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เกี่ยวกับ สสปน. (TCEB)
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นหน่วยงานภาครัฐสำ�คัญที่มีบทบาทหลักและ
เป็นกุญแจสู่ความสำ�เร็จของการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ (business event) ทั้งระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคนับแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์หลักที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
“Growth Driver” สสปน.ทำ�งานในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์และคำ�ตอบ
จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญและศูนย์ข้อมูลครบวงจร ซึ่งพร้อมอำ�นวยความสะดวกการจัดงานในทุกระดับให้เป็นตาม
ความต้องการของผู้จัดงาน
สสปน. ได้ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่หลากหลาย เพื่อเปิดมิติและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเพื่อ
เสริมสร้างความสำ�เร็จทางธุรกิจซึ่งจะนำ�ไปสู่ความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายระยะยาวตลอดไป พันธกิจ
ของสสปน.คือพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้อตุ สาหกรรมเติบโตระยะ
ยาวและประสบความสำ�เร็จอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
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ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
(MICE Capabilities Development Department)
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ด้วย
การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และเนื้อหาสาระ ระบบเครือข่าย และกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีเป้าหมาย
สำ�คัญคือการผลิตบุคลากรมืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และสามารถใหบริการในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจหลักของฝ่าย

• รับผิดชอบดูแลส่วนกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนา (Develop) ทั้งหมดของอุตสาหกรรมไมซ์
• จัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ทั้งระยะสั้นและยาว
• กำ�หนดกลยุทธ์ที่สำ�คัญอันนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ

ภารกิจหลักของฝ่าย

• ผลักดันส่งเสริมและกำ�กับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
• ยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่งของบุคลากรและองค์กรไมซ์ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
และกิจกรรมการเรียนรู้ระดับนานาชาติ
• สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งระดับชาติและระดับสากล
• จัดทำ�หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำ�หรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างประชากรไมซ์ที่มีคุณภาพ
และมีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงานแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและการจัดงานแบบยั่งยืน (Sustainability)

II
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วัตถุประสงค์และโครงสร้างของคู่มือ
ในปีพ.ศ. 2551 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้พัฒนาและจัดงานสัมมนา
Innovative Green Meetings Guideline: Advancing the Future of MICE ด้วยปณิธานมุ่งมั่น
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เป็นสีเขียว เป็นผลให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศแรกในเอเชียที่ได้สร้างแผนที่นำ�ทาง (roadmap) สำ�หรับการจัดการประชุมสีเขียว และโรดแม็
ปนี้ได้ถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือเผยแพร่สาระของไมซ์สีเขียวไปทั่วภูมิภาค
ต่อมาในปีพ.ศ. 2555 สสปน.ได้นำ�กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (sustainability) โดยยึดแนวทาง
การทำ�งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
คูม่ อื การจัดงานทีย่ ง่ั ยืนของสสปน.ฉบับนี้ (Sustainable Events Guide) เป็นการต่อยอดจากการที่ สสปนน.
ได้จัดสัมมนา Green Meetings Guideline: Advancing the Future of MICE เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดย
เนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงจากคู่มือ Sustainable Events Guide 2012 ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) คู่มือนี้ได้รวบรวมการปฏิบัติงานจริงที่ประสบความสำ�เร็จ เป็นแหล่งความรู้และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย และ เข้าถึงง่าย ในแง่การบริหารจัดการ ข้อแนะนำ�ที่จัดเป็น
หมวดหมู่ และรายการตรวจสอบ (checklist) ที่ปฏิบัติได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (action-oriented)
คู่มือการจัดงานที่ยั่งยืนฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท ซึ่งผู้จัดงานสามารถแยกเนื้อหาแต่ละบทเพื่อ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาสาระทั้ง 6 บทนี้ มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน สสปน.
จึงขอแนะให้ผู้วางแผนงานและผู้จัดงานทำ�ความคุ้นเคยและทำ�ความเข้าใจกับเนื้อหาทั้งเล่ม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดเนื้อหา 6 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 การจัดงานอย่างยัง่ ยืนสูก่ ารพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainable events as opportunity
for change) – บทแนะนำ�แนวคิดการจัดงานที่ยั่งยืน และ ประโยชน์ที่ผู้จัดงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
พึงได้รับจากการจัดงานที่ยั่งยืน

บทที่ 2

การบริหารและการสื่อสารงานที่ยั่งยืน (Managing and communicating sustainable
events) – แนวทางการบริหารและการสื่อสาร ในแง่มุมต่างๆของการจัดงานที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3

การดำ�เนินงานที่ยั่งยืน (Implementing sustainable events) – บทสรุปของการจัดการ
สถานที่จัดงานและแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบด้านลบและในทางกลับกัน ควรดำ�เนินงานอย่างไร
เพื่อเพิ่มประโยชน์ที่จะได้รับ (เนื้อหาให้ความสำ�คัญกับการเลือกสถานที่จัดงาน การสื่อสารการตลาด
ที่พัก การเดินทาง งานแสดงสินค้า และ การจัดเลี้ยง) ในบทนี้ สาระยังครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะว่า
ตลอดช่วงการเตรียมงานและช่วงการดำ�เนินงาน เราควรจะผนวกหลักเกณฑ์ทางสังคมเข้ากับการจัดงาน
ได้อย่างไร (เช่น การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็ก การบูรณาการทางสังคม การกำ�จัดอาหารเหลือ
ทิ้ง ฯลฯ)

บทที่ 4

การจัดงานที่สภาพภูมิอากาศเป็นกลางและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ (Climate neutral
and climate friendly events) – ภาพรวมของการชดเชยคาร์บอนพร้อมข้อเสนอเพื่อใช้ในการ
คำ�นวณและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดงาน

บทที่ 5 การทำ�รายงานการจัดงานที่ยั่งยืน (Reporting on sustainable events) – แนวทางการ

ทำ�รายงานมาตรการของการจัดงานที่ยั่งยืน

บทที่ 6

รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน (Sustainable events checklists) – คำ�แนะนำ�
โดยละเอียดในการจัดการและการทำ�งานแต่ละวัน เพื่อให้การจัดงานเป็นตามหลักการที่ยั่งยืน
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บทที่

1. การจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนา
		 เพื่อความยั่งยืน
งานที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) คือ งานที่มีการวางแผน บริหาร และ
ดำ�เนินงานตามแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวสู่ชุมชนเจ้าภาพและทุกภาคส่วน 1

การจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานอีเว้นท์ที่มีคนจำ�นวนมาก ล้วนมีผลกระทบ
ทางลบต่ออากาศ ดิน นํ้า ทรัพยากรต่างๆ และ สังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงส่ง
ผลต่อสถานที่จัดงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้าง การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
วัสดุตา่ งๆ พลังงาน นํ้า ล้วนก่อให้เกิดขยะของเสีย สร้างมลภาวะทางอากาศและนํ้า และ
ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หากมีการวางแผนการจัดงานโดยคำ�นึงถึงความยั่งยืน ผู้จัดงานก็จะสามารถลดผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรได้ นอกจากนี้ การเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมจะช่วยปลุกกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
ประโยชน์ระยะยาวที่จะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้วิถีชิวิตของสังคมนั้น
สู่ความยั่งยืนสืบไป
1 อ้างอิงจาก Green Meeting Guide 2009 และ หลักการจากการประชุม ICLEI Greening Events
Symposium จัดขึ้น ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เดือนกันยายน ค.ศ. 2004
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1.1 งานที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) คืออะไร
คำ�ถามแรกที่เราต้องถามตัวเอง คือ มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจัดงานในรูปแบบอื่นๆ โดยได้ผลลัพธ์
เหมือนกัน เช่น จัดการประชุมย่อยในแต่ละภูมิภาคและเชื่อมโยงกันด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่าน
วิดีโอ เพื่อไม่ต้องเดินทาง หรือ เป็นไปได้ไหมที่จะจัดงานในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกับงานใหญ่ เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้และลดการเดินทางของผู้ร่วมงาน จากนั้นในขั้นตอนการวางแผนการจัดงาน เราควร
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 การขนส่งและการใช้พาหนะมลพิษตํ่า การลดขยะของเสีย
การใช้ซํ้าและการนำ�กลับมาใช้ใหม่ การใช้นํ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การยกเว้นการ
ใช้สารและวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานเป้าหมายต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ เช่น การประหยัดงบประมาณโดยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทำ�งาน การหลีกเลี่ยงการทุจริตต่อหน้าที่ การจัดซื้อที่โปร่งใสและสมเหตุผล คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมนวตกรรม การสร้างงาน การสร้างกำ�ไร การทำ�บัญชีตามความเป็นจริง
การเติบโตแบบยั่งยืน เป็นต้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การว่าจ้างและใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างยุติธรรม รวมถึงการจัด
สถานที่ทำ�งานให้ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี การเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามมาตรฐานสิทธิ
แรงงานระหว่างประเทศ การไม่กีดกันชนกลุ่มน้อย การเคารพในความแตกต่าง การสนใจ
ต่อโอกาสความเท่าเทียม การใส่ใจในความละเอียดอ่อนของกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่าง
กัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า การผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักจริยธรรม และ เป็นไปตามข้อตกลงการค้าที่ยุติธรรม
การจัดหาสินค้าและบริการจากภาคท้องถิ่น และการจ้างแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น
(อ้างอิงจาก The Triple Bottom Line Approach, Green Meeting Industry Council (GMIC) 2)
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การจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1.2 ทำ�ไมจึงต้องจัดงานอย่างยั่งยืน
การจัดงานอย่างยั่งยืน ไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วน
ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งประโยชน์จากการจัดงานที่ยั่งยืนสรุปได้ดังนี้:
ด้านการเงิน – การอนุรักษ์พลังงาน การลดขยะของเสีย การซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการลดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ล้วนเป็นการประหยัดงบประมาณ แม้ว่าบางครั้งเราจะต้องลงทุนมากกว่า ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเงินหรือบุคลากร เพื่อค้นคว้าหาระบบหรือเครื่องมือใหม่ๆ แต่การจัดงานที่ยั่งยืนก็สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดงบได้ทันทีเช่นกัน (เช่น เมื่อลดการพิมพ์เอกสาร การเก็บขยะย่อมน้อยลง)
นอกจากนี้ งานที่จัดอย่างยั่งยืนยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านการเงินในระยะยาว การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงสามารถทำ�ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและผู้สนับสนุนง่ายขึ้น

ตัวอย่าง : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน
งาน 2010 International AIDS Conference จัดโดย International Aids Society
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีผู้เข้าประชุมมากกว่า 19,000 คน แต่สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าประทับใจ ดังนี้
• 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการไม่พิมพ์บัตรเชิญ
• 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการไม่พิมพ์สูจิบัตร
• 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการพิมพ์บทคัดย่อตามจำ�นวนสั่งเท่านั้น
(แทนการพิมพ์ไว้ล่วงหน้า)
• 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการไม่จัดรถรับส่งให้กับผู้เข้าประชุม (อ้างอิงจากงบประมาณ
หมวดเดินทางของการประชุมปี ค.ศ. 2008) และส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยผู้เข้าประชุม ได้รับส่วนลดค่าเดินทาง 30%
• 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการไม่ซื้อนํ้าดื่มให้ผู้เข้าประชุม (อ้างถึงงบประมาณหมวดนํ้าดื่ม
ของการประชุมปี ค.ศ. 2008) และแนะนำ�ให้ดื่มนํ้าประปาแทน
รวมงบที่ประหยัดได้ เมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนหน้า : 603,000 ดอลลาร์สหรัฐ
http://www.aids2010.org/
ชื่อเสียงเชิงบวกและภาพพจน์ที่ดีขึ้น – การประชาสัมพันธ์ว่าเรากำ�ลังจัดงานหรือเป็นเจ้าภาพงานที่จัด
ขึ้นอย่างยั่งยืนจะช่วยยกระดับและภาพพจน์ของงาน เป็นเสน่ห์ดึงความสนใจผู้ร่วมงานที่เริ่มตระหนัก
ถึงความยั่งยืนและจะเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และเป็นที่ชื่นชมของสาธารณชนต่อ
พันธมิตร และต่อผู้สนับสนุนการจัดงาน

