ�กคว�มร้อนจ�กบริเวณระเบียงและห้องพักที่ไม่มีแขกพัก    

มีระบบควบคุมคว�มร้อนคว�มเย็นอัตโนมัติ โดยตั้งระดับตำ่�ที่สุดแต่
เพียงพอที่จะให้คว�มรู้สึกสบ�ย    

ควรติดตั้งฉนวนกันคว�มร้อนที่ถูกต้องให้เครื่องทำ�นำ้�ร้อน ท่อ และ     
อุปกรณ์นำ้�ประป� และควรมีก�รบำ�รุงรักษ�เป็นประจำ�    

ม�่นและมู่ลี่ส�ม�รถปิดเปิดได้ด้วยมือ แทนก�รปิดเปิดด้วยไฟฟ�้ 
หรืออ�จจะเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะที่ควบคุมก�รปิดเปิดม่�นและ
มู่ลี่เพื่อรักษ�อุณหภูมิห้องให้เหม�ะสม

 
 

ควรมีก�รติดตั้งฝ�ครอบฉนวนสำ�หรับสระว่�ยนำ้�ทั้งในร่มและกล�ง
แจ้งและอ่�งนำ้�ร้อน เพื่อลดก�รใช้พลังง�นและนำ้�ซึ่งเป็นผลจ�กก�ร
ระเหยของน้ำ�  

 
 

โรงแรมควรใช้ประโยชน์จ�กแหล่งพลังง�นหมุนเวียน เช่น พลังง�น
แสงอ�ทิตย์ พลังง�นลม หรือ เครดิตก�รผลิตพลังง�นหมุนเวียน 
(RECs)

 
 

ควรใช้นำ้�ฝนและนำ้�ท้ิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดภ�ยในอ�ค�ร
ลดก�รใช้นำ้�เพ่ือบำ�รุงรักษ�สวน และใช้ม�ตรก�รอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
แทน เช่น ก�รปลูกต้นไม้ทนคว�มแห้งแล้งและใช้วิธีก�รปกคลุมหน้�ดิน
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6.2.4.2  ขยะของเสีย ใช่/ไม่ใช่  

โรงแรมควรมีก�รแยกขยะของเสียที่เกิดจ�กก�รจัดง�น เช่น กระด�ษ  
พล�สติก  โลหะ ขยะอินทรีย์ และควรมีก�รจัดถังขยะให้เพียง
พอ เห็นได้ชัดเจนสำ�หรับแขกในบริเวณพื้นที่ส�ธ�รณะและสำ�หรับ
พนักง�นในบริเวณพื้นที่ผู้จัดง�น

 

 

ควรมีม�ตรก�รลดก�รใช้กระด�ษ ดังนี้ ใช้แบบฟอร์มสั้นๆ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์เวล�แขกลงทะเบียนเข้�/ออกห้องพักและก�รออกใบ
เสร็จแจกหนังสือพิมพ์ที่ห้องพักต�มที่แขกขอเท่�นั้นและไม่ใส่ในซอง
พล�สติก                                                                                                 

 

 

ถ้�มีก�รพิมพ์ควรพิมพ์ทั้งสองด้�นของกระด�ษ    

ควรซื้อสินค้� เช่น ย�สระผมและสบู่ในปริม�ณม�ก (bulk) และแบ่ง
ใส่ในขวดที่เติมได้ แต่ถ้�เป็นไปไม่ได้ โรงแรมควรบอกแม่บ้�นไม่ไห้
เติมของใช้ ถ้�แขกยังใช้ไม่หมด ยกเว้นกรณีที่แขกใหม่เข้�พักเท่�นั้น

 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ซำ้� ควรเอ�กลับม�ใช้ให้ได้ม�กที่สุด  
ถ�้จำ�เป็นต้องใช้ของที่ใช้แล้วทิ้งเลย ควรเลือกใช้ของที่ส�ม�รถนำ�ม�
ใช้ใหม่ได้ และควรมีระบบนำ�ม�ใช้ใหม่รองรับภ�ยในโรงแรม

 
 

สินค้�ที่ทำ�จ�กกระด�ษที่ใช้ในโรงแรมรวมถึงกระด�ษจดข้อคว�ม 
กระด�ษคอมพิวเตอร์  กระด�ษทำ�คว�มสะอ�ด กระด�ษชำ�ระ  
กระด�ษเช็ดมือ และกระด�ษสำ�หรับแขกที่พัก ควรทำ�ม�จ�กวัสดุ
ที่ผ่�นก�รนำ�ม�ใช้ใหม่ในจำ�นวนสูง หรือ 100% ถ้�เป็นไปได้เลือก
ใช้กระด�ษที่ผลิตโดยปร�ศจ�กคลอรีน (TCF หรือ ECF) และควร
ได้รับก�รอนุมัติจ�กองค์กรอนุรักษ์ป่� (forest conservation 
organization)                                                          

 

 

ควรหลีกเลี่ยงหรือลดก�รใช้บรรจุภัณฑ์ แต่ถ้�จำ�เป็น บรรจุภัณฑ์ควร
ทำ�ม�จ�กวัสดุที่นำ�ม�ใช้ใหม่ได้    

ไม่ควรมีส�ร PVC ในบรรจุภัณฑ์    

ถ้�ไม่มีระบบก�รจัดเก็บขยะอินทรีย์ ควรมีก�รแยกเก็บขยะอินทรีย์ 
เพื่อนำ�ไปหมักอินทรีย์ และ/หรือ ส่งให้เกษตรกรทำ�เป็นอ�ห�รสัตว์    

โรงแรมควรนำ�วัสดุที่ใช้ในก�รจัดง�นกลับม�ใช้หรือบริจ�คเพื่อก�ร
กุศล เช่น ผ้�ปูโต๊ะที่ใช้แล้ว  อ�ห�รที่ส�ม�รถนำ�ไปบริจ�คได้    
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6.3   การจัดเลี้ยง 

หน่วยง�นส�ธ�รณสุขท้องถิ่นในบ�งพื้นที่ อ�จจะไม่อนุญ�ตให้ใช้ภ�ชนะใส่ของเหลวปริม�ณม�ก
และแบ่งใช้ (bulk dispenser) รวมทั้งภ�ชนะที่นำ�กลับม�ใช้ได้ (reusable container) สำ�หรับ
ก�รให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ในกรณีนี้โรงแรมต้องสื่อส�รกับแขกเพื่อสร้�งคว�มเข�้ใจใน
ม�ตรก�รดังกล่�ว ถ้�เป็นไปได้ องค์กรที่ให้บริก�รด้�นอ�ห�ร (food service organisation) 
ควรทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นส�ธ�รณสุขเพื่อห�ท�งออกกับปัญห�เหล่�นี้

ภาพรวม  

6.3.1  การบริหารจัดการและการจัดเตรียมพื้นที่  

6.3.2  อาหารและเครื่องดื่ม  

6.3.3  วัสดุและบรรจุภัณฑ์  

6.3.4  การกำาจัดขยะของเสีย

6.3.1  การบริหารจัดการและการจัดเตรียม ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

เผยแพร่ข้อมูลอย่�งยั่งยืนของร�ยก�รอ�ห�รเพื่อสร้�งก�รรับรู้ถึงที่ม�ของ
อ�ห�รและก�รกำ�จัดอ�ห�ร    

บริษัทจัดเลี้ยงควรเป็นบริษัทท้องถิ่น มีนโยบ�ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อม
แผนปฏิบัติก�รหรือพร้อมที่จะปฏิบัติต�มข้อแนะนำ�นี้    

สนับสนุนก�รใช้เครื่องครัวที่ประหยัดนำ้�และพลังง�น เช่น อุปกรณ์ที่ได้รับ
ฉล�กเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ENERGY STAR  ได้ฉล�กกลุ่ม A ประเภท
ประหยัดพลังง�นและนำ้�จ�กสหภ�พยุโรปหรือม�ตรฐ�นระดับส�กลอื่นๆ

 
 

สถ�นที่ประกอบก�รของบริษัทจัดเลี้ยงควรมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมภ�ยใต้หัวข้อ “ที่พัก”    

ควรกระตุ้นให้บริษัทจัดเลี้ยงและผู้จัดส่งอ�ห�รและเครื่องดื่มใช้พ�หนะ
มลพิษตำ่�ที่มีประสิทธิภ�พและเลือกเส้นท�งก�รเดินท�งขนส่งที่ทำ�ให้
ประหยัดพลังง�นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 
 

มั่นใจว่�มีระบบบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มที่อำ�นวยคว�มสะดวกแขกที่พักทุกคน

มีก�รรอคิวรับอ�ห�รที่ไม่น�นนัก    

ควรจัดเก้�อี้ให้เพียงพอกับจำ�นวนแขก    

ต้องมั่นใจว่�ได้จัดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับผู้พิก�รหรือคนที่มีคว�ม
ต้องก�รพิเศษอย่�งครบถ้วน    
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6.3.2  อาหารและเครื่องดื่ม ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

ควรพิจ�รณ�ถึงวัฒนธรรมหรือศ�สน�ท่ีแตกต่�งกันเม่ือเตรียมร�ยก�รอ�ห�ร 
ถ้�มีข้อสงสัย ควรเตรียมร�ยก�รอ�ห�รมังสวิรัติและอ�ห�รเจให้พร้อม    

เลือกใช้นำ้�ประป� เลี่ยงให้บริก�รนำ้�ขวดในทุกกรณี มีบริก�รนำ้�ดื่มใส่ตู้กด 
และ/หรือ ขวดแก้วใหญ่ อำ�นวยคว�มสะดวกผู้เข้�ร่วมง�นโดยติดตั้งจุด
บริก�รนำ้�หล�ยจุด (กรณีที่ประป�ดื่มไม่ได้ โรงแรมควรปฏิบัติต�มแนวท�ง
สำ�หรับก�รใช้บรรจุภัณฑ์)

 

 

ลดปริม�ณอ�ห�รเนื้อและผลิตภัณฑ์จ�กนม และอย่�งน้อยควรมีอ�ห�ร
มังสวิรัติ 1 ร�ยก�ร    

ควรมั่นใจว่� อ�ห�รมังสวิรัติและอ�ห�รเจว�งแยกจ�กอ�ห�รประเภทอื่น 
และมีป้�ยกำ�กับอย่�งชัดเจน    

ถ้�โต๊ะอ�ห�รเป็นก�รจัดแบบนั่งประจำ�ที่  ให้พนักง�นเติมน้ำ�เมื่อแขกขอ
ให้เติมเท่�นั้น    

ลดปริม�ณก�รใช้นำ้�แข็ง    

ใช้อ�ห�รและเครื่องดื่มท้องถิ่นและไม่ใช้อ�ห�รแช่แข็ง ร�ยก�รอ�ห�ร
ควรจะสะท้อนผลผลิตต�มฤดูก�ลของท้องถิ่นนั้น    

ใช้อ�ห�รและเครื่องดื่มประเภทเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ผลิตภัณฑ์ควร
จะได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นระดับภูมิภ�คและส�กลให้ม�กที่สุดเท�่
ที่จะทำ�ได้

 
 

ในบ�งพื้นที่ที่ไม่มีอ�ห�รเกษตรอินทรีย์  อ�ห�รที่ผลิตต�มระบบก�รผลิต
แบบบูรณ�ก�รอ�จจะเป็นอีกหนึ่งท�งเลือก    