2 The Green Meeting Council (GMIC) เป็นสมาพันธ์ระดับโลกที่ทุ่มเทความพยายามในการสร้างความยั่งยืนให้กับ		
อุตสาหกรรมการจัดการประชุมและการจัดงาน โดยการให้ความรู้ การทำ�วิจัย การกำ�หนดนโยบายและมาตรฐาน 			
GMIC ได้พัฒนามาตรฐาน และดัชนีชี้วัดความยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและ			
การจัดงาน GMIC เป็นองค์กรไม่แสวงหากำ�ไรและปัจจุบันมีสมาชิกจากกว่า 20 ประเทศ
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ตัวอย่าง : การเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ยั่งยืน – กรุงโคเปนเฮเกน
ผลจากความสำ�เร็จของการจัดงานอย่างยั่งยืน ในการประชุม “Climate Change Conference
COP15/CMP5” ณ กรุงโคเปนเฮเกน การท่องเที่ยวแห่งประเทศเดนมาร์คได้กล่าวยกให้
กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงแห่งการประชุมที่ยั่งยืน ปัจจุบัน ความยั่งยืนได้กลายเป็นกลยุทธ์
ที่สร้างความแตกต่างให้กับการสร้างแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาดของกรุงโคเปนเฮเกน
Http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/news/csmp/
csmp-stakeholder-engagement.htm
ประโยชน์ด้านสังคม – ถ้ามีการวางแผนและดำ�เนินงานอย่างรอบคอบ การจัดงานที่ยั่งยืนคือโอกาสที่จะ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆ เช่น เกิดการสร้างงานในชุมชน สนับสนุนการลงทุนในท้องถิ่น สร้างการ
มีส่วนร่วมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ส่งเสริมสภาพการทำ�งานให้ดีขึ้น ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมมากขึ้นจากสังคม และยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนไปทั่วท้องถิ่นนั้นๆ ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสที่ผู้จัดงานสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมจากชุมชน - นครเอ็ดมันตัน ประเทศแคนาดา
จากการประชุม ICLEI World Congress 2009 ภายใต้แนวคิด “Connecting leaders – Advancing Local Action for Sustainability” ได้ก่อให้เกิดความคืบหน้าครั้งสำ�คัญของการมี
ส่วนร่วมจากท้องถิ่น จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สัญจรทั่วนครเอ็ดมันตัน
และจากการเปิดโอกาสให้ชาวเอ็ดมันตันเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ซึ่งได้มีชาวเอ็ดมันตันกว่า 300
คนได้ร่วมใจเป็นอาสาสมัครมาทำ�งานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาได้รับรู้ถึง
ข้อมูลการประชุมด้านความริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การประชุม
ชอว์ (Shaw Conference Center) และ จากที่ปรึกษาด้านระบบนิเวศน์ (ที่ประจำ� ณ สถานที่จัด
งาน) และ ยังมีโอกาสพบปะ ร่วมมือ และทำ�งานร่วมกับผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกอีกด้วย
ICLEI World Congress 2009, ECO Report Card
กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม – ผู้จัดงานที่จัดงานยั่งยืนขนาดใหญ่ถือเป็นผู้ขับเคลื่อนความต้องการ หรือ
อุปสงค์ การที่ผู้จัดงานกำ�หนดที่จะใช้สินค้าและบริการที่ยั่งยืนจะเป็นการจุดประกายและส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ อันจะนำ�ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างๆ และเพิ่ม
ประสบการณ์อันน่าประทับใจมากขึ้นให้กับผู้เข้าประชุม

ตัวอย่าง : การเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ชว่ ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
Cisco Live (ซิสโก้ไลฟ์) เป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งในงานนี้นักสร้างระบบเครือ
ข่ายเดินทางมาชมงาน เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
ของซิสโก้ งานดังกล่าว มีการให้บริการโปรแกรมเฉพาะบุคคล และโปรแกรมการจำ�ลอง
บรรยากาศเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ นับแต่ปี ค.ศ. 2010 ซิสโก้ได้คำ�นวณปริมาณคาร์บอน
ที่ลดลงจากการให้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว พบว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด์เป็นปริมาณ 7,550 เมตริกตัน จากการที่ผู้ร่วมงานจำ�นวน 3,200 คน เลือกใช้ช่องทาง
ออนไลน์ ในปี ค.ศ. 2011
Cisco/MeetGreen, 2011
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เพิ่มการรับรู้และจุดประกายในการเปลี่ยนแปลง – การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ เป็นโอกาส
ที่ดีเยี่ยมที่จะทำ�ให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ให้บริการ ชุมชน และ สาธารณชน ได้รับรู้
และตระหนักถึงแนวคิดของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ หลักการการจัดงานอย่างยั่งยืน การจัดงาน
ที่ยั่งยืนสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรับผิดชอบและนำ�เอา
แนวคิดการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้ในการจัดงานและการบริหารองค์กร

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในงาน European Conference
on Sustainable Cities and Town ครั้งที่ 6
ผู้จัดงาน European Conference on Sustainable Cities and Town ครั้งที่ 6 ได้ทุ่มเทความ
พยายามเต็มที่ในการบูรณาการงานไปสู่เขตมหานครและชุมชนรอบข้างดันเคิร์ก (Dunkirk) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน และ
เพื่อเป็นมรดกที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเจ้าภาพดันเคิร์ก
ช่วงระหว่างเดือน กันยายน ค.ศ. 2009 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 2010 คณะทำ�งานเพื่อความยั่งยืน
Dunkerque 2010 Crossroads of Sustainable Development team ได้จัดงานขึ้นหลาย
งานเพื่อประชาชนในเขตมหานครดันเคิร์ก เพื่อเป็นโอกาสที่ทำ�ให้ชุมชนนี้ได้นำ�เอาแนวคิดด้าน
ความยั่งยืนไปใช้ในวิถีการดำ�รงชีวิต งานที่จัดได้แก่ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยจากสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดนิทรรศการแสดงเขตเชิงนิเวศ การประชุม การเยี่ยมชมธรรมชาติ การฉาย
ภาพยนตร์ การโต้วาที และ แรลลี่ที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประโยชน์เพิ่มเติมจากการ
จัดการโต้วาทีและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ คือ ประชาชน หน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันต่างๆได้ร่วม
กันคิดและใส่เนื้อหาของท้องถิ่นในทุกแนวคิดหลักของการประชุม
ประชาชนของชุมชนดันเคิร์กมีความกระตือรือร้นในการจัดเตรียมงานประชุม พวกเขาได้ปลูก
สวนหย่อม และ ตกแต่งท่าเรือที่เรือเข้าจอดและตกแต่งตามจุดต้อนรับผู้ร่วมงาน โรงเรียนพืชสวน
Leffrinckoucke ได้จัดสนามบริเวณสถานีรถไฟอย่างสวยงามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
ตามแนวคิดอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นการต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างมีศิลปะและสวยงามมากขึ้น
http://www.dunkerque 2010.org/en/greening-of-the-event/index.html
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1.3 หลักเกณฑ์การจัดงานอย่างยั่งยืน 8 ประการ
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ได้ถูกกำ�หนดขึ้นสำ�หรับงานหรือสมาชิกสมาคม International Annual Meeting
on Language Arrangement, Documentation and Publications (IAMLADP) โดยกำ�หนดขึ้นจาก
ความต้องการและประสบการณ์ของสมาชิก หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างและวิธีการที่กำ�หนดให้เป็น
มาตรฐานภายใน เพื่อให้งานในอนาคตถูกจัดแบบยั่งยืนมากขึ้นและจัดอย่างต่อเนื่องสืบไป
จากหลักการนี้ งานที่สมาชิก IAMLADP จะเรียกว่าเป็นงานที่จัดแบบ“ยั่งยืน” ต้องมีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 3
1.		 มีความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดประชุมและสัมมนาและ
ทำ�การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.		 มีกระบวนการและการปฏิบัติ เพื่อลดการใช้นํ้า พลังงาน วัสดุ และ ทรัพยากรอื่นๆ
3.		 มีมาตรการลดปริมาณขยะ รวมถึงการนำ�ขยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลับมาใช้อีกครั้ง
4.		 ในการจัดซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ในการจัดงาน ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่เกิดจากวัฏจักรชีวิตของสินค้าและบริการนั้นๆ
5.		 ดำ�เนินงานตามหลักการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดช่วงเวลาการจัดงาน ลดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นใจว่ามีการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้เข้าร่วมงานทุกประเภท
และคำ�นึงถึงสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมงานและพนักงาน
6.		 ดำ�เนินมาตรการที่จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมต่อชุมชน และส่งผล
กระทบทางลบน้อยที่สุด
7.		 เพิ่มการรับรู้ การให้ข้อมูล และ การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้ร่วมงาน เจ้า
หน้าที่ทำ�งาน เจ้าภาพท้องถิ่น ผู้มีอำ�นาจระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ผู้สนับสนุน กลุ่ม
ประชาสังคม องค์การที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภาครัฐ (NGOs) นักธุรกิจและผู้ชำ�นาญการ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างบนทั้งหมด
8.		 มีการจัดทำ�รายงานที่จะช่วยการสื่อสาร การวัดผล และ การประเมินผลของ การจัดงานที่ยั่งยืน นับ
ตั้งแต่ความริเริ่ม กระบวนการ และผลลัพธ์ที่ได้มา

3 อ้างอิงจาก Green Meeting Guide 2009 และหลักการจากการประชุม ICLEI Greening Events Symposium
จัดขึ้น ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เดือนกันยายน ค.ศ. 2004
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ตัวอย่าง : การประชุมสีเขียว – คณะมนตรีประศาสน์การของโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Governing Council)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Climate Neutral ของโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP) การประชุม UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum
(GC-26/GMEF) สมัยที่ 26 จัดขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ได้ถกู จัดให้เป็นการประชุมสีเขียว
การประชุมดังกล่าวบรรลุเป้าหมายการจัดงานประชุมทีย่ ง่ั ยืน ดังนี้
• ลดปริมาณการใช้กระดาษลง 85% เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง 15,000 kg GHG
เมือ่ เทียบกับการประชุมของคณะมนตรีฯ เมือ่ 2 ปีกอ่ นหน้านัน้
• ไม่มกี ารใช้พลาสติก (Zero Plastic) นํ้าดืม่ ถูกบรรจุในตูจ้ า่ ยนํ้าขนาดใหญ่ แทนทีจ่ ะใช้ขวด
พลาสติก มีการใช้แก้วกระดาษรีไซเคิล และขายแก้วทีร่ ะลึกของ UNEP เพือ่ ลดการทิง้ ขวดพลาสติก
จำ�นวน 8,000-10,000 ขวด นอกจากนี้ แผนก Commercial Operations ของสำ�นักงานใหญ่
สหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี (UNON) สามารถโน้มน้าวให้ผใู้ ห้บริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่
ใช้แก้วนํ้าทีท่ �ำ จากแก้วจำ�นวน 500 ใบ เพือ่ ใส่นํ้าและนํ้าผลไม้ และใช้นํ้าอัดลมทีบ่ รรจุในขวดแก้ว
แทนขวดพลาสติก
• UNON เลือกใช้สถานทีจ่ ดั ประชุมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทีต่ ง้ั อยูบ่ ริเวณสำ�นักงานสหประชาชาติ
UNON ทีส่ ามารถให้บริการสถานทีจ่ ดั ประชุมในรูปแบบอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม โดยมีการจัดการทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น มีการปรับปรุงการบริหารจัดการนํ้า (โดยใช้ระบบชักโครก 2 ระบบ และ
เอานํ้าทิง้ ไปใช้เพือ่ การเกษตร) การประหยัดไฟฟ้าโดยใช้หลอดตะเกียบในห้องประชุม การแยก
ขยะ เพือ่ ให้บริษทั ท้องถิน่ นำ�เอาแก้ว พลาสติก กระดาษ กลับมารีไซเคิล การแยกขยะอินทรีย์ เพือ่
นำ�มาทำ�เป็นปุย๋ หมัก ซึง่ จะช่วยลดการฝังกลบขยะได้ถงึ 80% และมีการวางถังขยะแยกประเภท
ในห้องประชุมทุกห้อง เพือ่ เตือนผูเ้ ข้าร่วมให้เห็นถึงคุณค่าของการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์
• ห้องอาหารได้เพิ่มรายการอาหารผักผลไม้และอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เข้า
ประชุมและเจ้าหน้าทีเ่ ป็นอย่างมาก
• UNEP ได้ขดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กบั ผูเ้ ข้าประชุมที่ UNEP รับผิดชอบการเดินทางให้
และขอให้ผเู้ ข้าประชุมทีร่ บั ผิดชอบค่าเดินทางเองชดเชยการปล่อยคาร์บอนเช่นกัน โดยให้ปฏิบตั ิ
ตาม “Delegates’ guide to a green GC” ทีป่ รากฏบนเว็บไซด์ และเนือ่ งจากยังไม่มบี ริการ
พักหรือพาหนะทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม UNEP จึงได้จดั ส่งรายชือ่ โรงแรมพร้อมระยะทางระหว่าง
โรงแรมและสำ�นักงานใหญ่ UNON ให้แก่ผรู้ ว่ มงาน
• ผู้เข้าประชุมได้รับเชิญให้เดินชมสำ�นักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งผู้เข้าประชุมจะได้รับเอกสารเส้น
ทางการเดินชมสำ�นักงานพร้อมแบบทดสอบ โดยคำ�ถามในแบบทดสอบนีม้ งุ่ เน้นถึงลักษณะและ
สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ภายในสำ�นักงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
• เพือ่ เพิม่ การรับรู้ เอกสารทุกชิน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดงานอย่างยัง่ ยืนจะปรากฏบนเว็บไซต์ มีการ
จัดพื้นที่ให้ข้อมูลบริเวณห้องประชุม มีการประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อสิ่งแวดล้อมบนหน้าพักจอ
คอมพิวเตอร์ และ มีขา่ วด้านสิง่ แวดล้อมเผยแพร่บนคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการประชุมทุกเครือ่ ง
• ก่อนจะถึงการประชุม มีการจัดการประชุมกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ในหัวข้อ การชดเชยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และ ได้มกี ารปรับปรุงและแจกแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ยึดหลักจาก Green Meeting
Guide 2009 เพือ่ ประเมินการดำ�เนินงานและความรับผิดชอบ
• ภายหลังการประชุม ได้มีการจัดทำ�รายงานผลการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหารายงาน
ครอบคลุมบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการประชุม และ คำ�แนะนำ�สำ�หรับการประชุมครัง้ ต่อไป ประเด็น
ทีน่ า่ สนใจ อาทิ ผูเ้ ข้าประชุมไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนเนือ่ งจากมีเวลาจำ�กัด – มี
คำ�แนะนำ�ให้จดั งานทีเ่ น้นความคิดริเริม่ ด้านอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมรวมกับโปรแกรมเกีย่ วกับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนความสำ�เร็จจากการจัดการประชุมครัง้ นี้ เช่น พืน้ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลด้าน
สิง่ แวดล้อมได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก และกระบวนการในการจัดงานอย่างยัง่ ยืนบางข้อทีใ่ ช้
ในการประชุมนีไ้ ด้กลายเป็นมาตรฐานสำ�หรับการจัดงานอืน่ ๆ ต่อไป
UNEP 26th session of GC/GMEF – Implementation of a Green Meeting – Report
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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2. การบริหารและการสื่อสารงานที่ยั่งยืน
2.1 หลักการบริหารงานที่ยั่งยืน
การจัดงานที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการทำ�งานที่ผู้จัดงานต้องเริ่มทำ�ล่วงหน้านาน กระบวนการ
ไม่ได้จบที่วันงาน แต่ยังคงต่อเนื่องหลังงานสิ้นสุดลง ฉะนั้น ถ้าตัดสินใจที่จะจัดงานอย่าง
ยั่งยืน ผู้จัดงานต้องวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การทำ�งานล่วงหน้า ความตั้งใจที่จะจัดงานที่
ยั่งยืนอาจล้มเหลวได้หากมีการวางแผนช้าเกินไป
ข้อควรจำ�สำ�หรับการจัดงานที่ยั่งยืน มีดังนี้ :• เตรียมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ประกอบด้วยดัชนีวัดความสำ�เร็จ (Key Performance Indicator) ขอบข่ายความรับผิดชอบ กำ�หนดการส่งมอบงาน และมาตรการ
การติดตามและประเมินผลการทำ�งานที่เหมาะสม
• จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ (ทรัพยากรเวลา ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ)
พึงตระหนักว่า การประหยัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงานและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะชดเชยเงินลงทุนในระยะแรกได้อย่างรวดเร็ว
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• จัดตั้ง “คณะทำ�งานเพื่อความยั่งยืน” (sustainability team) คณะทำ�งานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงหรือจากแผนกที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนจากภาคส่วนหลัก (เช่น
จากเมืองหรือประเทศเจ้าภาพ ผู้สนับสนุน ผู้ให้บริการ สถานที่จัดงาน โรงแรม ชุมชนท้องถิ่น) กรณีที่
มีทรัพยากรบุคคลจำ�กัด ผูจ้ ดั งานควรมอบหมายพนักงานคนหนึง่ ให้รบั ผิดชอบและกำ�กับแผนปฏิบตั งิ าน

กรณีศึกษา : การกำ�หนดหน้าที่คณะทำ�งานเพื่อความยั่งยีนของการประชุม
COP15/CMP5
กระทรวงต่างประเทศของราชอาณาจักรเดนมาร์คได้ตัดสินใจสร้างงานแบบยั่งยืนให้เป็นมรดกที่
ยั่งยืน จึงได้กำ�หนดให้การจัดงานประชุม Climate Change COP 15 เป็นการประชุมที่มีระบบ
บริหารที่ยั่งยืน มีการเชิญภาคส่วนสำ�คัญเข้ามาร่วมเป็นคณะทำ�งาน อันประกอบด้วย ผู้แทน
จากสมาคมโรงแรมและร้านอาหาร (Horesta - hotel and restaurant association) การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศเดนมาร์ค (VisitDenmark) สำ�นักงานประชุมและ CVB ผู้เข้าชมงานเมือง
โคเปนเฮเกน (The Wonderful Copenhagen Convention & Visitors Bureau) ที่ว่าการนคร
โคเปนเฮเกน(City of Copenhagen) ศูนย์การจัดนิทรรศการและการประชุมเบลล่าเซนเตอร์
(Bella Center) – ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน กระทรวงต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs )
และ MCI (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโรงแรมที่พัก) คณะทำ�งานมีการประชุมทุกเดือนๆละครั้ง เพื่อถก
ปัญหาและหาทางออก เมื่อทำ�งานเป็นคณะ สมาชิกต่างได้เพิ่มพูนความรู้และมีความมุ่งมั่นต่อ
ความสำ�เร็จของการจัดงานที่ยั่งยืน เพื่อให้แนวคิดความยั่งยืนเป็นมรดกต่อชนรุ่นหลังสืบไป
http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/mice/news/csmp/
csmp-stakeholder-engagement.htm
• จัดการทีละขั้นตอน (step-by-step) : สามารถจัดงานอย่างยั่งยืนได้แม้วา่ มีข้อจำ�กัด เช่น ไม่เคยมี
ประสบการณ์ หรือ มีคนทำ�งานน้อย หรือ มีงบประมาณจำ�กัด กรณีนี้ควรจัดงานที่ยั่งยืนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ทำ� 1-2 เป้าหมายก่อน โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ให้ผลทันทีและเป็นรูปธรรม เช่น การลดการ
ใช้วัสดุ หรือ การรีไซเคิลขยะ หลังจากนั้นขยายเป้าหมายและแผนงานที่ยั่งยืนในการจัดงานครั้งต่อไป
วิธีการเช่นนี้ประยุกต์ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีข้อจำ�กัด เช่น ยังขาดสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ขาดประสบการณ์หรือมีข้อจำ�กัดในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผู้จัดงานควร
กำ�หนดเป้าหมายตามความเป็นจริง และทำ�ให้เป้าหมายลุล่วงภายใต้ข้อจำ�กัดและทรัพยากรที่มีอยู่
• ควรให้ค�ำ แนะนำ� : หากคณะทำ�งานเพื่อความยั่งยืนไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกสถานที่จัดงาน
หรือเลือกผู้ให้บริการ คณะทำ�งานฯ ควรให้คำ�แนะนำ� เพื่อให้การจัดงานบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน
• เตรียมแผนงานการสื่อสาร: หากมีการวางแผนการจัดงานยั่งยืน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับรู้ ต้องมั่นใจว่าผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ยั่งยืน
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดที่ยั่งยืนและดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบและรายงาน : วัดผลความคืบหน้าของกิจกรรมที่ยั่งยืน เพื่อวัดผลความสำ�เร็จ ประเมินจุด
อ่อน พร้อมกับกำ�หนดเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในอนาคต การตรวจสอบและการรายงานผล
นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือการตลาดและการสื่อสารการจัดงานแบบยั่งยืนได้
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ข้อควรจำ� คือ การจัดงานอย่างยัง่ ยืนเป็นกระบวนการต่อเนือ่ ง เป้าหมายทีย่ งั ไม่ส�ำ เร็จลุลว่ งในการจัด
งานครัง้ นีย้ อ่ มกลายเป็นเป้าหมายของการจัดงานครัง้ ต่อไป ฉะนัน้ ผูจ้ ดั งานต้องกำ�หนดเป้าหมายให้ชดั เจน
ตรวจสอบการดำ�เนินงาน และประเมินวัดผลความสำ�เร็จ

ตัวอย่าง : แนวคิดใหม่ของการจัดงาน- งานที่จัดอย่างยั่งยืนครั้งแรก
ในเอเชีย ค.ศ. 2011
คณะกรรมการการจัดงานเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีค (Shanghai Fashion Week Organising Committee) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ประเทศจีน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีปิดงานเซี่ยงไฮ้
แฟชั่นวีค (Shanghai Fashion Week) ภายใต้แนวคิด “Eco, Ethical & Exceptional” พิธี
ปิดดังกล่าว จัดโดย P1.CN และ We Impact มีผู้เข้าร่วมงาน 1,200 คน ตามรายงานขององค์กร
Meet Green และ GRI งานเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีค (Shanghai Fashion Week) ซึ่งจัดระหว่างวัน
ที่ 20-27 ตุลาคม ค.ศ. 2011 นับเป็นงานแฟชั่นโชว์งานแรกในประเทศจีนที่ได้รับการบันทึกให้
เป็นงานที่จัดแบบยั่งยืน
เนื่องด้วยการจัดงานที่ยั่งยืนยังคงเป็นแนวคิดใหม่ในภูมิภ าคเอเชีย ผู้จัดงานจึงพบกับความ
ท้าทายทั้งเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง ผู้จัดงานได้ออกแคมเปญนำ�เสนอว่า วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็น
ทางเลือกที่ชาญฉลาดและมีสไตล์ เพื่อพยายามเปลี่ยนความคิดแบบเก่าที่เชื่อว่าการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืนไม่สอดคล้องกับการสร้างนวัตกรรม งานออกแบบ และ คุณภาพ แคมเปญนี้ส่งเสริม
ให้ท้องถิ่นเปิดใจและเปิดรับวิธีการใหม่ๆ และเพื่อให้สังคมและทุกภาคส่วนได้เข้าใจแนวคิดที่
ยั่งยืนอย่างถูกต้อง ผู้จัดงานได้สัมภาษณ์ประเด็นความคาดหวังจากผู้ให้บริการหลักในการจัดงาน
นี้ ได้แก่ ผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน บริษัทผลิตโฆษณา บริษัทจัดเลี้ยง และ ผู้สนับสนุน ซึ่งในที่สุด
บริษัทเหล่านี้ได้เริ่มคุ้นเคยกับการดำ�เนินงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดอบรมและให้
ข้อแนะนำ�เพื่อให้การจัดงานที่ยั่งยืนเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้จัดงานนี้ได้ให้ความสำ�คัญ ประกอบด้วย การเลือกสถานที่จัด
งาน ระบบแสง การใช้พลังงาน และ การเดินทางมารร่วมงานของผู้เข้าประชุม ศูนย์ Shanghai
International Fashion Centre ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานที่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ใกล้
ระบบขนส่งสาธารณะและมีการปรับปรุงอาคารโดยการเพิ่มอุปกรณ์การกักฝนเพื่อนำ�มาใช้กับ
ระบบชักโครก ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาระบบรีไซเคิลของทางราชการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบรีไซเคิลและอบรมเจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาดของสถานที่จัดงานให้
ปฏิบัติตามนโยบาย “ลด ใช้ซ้ำ� และนำ�กลับมาใช้ (reduce, reuse, recycle)” ให้มากที่สุดเท่า
ที่จะทำ�ได้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากอาหาร ได้มีการเสิร์ฟอาหารชิ้นพอดีคำ�
บนถาด แทนที่จะเป็นการเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ มีการใช้จานกระเบื้องแทนจานแบบใช้แล้วทิ้ง
และใช้แก้วนํ้าที่ทำ�มาจากแก้วแทนแก้วนํ้าแบบใช้แล้วทิ้ง แม้ว่าผู้จัดงานได้มีการออกคำ�แนะนำ�ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้เข้าร่วมงาน แต่ปรากฏว่า ผู้ร่วมงานเพียง 33% เท่านั้นที่เดินทางโดย
รถไฟ ทำ�ให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากพาหนะในปริมาณ 56.98 เมตริกตัน คิดเป็น
อัตรา 71% ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ทั้งหมด ผู้จัดงานได้ชดเชยการปล่อย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยการซื้อเครดิตให้กับ ClimateCare ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุนเงินให้กับโครงการท้องถิ่นที่กำ�ลังพัฒนา เช่น โครงการ Mani Hydroelectric Power
ในมณฑล เสฉวน เช่นเดียวกับประเทศกำ�ลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน ความท้าทายอันใหญ่หลวงของประเทศจีนคือการคัดเลือกและการอบรมความรู้ให้กับ
บริษัทก่อสร้างคูหา ลูกค้า และผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งปัญหานี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดงานควรจะสามารถนำ�ไป
ปรับปรุงในการจัดงานครัง้ ต่อไปในอนาคต สิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยประหยัดเวลาผูจ้ ดั งานคือการสร้างบรรทัดฐาน
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ให้เป็นแนวทางในการกำ�หนดวัตถุประสงค์และคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม บท
เรียนที่สำ�คัญคือ การให้ความสำ�คัญของการจัดงานที่ยั่งยืนและการเผื่อเวลาล่วงหน้าให้นานพอที่
จะคัดเลือกพันธมิตรและผู้ให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าเราสามารถบริหารจัดการห่วงโช่อุปทานอย่าง
ยั่งยืนได้ภายในเวลาที่กำ�หนด ถ้าพิจารณาถึงระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย การ
จัดงานเซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีคอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและจัดว่าเป็นงานที่ยั่งยืนชั้นนำ�มาตรฐานระดับ
โลกของอุตสาหกรรมแฟชั่นประเทศจีน
2011 Shanghai Fashion week Closing Event Sustainability Report, MCI
http://www.slideshare.net/gbigwood/shanghai-fashion-showsustainabilityreport