ควรเลือกใช้สินค�้ที่ได้รับฉล�ก Fair Trade เช่น ก�แฟ ช� และนำ้�ต�ล ถึง
แม้ร�ค�สินค้�เหล่�นี้อ�จจะสูงกว่�ปกติ สินค้�ที่ใช้ทั้งหมดควรได้รับก�ร
รับรองและติดฉล�ก Fair Trade ในระดับส�กล (www.fairtrade.net)
หรือ ผลิตโดยบริษัทที่จดทะเบียนกับองค์กร WFTO 
(World Fair Trade Organization - www.wfto.com)     

 

 

ถ้�จัดจ�้งบริษัทจัดเลี้ยง ควรมีก�รกำ�หนดอัตร�ส่วนของสินค้�เกษตรที่จะ
ใช้ ระหว่�งสินค�้ท้องถิ่น  เกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) และ/หรือ ฉล�ก 
fair trade และผลักดันให้ผู้ให้บริก�รแจ้งข้อมูลเหล�่นี้ลงไปในร�ยก�ร
อ�ห�รด้วย
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ถ้�ใช้ผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์ ควรซื้อจ�กแหล่งที่มีม�ตรฐ�นสวัสดิภ�พสัตว์สูง 
(high welfare standard) และได้รับก�รรับรอง เช่น ไข่ไก่จ�กก�รเลี้ยงไก่
แบบปล่อย (free-range-eggs) เนื้อสัตว์ชีวภ�พ (bio meat)

 
 

ถ้�ใช้ผลิตภัณฑ์จ�กทะเลและจ�กก�รเพ�ะสัตว์นำ้�เลี้ยง  สัตว์เหล่�นี้
ควรถูกจับ/ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ยั่งยืน สำ�หรับพื้นที่ที่มีก�รรับรอง ควรใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก Marine Stewardship Council (MSC) 
หรือที่เทียบเท่� องค์กร WWF ได้จัดทำ�คู่มือก�รซื้อ ซึ่งส�ม�รถดูร�ย
ละเอียดได้ที่ http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/
marine/our_solutions/sustainable_fishing/sustainable_seafood/
seafood_guides/index.cfm และอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นประโยชน์ คือ 
www.seafoodchoices.com

 

 

บริจ�คอ�ห�รเหลือที่ยังรับประท�นได้ กับองค์กรที่ไม่แสวงห�กำ�ไร เช่น 
Berliner Tafel:www.tafel.de และ/หรือธน�ค�รอ�ห�ร (ถ้�ไม่ขัดต่อ 
กฎระเบียบของประเทศนั้นๆ)

 
 

หม�ยเหตุ:

เป็นสิ่งที่ไปไม่ได้ที่จะกำ�หนดแนวท�งที่แน่นอนว�่ ควรใช้อ�ห�รท้องถิ่นแต่ไม่เป็นเกษตรอินทรีย์ หรือ
อ�ห�รเกษตรอินทรีย์จ�กท้องที่อื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�งๆ ได้แก่ ระยะท�ง วิธีก�รขนส่ง ประเภท
สินค้�และอื่นๆ  แต่โดยหลักก�รที่ถูกต้อง พย�ย�มใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น หรือทำ�ต�มคำ�
แนะนำ�ในก�รห�ท�งเลือกที่ดีที่สุด

ในแต่ละภูมิภ�ค จะมีคว�มต�่งอย่�งม�กในเชิงสินค้�ท้องถิ่น ผลิตผลเกษตรอินทรีย์และสินค้�จ�กก�ร
ค้�ที่เป็นธรรม (fair trade) ฉะนั้นผู้จัดง�นจึงควรสำ�รวจว่�มีสินค้�ประเภทนี้หรือไม่และร�ค�เท่�ไร 
โดยส�ม�รถตรวจสอบกับผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยงภ�ยในพื้นที่และกำ�หนดอัตร�ส่วนที่เหม�ะสม เช่น X% 
ของผัก/ผลิตภัณฑ์นม/เนื้อสัตว์ต้องเป็นอ�ห�รเกษตรอินทรีย์

http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/our_solutions/sustainable_fishing/sustainable_seafood/seafood_guides/index.cfm
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/our_solutions/sustainable_fishing/sustainable_seafood/seafood_guides/index.cfm
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/our_solutions/sustainable_fishing/sustainable_seafood/seafood_guides/index.cfm


รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน76

6.3.3  วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

หลีกเลี่ยงของใช้ที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable) โดยใช้จ�น มีด 
ช้อน ส้อม เครื่องแก้วและผ้�ปูโต๊ะที่นำ�กลับม�ใช้ได้  ไม่ใช้แก้วที่ทำ�จ�ก
กระด�ษ พล�สติก โฟม ผ้�ปูโต๊ะหรือกระด�ษเช็ดป�กทำ�จ�กกระด�ษ  
มีดช้อนส้อมพล�สติก  ผ้�รองจ�นที่ใช้แล้วทิ้ง รวมถึงวัสดุห่อที่ทำ�จ�ก
พล�สติก หรืออลูมิเนียม

 

 

หลีกเลี่ยงก�รใช้ขวดนำ้� หรือขวดนำ้�ผลไม้ที่ใช้ได้ครั้งเดียว ถ�้จำ�เป็นต้อง
ใช้ ต้องมั่นใจว่�ส�ม�รถนำ�ขวดกลับม�ใช้ใหม่หรือใช้ซำ้�ได้    

แจกขวดนำ้�นำ�ม�ใช้ใหม่ให้ผู้เข�้ร่วมง�นใส่นำ้�และเติมได้    

หลีกเลี่ยงก�รใช้บรรจุภัณฑ์ของอ�ห�รและเครื่องปรุงรสที่ใช้ได้ครั้งเดียว 
เช่น นม ครีม นำ้�ต�ลเที่ยม  เนย  ซอสมะเขือเทศ  นำ้�ส้มส�ยชู  มัสต�ร์ด 
แยม  เกลือ  พริกไทย  ธัญช�ติอ�ห�ร (breakfast  cereals) แต่ควรใส่
อ�ห�รและเครื่องปรุงรสในภ�ชนะใหญ่และตักแบ่งและใช้เหยือกใส่นำ้�

 

 

บรรจุภัณฑ์ไม่ควรมีส่วนผสมของพีวีซี    

สินค้�ควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้หรือที่นำ�ไปใช้ซำ้�
ได้ หรือ บริษัทจัดเลี้ยงควรนำ�บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดกลับไปพร้อมกับรับรอง
ว่�จะนำ�ไปใช้ซำ้�หรือนำ�กลับไปใช้ใหม่

 
 

ถ้�จำ�เป็นต้องใช้ของที่ใช้แล้วครั้งเดียวทิ้ง ควรมั่นใจว�่ของนั้นมีส่วน
ประกอบของวัสดุที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้หรือวัสดุที่ทำ�ม�จ�กพืช    

ถ้�มีบริก�รย่อยสล�ย ควรเลือกใช้วัสดุย่อยสล�ยได้สำ�หรับของที่ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง    

หลีกเลี่ยงก�รใช้กระด�ษ ควรแทนด้วยกระด�นดำ�/ชอล์ค หรือจอดิจิตอล  
ถ้�จำ�เป็นต้องใช้กระด�ษ พย�ย�มใช้หมึกที่ส่วนผสมหลักทำ�จ�กพืช    

ผลิตภัณฑ์กระด�ษที่ใช้ในก�รจัดเลี้ยง ทำ�ม�จ�กวัสดุที่มีองค์ประกอบ
ของวัสดุที่ผ่�นก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ในจำ�นวนสูง หรือ 100% ถ้�
เป็นไปได้ เลือกใช้กระด�ษที่ผลิตโดยปร�ศจ�กคลอรีน(TCF หรือ ECF) 
และควรได้รับก�รอนุมัติจ�กองค์กรอนุรักษ์ป่� (forest conservation 
organization)
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สำ�หรับก�รเที่ยวท�งเรือหรือสำ�หรับง�นที่ไม่อนุญ�ตให้ใช้ภ�ชนะที่
เปร�ะบ�งแตกหักได้ ผู้จัดง�นอ�จจะใช้ภ�ชนะอะคริลิคที่นำ�กลับม�
สำ�หรับใช้ได้ 

 
 

6.3.4  การกำาจัดขยะของเสีย ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

ควรแจ้งจำ�นวนผู้เข�้ร่วมง�นที่แน่นอนให้ผู้บริก�รจัดเลี้ยงและประเมิน
ปริม�ณอ�ห�รที่จำ�เป็นต้องสั่งในง�นเพื่อไม่ให้อ�ห�รเหลือและเป็นขยะ    

จัดถังขยะแยกประเภทให้ม�กพอและตั้งต�มจุดที่เห็นได้ชัด พร้อมมีป้�ย
คำ�แนะนำ�ที่ชัดเจนโดยเฉพ�ะในครัวและบริเวณรับประท�นอ�ห�ร    

ควรเก็บและแยกประเภทขยะที่เกิดจ�กก�รจัดเลี้ยง เช่น กระด�ษ 
พล�สติก  โลหะ  เกษตรอินทรีย์    

มั่นใจว�่ของที่ย่อยสล�ยได้โดยธรรมช�ติและที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ได้
ถูกแยกเก็บเพื่อให้กระบวนก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่และย่อยสล�ยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

 
 

ถ�้จ้�งบริษัทจัดเลี้ยงนอกสถ�นที่ ควรให้บริษัทจัดเลี้ยงรับผิดชอบก�ร
เก็บและทิ้งขยะที่เกิดจ�ก�รจัดง�นด้วย    

กรณีที่ไม่มีก�รเก็บแยกระหว่�งขยะและขยะนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ 
ควรพย�ย�มลดปริม�ณขยะให้มีน้อยที่สุด (ดูหัวข้อข�้งบน)    

ควรมั่นใจว�่ทำ�ให้เกิดปริม�ณนำ้�ทิ้งที่น้อยที่สุด (run-off water) 
น้อยที่สุดและได้นำ�นำ้�เอ�กลับม�ใช้หรือกำ�จัดทิ้งอย่�งยั่งยืน    

เก็บนำ้�มันและไขมันแล้วนำ�ไปทำ�เชื้อเพลิง และ/หรือ มอบให้กับ
ผู้ที่ต้องก�ร    

ในสถ�นที่บ�งแห่ง เช่น บริเวณสำ�นักง�นของสหประช�ช�ติที่มีพื้นที่กว้�ง
ขว�ง ควรมีระบบก�รย่อยสล�ยขยะภ�ยในหน่วยง�น    
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6.4  การสื่อสารและวัสดุสำาหรับการจัดงาน

ภาพรวม

• 6.4.1  การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานและการลงทะเบียน

• 6.4.2  วัสดุและสิ่งพิมพ์ของงาน

• 6.4.3  การเข้าติดตั้ง  การบริหารงาน และ การรื้อถอน

       • 6.4.3.1  ปัจจัยด้านสังคม

6.4.1  การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานและการลงทะเบียน ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

ส่งอีเมล์เกี่ยวกับ “พฤติกรรมที่ยั่งยืน (sustainable behaviour)” ให้ผู้เข้�ร่วมง�น เพื่อแนะนำ�สิ่งที่

ควรทำ�ก่อนประชุมและในระหว่�งก�รประชุม คำ�แนะนำ�ที่ยั่งยืนซึ่งอ�จจะขึ้นอยู่กับสถ�นที่พักของ       

ผู้เข้�ร่วมง�น

ช่วงก่อนวันง�น ถ�มผู้เข้�ร่วมง�นว่�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือด้�นก�รเดิน

ท�งเป็นพิเศษหรือไม่    

ควรลดก�รใช้กระด�ษให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ ควรใช้วิธีอีเมล์เมื่อต้อง

สื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมง�น    

ใช้ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถลงทะเบียน 

ส่งแบบฟอร์มและรูปท�งอีเมล์หรือผ่�นบริก�รบนเว็บ (web service)    