The Green Meeting Industry Council ได้รว่ มมือกับองค์กร The Natural Step ในการจัดทำ�คูม่ อื
การจัดงานแบบยัง่ ยืนโดยถ่ายทอดแนวทางการจัดงานทีย่ ง่ั ยืนของ UN/CLEI Sustainable Events
Guide อันประกอบด้วยหลักการ 4 ประการ พร้อมเพิม่ เนือ้ หาในส่วนกรณีศกึ ษา ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการประยุกต์ใช้ สามารถดูรายละเอียดของคูม่ อื “Meeting the Future” ได้ท่ี http://www.
gmicglobal.org/?page=ResourceLibrary

2.2 การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับภาคส่วนหลัก
เพื่อให้การจัดงานที่ยั่งยืนประสบความสำ�เร็จ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติ
ร่วมกันจากทุกฝ่าย เริ่มจากการเตรียมงานจนถึงการจัดการในวันงาน ความร่วมมือจากภาคส่วนหลัก
จะช่วยจุดกระแสและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความยั่งยืนเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง
สืบไป
หากภาครัฐและภาคเอกชนมีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้จัดงานควรใช้
โอกาสนี้สร้างงานที่ยั่งยืนโดยเลือกทำ�งานกับพันธมิตร (เช่น เมืองเจ้าภาพ สถานที่จัดงาน และที่พัก) ที่มี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนภายในองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งจะทำ�ให้ผู้จัดงานได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายด้าน เช่น
ด้านเงินทุน ความรู้ ทักษะ หรือ ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้นำ�ท้องถิ่นจะช่วยให้ข้อมูลที่จำ�เป็น เช่น
แผนงานของกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความอ่อนไหวของชุมชนในพื้นที่
เป็นต้น
ขั้นตอนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนหลัก ได้แก่
• รวบรวมรายชื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเจ้าภาพ ผู้สนับสนุน พันธมิตร เจ้าของ/ผู้บริหาร
สถานที่จัดงาน โรงแรม ผู้ให้บริการ ผู้นำ�และประชาชนภาคท้องถิ่น พนักงาน ผู้เข้าร่วมงาน ผู้มีอำ�นาจ
ในท้องถิ่น บริการฉุกเฉิน องค์การที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภาครัฐ (NGOs) สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ
• แบ่งกลุ่มรายชื่อ แบ่งรายชื่อที่รวบรวมได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภายนอกและกลุ่มภายใน พร้อมระบุ
บทบาทของทุกคน เช่น แต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ หรือ เป็นผู้มีอำ�นาจซื้อ ผู้จัดงานควร
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานหรือไม่ การประเมินขอบข่ายหน้าที่ ระดับความสำ�คัญ และ การ
มีส่วนร่วมหรือความสนใจต่อการจัดงานที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดงาน
• สื่อสารวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ยั่งยืนล่วงหน้า ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ควรให้เวลาทุกฝ่ายใน
การปรับตัวและสามารถตอบสนองความต้องการแบบยั่งยืน ผู้จัดงานควรอธิบายปัญหาทางสังคมและ
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจแนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการนี้ จะทำ�ให้ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการและผู้เข้าร่วมงานควรได้รับการแจ้งถึง
ระดับความสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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• สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมที่ยั่งยืนระหว่างกันหรือสร้างกิจกรรมใหม่
โดยร่วมกันกำ�หนดวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
• วางแผนกิจกรรมสร้างการรับรู้และกิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำ�งาน นับแต่การส่งข่าว
เวียน การจัดประชุมและการอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่ในวันงาน ปัจจุบันสื่อมวลชนให้ความสนใจและ
มีพื้นที่ข่าวให้ประเด็นการพัฒนาทียั่งยืนมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมสถิติที่เป็นรูปธรรม จะทำ�ให้กิจกรรมที่ยั่งยืนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน

2.2.1 จุดประกายประเทศและเมืองเจ้าภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากประเทศเจ้าภาพ และ/หรือเมืองเจ้าภาพเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการจัด
งานที่มีความยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อประเทศเจ้าภาพ และ/หรือเมืองเจ้าภาพให้การสนับสนุนด้านงบ
ประมาณ ด้วยเหตุที่ประเทศ/เมืองเจ้าภาพคุ้นเคยกับผู้ให้บริการในพื้นที่มากกว่า ผู้จัดงานจึงควรเชิญ
เจ้าภาพให้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานและขอให้เป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินงานที่ยั่งยืน หรืออย่างน้อย ควร
เชิญให้เป็นสมาชิกในคณะทำ�งานเพื่อความยั่งยืน
กรณีที่ผู้จัดงานยังไม่สามารถเชิญประเทศ/เมืองเจ้าภาพให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ผู้จัดงานสามารถแสดง
ประโยชน์จากตัวอย่างต่อไปนี้ เพื่อให้ประเทศ/เมืองเจ้าภาพได้ตระหนักถึงข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้า
ภาพ และ/หรือ การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานที่ยั่งยีน
• ประหยัดงบ ระหว่างการประชุม The Climate Change COP15/CMP15 รัฐบาลประเทศเดนมาร์ค
ได้ประหยัดงบประมาณกว่า 700,000 เหรียญ จากการที่ไม่แจกของที่ระลึก และ ใช้งบนี้มอบเป็นทุน
การศึกษาแก่นักเรียนในประเทศกำ�ลังพัฒนา (http://www.visitdenmark.com/international/
en-gb/menu/mice/news/csmp/csmp-sustainable-event-management.htm)
• เพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขันบนเวทีโลก การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ยั่งยืนทำ�ให้ภาพพจน์ประเทศ
เจ้าภาพดีขึ้น และทำ�ให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อมีการคัดสรรประเทศเจ้าภาพการจัดงาน
การที่ประเทศได้ปรากฏชื่อทางเว็บไซต์วา่ เป็นจุดหมายปลายทางสีเขียว (เช่น ในทวีปอเมริกาเหนือ
สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.bestplacestomeetgreen.com/destinations) ย่อมเป็น
ที่สนใจต่อบริษัทและองค์กรที่กำ�ลังมองหาสถานที่จัดงานที่ยั่งยืน
คณะกรรมการการจัดงานโอลิมปิกลอนดอนปี 2012 (2012 London Olympic Committee - LOCOG) ใช้การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก ลอนดอนกลายเป็นนครเจ้าภาพการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเมืองแรกที่สอดแทรกแนวคิดเพื่อ
ความยั่งยืนเข้าในทุกแง่มุมของงาน จากการที่ผู้จัดงานได้กำ�หนดให้การจัดงานกีฬาโอลิมปิกลอนดอน
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นแบบยั่งยืน งานนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดงานที่ยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบที่สุด
กิจกรรมที่ยั่งยืนดังกล่าวเป็นมรดกที่ทรงพลังของกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ เพราะคณะกรรมการการจัดงานฯ
ต้องการให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอนปี 2012 เป็นการแข่งขันกีฬาที่ยั่งยืนครั้งแรก และเป็นแม่
แบบของการจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ (mega-events)ที่ยั่งยืนของโลก งานนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
กรรมการการจัดงานโอลิมปิกลอนดอนและช่วยลดความกังวลของชุมชนในแง่ผลกระทบที่อาจจะเกิด
จากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่และจากการจัดงาน แผนการดำ�เนินงานนี้ยังได้ตอบสนองเป้าหมาย
ระยะยาวของนครลอนดอนที่ต้องการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนอีกด้วย
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การบริหารและการสื่อสารงานที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง – การประชุม ICLEI
World Congress 2009
ในการเตรียมการประชุม ICLEI World Congress 2009 นครเอ็ดมันตันได้ตง้ั คณะทำ�งานสีเขียวให้
ทำ�งานใกล้ชดิ กับองค์กร ICLEI (Local Government for Sustainability) และผูแ้ ทนจากภาคส่วน
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผูบ้ ริหารของสถานทีจ่ ดั งาน Shaw Conference Centre
คณะทำ�งานสีเขียวนีไ้ ด้ให้ความสำ�คัญกับขัน้ ตอนการวางแผนงาน ซึง่ คณะทำ�งานได้รวบรวมมาตรการ
เพือ่ ความยัง่ ยืนและการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดจากการจัดงาน ผูจ้ ดั งานได้ประชุม
กับผูใ้ ห้บริการเพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วมและเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนตลอดการจัดการประชุม
ICLEI World Congress 2009, ECO Report Card

2.2.2 จุดประกายสถานที่จัดงาน (Venue) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการเลือกสถานที่จัดงาน สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ ต้องประเมินว่าสถานที่จัดงานนั้นมีความมุ่งมั่นเพียง
ใดต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้จัดงานจำ�เป็นต้องกำ�หนดหลักการการจัดงานอย่างยั่งยืน ได้แก่
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในเนื้อหาของสัญญาการใช้สถานที่ และขอให้สถาน
ที่จัดงานใช้ข้อกำ�หนดที่ยั่งยืนกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เช่นกัน
กรณีที่ไม่มีสถานที่จัดงานใดที่บริหารงานอย่างยั่งยืน ควรหาแนวทางกับผู้บริหารสถานที่จัดงานในการนำ�
แนวคิดอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้แม้ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ไม่ได้ แต่ผู้บริหารสถานที่จัดงาน
ควรเริ่มใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนในจุดเล็กๆ ก่อน เพื่อเป็นการเริ่มต้นและควรทำ�ให้ต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอด
ความยั่งยืนไปสู่ชนรุ่นต่อไปได้ เพื่อให้สถานที่จัดงานมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามแนวคิดนี้ ผู้จัด
งานควรจะชี้ให้ผู้บริหารเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการเงิน ภาพพจน์ที่ดีขึ้น และ
ข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่อาจจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้จัดประชุมรายอื่นสนใจมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง – การประชุม ICLEI
World Congress 2009
ในการเลือกสถานทีจ่ ดั งานสำ�หรับการประชุม The Leaders Summit 2010 UN Global Compact
และผูจ้ ดั งาน MCI ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์เพือ่ ความยัง่ ยืนในข้อกำ�หนดการจัดจ้าง การคัดเลือกสถานที่
ขึน้ อยูก่ บั การบริหารและการดำ�เนินงานทีย่ ง่ั ยืนของสถานที่ ค่าใช้จา่ ย ความเหมาะสม คุณภาพ และ
การให้บริการ
MCI Sustainability Report for the UN Global Compact Leaders Summit 2010