กระตุ้นผู้เข้�ร่วมง�นให้ชดเชยก�รปล่อยค�ร์บอนที่เกิดจ�กก�รเดินท�ง

ยกเว้นผู้จัดง�นได้ว�งแผนจะรับผิดชอบให้ (ดูหัวข้อ 4 ก�รชดเชย

ค�ร์บอนจ�กง�นที่ยั่งยืน)
 

 

ให้ข้อมูลของเว็บไซต์ของระบบขนส่งส�ธ�รณะ และถ้�เป็นไปได้ให้ข้อมูล

ต�มเวล�จริงขณะนั้น (real time)    

อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถสื่อส�รกันเองได้ เพื่อจัดก�ร

ก�รเดินท�งร่วมกัน ท�งรถยนต์ รถบัส และ/หรือ รถรับจ้�งส�ธ�รณะ    
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แจ้งวิธีก�รเดินท�งม�ง�นแก่ผู้เข�้ร่วมง�น โดยเรียงลำ�ดับต�มผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมจ�กน้อยไปม�ก    

รถไฟ  พ�หนะที่ใช้เดินท�งร่วมกันแบบไฮบริด/ไฟฟ้�  รถบัส หรือรถเก๋ง 

(ถ้�ไม่ได้เดินท�งร่วมกัน แนะนำ�ให้ใช้รถคันเล็ก)  เที่ยวบินชั้นประหยัด

บินตรงถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง
 

 

พิมพ์เอกส�รเท�่ที่จำ�เป็นเท�่นั้นก่อนเดินท�ง    

ระหว�่งก�รประชุม ใช้ป�กก�และกระด�ษที่เอ�ติดตัวไป    

ใช้วิธีเดินเท�้ ขี่จักรย�น หรือเดินท�งด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะให้ม�ก

ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้    

เลือกพักในโรงแรมที่มีก�รบริห�รจัดก�รโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    

ปิดไฟ  โทรทัศน์  เครื่องปรับอ�ก�ศหรือ เครื่องทำ�คว�มร้อน เมื่อออก

จ�กห้องและจะไม่ใช้ห้องทั้งวัน    

เลือกที่จะประหยัดพลังง�นโดยขอให้โรงแรมไม่เปลี่ยนผ้�ปูที่นอนและ

ผ้�ขนหนูทุกวัน (และมั่นใจว�่โรงแรมทำ�ต�มคำ�ขอ) ห�กท�งโรงแรม

ไม่มีบริก�รยั่งยืนแบบนี้ ควรจะคุยกับผู้จัดก�รโรงแรมและแจ้งถึงคว�ม

ต้องก�ร

 

 

ก�รนำ�ขยะกลับม�ใช้ใหม่ เช่น ขวด กระป๋อง กระด�ษ เป็นต้น    
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ควรมั่นใจว่�มีก�รเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มพย�ย�มเพื่อคว�มยั่งยืนนี้

ผ�่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งช่วงง�นและภ�ยหลังง�นสิ้นสุดแล้ว    

ควรมีแคมเปญก�รตล�ดและส่งเสริมก�รจัดง�นออนไลน์ เพื่อเผยแพร่

ก�รดำ�เนินง�นเพื่อคว�มยั่งยืนของง�น    

6.4.2  วัสดุและสิ่งพิมพ์ของงาน ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

พิมพ์เฉพ�ะเอกส�รที่จำ�เป็น  ส่งเอกส�รที่เกี่ยวข้องท�งอีเมล์ก่อนง�นเริ่ม 

(ดูข้อคว�มข้�งบน) และเตรียมเอกส�รจำ�นวนไม่ม�กไว้ที่โต๊ะลงทะเบียน

หรือมีบริก�รพิมพ์/ทำ�สำ�เน�ที่สถ�นที่จัดง�น ต�มที่ผู้เข�้ร่วมง�นขอ

เท่�นั้น

 

 

กระด�ษที่ใช้สำ�หรับทำ�สิ่งพิมพ์ส่งเสริมก�รจัดง�น โปรแกรมก�รประชุม  

ป้�ย เป็นต้น ควรจะเป็นกระด�ษนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ 100% ที่ผลิตจ�ก

เยื่อกระด�ษที่ผ่�นก�รใช้ง�นแล้ว(post-consumer waste) อย�่งน้อย 

65 % ทำ�ม�จ�กวัสดุที่มีองค์ประกอบของวัสดุที่ผ่�นก�รนำ�กลับม�ใช้

ใหม่ในจำ�นวนสูง หรือ 100% ถ้�เป็นไปได้เลือกใช้กระด�ษที่ผลิตโดย

ปร�ศจ�กคลอรีน (TCF หรือ ECF) หลีกเลี่ยงสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยกระด�ษ

เง� (glossy) และมีสีสัน ถ้�ไม่มีกระด�ษนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ 100% ควร

ใช้กระด�ษที่มีส่วนผสมของเยื่อกระด�ษที่ผ�่นก�รใช้ง�นแล้วม�กที่สุด

หรือกระด�ษที่ผลิตจ�กป่�ที่ถูกตัดอย่�งถูกกฎหม�ยและแบบยั่งยืนห�ก

เป็นไปได้

 

 

ควรเตือนให้ผู้เข�้ประชุมเก็บรักษ�เอกส�รก�รประชุมจนจบก�รประชุม 

และควรขอให้ผู้เข้�ประชุมเซ็นรับเอกส�ร    

เอกส�รก�รประชุมทุกชิ้นควรบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีหรือยูเอสบี เพื่อหลีก

เลี่ยงก�รพิมพ์ หรือจัดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เฉพ�ะผู้เข�้ประชุมเพื่อผู้

เข�้ประชุมส�ม�รถด�วน์โหลดเอกส�รก�รประชุมจ�กเว็บไซต์ง�นประชุม

ได้ด้วยตนเอง

 

 

พิมพ์เอกส�รให้ม�กที่สุดเท่�ที่ทำ�ได้ในพื้นที่ที่จัดง�นแทนก�รส่งม�จ�ก

สำ�นักง�นใหญ่    
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กระเป๋�/ซอง  ป�้ยโฆษณ�  ของที่ระลึก และร�ยก�รสินค้�อื่นๆ ที่ใช้ใน

ง�น ควรผลิตในพื้นที่โดยใช้วัสดุที่ทำ�จ�กพืชที่ถูกตัดต�มแนวท�งที่ยั่งยืน

หรือวัสดุใช้ซ้ำ�และควรนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ หลีกเลี่ยงก�รใช้พีวีซีและ

สินค้�ที่มีส่วนประกอบเป็นส�รเคมีอันตร�ย

 

 

ควรสั่งทำ�ป�้ยโฆษณ� เช่น ป้�ยแบนเนอร์ โปสเตอร์ ป้�ยชื่อง�น โดย

แสดงแค่ชื่อง�นแต่ไม่ใส่วันที่ และชื่อเฉพ�ะอื่นๆ เพื่อจะได้นำ�เอ�กลับม�

ใช้ในง�นครั้งต่อไป
 

 

จัดป�กก�ให้ผู้เข้�ประชุมเฉพ�ะร�ยที่ขอเท่�นั้น  ป�กก�ที่ใช้ในง�นควร

ผลิตจ�กวัสดุนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้และเติมหมึกได้  ควรบอกผู้เข้�ประชุม

ล่วงหน�้ให้เตรียมป�กก�และกระด�ษม�เอง
 

 

หลีกเลี่ยงก�รใช้พีวีซีหรือป้�ยที่ติดด้วยเทปก�ว รวมถึงป้�ยที่ทำ�จ�กโฟม 

โดยควรเปลี่ยนม�เป็นกระด�ษ หรือใช้ระบบป้�ยอิเล็กทรอนิกส์    

พิจ�รณ�ว�่ มีคว�มจำ�เป็นต้องแจกของที่ระลึกหรือไม่  อ�จจะเปลี่ยน

จ�กก�รแจกของที่ระลึกเป็นก�รบริจ�คเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมและ

ต้องแจ้งให้ผู้เข้�ร่วมง�นรับรู้ถีงองค์ก�รก�รกุศลที่พวกเข�มีส่วนร่วม

บริจ�ค

 

 

ถ�้เลือกที่จะแจกของที่ระลึกในง�น ควรเลือกซื้อของแจกที่มีประโยชน์ 

เช่น แก้วเดินท�ง (travel mug) ขวดน้ำ�อลูมิเนียม ยูเอสบีและของอื่นๆ

ที่ผู้เข�้ร่วมง�นส�ม�รถนำ�ไปใช้อีกได้ ลองพิจ�รณ�ของที่ระลึกที่สื่อถึง

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมหรือต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ต้นไม้ที่มีชื่อผู้เข้�ประชุม

หรือผลิตภัณฑ์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 

 

ถ�้ของที่ระลึกเป็นประเภทอ�ห�ร ควรปฏิบัติต�มข้อเสนอแนะภ�ยใต้

หัวข้อ “ก�รจัดเลี้ยง”    
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ใช้กระด�นที่ลบข้อคว�มได้และส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้อีกได้หรือกระด�น

ดำ� แทนก�รใช้กระด�ษฟลิบช�ร์ทและต้องใช้ป�กก�ม�ร์คเกอร์ปลอดส�ร

พิษ (non-toxic) 
 

 

บริจ�ควัสดุที่ไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้อีกในก�รประชุมครั้งต่อไป ให้กับ

หน่วยง�นท้องถิ่น    

ควรนำ�บัตรประจำ�ตัวผู้เข�้ประชุมกลับม�ใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ�อีก โดยจัดพื้นที่

ส่วนหนึ่งให้ผู้เข้�ร่วมง�นคืนบัตรและอื่นๆที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้อีก    

สำ�หรับง�นพิมพ์ ควรเลือกโรงพิมพ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้

ส�รเคมีที่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมและมีก�รดำ�เนินง�นที่รับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม
 

 

6.4.3  การเข้าติดตั้ง  การบริหารงาน และ การรื้อถอน ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

ช่วงเปิดง�นวันแรก เช่น ระหว�่งพิธีเปิดง�น  ควรแจ้งเตือนพนักง�นและผู้เข้�ร่วมง�นให้ปฏิบัติต�มกฎ

ที่ช่วยส่งเสริมคว�มยั่งยืนของง�นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต�มม�ตรก�รต่อไปนี้

•  ใช้แสงสว่�งธรรมช�ติ ว�งแผนให้สำ�นักง�นของผู้จัดง�นได้ประโยชน์

จ�กแสงสว่�งธรรมช�ติม�กที่สุดเช่น ห้องทำ�ง�นอยู่ใกล้หน้�ต�่งหรือ

จัดมุมก�แฟให้รับแสงธรรมช�ติ เป็นต้น
 

 

•  ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ�้และปิดปลั้กพ่วง เมื่อไม่ได้ใช้ง�น    

•  พย�ย�มใช้อุปกรณ์ไฟฟ�้ที่ประหยัดพลังง�น เช่น ใช้แล็ปท็อปแทนก�ร

ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    

•  พิมพ์และทำ�สำ�เน�หน�้หลังโดยจัดขน�ดตัวหนังสือให้เล็กที่สุดที่

ส�ม�รถอ่�นเห็นและถ่�ยสำ�เน�สีให้น้อยที่สุด เมื่อออกแบบภ�พ

ลักษณ์ของง�น พย�ย�มเลือกสีที่ดูไม่แตกต่�งเมื่อต้องพิมพ์ข�วดำ�และ

ควรใช้สีอ่อน แทนที่จะใช้สีเข้ม

 

 

•  มีก�รเก็บกระด�ษที่ใช้แล้วหน้�เดียว เพื่อนำ�อีกด้�นไปใช้พิมพ์และ

   จดข้อคว�ม    
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•  ต้องมั่นใจว�่อุปกรณ์ไฟฟ้�ทุกชิ้นเปิดใช้โหมดประหยัดพลังง�น    

•  ในสำ�นักง�นของผู้จัดง�นควรเก็บขยะแยกต�มประเภทและใส่ในถัง

ขยะแยกที่จัดไว้ เช่น กระด�ษ พล�สติก โลหะ ขยะอินทรีย์ รวมถึงมี

ก�รแยกกล่องใส่หมึกพิมพ์และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
 

 

ต้องมั่นใจว�่คำ�แนะนำ�เพื่อคว�มยั่งยืนสำ�หรับผู้เข�้ร่วมง�นเช่นป้�ยนำ�

กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) อยู่ในจุดที่เห็นได้ชัด เนื้อห�ชัดเจน ผู้เข�้ร่วม

ง�นทุกชนช�ติเข�้ใจ ก�รใช้สัญลักษณ์รูปภ�พจะส�ม�รถสื่อคว�มหม�ย

และเป็นที่เข�้ใจในระดับส�กล

 

 

ลดขยะจ�กก�รใช้กระด�ษที่จุดลงทะเบียน ใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนที่สั้น

และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (ดูหัวข้อ”ก�รสื่อส�รกับผู้เข�้ร่วมง�นและก�ร

ลงทะเบียน)
 

 

ต้องมั่นใจว�่มีปริม�ณถังขยะแยกม�กพอและตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด มีป้�ย

และคำ�แนะนำ�ก�รแยกขยะชัดเจนทั้งในพื้นที่ส�ธ�รณะสำ�หรับผู้เข้�ร่วม

ง�นและบริเวณสำ�นักง�นของพนักง�น
 

 

ปรับเวล�เปิดปิดง�นให้เหม�ะสมต�มต�ร�งก�รเดินรถเพื่อสภ�พ

แวดล้อมและหลีกเลี่ยงช่วงเวล�เร่งด่วน    

ในสำ�นักง�นผู้จัดง�น ใช้อุปกรณ์ไฟฟ�้ เครี่องพิมพ์ เครื่องถ่�ยเอกส�ร  

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่ได้รับก�รรับรองและมีสัญลักษณ์ ENERGY 

STAR®  หร้อมกับมีคุณสมบัติประหยัดพลังง�นเป็นคุณสมบัติม�ตรฐ�น
 

 

ใช้อุปกรณ์ก�รตกแต่งให้น้อยที่สุดและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ยั่งยืน เช่น ไม่

ควรใช้ดอกไม้ในก�รตกแต่ง แต่ควรใช้ต้นไม้ทั้งต้น สำ�หรับง�นที่จัด

ม�กกว�่ 1 วัน ควรเลือกต้นไม้ที่เข้�กับสภ�วะท้องถิ่นได้  เลือกเที่ยนที่ทำ�

จ�กถั่วเหลืองแทนเที่ยนขี้ผี้ง หลีกเลี่ยงก�รตกแต่งที่อ�จจะเกี่ยวข้องกับ

ก�รท�รุณสัตว์หรือใช้พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ขนสัตว์  

ดอกไม้ห�ย�ก
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อุณหภูมิห้องประชุมควรจะปรับให้เข�้กับสภ�วะอ�ก�ศท้องถิ่นขณะนั้น 

อุณหภูมิในห้องไม่ควรเย็นกว่�อุณหภูมินอกห้อง 6 องศ�เซลเซียส หรือ

ร้อนเกิน 20 องศ�เซลเซียส
 

 

ตั้งป้�ย เช่น บริเวณพื้นที่แสดงสินค้ เพื่อสื่อส�รก�รง�นที่ยั่งยืนให้ผู้เข้�

ร่วมประชุมได้รับทร�บ พร้อมกับเผยแพร่เนื้อห�ดังกล่�วท�งเว็บไซต์และ

ระหว่�งพิธีเปิดเพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วมในคว�มยั่งยืนให้กับผู้เข�้ร่วมง�น
 

 

ถ�้เป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับสำ�หรับพื้นที่ที่จัดง�น ใช้ก�รแปลภ�ษ�

นอกสถ�นที่ (remote translation) นั่นคือ ผู้แปลไม่จำ�เป็นต้องเดินท�ง

ม�ที่สถ�นที่จัดง�น
 

 

ใช้ระบบก�รทำ�ง�นแบบพกพ� (portable office approach) ที่ผู้จัด

ง�นส�ม�รถเปิดไฟล์เอกส�รจ�กเครือข่�ยเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ด้วยวิธีก�ร

จัดก�รเช่นนี้ จะช่วยลดจำ�นวนเอกส�รที่พนักง�นต้องพิมพ์และนำ�ติดตัว

ไปด้วยได้อย่�งมห�ศ�ล

 

 

6.4.3.1  ปัจจัยด้านสังคม ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

คำ�นึงถึงคว�มหล�กหล�ยคว�มแตกต่�งโดยสะท้อนให้เห็นในเนื้อห�ก�ร

ประชุมที่หล�กหล�ยมีเจ้�ภ�พวิทย�กร  และ ผู้เข้�ร่วมง�นเป�้หม�ยจ�ก

น�น�ประเทศ 
 

 

พย�ย�มเต็มที่ให้ง�นเป็นต�มเวล�ที่กำ�หนดและมีก�รพักระหว่�งก�ร

ประชุมเป็นระยะๆตลอดก�รประชุม    

จัดเตรียมเจ�้หน้�ที่ผู้ช่วยถ้�มีผู้พิก�รเข้�ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก    

มั่นใจได้ว�่ก�รว่�จ�้งพนักง�นเป็นไปต�มข้อบังคับท�งกฎหม�ย เช่น 

โอก�สที่เท่�เที่ยม และก�รจ่�ยค�่จ้�งที่เป็นธรรมรวมถึงสุขภ�พและ

คว�มปลอดภัยของพนักง�น
 

 

จัดสวัสดิก�รที่ดีให้ผู้เข้�ประชุมโดยลดก�รเดินท�งให้เหลือน้อยที่สุด จัด

ผลไม้และน้ำ�ให้ม�กพอและใช้ประโยชน์จ�กแสงสว่�งธรรมช�ติม�กที่สุด    

ส่งเสริมสถ�นที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในท้องถิ่นให้ผู้เข้�

ประชุม ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและเป็นก�รให้คว�มรู้กับ

ผู้เข้�ประชุม
 

 

จัดพื้นที่ให้ผู้เข�้ประชุมได้ผ่อนคล�ยระหว่�งวัน โดยเฉพ�ะผู้เข้�ประชุม

ที่พักโรงแรมที่ไกลจ�กสถ�นที่จัดง�น    
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6.5 การเดินทางในพื้นที่

ภาพรวม

ต�มข้อแนะนำ�ด้�นล่�งนี้  ผู้จัดง�นควรคำ�นึงว�่ หัวข้อต่อไปนี้มีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละพื้นที่ได้แก่ 
คุณภ�พและก�รเข้�ถึงของระบบขนส่งส�ธ�รณะ ก�รใช้ม�ตรฐ�นระดับส�กลสำ�หรับพ�หนะประหยัด
พลังง�นและมีมลพิษต่ำ� รวมถึงระดับคว�มปลอดภัยเมื่อต้องเดินเท้�หรือขี่จักรย�น

• 6.5.1  ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานาน

• 6.5.2  สินค้าและบริการ

6.5.1  ผู้เข้าร่วมงานและพนักงาน ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

ก่อนวันง�น ควรให้คำ�แนะนำ�ในก�รเดินท�งและแผนที่ที่ชัดเจนกับผู้เข�้

ร่วมง�น และใส่ข้อมูลนี้ในชุดเอกส�รที่แจกให้กับผู้เข้�ร่วมประชุมและ

ว�งในสถ�นที่จัดง�น ควรให้คำ�แนะนำ�และร�ยละเอียดเกี่ยวกับระบบ

ขนส่งส�ธ�รณะที่สะดวก และ/หรือ ระยะท�งก�รเดินท�งไปกลับเช่น

จ�กสถ�นีรถไฟ สน�มบิน ไปสถ�นที่จัดง�น โรงแรมและใจกล�งเมือง

 

 

ในก�รเลือกสถ�นที่จัดง�นและโรงแรม ควรคำ�นึงว่�อยู่ใกล้สถ�นีรถขนส่ง

ส�ธ�รณะหรือไม่ ปัจจัยนี้มีผลกระทบที่สำ�คัญต่อระบบคมน�คมในพื้นที่ 

(ดูหัวข้อ “สถ�นที่” และ “ที่พัก”)
 

 

อภินันทน�ก�รบัตรเดินท�งขนส่งส�ธ�รณะให้ผู้เข�้ร่วมง�น โดยส�ม�รถ

ใส่ไว้ที่ด�้นหลังของบัตรเข�้ง�น) หรือถ�้เป็นไปไม่ได้ที่จะอภินันทน�ก�ร 

อย�่งน้อยควรเตรียมบัตรส่วนลดก�รเดินท�งด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะ

ให้ผู้เข�้ง�น โดยเฉพ�ะง�นที่จัดเป็นเวล�หล�ยวัน

 

 

ถ�้ไม่มีระบบขนส่งส�ธ�รณะ ควรจะมีรถรับส่งหรือรถใช้เดินท�งร่วมกัน

ระหว่�งโรงแรม สถ�นที่จัดง�น และ/หรือจุดเดินท�งม�ถึง (point of 

arrival ) และจุดเดินท�งกลับ (point of departure) เช่น สถ�นีรถไฟ 

สน�มบิน

 

 

ห�กไม่ส�ม�รถจัดให้ผู้เข�้ร่วมง�นเดินท�งร่วมกันได้ ควรขอให้โรงแรมจัด

รถรับส่งผู้เข้�ร่วมง�น    
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กรณีที่ต้องก�รใช้รถโดยส�รรับจ้�ง ควรส่งเสริมผู้ประกอบก�รรถโดยส�ร

รับจ้�ง “อย่�งยั่งยืน” หรือสนับสนุนให้ใช้บริก�รขนส่งโดยรถจักรย�น 

(cycle cab) ห�กมีบริก�รนี้ในพื้นที่ท้องถิ่น
 

 

ถ�้จำ�เป็นต้องจ�้งบริษัทเช�่รถ ให้เลือกบริษัทที่ใช้รถไฮบริด รถไฟฟ�้ 

หรือใช้เชื้อเพลิงท�งเลือกและมีวิธีก�รขับรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

มั่นใจว�่ที่จอดรถของง�นไม่ทำ�ล�ยสภ�พแวดล้อมธรรมช�ติ    

จัดเส้นท�งเดินเท�้ที่ปลอดภัยพร้อมแผนที่ระหว่�งโรงแรมและสถ�นที่จัด

ง�นและแจกแผนที่กับผู้เข้�ร่วมง�น    

จัดเจ�้หน้�ที่ผู้ช่วยหรืออ�ส�สมัครในพื้นที่เพื่อร่วมเดินเท้�หรือนั่งรถไป

พร้อมกับผู้เข้�ร่วมง�นจ�กโรงแรม/สถ�นีไปสถ�นที่จัดง�น    

6.5.2  สินค้าและบริการ ใช่/ไม่ใข่ ความเห็น

หลีกเลี่ยงก�รขนส่งวัสดุจ�กนอกพื้นที่ไปสถ�นที่จัดง�น สำ�หรับของที่ห�

ซื้อได้จ�กพื้นที่จัดง�น    

สำ�หรับวัสดุที่จำ�เป็นต้องขนส่ง ให้เลือกบริษัทขนส่งที่มีคว�มรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม    