2.2.3 จุดประกายผู้ให้บริการ 4 (Service Providers) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สำ�หรับงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ปริมาณสินค้าและบริการมาก ผู้จัดงานควรให้ความสำ�คัญและควรกำ�หนด
ว่าต้องการซื้อสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ถ้าผู้จัดงานวางแผนงานดีและสื่อสารความต้องการในสินค้าและ
บริการที่ยั่งยืนออกไป จะทำ�ให้ผู้ให้บริการสนใจเข้ามาสู่กระบวนการจัดการที่ยั่งยืนมากขึ้น
ผู้จัดงานต้องส่งสัญญาณล่วงหน้าว่า มีความมุ่งมั่นในแนวคิดที่ยั่งยืนและจะซื้อสินค้าและบริการสีเขียว
เท่านั้น เริ่มจากขั้นตอนการประกวดราคาจนถึงการว่าจ้าง เอกสารประกวดราคาและสัญญาว่าจ้างต้อง
ระบุถึงวัตถุประสงค์และความต้องการที่ยั่งยืนให้ชัดเจน
4 กรุณาอ่านคำ�แนะนำ�การจัดซื้อจัดจ้างขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ซึ่งสามารถนำ�มาปรับใช้ตามสถานการณ์จริงของแต่ละพื้นที		
่
ที่ www.unep.fr/scp/sun/facility/reduce/procurement/guidelines.htm

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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ตัวอย่าง : ข้อกำ�หนดเพื่อความยั่งยืนโดยสหภาพยุโรป ปี 2012
ในปี 2012 เป็นวาระทีป่ ระธานสหภาพยุโรปเป็นชาวเดนมาร์ค (EU Danish Presidency 2012)
สหภาพยุโรปได้ประกาศให้การจัดกิจกรรมทีม่ ผี รู้ ว่ มงานเกินร้อยคนถูกจัดตามแนวคิดทีย่ ง่ั ยืนและข้อ
กำ�หนดเพือ่ ความยัง่ ยืนได้ถกู ระบุในสัญญาทีม่ ตี อ่ ผูส้ นับสนุนและผูใ้ ห้บริการทุกฉบับ ประเด็นความ
ยัง่ ยืนได้กลายเป็นข้อได้เปรียบของบริษทั ต่างๆทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในการจัดงานและทำ�ให้ผจู้ ดั งาน
มีทางเลือกในผลิตภัณฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อมโดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณเพิม่ ขึน้
http://www.sustainableeventsdenmark.org/csmp/sustainable-eu-presidency
• กรณีที่ไม่สามารถเลือกผู้ให้บริการรายใหม่ได้ (อาจจะเป็นเพราะสถานที่จัดงานได้เลือกไว้แล้ว) ผู้จัด
งานต้องบอกความต้องการที่ยั่งยืนแก่ฝ่ายจัดซื้อ และต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตามแนวทางที่
ยั่งยืนพร้อมกับชี้ให้ผู้ให้บริการเห็นถึงข้อได้เปรียบของการให้บริการที่ยั่งยืนในตลาด
• หากผู้จัดไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกผู้ให้บริการ มีการให้ความรู้กับฝ่ายที่รับผิดชอบโดยแนะนำ�
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจให้รู้จักผู้ให้บริการรายใหม่ที่มีนโยบายที่ยั่งยืนและผลักดันให้พวกเขาหารือร่วมกัน
เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ดูที่ภาคผนวก 1 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement)
เชือ่ มโยงผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจและผูใ้ ห้บริการ
ประสานงานผูจ้ ดั การด้านขยะกับองค์กรรีไซเคิล (เช่นกลุม่ รีไซเคิลพลาสติก) เพือ่ ดูวา่ จะปรับปรุงการแยก
ขยะรีไซเคิลและจัดการขยะอย่างไรและควรใช้โอกาสนีป้ ระชาสัมพันธ์กจิ กรรมรีไซเคิลขององค์กร มีการ
แนะนำ�เครือ่ งพิมพ์ (printer) สีเขียวให้เจ้าหน้าทีอ่ อกแบบ เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยโฆษณา
เพือ่ หารือวิธกี ารทำ�งานพิมพ์ทไ่ี ม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการเลือกกระดาษและการเลือก
หมึก (อ้างถึง “Sustainable Event Management” โดย Meegan Jones)
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การบริหารและการสื่อสารงานที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง : ข้อกำ�หนดเพื่อความยั่งยืนจากการประชุม COP15/CMP5
การประชุม Climate Change COP15/CMP5 ได้พยายามเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะใช้หว่ งโซ่อปุ ทานสี
เขียวในสัญญาจัดจ้าง ผูส้ นับสนุนและผูใ้ ห้บริการสำ�หรับงานประชุมนีต้ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักการของ
United Nations Global Compact ด้านสิทธิมนุษยชนแรงงาน มาตรการด้านสิง่ แวดล้อมและ
การต่อต้านฉ้อราษฎร์บงั หลวง ด้วยเหตุน้ี กระทรวงต่างประเทศของราชอาณาจักรเดนมาร์คจึงได้ให้
ความสำ�คัญกับคุณค่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและได้สนับสนุนความร่วมมือทีใ่ ห้
ประโยชน์กบั ทุกฝ่าย
ตัวอย่างความสำ�เร็จของการประชุมครัง้ นีค้ อื ความร่วมมือจากโรงแรมในกรุงโคเปนเฮเกน ผูจ้ ดั งาน
ได้รว่ มมือกับ Horesta (สมาคมโรงแรมเดนมาร์คทีม่ สี มาชิก 85% ของโรงแรมในนกรุงโคเปนเฮเกน
ทีเ่ ป็นสมาชิกอยู)่ จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
การจัดอบรมและจัดงานสานสัมพันธ์ (networking) เพือ่ ให้สมาชิกโรงแรมรูถ้ งึ สิทธิประโยชน์ของ
การรับรองมาตรฐานและแนวทางการดำ�เนินงานตามข้อกำ�หนดเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ด้วยเหตุน้ี โรงแรมส่วนมากจึงได้ผา่ นมาตรฐานและได้รบั การรับรองจากองค์กรสีเขียว ในเดือน
ธันวาคม 2008 โรงแรมในโคเปนเฮเกนจำ�นวน 12% ได้ผา่ นมาตรฐานและได้รบั การรับรองความ
เป็นสีเขียวจาก The Green Key Green Globe EU FlowerหรือNordic Swan และเมือ่ ถึงเดือน
ธันวาคม 2009 จำ�นวนโรงแรมทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานได้เพิม่ เป็น 53%
http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473/

การทำ�งานกับผู้ผลิต (Suppliers) เพื่อช่วยให้เกิดทางเลือกในการจัดงานอย่างยั่งยืน
การเลือกผู้ให้บริการที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนทำ�ให้กระบวนการทำ�งานง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มี
ผู้ให้บริการใดที่ผ่านการรับรอง เราควรเลือกผู้ให้บริการที่มีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบสังคม
แต่ถ้ายังไม่มี เราควรหารือกับผู้ให้บริการที่มีอยู่เพื่อหาทางออกว่าจะลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมได้อย่างไร 5
• ผูจ้ ดั งานต้องขอดูนโยบายเพือ่ ความยัง่ ยืนและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องของผูใ้ ห้บริการ และกระตุน้ ให้พวก
เขาทบทวนระบบทำ�งานปัจจุบนั (ดูรายการ (checklist) ข้อ 6.1 สถานทีจ่ ดั งาน 6.2 โรงแรมทีพ่ กั และ
6.3 การจัดเลีย้ ง) ถ้าผูใ้ ห้บริการยังไม่มนี โยบายทีย่ ง่ั ยืน ขอให้พวกเขากำ�หนดนโยบาย 1 ข้อและประกาศ
ต่อสาธารณะ ดูตวั อย่างนโยบายทีย่ ง่ั ยืนได้ท่ี http://www.seventeenevents.co.uk/wp-content/
uploads/downloads/2010/08/Seventeen-Events-sustainability-policy.pdf
• ให้คณะทำ�งานหรือที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนให้คำ�แนะนำ�และตรวจสอบว่า การดำ�เนินงานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ยั่งยืนหรือไม่ มีการประชุมเพื่อกำ�หนดการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร มีการส่ง
จดหมายข่าว (newsletter) อีเมล์ส่วนตัว ให้ข้อมูลและบทสรุปหรืออบรมพนักงานของผู้ให้บริการ

5 ในบางพื้นที เราสามารถหาข้อมูลที่รวมรายชื่อผู้ให้บริการที่ยั่งยืนได้ เช่น The Regional Activity Centre for Cleaner
Production ได้จัดทำ�คู่มือออนไลน์ที่รวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการที่ยั่งยืนแถบเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อช่วยผู้จัดงานในละแวกนั้นได้		
จัดงานแบบยั่งยืน www.sustainableeventstoolkit.net

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน

15

• มีรางวัลและแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อกระตุ้นผู้ให้บริการพัฒนาการทำ�งานตามแนวทางที่ยั่งยืน
• สรุปรายละเอียดหรือจัดอบรมบุคลากร (เช่นพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ พนักงานต้อนรับ) ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในวันงานและมีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีความรู้ในพฤติกรรม
ที่ยั่งยืนที่ควรปฏิบัติระหว่างการจัดงานและสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
• หลังงานสิ้นสุดลง ควรมีการเผยแพร่ความสำ�เร็จของการทำ�งานทางเว็บไซต์พร้อมกับจัดทำ�รายชื่อ
และการดำ�เนินงานที่ยั่งยืนของผู้ให้บริการในรายงานสรุปการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ชื่อหน่วย
งานและผลงานที่ยั่งยืนทำ�ให้ชื่อผู้ให้บริการเป็นที่รู้จักและเป็นรางวัล ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการ
ดำ�เนินงานที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งยังเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ให้บริการและหน่วยงานอื่นๆ
ได้ริเริ่มบริหารงานและให้บริการแบบยั่งยืน
(ดูตัวอย่างการประกวดราคาเพื่อความยั่งยืนที่ภาคผนวก 1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน
(Sustainable Procurement )

ตัวอย่าง : การให้เงินสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้ให้บริการ
ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ การสนับสนุนเงินให้ผใู้ ห้บริการทีย่ ง่ั ยืนเป็นแรงจูงใจทีไ่ ด้ผลมากทีส่ ดุ London
Development Agency (LDA) ให้เงินทุนสนับสนุนบริษทั 150 บริษทั แรกทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ
เพือ่ ความยัง่ ยืนแห่งกรุงลอนดอน 2012 (โดยที่ LDA ให้ค�ำ ปรึกษา กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานและการ
สนับสนุนโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย) บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รายงานว่า มีการลดการใช้พลังงานอย่างเห็นได้
ชัดและบริษทั ได้ตระหนักถึงประโยชน์และข้อได้เปรียบของการเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะกลุม่ โรงแรม
ปัจจุบนั ลูกค้าองค์กรและผูเ้ ข้าพักโรงแรมต่างเรียกร้องนโยบายสีเขียว ทำ�ให้นโยบายเพือ่ สิง่ แวดล้อมได้
กลายเป็นปัจจัยสำ�คัญในการผลักดันธุรกิจ
http://www.london2012.com/documents/locog-publications/london-2012-sustainability-events-guidelines.pdf