พิจ�รณ�ก�รใช้รถบรรทุกร่วมกัน เช่น แทนที่จะใช้รถบรรทุก 10 คัน

ขนส่งแยกจำ�นวน 10 เที่ยว ควรจะบรรทุกของส่งร่วมกัน หรือใช้ที่เก็บ

สินค้�ร่วมกัน
 

 

6.6 ง�นแสดงสินค้�    
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คำาแนะนำา ใช่/ไม่ใข่ ความเห็น

เลือกจัดง�นในอ�ค�รที่มีอยู่แล้ว  หลีกเลี่ยงก�รสร้�งปะรำ�หรือเต๊นท์ 

แต่ถ้�จำ�เป็น ขอให้สำ�รวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะดำ�เนินก�ร

สร้�ง เช่นใช้หลักเกณฑ์ก�รประเมินต�ม Environmental Impact 

Assessment (EIA)

 

 

นำ�ป�้ยประช�สัมพันธ์และอุปกรณ์ในก�รแสดงสินค้�และนิทรรศก�รที่

ใช้ได้กลับม�ใช้อีก โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงสถ�นที่และปีที่จัดง�น เพื่อส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ในง�นต่อไปอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่�ว ผู้จัดง�นจึงควรใช้

สัญลักษณ์ที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล เป็นที่รู้จักทั่วโลกแทนก�รใช้ตัวอักษร

 

 

หลีกเลี่ยงก�รปูพรมหรือแผ่นปูพื้น ถ้�จำ�เป็นต้องปูพรมไม่ควรใช้แผ่นปู

พื้นพล�สติกแต่ใช้วัสดุอื่นแทนเช่นพรมเส้นใยมะพร้�ว เส้นใยเซลลูโลส

หรือแผ่นปูพื้นที่ทำ�ม�จ�กพีวีซีที่ผ่�นก�รนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�หรือก�รนำ�กลับ

ม�ใช้ใหม่ เลือกใช้พรมที่มีส่วนผสมหลักเป็นเส้นใยพล�สติกที่ผ่�นก�รใช้

ม�แล้วเป็นจำ�นวนสูงและที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ 

 

 

ต้องเก็บแยกขยะของเสีย เช่น แยกกระด�ษ  พล�สติก  โลหะ  ขยะ

อินทรีย์  
 

จำ�กัดปริม�ณวัสดุที่ผู้แสดงสินค้�ส�ม�รถนำ�ม�นำ�กลับม�ใช้ได้  คิดค่�ใช้

จ่�ยผู้แสดงสินค้�ต�มปริม�ณขยะที่ไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้หรือนำ�

กลับม�ใช้ได้หรือขอให้เข�นำ�กลับไปด้วย
 

 

ลองจัดก�รประกวดหรือมีส่วนลดให้ผู้แสดงสินค้�ที่ออกแบบคูห�แบบ

ยั่งยืนที่สุด  
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ควรมีหลักเกณฑ์ก�รร่วมง�นแสดงสินค้�สำ�หรับผู้แสดงสินค้� ดังนี้

ลดก�รใช้สิ่งตกแต่ง พรม ชั้นว�งและวัสดุที่ต้องทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด    

เช�่เฟอร์นิเจอร์แทนก�รซื้อ    

มีคว�มคิดสร�้งสรรค์ใหม่ เช่น ใช้เก�้อี้พับได้ (เพื่อคว�มสะดวกใน

ก�รขนส่ง) และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์และนำ�กลับม�ใช้ได้อีก    

สำ�หรับก�รสร้�งคูห� ควรใช้ส่วนต่อ (joint) ที่แยกได้หรือใช้ได้สองด้�น 

ใช้ชนิดคลิป (clip type) ไม่ใช้ก�รติดด้วยก�ว    

ลดก�รตกแต่ง พรมและวัสดุสิ่งพิมพ์ และสิ่งเหล�่นี้ควรทำ�ม�จ�กวัสดุที่

ส�มรถนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�ได้ และ/หรือ ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้อีกในง�น

ครั้งต่อไป
 

 

ลดก�รใช้แสงสว�่งและพลังง�นประเภทอื่นที่คูห�แสดงสินค้�    

ใช้ผลิตภัณฑ์กระด�ษที่ทำ�ม�จ�กเยื่อกระด�ษนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ (100% 

ถ�้เป็นไปได้) (Page 76 เรื่อง Chlorine-free)    

จำ�กัดจำ�นวนสิ่งพิมพ์และเอกส�รแจก มีกระด�ษให้ลงชื่อแทนก�รขอ

น�มบัตรจ�กผู้เข้�ร่วมง�น หรือใส่ไฟล์สิ่งพิมพ์ในยูเอสบีของผู้เข้�ร่วมง�น    

แจกของที่ระลึกซึ่งผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้�ฝ�้ย

อินทรีย์ไม่กัดสี หรือวัสดุที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้อีก หลีกเลี่ยงพีวีซี    

พย�ย�มต�มเก็บและนำ�สิ่งพิมพ์ที่ผู้เข�้ร่วมง�นทิ้ง กลับม�ใช้ใหม่    

หลีกเลี่ยงก�รส่งของท�งเครื่องบิน ถ�้ไม่จำ�เป็น    

ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในก�รสร้�งคูห�ม�ตรฐ�น วัสดุที่ใช้ควร

เป็นไม้ที่ถูกกฎหม�ยและถูกตัดต�มแนวท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและนำ�

กลับม�ใช้ใหม่ได้ 
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6.7  การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ

    ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำาแนะนำา ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

กำ�หนดผู้ที่เกี่ยวข้องหลักและชี้แจงถึงก�รจัดง�นรวมถึงม�ตรก�รที่ยั่งยืน

ที่จะนำ�ม�ปฏิบัติ    

ว�งแผนแคมเปญสื่อส�รที่เหม�ะสมเพื่อดึงก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย เริ่มตั้งแต่กลยุทธ์ก�รสื่อส�รที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติก�รและ

ร�ยง�นผู้ที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น นับแต่ ก�รเตรียมง�นโดย

ใช้ช่องท�งท�งเว็บไซต์ อีเมล์ เอกส�รของง�นและพวกเข�ส�ม�รถจะมี

ส่วนร่วมได้อย่�งไรบ้�ง

 

 

ขอคำ�ปรึกษ�และประส�นง�นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้�ของที่ดินที่อยู่

ละแวกเดียวกับสถ�นที่จัดง�น หน่วยง�นภ�ครัฐ และหน่วยง�นให้บริก�ร

ฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบท�งลบต่อสิ่งแวดล้อมเช่น เสียงและขยะ 

ใช้บริษัทให้บริก�รในพื้นที่เช่นบริก�รจัดเลี้ยง

 

 

จัดทำ�คู่มือ/เอกส�ร “ผู้เข�้ร่วมง�นที่ยั่งยืน (sustainable participant)” 

เพื่อเผยแพร่ท�งเว็บไซต์และใส่ไว้ในเอกส�รก�รประชุมด้วย    

ตั้งแต่ก่อนก�รจัดง�น วันง�นและหลังง�นจบ ควรดึงสื่อมวลชนเข้�ม�มี

ส่วนร่วมและต้องมั่นใจว่�สื่อมวลชนได้รับรู้ถึงกลยุทธ์เพื่อคว�มยั่งยืน    

เลือกศิลปินท้องถิ่นม�แสดงในง�นและเชิญคนพื้นที่ม�ร่วมง�น    

เชิญภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รแข่งขันเพื่อสร้�ง

ก�รรับรู้และคว�มร่วมมือ เช่น มีวิธีก�รประก�ศเกียรติคุณพันธมิตร ผู้

สนับสนุนหรือผู้เข้�ร่วมง�นที่มีส่วนในก�รสร�้งคว�มยั่งยืน เช่น มีก�ร

มอบใบประก�ศเกียรติคุณ

 

 

จัดก�รอบรมให้พนักง�นและผู้ให้บริก�ร    
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ภาคผนวก 1

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

1. ประโยชน์

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

• ลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • เพิ่มก�รประหยัดพลังง�นในอ�ค�ร ห้องประชุม และอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศ

 • ก�รลด/ก�รบริห�รขยะของเสีย เช่น อ�ห�ร บรรจุภัณฑ์ ก�รให้คว�มรู้ผ่�นก�รอบรม

 • ก�รลดก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์ เช่น พ�หนะลดมลพิษ พลังง�นหมุนเวียน

 • อุปกรณ์ประหยัดนำ้�

• ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดย

 • ก�รสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจระดับภูมิภ�ค เช่น ก�รจัดเลี้ยง ก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

  แหล่งพลังง�น

 • กำ�จัดสภ�วะว่�งง�น (ก�รบูรณ�ก�รท�งสังคม) สัญญ�ว่�จ้�งที่ไม่ต้องเสนอร�ค� 

  (reserved contract)

 • สนับสนุนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

  คว�มเสมอภ�คท�งเพศ (Gender Equality) ก�รค้�อย่�งเป็นธรรม (Fait Trade)

 • ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและม�ตรฐ�นแรงง�นรวมถึงแรงง�นในห่วงลูกโซ่อุปท�น อ�้งถึงอนุสัญญ�

 • หลักขององค์กรแรงง�นระหว่�งประเทศ (core ILO conventions)

• บรรลุถึงเป้าหมายการประหยัดงบประมาณ โดย

 • ลดก�รใช้น้ำ�และพลังง�น ต�มที่ระบุข้�งต้น

 • มีพนักง�นที่ผ่�นก�รอบรม มีประสบก�รณ์

 • มีท�งออก/วิธีแก้ปัญห� ตัวอย่�งที่เห็นได้ชัด เช่น มีก�รเพิ่มอ�ห�รมังสวิรัติในก�รจัดเลี้ยง 

  ก�รใช้รถ/รถบรรทุกร่วมกัน
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2. การประกวดราคาการจัดงานที่ยั่งยืน

• คำาแนะนำาสำาหรับผู้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ก�รจัดซื้อที่ยั่งยืน Sustainable Procurement (SP) ก�รผนวกแง่มุมด้�นสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ   และ     

สังคมเข้�ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ�้ง เมื่อมีก�รเรียก ประกวดร�ค�ก�รจัดง�นขน�ดใหญ่ ควรมีก�รบอก

ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกและกำ�หนดว่�ต้องก�รจัดก�รที่ยั่งยืน หลักก�รและหลักเกณฑ์ต่�งๆต้องเกี่ยวข้อง

และเกี่ยวเนื่องกับคว�มยั่งยืน  และเพื่อง�่ยต่อก�รบริห�รจัดก�ร  ส�ม�รถแบ่งซื้อแบ่งจ�้งก�รประกวด

ร�ค�และก�รจัดซื้อจัดจ้�งเป็นหล�ยครั้งต�มประเภทของบริก�รและผลิตภัณฑ์ที่ต้องก�ร  แต่ต้องรักษ�

ข้อกำ�หนดของ “ก�รจัดง�นที่ยั่งยืน” ไว้

ตัวอย่างของข้อกำาหนด

• กำ�หนดเปอร์เซ็นต์ข้ันต่ำ� เช่น อย่�งน้อย 50% และ/หรือ ให้คะแนนจ�กก�รใช้ ผลไม้ และผัก อ�ห�ร

ท่ีเป็นผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวอย่�งย่ังยืน  เช่น  ผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลท่ีม�จ�กก�รประเมินท่ีย่ังยืน  หรือ

ทรัพย�กรต�มฤดูก�ลและผลิตต�มเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค/เกณฑ์ก�รตัดสินผู้ชนะ

• ลดขยะอ�ห�ร และ/หรือ ขยะจากบรรจุภัณฑ์ ใส่อ�ห�รให้เหลือน้อยที่สุด ข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�ร

ปฎิบัติง�นต�มสัญญ�

• ผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยงต้องระบุประสบก�รณ์ที่เคยบริห�รจัดก�รต�มหลักเกณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีเหม�ะ

สม เช่น การอบรมพนักงาน หรือก�รบริจ�คอ�ห�รเหลือ หลักเกณฑ์ก�รเลือกผู้ให้บริก�ร

• กระดาษ ที่ใช้ทำ�ม�จ�กเยื่อกระด�ษที่ผ่�นก�รรีไซเคิล  100%  หรือม�จ�กป�่ที่ถูกตัดอย่�งถูกต้อง

ต�มกฎหม�ยและที่ยั่งยืน

• อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกชิ้น หรือบ�งชิ้น เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค 

 จอเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ได้ม�ตรฐ�น  Energy Star  ในด้�นประหยัดพลังง�น  ดูร�ยละเอียดที่ 

 www.energystar.org (ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค)

• อุปกรณ์ทำาความสะอาดทุกชิ้นได้รับก�รยอมรับหรือได้รับก�รรับรองด้วยม�ตรฐ�นที่เทียบเท่�

กันว่�เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปร�ศจ�กส�รพิษหรือส�รอันตร�ย (ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค)

• กระแสไฟ  หรือกระแสไฟบ�งส่วน    จะต้องผลิตม�จ�กแหล่งพลังง�นหมุนเวียนและมีก�รขอใบรับ

รอง Renewable Energy Certificates กำ�กับด้วย (ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค)

• มีก�รให้คะแนนเพิ่มกับสถ�นที่จัดง�นที่มีก�ร จัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน  เช่นก�รบันทึกและ

ตรวจสอบแบบแผนก�รใช้ง�น (หลักเกณฑ์ก�รตัดสินผู้ชนะ)
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ขอให้ใช้โครงร่าง (Template) ต่อไปนี้  ในการทำารายงานความยั่งยืนของงานที่จัด ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้ สัมพันธ์

กับโครงร่างของ GRI Level 3 ที่ GMIC ได้ออกแบบไว้และอ้างอิงจาก Global Reporting Initiative 

(GRI) Event Organizers Sector Supplement ผู้จัดงานควรใส่ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตรว

จสอบว่าได้ทำางานตามหลักเกณฑ์ที่ยั่งยืน 8 ประการ (ดูบทที่ 1) เติมข้อความให้ได้ใจความ พอสังเขปและ

ใช้เป็นรายงานการจัดงานที่ยั่งยืน

โครงร่างสำาหรับการทำารายงานที่ยั่งยืน 

(Sustainable Events Guide Reporting Template)

1. มีความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประชุม และถ้าเลี่ยงไม่ได้ 

 ควรส่งเสริมการชดเชยคาร์บอน

 • ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกทั้งท�งตรงและท�งอ้อมโดยน้ำ�หนัก สอดคล้องกับ EN16

 • ก�รปล่อยก๊�ซเรียนกระจกท�งอ้อม โดยน้ำ�หนัก สอดคล้องกับ EN17

 • คว�มคิดริเริ่มและก�รดำ�เนินง�นในก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและผลที่ได้ สอดคล้องกับ EN18

 • วิธีก�รเดินท�งของผู้เข้�ร่วมประชุมและผู้เข�้ร่วมง�น คิดเป็นเปอร์เซนต์ของก�รเดินท�งทั้งหมด 

   และคว�มริเริ่มในก�รกระตุ้นก�รใช้ก�รเดินท�งท�งเลือก สอดคล้องกับ EO 2

2. มีกระบวนการทำางานที่ช่วยลดการบริโภคนำ้า พลังงาน วัสดุ และทรัพยากรอื่นๆ

 • ก�รใช้พลังง�นพังฟังจ�กแหล่งพลังง�นปฐมภูมิ สอดคล้องกับ EN3

 • ก�รใช้พลังง�นท�งอ้อมจ�กแหล่งพลังง�น ปฐมภูมิ สอดคล้องกับ EN4

 • ก�รสูบนำ้�ใช้แบ่งต�มแหล่งพลังง�น ก�รอนุรักษ์และคว�มสร้�งสรรค์เพื่อพัฒน�ก�รใช้นำ้�และ

  ผลที่ได้รับ สอดคล้องกับ EN8

3.  มีมาตรการลดขยะและขับเคลื่อนกระบวนการการกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และ/หรือ 

 นำาขยะมาดัดแปลงหรือทำาประโยชน์อย่างอื่น สอดคล้องกับ EN22

4.  เมื่อต้องซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในการจัดงาน ควรคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

 ต่อสังคมที่เกิดจากวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้น
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 • ประเภทของก�รดำ�เนินง�นที่ยั่งยืน เมื่อมีก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค้�และบริก�ร สอดคล้อง  

  กับ EN09

 • มีจำ�นวนชั่วโมงก�รอบรมโดยเฉลี่ยของพนักง�น/คน/ปี และ/หรือ ของอ�ส�สมัครแบ่งต�มเพศ  

  และต�มประเภท พนักง�น/อ�ส�สมัคร สอดคล้องกับ LA10

5. คำานึงถึงหลักการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดการจัดงาน เพื่อลดการทำาลายสิ่งแวดล้อม 

 และเพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงความเสมอภาค และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วงานและ

 พนักงานทุกคน

 • ประเภทและผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นที่มุ่งสร้�งคว�มเท่�เทียมท�งสังคม สอดคล้อง  

  กับ EO5

 • ผลกระทบที่สำ�คัญต่อสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจ�กก�รที่ผู้เข้�ประชุมและผู้เข�้

  ร่วมง�น เดินท�งไปและกลับจ�กสถ�นที่จัดง�น และก�รดำ�เนินง�นในอธิบ�ยผลกระทบ 

  (สอดคล้องกับ EO3

 • จำ�นวนและประเภทของก�รบ�ดเจ็บและเสียชีวิต และเหตุก�รณ์สำ�คัญที่มีก�รแจ้ง

  เจ้�หน�้ที่ สอดคล้องกับ EO7

6.  มีมาตรการผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ

 ลดภาวะชะลอตัว

 • มูลค่�ด้�นเศรษฐกิจท�งตรง รวมถึงร�ยได้ค่�ดำ�เนินง�นค่�จ�้งพนักง�นก�รบริจ�คและ

  ก�รลงทุนต่อชุมชน  กำ�ไรสะสมและก�รชำ�ระให้ผู้ลงทุนและรัฐบ�ล  สอดคล้องกับ EC1

 • ผลกระทบด้�นเศรษฐกิจท�งตรงและก�รสร้�งมูลค่�ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์

7.  พยายามที่จะเพิ่มการรับรู้โดยมีการรายงานและดึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 ผู้เข้าร่วมงานเจ้าภาพท้องถิ่นผู้มีอำานาจระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ผู้สนับสนุนพรรค

 ประชาสังคมองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำาไรนอกภาครัฐ (NGOs) ภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี ้ 

 เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนหลักการที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

 • จำ�นวน ประเภท และผลกระทบของก�รดำ�เนินง�นที่ยั่งยืน ที่มีวัตถุประสงค์ในก�รสร้�งก�ร

  รับรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 • จำ�นวนชั่วโมงก�รอบรมโดยเฉลี่ยของ พนักง�น/คน/ปี และ/หรือ ของอ�ส�สมัคร แบ่งต�มเพศ  

  และต�มประเภทพนักง�น/อ�ส�สมัคร สอดคล้องกับ LA10
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8.  มีระบบรายงานที่ช่วยสื่อสาร วิเคราะห์ และประเมินผล กระบวนการความคิดริเริ่ม และผลที่ได ้ 

 รับของการจัดงานที่ยั่งยืน

 • จำ�นวนประเภทและผลกระทบจ�กคว�มริเริ่ม ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดง�นที่ยังยืนที่ล้วนมี  

  วัตถุประสงค์ในก�รสร้�งก�รรับรู้และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  สอดคล้องกับ EO11

 ร�ยละเอียดเพิ่มเติมของ GRI ดูที่ www.globalreporting.org/reporting/reporting-frame-

work-overview/application-level-information/Pages/default.aspx
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บรรณานุกรม

แนวทางการจัดงานที่ยั่งยืน

• London 2012 - Sustainability guidelines - corporate and public events, Third edition, 
May 2010  http://www.london2012.com/mm/Document/Publications/Sustainability 
/01/24/08/66/london-2012-sustainability  events-guidelines.pdf

• Major Event Greening Guide: A practical guide to reducing the environmental impact 
of a major event: http://www.mfe.govt.nz/ publications/sus-dev/major-event-green-
ing-guide/index.htmI

• Green Event Guideline: Hosting Green Events in Durban, 2011/2012 http://www.
cop17-cmp7durban.com/downloads/Green-Event  Guideline-Hosting-Green-Events-
in-Durban-2011-2012-full.pdf

• Green  Meeting Guide 2009 

 http://greeningtheblue.org/sites/default/files/GreenMeetingGuide.pdf

• How to organise sustainable meetings & events in Brussels: A practical guide 

 http://www.iclei-europe.org/fileadmin/templates/iclei-europe/files/ content/

 Brussels/bxl-greenmeetings-guide.PDF

• Sustainable Events Guide, Published by the Department for Environment, Food and 
Rural Affairs.(DEFRA) © Crown Copyright 2007: http://archive. defra.gov.uk/sustaina-
ble/government/advice/documents/ SustainableEventsGuide.pdf

• Sustainable Event Management - A practical Guide, by Meegan Jones, UK/USA: 
Earthscan 2010

• Sustainable Meetings and Events Guide, produced by World Bank group, 2010

การประชุมและรายงาน

• ICLEI World Congress 2009, Connecting Leaders - Advancing Local Action for Sustain-
ability, ICLEI ECO Report Card: http://www.iclei.org/worldcongress2009

• ICLEI European Convention 2011, Cities in Europe 2020: Enhance Sustainability Now: 
http://convention2011.iclei-europe.org/

• 2011 Shanghai Fashion Week Sustainability Report: http:llwww.slideshare.net/gbig-
wood/shanghai-fashion  showsustainabilityreport

• COP 15 United Nations Climate Conference, Copenhagen, Event sustainability 

 report: http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473/
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• XVIII International AIDS conference 2010: http://www.aids2010.org

• Dunkerque 2010, 6th European Conference on Sustainable  Cities and Towns: 

 http ://www.dunkerque2010.org/en/greening-of-the-event/index. html

• UN Global Compact Leaders Summit 2010, Sustainability Report: http://lessconver-
sationmoreaction.files.wordpress.com/2010/10/mci  sustainability-report-for-the-

 ungc-leaders-summit-2010.pdf

• Canada Media Marketplace 2010: http://www.meetgreen.com/files/ articles/Media-
Marketplace2010CaseStudy.pdf

• UNEP 25th session of GC/GMEF - Report on a Green and Climate Neutral  meeting:

 http : //www.unep.org/sustainability/docs/CN-GC25-02nov2009.pdf

• UNEP 26th session of GC/GMEF - Report on Implementation of a Green Meeting

• European Wind Energy Association Annual Event (EWEA 2011), Towards more 

 sustainable events: http://www.ewea.org/fileadmin/ emag/sustainability/EWEA 
_Sustainability _Repo rt _EWEA2011/pdf/ sustainable%20report%20EWEA2011.pdf