ตัวอย่าง : การให้บริการจัดเลีย้ งแบบยัง่ ยืนและการมีสว่ นร่วมจากผูใ้ ห้บริการหลัก
ในทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปี 2011 ของ Unitarian Universalist Association of Congregations ที่
เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ผูจ้ ดั งานได้สง่ั วัตถุดบิ สดตรงจากไร่มาประกอบอาหาร โดยที่ 65%
ของวัตถุดบิ ดังกล่าวมาจากไร่ทอ่ี ยูใ่ นรัศมี 100 ไมล์จากสถานทีจ่ ดั งาน โดย Farmers Fresh Market
ซึง่ เป็นสหกรณ์เกษตรกรท้องถิน่ เป็นผูร้ บั จัดหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการประกอบอาหาร การประชุมครัง้ นีเ้ ป็น
งานทีส่ ง่ั อาหารจากสหกรณ์มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากผูเ้ ข้าประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอาหารท้องถิน่
แบบยัง่ ยืน ผูจ้ ดั งานจึงเชิญเกษตรกรมาร่วมงาน ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพืน้ ทีก่ ารทำ�เกษตรกรรมและจำ�หน่าย
ผลผลิตสดจากไร่
(แหล่งอ้างอิง: UUA/MeetGreen, 2011)
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2.2.4 จุดประกายผูเ้ ข้าร่วมงานและภาคส่วนหลักทีเ่ กีย่ วข้องสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ผู้จัดงานควรดึงผู้เข้าร่วมงานและภาคส่วนหลักที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม เพื่อทำ�ให้กลยุทธ์ที่ยั่งยืนสำ�เร็จ
ลุล่วงได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ยังสร้างภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดีให้กับผู้จัดงานด้วย นอกจากนี้ ผู้จัดงานควรจะสาน
สัมพันธ์กับองค์การที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภาครัฐ (NGOs) ในชุมชนนั้น เพื่อรับสมัครอาสาสมัครและ
อบรมแนวคิดความยัง่ ยืนให้กบั อาสาสมัครเหล่านี้ เพือ่ ให้พวกเขาถ่ายทอดความรูท้ ย่ี ง่ั ยืนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงานที่ยั่งยืนในงานที่ยั่งยืน
ผู้จัดงานต้องบอกผู้เข้าร่วมงานว่างานนี้ถูกจัดตามแนวคิดที่ยั่งยืนทั้งช่วงเตรียมงานและช่วงระหว่างงาน
เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานรู้ถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของความยั่งยืน เราควรบอกให้ผู้เข้า
ร่วมงานรู้ว่าเขามีบทบาทอย่างไร และคาดหวังว่าเขาควรประพฤติอย่างไร
• แม้ว่าคุณจะไม่มีงบในการทำ�เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่อง
มือที่มีอยู่ในการประชาสัมพันธ์และดึงการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงาน เช่น สูจิบัตร วัสดุ เอกสารส่ง
เสริมการประชาสัมพันธ์ ป้าย การประกาศบนเวที วีดิโอ
• ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงานควรหากิจกรรมต่างๆ เช่น
การใช้แบบทดสอบและการให้รางวัล สร้างศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศน์ขนาดเล็กเพื่ออธิบายว่าทำ�ไม
ต้องรีไซเคิลและทำ�อย่างไร มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่มีความรู้ที่ยั่งยืน (sustainable stewards) เข้าไป
พูดคุยกับผู้ร่วมงานอยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับเชิญศิลปินท้องถิ่นมาแสดงศิลปะหรือจัดเตรียม
การแสดงตามแนวคิดที่ยั่งยืน (sustainable theme)

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมการประกวดเพือ่ เพิม่ การรับรู้
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมหลายโครงการใช้วิธีสร้างกิจกรรมการประกวดระหว่างเมือง
โรงเรียน หรือกลุม่ ต่างๆ ในท้องถิน่ เพือ่ สร้างความสนใจและกระตุน้ ให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมให้
มากทีส่ ดุ เช่น การแข่งขันเพือ่ สิง่ แวดล้อมประจำ�ปี (Annual Environmental Competition) ทีเ่ มือง
อาบูดาบี หรือ การประกวดเมืองทีส่ ะอาดทีส่ ดุ ในแอฟริกาใต้ ทัง้ สองงานประสบความสำ�เร็จในการดึง
ภาคส่วนหลายระดับเข้ามามีสว่ นร่วมและยังสามารถสร้างการรับรูใ้ นสังคม ขณะเดียวกัน ได้กอ่ ให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
http://www.envirocomp.ae/en/
http://www.westerncape.gov.za/eng/directories/projects/482/97029
• สอดแทรกแนวคิดเพื่อความยั่งยืนในกิจกรรมต่างๆ ในงาน เช่น ขอให้พิธีกรหรือประธานการประชุม
พูดสรุปมาตรการเพื่อความยั่งยืนหรือปิดการประชุมด้วยการเสนอสไลด์สั้นๆ ที่แนะนำ�พฤติกรรมที่
สร้างความยั่งยืน

ตัวอย่าง : การให้บริการจัดเลีย้ งแบบยัง่ ยืนและการมีสว่ นร่วมจากผูใ้ ห้บริการหลัก
ผูจ้ ดั งานควรจัดทำ�แนวทางทีย่ ง่ั ยืนให้ผเู้ ข้าประชุม ตัวอย่างเช่น Delegates’ Guide ของงาน “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
นอกจากนี้ ยังมีภาคส่วนที่อาจจะมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ดังนี้
• ผู้สนับสนุน บริษัทที่ต้องการแสดงพันธกิจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถสนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีสีเขียว จัดหารถประหยัดเชื้อเพลิงรับส่งผู้เข้าร่วม
งาน สนับสนุนงบบริหารจัดการขยะของเสียหรือการชดเชยคาร์บอน ผู้จัดงานต้องมั่นใจว่าได้เลือกผู้
สนับสนุนซึ่งมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตรงกับกลยุทธ์ที่ยั่งยืนของงานเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อภาพพจน์การจัดงาน
• สื่อมวลชน นอกจากการสอดแทรกเนื้อหาที่ยั่งยืนในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของงานแล้ว ผู้จัดงาน
ควรมีการจัดทำ�ข่าวแจกด้านความยั่งยืนให้สื่อมวลชนหรือมีพื้นที่บนเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียด
ของกิจกรรมที่ยั่งยืนที่ได้สร้างสรรค์ไว้ และควรเลือกส่งข่าวให้สื่อมวลชนที่สนใจความยั่งยืนต่อสิ่ง
แวดล้อมด้วย
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• ชุมชนท้องถิ่นและองค์การที่ไม่แสวงผลกำ�ไรนอกภาครัฐ (NGOs): ผู้จัดงานควรปรึกษาผู้มีอำ�นาจ
ตัดสินใจและผู้นำ�ท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนงานความยั่งยืนตั้งแต่ก่อนจัดงาน การมีส่วนร่วม
ของทั้งสองภาคส่วนนี้จะช่วยลดความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และสามารถทำ�ได้ในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมในงานหรือเข้าร่วมในกิจกรรมหลักของงาน เช่น มีคูหาในงานแสดงสินค้า ร่วมงาน
จัดเลี้ยงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งจะสร้างความรับรู้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยให้ผู้
จัดงานได้อาสาสมัครช่วยงาน และเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีชื่อปรากฏบนเวทีระดับโลก
(ดูคำ�แนะนำ�ข้อ 4.3 ว่าวิธีการชดเชยคาร์บอนสร้างการรับรู้ได้อย่างไร)

ข้อแนะนำ�เพิม่ เติม :
สำ�หรับงานทีจ่ ดั หลายวัน วิธที จ่ี ะทำ�ให้ทกุ กลุม่ มีสว่ นร่วมคือการจัดกิจกรรมครึง่ วันให้เป็นกิจกรรม
สร้างทีม (team building) หรือกิจกรรมอาสาสมัคร (volunteering programme) ร่วมกับองค์การ
ท้องถิน่ ทีไ่ ม่แสวงผลกำ�ไรนอกภาครัฐ (local NGO) เช่น ทำ�โรงทานแจกอาหาร และเป็นโอกาสทีด่ ี
ในการเชิญสือ่ มวลชนมาทำ�ข่าวอีกด้วย

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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บทที่

3

3. การดำ�เนินการจัดงานที่ยั่งยืน
3.1 การลดผลกระทบเชิงลบจากภาพรวมของการจัดงาน
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลกระทบสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมที่
เกิดจากการจัดงาน รวมถึงข้อเสนอแนะว่าจะแสดงผลกระทบนี้ให้เห็นได้อย่างไร ซึ่งราย
ละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฎใน 3.2 และบทที่ 6 “รายการที่ต้องทำ� (checklist) เพื่อให้การ
จัดงานเป็นแบบยั่งยืน ”
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เป้าหมายสู่ความ วิธีการ
ยั่งยืน
ลดการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• เลือกสถานที่จัดงานและที่พักที่ใช้มาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติตามมาตรฐานอาคารสีเขียว และ/หรือ ใช้พลังงานหมุนเวียน
(ดู 3.3.1 สถานที่ 3.3.2 ที่พัก 6.1 สถานที่จัดงาน 6.2 ที่พัก)
• เลือกใช้สถานที่จัดงานที่ไม่ไกลสำ�หรับผู้เข้าร่วมงานและการส่งสินค้า
(ดู 3.3.1 สถานที่: จุดหมายปลายทางและสถานที่จัดงาน 3.3.2 ที่พัก
6.1 สถานที่จัดงาน 6.2 ที่พัก)
• หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลได้ ควรมีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (ดูบทที่ 4 การจัดงานที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
และเป็นมิตรกับภูมิอากาศ)
• ใช้หลักการประหยัดพลังงานในสำ�นักงานและระหว่างการจัดงาน
(ดู 3.3.4 การสือ่ สารและวัสดุส�ำ หรับการจัดงาน 6.4 การสือ่ สารและวัสดุส�ำ หรับจัดงาน)

ลดการใช้วัสดุและขยะ

• ลดการแจกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆให้ผู้เข้าร่วมงาน และลดการใช้วัสดุของผู้ให้บริการ
ทั้งช่วงก่อนเริ่มงาน เช่น ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้มาออกบูธนิทรรศการ
ทั้งระหว่างงานและหลังจบงาน (ดู 3.3.3 การจัดเลี้ยง 3.3.4 การสื่อสารและวัสดุ
สำ�หรับการจัดงาน 3.3.6 งานแสดงสินค้า 6.3 การจัดเลี้ยง 6.4 การสื่อสารและ
วัสดุงานสำ�หรับจัดงาน 6.6 งานแสดงสินค้า)
• หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ใช้ได้ครั้งเดียว ควรใช้สิ่งของที่สามารถนำ�กลับมาใช้ซํ้าหรือ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ (ดู 3.3.3 การ
จัดเลี้ยง 3.3.4 การสื่อสารและวัสดุงานสำ�หรับจัดงาน 6.3 การจัดเลี้ยง 6.4 การ
สื่อสารและวัสดุงานสำ�หรับจัดงาน)
• เเยกขยะและนำ�ขยะกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ (ดู 3.3.1 สถานที่
3.3.4 การสื่อสารและวัสดุสำ�หรับจัดงาน 6.3 การจัดเลี้ยง 6.4 การสื่อสารและ
วัสดุสำ�หรับจัดงาน)

ลดการใช้นํ้า

• เลือกใช้สถานที่จัดงานและที่พักที่มีมาตรการอนุรักษ์นํ้าและใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า
(ดู 3.3.1 สถานที่ 3.3.2 ที่พัก 6.1 สถานที่จัดงาน 6.2 ที่พัก)
• ใช้มาตรการกระตุ้นจิตสำ�นึกการใช้นํ้า เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ขวดนํ้าดื่มและเติมนํ้า
ในแก้วเมื่อจะดื่มเท่านั้น (ดู 3.3.1 สถานที่ 3.3.2 ที่พัก 3.3.3 การจัดเลี้ยง
6.1 สถานที่จัดงาน 6.2 ที่พัก 6.3 การจัดเลี้ยง)

ลดผลกระทบทางอ้อม
แก่สิ่งแวดล้อม:อากาศ
นํ้า และดิน

• ลดการสั่งสินค้าหรืออาหารที่ต้องอาศัยการขนส่งทางไกล และใช้อาหารเกษตร
อินทรีย์ (ออร์แกนิก) จากพื้นที่ที่จัดงาน (ดู 3.3.3 การจัดเลี้ยง 6.3 การจัดเลี้ยง)
• ใช้สินค้าที่ผลิตโดยวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น กระดาษที่ปราศจาก
คลอรีนและผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดปลอดสารพิษ (ดู 3.3.3 การจัดเลี้ยง 3.3.4
การสื่อสารและวัสดุสำ�หรับจัดงาน 6.3 การจัดเลี้ยง 6.4 การสื่อสารและวัสดุ
สำ�หรับจัดงาน)

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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เพิ่มประโยชน์ทางสังคม • ดึงการมีส่วนร่วมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคให้มากที่สุด เช่น การว่าจ้าง
ให้กับทุกภาคส่วน
งานคนในท้องถิ่น (การบูรณาการระดับท้องถิ่น) การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (การจัดเลี้ยง พลังงาน การทำ�ความสะอาด การจัดระบบและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงที่พักที่เป็นธุรกิจครอบครัว) และการจัด
แสดงโครงการของท้องถิ่นที่ประสบความสำ�เร็จ (ดู 3.2 แง่มุมทางสังคม)
• สนับสนุนเป้าหมาย แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goal – SDG) และอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (core ILO
conventions) ที่ให้มีการกำ�กับมาตรฐานแรงงาน การบูรณาการทางสังคม (เพิ่ม
การจ้างงาน) ใช้สินค้าจากการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) และมาตรฐานทางสังคม
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) (ดู 3.2 แง่มุมทางสังคม)
• รับประกันความปลอดภัยและสุขภาพ เช่น ระดับความดังของเสียง และหลีกเลี่ยง
การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย (ดู 3.2 แง่มุมทางสังคม)

ข้อคิด: จากการแยกขยะสู่งานที่ ไร้ขยะ
ขยะเป็นปัญหาของการจัดงานทุกงานและเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ สำ�หรับงานขนาดใหญ่ นอกจาก
การเลือกจุดหมายปลายทางและสถานทีจ่ ดั งานแล้ว ยังมีหลักการอืน่ ทีช่ ว่ ยลดขยะได้ เช่น การลด
(Reduce) การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้ซ�ำ้ (Reuse) ตามหลัก 3R เป็นกิจกรรม
สำ�คัญทีจ่ ะช่วยลดขยะได้ เมือ่ เริม่ กระบวนการวางแผน ผูจ้ ดั งานควรตัดสินใจว่าต้องการเพียงระบบ
การจัดการขยะเบือ้ งต้นโดยเก็บแยกขยะด้วยหลัก 3R หรือมุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดงานให้ปราศจากขยะ (Zero
Waste)
การทำ�ให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) คือ ปรัชญา กลยุทธ์ และเครือ่ งมือทีน่ �ำ มาใช้เพือ่ กำ�จัดขยะให้
หมดสิน้ ไม่ใช่เพียงแค่บริหารจัดการขยะเท่านัน้ การจัดงานทีไ่ ร้ขยะจะสำ�เร็จไม่ได้หากมีเพียงถังขยะ
สำ�หรับรีไซเคิลและถังหมักอินทรีย์ กุญแจสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ไม่มขี ยะ คือ การวางแผนอย่างรอบคอบ
ซึ่งจะทำ�ให้วัสดุท่ใี ช้แล้วและทิ้งในงานสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่หรือนำ�ไปหมักทำ�เป็นอินทรีย์ได้
การยึดหลักการขยะเป็นศูนย์ต้งั แต่เริ่มจัดงานทำ�ให้ง่ายที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรและนำ�ไป
สู่การวางแผนในขั้นตอนต่อไป ของที่แจกในงานต้องเป็นวัสดุท่นี ำ�กลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นขยะ
อินทรีย์ ดังนัน้ หากไม่มสี ง่ิ พิมพ์ตา่ งๆ แจกในงานถังขยะจึงไม่จ�ำ เป็น แต่ตอ้ งมีสถานีปลอดขยะ (Zero
Waste Station) ซึง่ ประกอบไปด้วยภาชนะสำ�หรับรีไซเคิลและภาชนะสำ�หรับขยะอินทรีย์ การจัด
งานทีข่ ยะเป็นศูนย์เป็นโอกาสทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานจะได้เรียนรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์ของการอยูใ่ นงานที่
เปรียบเสมือนเป็นโลกใบเล็กทีป่ ราศจากขยะ
(ทีม่ า: www.ecocyce.org และ www.zerowasteeurope.eu)

ของบริษทั ออราเคิล (Oracle Corp’s)
การประหยัดวัสดุอุปกรณ์: ในปี 2009 คณะจัดงานได้นำ�ป้าย 5% จากการประชุมปีก่อนมาใช้
ใหม่และคณะทำ�งานได้ประชาสัมพันธ์ว่า 37% ของป้ายที่ผลิตในปีนี้จะสามารถนำ�ไปใช้ในการ
จัดงานครั้งต่อไปได้ มีเพียง 18% หรือ 13,609 ตารางฟุตที่จะถูกทิ้ง ประมาณ 20% ของป้ายถูก
นำ�ไปใช้ใหม่และ 25% นำ�ไปบริจาค ป้ายกว่า 60% ทำ�จากวัสดุที่นำ�มาใช้ซํ้าได้และวัสดุที่นำ�กลับ
มาใช้ใหม่ได้ โดย 39% ผลิตในท้องถิ่นและส่วนที่เหลือนำ�มาจากเมืองลอสแองเจิลลิส เพื่อลดการ
เดินทางและขนส่ง ด้วยแนวคิดครั้งนี้ งาน OpenWorld ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้ 965 ต้น
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การดำ�เนินการจัดงานที่ยั่งยืน

รองประธานฝ่ายการตลาดของออราเคิลขอให้คณะทำ�งานที่รับผิดชอบการผลิตป้ายจัดหาวัสดุ
ที่สามารถพิมพ์ข้อความที่สามารถลบออกได้ และสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ เขากล่าวว่า “ทีม
งานไม่ได้เจอวัสดุที่ลบได้แต่เจอวัสดุที่นำ�กลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุมุงหลังคาแทนที่จะทิ้งเป็นขยะ
อย่างที่เคยทำ�’”
แทนที่จะสั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ในปริมาณมหาศาลเหมือนปีก่อนๆ บริษัทออราเคิลได้ทำ�งานร่วมกับ
พันธมิตรสร้างระบบสิ่งพิมพ์เสมือนจริง (virtual collateral rack) ผู้สนใจสามารถดูสิ่งพิมพ์
และขอดาวน์โหลดไฟล์ได้ ซึ่งปรากฎว่ามียอดขอดาวน์โหลดกว่า 136,000 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2009
บริษัทได้ผลิตแอพพลิเคชั่นแสดงแผนที่ออนไลน์ เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกการเดินทางให้ผู้
เข้าร่วมงาน
การประหยัดนํ้า : สำ�หรับงานปี 2008 แทนที่จะแจกนํ้าดื่ม 500,000 ขวด บริษัทได้เปลี่ยน
เป็นการแจกขวดเปล่าที่สามารถใช้ซ้ำ�ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่จุดลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานสามารถ
เติมนํ้าเองได้จากจุดเติมน้ำ�ที่ตั้งเหยือกขนาดใหญ่กว่า 5 แกลลอน วิธีการนี้ทำ�ให้ออราเคิล
สามารถประหยัดเงินได้กว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวมาเป็นงบ
ประมาณการจัดงานในปี ค.ศ. 2009 ฮาร์ทมันน์ สตูดิโอ (Hartmann Studios) บริษัทพันธมิตร
ในการจัดงานของบริษัทออราเคิล (Oracle) ได้ประดิษฐ์ระบบที่สามารถกรองน้ำ�ประปาของ
เมืองซานฟรานซิสโกให้เป็นน้ำ�ดื่มและจ่ายไปตามจุดเติมน้ำ� (refilling stations) ให้ผู้เข้าประชุม
การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องความยั่งยืน: เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เป็นที่รับ
รู้ บริษัทได้จัดตลาดสีเขียว (Green Marketplace) ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถซื้ออาหารเกษตร
อินทรีย์ (ออร์แกนิก) เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสถานีเติมพลังแบตเตอรี่ที่ผู้เข้าร่วม
งานต้องปั่นจักรยาน (Connect Pedal Charger Station) เพื่อเติมแบตเตอรี่ให้แก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (laptop) โทรศัพท์มือถือ หรือแลกกับกาแฟ 1 แก้ว
ข้อมูลจาก Meetgreen http;//www.businesstravelnews.com/Business-Travel-Agencies/
Visions-Of-Green--Oracle-Herals-Eco-Events;-Advances-Its-Quest-For-Zero-WasteConference/?ida-Technology&a=proc และ http://www.oracle.com/is/products/
applications/green/061929.html

3.2 การผนวกแง่มุมทางสังคมในการจัดงานที่ยั่งยืน
การจัดงานที่คำ�นึงถึงผลทางสังคมย่อมจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน
ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDG) ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์อีกด้วย
ผู้จัดงานสามารถสร้างความแตกต่างในการจัดงานได้จากปัจจัยสำ�คัญต่อไปนี้
จุดหมายปลายทาง: หากต้องการจุดหมายปลายทางที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
กำ�หนดอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง ควรพิจารณาเลือกจุดหมายปลายทาง
ที่ประชากรมี “รายได้ตํ่า” แทนที่จะเป็นที่เดิมที่เคยจัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสามารถทำ�
ประโยชน์ให้กับพื้นที่ดังกล่าวด้วย
สถานที่จัดงาน: สถานที่จัดงานขึ้นอยู่กับประเภทของงาน แต่ส่วนใหญ่สถานที่จัดงานควรตั้งอยู่ใกล้กับ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีอยู่แล้ว เช่น ใกล้ร้านค้า ภัตตาคาร และร้านขายยา จะสะดวกและเปิด
โอกาสให้ธุรกิจท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมได้งา่ ยกว่าสถานที่จัดงานที่ตั้งอยู่หา่ งไกลแหล่งชุมชน
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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ข้อควรคิด
“การออกแบบเพือ่ ทุกคน (Design for All)”: แนวคิดนีไ้ ม่ใช่เพียงแค่ให้ทกุ คนเข้าถึงได้ ใช้ได้ เท่านัน้
หากแต่เป็นแนวคิดทีเ่ คารพความแตกต่างทีห่ ลากหลายของมนุษย์อย่างแท้จริง “การออกแบบเพือ่
ทุกคน” มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะสร้างความเสมอภาค ทัง้ ทางสภาพแวดล้อม สินค้า และบริการ เพือ่ ให้ทกุ
คนสามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำ นึงถึง เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือพืน้ ฐานทาง
วัฒนธรรม สำ�หรับการจัดงานทีย่ ง่ั ยืนนัน่ หมายถึง การให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
ของงาน สถานที่ เป็นต้น (ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.designforall.org)
การเข้าถึงและความครอบคลุม: ระหว่างการลงทะเบียนเข้างาน ควรสำ�รวจว่าผู้เข้าร่วมงานมีความ
ต้องการพิเศษอะไรบ้างและนำ�มาพิจารณาในการจัดงาน เช่น การเดินทางเข้ามาในอาคารหรือบริเวณที่
จัดประชุม การดูแลผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่เหมาะสม เอกสารอักษรเบรลล์ ล่ามภาษามือ บริการดูแล
เด็ก ฯลฯ
อาหารและเครื่องดื่ม: มีการจัดอาหารที่ใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์จากท้องถิ่นและหาได้ตามฤดูกาลนั้นๆ
โดยเฉพาะควรเป็นอาหารมังสวิรัติที่เป็นผลผลิตในท้องถิ่น การทำ�เกษตรกรรมและการจัดเลี้ยงที่ถูก
กีดกันทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงเป็นโอกาสดีที่จะให้สังคมยอมรับการใช้แรงงานที่ถูกกีดกัน
ทางสังคม (marginalized workforce) หากไม่ขัดกับวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่นนั้น ผู้จัดงานควรจัด
เตรียมอาหารมังสวิรัติไว้ 1 รายการ การกระทำ�เพียงหนึ่งกิจกรรมนี้จะทำ�ให้ผู้จัดงานสามารถบรรลุเป้า
หมายของการจัดงานที่ยั่งยืนได้อย่างมหาศาล นับแต่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำ�ให้
สุขภาพของผู้เข้าร่วมงานดีขึ้น ลดการฆ่าสัตว์และเพิ่มการรับรู้เรื่องความยั่งยืน หากมีอาหารทะเลใน
รายการอาหาร ต้องมั่นใจว่ามาจากแหล่งที่ยั่งยืน โดยเลือกอาหารที่ได้ฉลากรักษ์สิ่งเเวดล้อม เช่น ฉลาก
Maritime Stewardship Council (MSC) และอาหารนั้นไม่ได้มาจากสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือที่มีความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (อ้างอิงเป้าหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ - biodiversity
targets)

ข้อควรคิด
ในกระบวนการผลิตเนือ้ วัว 1 กิโลกรัมนัน้ จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 36.4 CO2 eq
6 หากลดการบริโภคเนือ้ สัตว์ในงานจะเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon
Footprint) ลงได้อย่างมหาศาล บริษทั Bon Appetit Management ได้คดิ ค้นเครือ่ งคำ�นวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก Low Carbon Diet Calculator ทีท่ �ำ ให้สามารถเปรียบเทียบผลกระทบจาก
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากการเลือกอาหารประเภทต่างๆ ได้ (www.eatlowcarbon.org) ซึง่
ผูจ้ ดั งานสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือสร้างการรับรูใ้ ห้ผเู้ ข้าร่วมงานว่าอาหารต่างกันมีผลต่อปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีแ่ ตกต่างกัน
วัสดุอุปกรณ์: ไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ผ้าปูโต๊ะหรือของที่ใช้เพื่อจัดสถานที่และบริเวณงานแสดงสินค้า
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถสร้างงานให้ท้องถิ่น รวมถึงสร้างงานให้กับแรงงานที่ถูกกีดกันทาง
สังคม (marginalized workforce) ได้อีกด้วย