• Green Goal 2010 Legacy Report  2010 :

 http:l/www.kas.de/suedafrika/de/publications/23429/

• European Ecological Federation 2011 Congress:

 http://www.europeanecology.org/meetings/

การจัดเลี้ยง 

• Meat eater’s Guide: Report and information:

 http://www.ewg.org/meateatersguide/eat-smart/

• Meat footprint, calculator of your meal: http://www.eatlowcarbon.org/

• Livestock’s Long Shadow : FAQ Report on Livestock impact on environment: 

 http://www.fao .org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htm

การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

• Copenhagen sustainable meetings protocol, Stakeholder engagement: 

 http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/news/ csmp/
csmp-stakeholder-engagement.htm

• Delegates’  Guide to a “Green”  GC-26/GMEF (UNEP 2010):

 http://www.unep.org/gc/gc26/docs/Delegates_Guide_GC26.pdf



คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน 97

• My  Guide to  a Sustainable Congress (IUCN 2008):

 http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_guide _final_lowres.pdf

• EU2012 Business Case for Sustainable Events:

 http ://www sustainableeventsdenmark.org/csmp/sustainable-eu  presidency

• Western Cape Government, Cleanest Town Competition:

 http://www.westerncape.gov.za/eng/directories/projects/482/97029

• Environmental Agency, Abu Dhabi: Annual Environment Competition:

 http://www.envirocomp.ae/en/

การจัดซื้อจัดจ้าง

• Procura+, Sustainable Procurement Campaign : The Power of Procurement : 

 http://www.procuraplus.org/

• GPP Training Toolkit (2008):

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

• Greening the Blue, Sustainable procurement guidelines:

 http://www.greeningtheblue.org/resources/procurement

จุดหมายปลายทางและสถานที่จัดงาน

• ICAO Green Meetings  Calculator

 http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Tools.aspx

• Verified Green Destinations (North America):

 http://www.bestplacestomeetgreen.com/destinations

• BREEAM - Design  and assessment  method for  sustainable buildings:

 http://www.breeam.org/

• U.S. Green Building Council, LEED - Leadership in Energy and Environmental Design: 
http://www.usgbc.org /

• U.S. Green Building Council: Green Venue Selection Guide - Integrating LEED into 
travel and event  management: http://www.usgbc.org /ShowFile.aspx?Documen-
tID=6275

• Design For All Foundation: http://www.designforall.org
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ที่พัก

• Environmentally Friendly Hotels: http://www.TheBestGreenHotels.com

• Green Key international  eco-label: http://www.green-key.org

• Ocean Blue Foundation, BlueGreen Meetings - Hosts, planners, suppliers: 

 http://w w w.bluegreenmeetings.org

ขยะของเสีย

• OpenWorld, Oracle Corp’s annual software conference 2009: 

 http://www.businesstravelnews.com/Business-Travel-Agencies /Visions-Of- 
Green--Oracle-Heralds-Eco-Events; -Advances-lts-Quest-For-Zero-Waste  Confer-
ence/?ida=Technology&a=proc

• Oracle Herald good practice for Zero-Waste, Eco-events http://www. procurement.
travel/news.php?cid=green-eco-events-zero-waste  conference-Oracle.M ar-10.31

• Oracle Sustainability Solutions for Enabling the Eco-Enterprise:

 http://www.oracle.com/us/products/applications/green/061929.html

• Eco-cycle -  Building Zero Waste Communities: http://www.ecocycle.org

• Zero Waste Europe: http://www.zerowasteeurope.eu

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ICAO - International Civil Aviation Organization, Carbon Emissions Calculator: 

 http://www.icao.int/environmental-protection /CarbonOffset/ Pages/de fault.aspx

• Greenhouse Gas Protocol Initiative: http://www.ghgprotocol.org/

• US Environmental Protection Agency: Protocol on Green power and renewable 
energy certificates: http://www.epa.gov/climateleaders/guidance/index.html

• Guidance on measuring and reporting greenhouse gas emissions from freight trans-
port operations: http://www.defra.gov.uk/environment/ economy/business-efficien-
cy/reporti ng

• British Standards Institution standards: PAS (publicly available specification) 2050:

 http://www.bsigroup.com/en /Standards-and-Publications/How -we-can  help-you/
ProfessionaI-Standards-Service/PAS -2050 /PAS-2050/
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• United Nat ions, Framework Convention on Climate Change - Mechanisms under 
the Kyoto Protocol: http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php

• The Pembina Institute - Purchasing Carbon Offsets:

 http://www.pembina.org/pub/1866

• Environmental Defense Fund (EDF), Energy and Emissions: http://business.edf.org /
energy-emissions/carbon-offsets/suggested  offset-criteria

• Environment Protection Authority (EPA), Australia - Ecological Footprint Event calcula-
tor: http://www.epa.vic.gov.au/ecologicalfootprint/calculators/event/introduction.asp

• Environment Protection Authority (EPA), Australia -  Carbon Offsets: http://www.epa.
vic.gov.au/climate-change/carbon-offsets/choosing-an  offset.asp

• Carbon Offset Guide Australia: http://www.carbonoffsetguide.com.au/ 

• A Consumer’s Guide to Retail Carbon Offset Providers:

 http://www.cleanair-coolplanet.org/ConsumersGuidetoCarbonOffsets.pdf

• Stockholm Environment Institute and Greenhouse Gas Management Institute - Car-
bon Offset Research & Education: http://www.co2ffsetresearch.org

• UNEP - Kick The Habit: A UN guide to climate neutrality:

 http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/DefauIt.aspx

การรับรอง มาตรฐาน และการรายงาน

• International Organization for Standardization: ISO/FDIS 20121 - Requirements on  
event  sustainability management  systems 

 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.

 htm?csnumber=54552

• Convention Industry Council - APEX/ASTM Environmentally Sustainable Meeting 
Standards http://www.conventionindustry.org/ StandardsPractices/APEXASTM.aspx

• United Nations Global Compact: http:llwww.unglobalcompact.org

• Global Reporting Initiative (GRI), Event Organizers Sector Su pplement https://www.
globalreporting.org/reporting /sector-guidance/event  organizers/Pages/default.aspx
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อื่นๆ 

• Touching the Earth Lightly, people + conservation + design

 http://touchingtheearthlightly.com/home/defauIt.asp

• The conference people,Green events: http://www.confpeople.co.uk/ greeneventsin-
tro.html

• Green Meeting Industry Council (GMIC):  http://www.gmicglobal.org/

• GMIC  -  Sustainable  Meetings conference: 

 http://www.sustainablemeetingsconference.com/

• Less Conversation, More Action - Dispatches from the frontline of sustainability in 
the meetings industry: http://lessconversationmoreaction.com/

• Meetgreen blog: http://blog.meetgreen.com/

• Spheres of Influence: the intersection of events, social media, sustainability and 
engagement: http://psalinger.wordpress.com/

• Green Events Austria: http://www.greeneventsaustria.at/article/archive/26178/

• London Sustainability Exchange: http://www.lsx.org.uk/whatwedo/running_sustaina-
ble_event_page3007. aspx

• Event sustainability: http://www.eventsustainability.co.uk/pages/index.php

• United States Environmental  Protection  Agency, Green Meetings:

 http://www.epa.gov/oppt/greenmeetings

• UNEP Greening the Blue : http://greeningtheblue.org/case-studies and

 http://greeningtheblue.org/resources

• Sustainability policy: http://www.seventeenevents.co.uk/wp-content/up/oads/ 
downloads/2010/08/Seventeen-Events-sustainability-policy.pdf

• Cross industry special report - Carbon Footprint and Energy Reduction: 

 https://printcity dyndns.org/OTHER/shop /products/2011 _03 _3 1_ PrintCity_Car-
bon_Footprint_Energy_EN.pdf
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กิตติกรรมประกาศ

ICLEI  

รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ICLEI (Local Governments for Sustainability) เป็นสม�คมระหว่�งประเทศแห่งรัฐบ�ลท้องถิ่น ซึ่ง

รวมถึงองค์กรของรัฐบ�ลท้องถิ่นทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภ�คซึ่งตกลงกันเข้�ร่วมข้อผูกพันใน

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน  ICLEI มีจำ�นวนสม�ชิกเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องและปัจจุบันมีสม�ชิกอันประกอบ

ด้วยมห�นคร เมืองหลวง  เมือง ภูมิภ�ค และสม�คมต่�งๆ จ�กทั่วโลกกว่� 1,200 หน่วยง�น

ICLEI ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นเทคนิคและก�รฝึกอบรม ตลอดจนให้บริก�รข้อมูลเพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พ แบ่ง

ปันคว�มรู้ และสนับสนุนรัฐบ�ลท้องถิ่นเพื่อดำ�เนินก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น หลักก�รพื้น

ฐ�นของเร�คือก�รริเริ่มจ�กระดับท้องถิ่นจะนำ�ไปสู่หนท�งที่มีประสิทธิภ�พและคุ้มค่�ในก�รบรรลุ

วัตถุประสงค์ของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

ในปี 2003 สม�ชิกของ ICLEI ได้ลงมติให้แก้ไขพันธกิจ ข้อบังคับ และชื่อขององค์กร เพื่อสื่อถึงบทบ�ท

ที่กำ�ลังท้�ท�ยรัฐบ�ลท้องถิ่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์กรระหว่�งประเทศเพื่อก�รริเริ่มด้�นสิ่ง

แวดล้อมในท้องถิ่น (The International Council for Local Environmental Initiatives) จึงเปลี่ยน

ชื่อเป็น “รัฐบ�ลท้องถิ่นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI) 

เพื่อให้สอดคล้องกับภ�รกิจที่กว้�งขึ้นในก�รรับมือกับประเด็นคว�มยั่งยืน ในปีเดียวกันนี้  ICLEI ได้

เป็นผู้จัดง�นร�ยแรกที่ดำ�เนินก�รเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มปฏิบัติก�รต�มก�รริเริ่มก�รจัดง�นเพื่อสิ่ง

แวดล้อม (Greening Events Initiative)  โดยกระตุ้นและสนับสนุนรัฐบ�ลท้องถ่ินให้ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้

ร่วมจัด (co-organiser) ก�รประชุมและง�นในระดับท้องถิ่น   พร้อมกับรับบทบ�ทเป็นเจ�้ภ�พสถ�นที่

จัดง�นมหกรรมใหญ่  เป็นผู้อนุมัติก�รจัดง�นของภ�คเอกชน  เป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกประส�นคว�ม

ร่วมมือระหว�่งฝ่�ยปฏิบัติง�นในพื้นที่ และที่สำ�คัญที่สุด คือ เป็นต้นแบบให้กับภ�คเอกชน ICLEI ได้ร่วม

มือกับโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (UNEP) จัดทำ�คู่มือก�รจัดง�นสีเขียว (Green Meeting 

Guide 2009) ซึ่งได้กล�ยเป็นคู่มือสำ�คัญในก�รจัดง�นสีเขียวสำ�หรับสม�ชิกและพันธมิตรของ ICLEI  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รจัดง�นสีเขียวต�มแบบ ICLEI  ส�ม�รถดูได้ที่ www.iclei-europe.org/prod-

ucts-activities/training-events 

ICLEI มีคว�มมุ่งมั่นที่จะผนึกกำ�ลังกับองค์กรระหว่�งประเทศต่�งๆ เช่น สหประช�ช�ติ ในก�รเป็นหนึ่ง

แรงร่วมผลักดันก�รจัดง�นสีเขียว

นอกจ�กน้ี เป็นเวล�กว่� 10 ปีท่ี ICLEI มีประสบก�รณ์ด้�นก�รจัดซ้ือจัดจ้�งท่ีย่ังยืน เป้�หม�ยเพ่ือท่ี

จะใช้ประโยชน์จ�กกำ�ลังซ้ือมห�ศ�ลของภ�ครัฐในก�รช่วยขับเคล่ือนตล�ดสินค้�และบริก�รท่ีย่ังยืน  

ก�รผนวกแง่มุมด้�นส่ิงแวดล้อมและสังคมในก�รจัดง�นของภ�ครัฐย่อมก่อให้เกิดผลท่ีแตกต่�งและชัดเจน

อย่�งมห�ศ�ลต่อก�รอุปโภคบริโภค โดยเฉพ�ะในประเด็นก�รใช้กระด�ษ อ�ห�ร และ วิธีก�รเดินท�ง 

ส�ม�รถดูข้อมูลเพ่ิมเติมของคณะทำ�ง�นจัดซ้ือจัดจ้�งท่ีย่ังยืนท่ี www.iclei-europe.org/procurement  
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Sustainable United Nations

Sustainable United Nations (SUN) เกิดจ�กคว�มริเริ่มของโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ 

(UNEP) เพ่ือให้ก�รสนับสนุนองค์ก�รสหประช�ช�ติและองค์ก�รอื่นๆ ในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน

กระจกและพัฒน�ภ�พรวมของคว�มยั่งยืน

SUN ถูกก่อตั้งขึ้นภ�ยหลังจ�กที่น�ยบัน คี มุน เลข�ธิก�รองค์ก�รสหประช�ช�ติได้เรียกร้องในวันส่ิง

แวดล้อมโลก World Environment Day 2007 (วันที่ 5 มิถุน�ยน) ให้หน่วยง�น กองทุน และ โครงก�ร

ต่�งๆ แห่งสหประช�ช�ติ ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดอ๊อกไซด์และก๊�ซเรือนกระจก (carbon foot-

print) และแน่วแน่กับก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (go green) ก�รเรียกร้องของน�ยบัน คี มุนได้รับก�รตอบ

สนองในเดือนตุล�คม ค.ศ. 2007 โดยคณะกรรมก�รผู้บริห�รระดับสูงของสหประช�ช�ติ (UN Chief 

Executives Board (CEBZ/2007/2, ภ�คผนวก 2) ได้ลงมติยอมรับกลยุทธ์เพื่อสภ�พภูมิอ�ก�ศเป็น 

กล�ง (UN Climate Neutral Strategy) ซึ่งองค์กรและหน่วยง�นพิเศษแห่งสหประช�ช�ติ ได้ตกลงเข้�

ร่วมข้อผูกพันในก�รมุ่งหน้�สู่คว�มเป็นกล�งของภูมิอ�ก�ศ (climate neutrality)

ในบริบทที่กล่�วม�นี้ SUN ทำ�ง�นร่วมกับกลุ่มบริห�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (UN Environment 

Management Group) หน่วยง�นพิเศษแห่งสหประช�ช�ติท่ีทำ�หน้�ท่ีประส�นง�นด้�นสิ่งแวดล้อม

ภ�ยในองค์กรสหประช�ช�ติ โดยให้คำ�แนะนำ� และพัฒน�เครื่องมือและแบบจำ�ลองของก�รลดก�ร

ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกภ�ยในองค์กร  SUN ทำ�ง�นกับทุกองค์กรและหน่วยง�นภ�ยในสหประช�ช�ติ 

เพื่อระบุแหล่งและส�เหตุของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก พร้อมเสนอวิธีก�รที่จะลดก�รปล่อยก๊�ซเพื่อ

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ซึ่ง SUN ได้สรุปขอบเขตหลักที่ส�ม�รถปรับปรุงได้ 3  เขต ดังนี้

• สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Physical assets) เช่น อ�ค�ร  อุปกรณ์  พ�หนะ

• กระบวนก�รบริห�รจัดก�ร (Management processes)  เช่น ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ก�รเดินท�ง 

 ระบบบริห�ร

• วัฒนธรรมองค์กร (Organisational culture) เช่น พฤติกรรมประจำ�วันในสำ�นักง�น 

 วัฒนธรรม ”บริษัท (corporate)”   ก�รประชุมสีเขียว

SUN ดำ�เนินง�นภ�ยในกรอบก�รริเริ่มที่ยั่งยืนและทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยต่�งๆ เช่น ก�รริเริ่มที่ยั่งยืน

ด�้นอ�ค�รและก�รก่อสร้�ง (Sustainable Buildings and Construction Initiatives)   คณะกรรมก�ร

ระดับสูงด้�นเครือข่�ยบริห�รก�รจัดซื้อจัดจ้�ง (High Level Committee on Management Pro-

curement Network) ข้อตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ (UN Global Compact) คณะทำ�ง�นเฉพ�ะ

กิจม�ร์ร�เกชด้�นก�รจัดซื้อจัดจ�้งภ�ครัฐที่ยั่งยืน (Marrakesh Task Force on Sustainable Public 

Procurement) เป็นต้น 

www.greeningtheblue.org
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IAMLADP

The International Annual Meeting on Language Arrangements, 

Documentation and Publications

The International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Pub-

lications (IAMLADP) เป็นก�รประชุมและเครือข่�ยผู้บริห�รจ�กองค์กรระหว่�งประเทศท่ีต้องก�รว่�

จ้�งผู้ให้บริก�รด�้นก�รประชุมและภ�ษ� โดยเฉพ�ะนักแปลและล่�ม  IAMLADP ประกอบด้วยสม�ชิก

ที่เป็นองค์ก�รแห่งสหประช�ช�ติและหน่วยง�นอื่นๆ เช่น สถ�บันแห่งสหภ�พยุโรป(European Union 

Institutions)  องค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน� (Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) และ ธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�แอฟริก� (African 

Development Bank ) 

องค์กรของสม�ชิก IAMLADP จะผลัดกันเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมประจำ�ปี  ประธ�นถ�วรของ IAMLADP 

คือ United Nations Department for General Assembly and Conference Management 

(DGACM) ประจำ� ณ นครนิวยอร์ค  ระหว่�งปี คณะกรรมก�รบริห�ร (Executive Committee)ของ 

IAMLADP มีก�รประชุมกันที่สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร ณ นครนิวยอร์ค พร้อมกับประธ�นคณะทำ�ง�น 3 กลุ่ม 

– กลุ่มก�รฝึกอบรม กลุ่มบริก�รเพื่อก�รประชุม ภ�ษ�และสิ่งพิมพ์ และ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อก�รประชุม 

ภ�ษ�และสิ่งพิมพ์- และรวมถึงเจ้�ภ�พก�รประชุมครั้งที่แล้วและเจ้�ภ�พก�รประชุมครั้งปัจจุบันด้วย

IAMLADP เชิญชวนองค์ก�รระหว่�งประเทศระดับรัฐบ�ล (intergovernmental organization) และ

องค์ก�รเหนือรัฐ(supra-national organization)เข้�เป็นสม�ชิก และใช้บริก�รด้�นภ�ษ� และ/หรือ

องค์ประกอบของบริก�รสำ�หรับก�รประชุม มห�วิทย�ลัยก็ได้รับก�รเชิญเช่นกัน โดยที่ IAMLADP ได้

เชิญกลุ่มมห�วิทย�ลัยที่มีก�รติดด่อกันหรือที่ได้ม�ร่วมประชุมก�รประชุมน�น�ช�ติประจำ�ปีท่ีว่�ด้วย

เรื่องก�รแปลและศัพท์บัญญัติโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย (International Annual Meeting on 

Computer-Assisted Translation and Terminology – JIAMCATT) เป้�หม�ยของ IAMLADP คือ

ก�รให้บริก�รสม�ชิกและก�รสร้�งประช�คมน�น�ช�ติ โดยมีกรอบก�รทำ�ง�นท่ียึดผลลัพธ์เป็นหลัก 

(results-oriented framework) ซึ่งผสมผส�นก�รทำ�ง�นหล�ยวิธีก�ร พร้อมกับแนะนำ�กรณีศึกษ�ท่ี

ประสบผลสำ�เร็จและท�งออกใหม่ที่สร้�งสรรค์ ภ�ยใต้ภ�รกิจและหน้�ที่ของ IAMLADP
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UNON

สำ�นักง�นสหประช�ช�ติ กรุงไนโรบี (UNON) ปกครองโดยผู้อำ�นวยก�รใหญ่ระดับเทียบเท่�ปลัด

กระทรวง ทำ�หน้�ที่เป็นสำ�นักง�นผู้แทนของเลข�ธิก�รใหญ่ประจำ�กรุงไนโรบี โดยปฏิบัติง�นเป็นผู้แทน

สหประช�ช�ติและผู้ประส�นง�นกับคณะทูตถ�วร ประเทศเจ้�ภ�พและรัฐบ�ลท้องถิ่น องค์ก�รระหว�่ง

ประเทศระดับรัฐบ�ล (Inter–Governmental Organization)และองค์ก�รระหว่�งประเทศระดับ

เอกชน (Non-Governmental Organization) ในกรุงไนโรบี รวมถึงองค์กรอื่นๆ แห่งสหประช�ช�ติ

ในประเทศเคนย�  มีหน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกคว�มร่วมมือระหว่�งสหประช�ช�ติและองค์กรระดับ

ภูมิภ�ค  ให้บริก�รด้�นก�รจัดก�รและก�รสนับสนุนโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ (United 

Nations Environment Programme -UNDP)  และ หน่วยง�นด้�นก�รพัฒน�ก�รตั้งถิ่นฐ�นมนุษย์

ของสหประช�ช�ติ (United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)   ให้บริก�ร

ร่วมและบริก�รส่วนกล�งกับองค์กรและหน่วยง�นอื่นแห่งสหประช�ช�ติ รวมถึงคว�มมั่นคงและคว�ม

ปลอดภัยสำ�หรับเจ�้หน้�ที่และสำ�นักง�น

GMIC

Green Meeting Industry Council GMIC เป็นภ�คประช�คมโลกสำ�คัญที่ได้ทุ่มเทคว�มพย�ย�มใน

ก�รผนวกคว�มยั่งยืนในอุตส�หกรรมก�รจัดง�นและก�รประชุม

GMIC มุ่งมั่นในก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ  ให้คว�มรู้ และสนับสนุนผู้นำ�ทุกระดับและจ�กทุกหน่วยง�น

ซึ่งพร้อมในก�รเปลี่ยนอุตส�หกรรมก�รจัดง�นระดับโลกไปสู่คว�มยั่งยืน GMIC เป็นผู้นำ�ในก�รดำ�เนิน

แผนง�นที่ยั่งยืนและสนับสนุนให้ก�รศึกษ� ทรัพย�กร ก�รวิจัย และ ก�รประก�ศเกียรติคุณกับผู้นำ�ใน

อุตส�หกรรม ทั้งยังทำ�หน้�ที่เป็นองค์กรพันธมิตรหลักที่จะพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รจัดง�นที่ยั่งยืน 

GMIC ก่อต้ังขี้นในปี 2004 ในฐ�นะสม�คมวิช�ชีพที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไรและมีสม�ชิกจ�ก 20 กว่�

ประเทศทั่วโลก 

GMIC เชื่อว่� คว�มร่วมมือคือหัวใจสำ�คัญในก�รย่�งก้�วของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน GMIC รู้สึกเป็นเกียรติ

ที่ได้มีโอก�สแบ่งปันกรณีศึกษ�ของสม�ชิก พร้อมกับถ่�ยทอดประสบก�รณ์อันเป็นก�รสนับสนุน

สหประช�ช�ติในก�รจัดทำ�คู่มือก�รจัดง�นที่ยั่งยืนเล่มนี้ (Sustainable Events Guide) 
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