6 http://timeforchange.org/are-cows-cause-of-global-warming-meat-methane-CO2
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ผู้ให้บริการต่างๆ: ทั้งการทำ�ความสะอาด การสนับสนุนด้านเทคนิค แหล่งพลังงาน การเก็บขยะ การ
จัดเลี้ยงไปจนถึงที่พัก การบริการทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับผู้คนเเละธุรกิจท้องถิ่นแทบทั้งสิ้น เมื่อนำ�เอา
หลักเกณฑ์ที่ยั่งยืนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดงาน ทั้งผู้จัดงานและผู้จัดจ้างจะถูกกำ�หนดให้ใช้แรงงาน
จำ�นวนหนึ่งผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ หรือให้การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น ควรสั่งซื้อ
สินค้าปริมาณไม่มากนัก เงื่อนไขในการทำ�สัญญาจ้างงาน การให้บริการ และสัญญาจัดหาวัสดุในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) นั้น ต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (core ILO conventions)
การคมนาคมและการเดินทาง: การคมนาคมและการใช้ยานพาหนะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
เมืองและแต่ละประเทศ นอกจากการเดินเท้า การใช้จักรยาน หรือใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้ามวลเบา
(eco-mobility) ผู้จัดงานควรพิจารณาถึงวิธีการเดินทางและการคมนาคมรวมถึงการขนส่งสินค้าที่
ภาคสังคมมีส่วนร่วม การเดินทางโดยใช้รถยนต์หรือรถบรรทุกร่วมกัน (carpooling, car-sharing,
truck-sharing) รวมถึงการใช้ระบบคมนาคมทางเลือกที่บริหารจัดการโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร
นอกภาครัฐ (NGOs ) ที่ทำ�งานเพื่อผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลที่สังคมกีดกันก็เป็นทางเลือกตามแนวคิดที่
ยั่งยืนทางหนึ่ง
การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade): หมายถึง การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยที่มีข้อจำ�กัดในการเข้าถึงตลาด
การซื้อสินค้าที่เป็นธรรมเป็นส่วนสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDG) ด้วยเหตุนี้ การซื้อสินค้า เช่น กาแฟ ชา น้ำ�ส้ม หรือกล้วยใน
ปริมาณมากจากผู้ผลิตรายย่อยจึงสามารถสร้างความแตกต่างให้กับหลายครอบครัว ผลบวกเชิงรูปธรรม
ต่อสังคมนี้ย่อมส่งผลลัพธ์ทางบวกอย่างมหาศาลต่องานที่จัดอย่างยั่งยืน

ข้อควรคิด
ข้อควรจำ� คือ ในฐานะทีเ่ ป็นผูจ้ ดั งานขนาดใหญ่ เราคือผูส้ ร้างความต้องการได้ ดังนัน้ ยิง่ มีความ
ต้องการใช้สนิ ค้าทีย่ ง่ั ยืนมากเท่าไร ผูจ้ ดั งานก็ยง่ิ ได้รบั ประโยชน์จากปริมาณการผลิตทีม่ ากขึน้ ซึง่
ทำ�ให้ราคาของสินค้าถูกลง
การสำ�รวจพื้นที่: การลงพื้นที่และเยี่ยมชมโครงการเพื่อสังคมของท้องถิ่นนั้น จะทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและเป็นการรับรู้ถึงความสำ�คัญของโครงการเพื่อสังคม
มาตรฐานแรงงานและสุขภาพ: ในขณะที่กฎหมายการประกันสุขภาพ ความปลอดภัยและสังคมมีใช้
ในทุกประเทศ แต่การบังคับกฎหมายนั้นย่อมแตกต่างในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องมั่นใจว่า
แรงงานที่ถูกว่าจ้างมานั้นได้รับการประกันอย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เช่น การ
ว่าจ้างแรงงานในราคาต่ำ�กินควร อุบัติเหตุจากการก่อสร้างบริเวณสถานที่จัดงาน เช่น ระหว่างช่วงเตรียม
สถานที่และงานแสดง สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและความ
มั่นคง ประเด็นด้านสุขภาพก็มีความสำ�คัญเช่นกัน การใช้เสียงดังเกินมาตรฐานในงานมักจะเป็นประเด็น
ที่ทุกคนมองข้าม แต่ก่อให้เกิดปัญหาหลายระดับ นับจากความรำ�คาญ ปัญหาด้านการได้ยิน ความดัน
โลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด
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ตัวอย่าง : การสื่อสารทีเ่ ข้าถึงทุกกลุม่ ในงาน Diversity Week
(เดือนมีนาคม ค.ศ. 2010)
งาน London 2012 Diversity Week ได้ก�ำ หนดให้การสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงทุกกลุม่ (inclusive communication) เป็นแนวคิดหลักในการวางแผนการจัดงาน โดยที่งานแต่ละงานใช้วิธีการเข้าถึงทุก
กลุม่ ประโยชน์ทไ่ี ด้เพิม่ เติม คือ การประหยัดทรัพยากรและผูจ้ ดั งานสามารถขยายผลให้ทกุ คนเข้าใจ
ถึงหลักการการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงทุกคน (accessible communication)
งาน Diversity Week เปิดตัวด้วยการประชุมหลัก ณ สถานทีท่ ผ่ี จู้ ดั งานได้ค�ำ นึงถึงความสะดวกใน
การเข้าถึงงานของคนทุกกลุม่ มีการจัดการแปลภาษามือ (British Sign Language) เนือ้ หาในการ
ประชุมหลัก (plenary session) ได้รบั การถ่ายทอดเป็นตัวอักษรซึง่ ปรากฎบนจอขนาดใหญ่ ห้อง
ประชุมถูกจัดด้วยเก้าอีท้ ข่ี นย้ายได้สะดวกเพือ่ ให้ผฟู้ งั ทีน่ ง่ั รถเข็นสามารถเลือกทีน่ ง่ั ได้ พร้อมการฉาย
วิดโี อทีม่ คี �ำ บรรยายกำ�กับ
ระหว่างการประชุมมีการจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบที่อ่านง่าย สิ่งพิมพ์จำ�นวนมากสำ�หรับผู้เข้า
ประชุมถูกตัดออกไป ในทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ ารไม่มกี ารนำ�เสนองานด้วยการใช้โปรแกรม PowerPoint แต่ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามารถให้ขอ้ เสนอแนะและให้ความเห็นเพิม่ เติมผ่านการบันทึกเสียง
งาน Diversity Week ประกอบด้วยผูด้ �ำ เนินกิจกรรม (workshop facilitator) และวิทยากรทีม่ พี น้ื
ฐานทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย งานนีใ้ ห้ความสำ�คัญและส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกโอกาสทีท่ �ำ ได้
เช่น การว่าจ้างบุคคลทีม่ คี วามพิการให้เป็นช่างภาพประจำ�งาน London 2012 - Sustainability
guidelines - corporate and public events
http://www.london2012.com/com/documents/locog-publications-2012-sustainability-events-guidelines.pdf

ตัวอย่าง : กิจกรรมการกุศลและชุมชนท้องถิน่ งาน EWEA 2011
กิจกรรมหนึง่ ในงานของสมาคม The European Wind Energy Association สมาคมได้บริจาค
เงินเกือบ 12,000 เหรียญสหรัฐเท่ากับว่าผูเ้ ข้าร่วมงาน 1 คนบริจาคคนละ 1.3 เหรียญสหรัฐให้กบั
องค์กรการกุศล Renewable World ซึง่ ในเบือ้ งต้นได้ท�ำ การติดตัง้ กังหันลมขนาดเล็กทีผ่ ลิตในท้องถิน่
เพือ่ สูบนํา้ และแนะนำ�การทำ�ชลประทานแบบหยด (drip-irrigate) แก่พชื ผลของสมาคมเกษตรกร
กระบวนการนีส้ ง่ ผลให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ และสามารถเก็บเกีย่ วพืชผลนอกฤดูกาลได้ ซึง่
ทำ�ให้ได้ราคาพืชผลทีส่ งู ขึน้ และเกษตรกรก็มรี ายได้มากขึน้
http://www.ewea.org/fileadmin/emag/sustainability/EWEA_Sustainability_Report_
EWER2011/pdf/sustainable%20report%20EWEA2011.pdf
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3.3 การบูรณาการความยั่งยืนในการจัดงาน
บทนี้เป็นการแนะนำ�ขอบข่ายของการจัดงานและการผนวกความยั่งยืน จะสามารถผนวกเข้าไปได้
อย่างไร คำ�แนะนำ�อย่างละเอียดรวมถึงข้อเสนอแนะอย่างละเอียดนั้นสามารถศึกษาได้จากรายการ
ตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน (บทที่ 6) หัวข้อด้านล่างนี้จะเน้นในแง่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น โดยที่จะไม่รวม
ประเด็นทางสังคมที่ปรากฎใน 3.2 แล้ว
องค์ประกอบหลักของการจัดงาน ได้แก่
•
•
•
•
•
•

พื้นที่จัดงาน จุดหมายปลายทางและสถานที่จัดงาน
ที่พัก
การจัดเลี้ยง
การสื่อสารและวัสดุสำ�หรับการจัดงาน
การเดินทางในพื้นที่และการคมนาคม (การเดินทางระยะไกลจะอยู่ในบทที่ 4)
งานแสดงสินค้า

ข้อควรคิด
ผูจ้ ดั งานอาจจะมีโอกาสในการเลือกสถานทีจ่ ดั งาน ซึง่ อาจจะเป็นเพราะทีต่ ง้ั ขององค์กร หรือตาม
ความสะดวกของผูร้ ว่ มงาน ถ้าหากผูจ้ ดั งานสามารถเลือกได้ ให้ลองเลือกจัดงานในพืน้ ทีท่ ก่ี �ำ ลัง
พัฒนาแม้วา่ การเดินทางและการเข้าถึงจะไม่สะดวกนักก็ตาม ทางเลือกนีส้ ามารถสร้างประโยชน์
ด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ซึง่ กรณีนค้ี วรจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารลดผลกระทบทางลบที่
เกิดจากการจัดงานและผลประโยชน์ระยะยาวทีจ่ ะสืบทอดไปสูร่ นุ่ ต่อไป

3.3.1 สถานที่ จุดหมายปลายทาง และสถานที่จัดงาน

“79%

การเลือกจุดหมายปลายทางในการจัดงานที่ดีที่สุด
การเดินทางเพื่อมาร่วมงานเป็นแหล่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุด
ดังนั้น การเลือกพื้นที่จัดงานจึงส่งผลกระทบอย่างสูงต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น

ของผูว้ างแผนจัดงานมักจะเลีย่ งการ
จัดงานทีจ่ ดุ หมายปลายทางหรือ
สถานทีท่ ม่ี ปี ระวัตสิ ง่ิ แวดล้อมทีไ่ ม่ดี
(IMEX, 2008)

”

ถ้ามีโอกาสที่จะเลือกจุดหมายปลายทางในการจัดงาน ให้เลือกถสานที่ที่เป็น
ศูนย์กลางของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถเดินทางด้วยรถไฟ หรือ มีเที่ยวบินที่บินตรง
(direct flight) และต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การบินด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อ (connecting flight)
เป็นการเพิ่มการปล่อยคาร์บอนจำ�นวนมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงเครื่องบินขึ้นและลง ฉะนั้นการบินตรง
จึงสำ�คัญยิ่ง การเปรียบเทียบระยะทางระหว่างที่จัดงานกับผู้เข้าร่วมงานจะช่วยให้เราเลือกสถานที่จัด
งานที่ดีที่สุด ปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยคำ�นวณระยะทางทางผ่านเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้ เช่น www.bestplacestomeetgreen.com/calculator หรือ http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/
Tools.aspx
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ข้อควรคิด
“การออกแบบเพือ่ ทุกคน (Design for All)”: แนวคิดนีไ้ ม่ใช่เพียงแค่ให้ทกุ คนเข้าถึงได้ ใช้ได้ เท่านัน้
หากแต่เป็นแนวคิดทีเ่ คารพความแตกต่างทีห่ ลากหลายของมนุษย์อย่างแท้จริง “การออกแบบเพือ่
ทุกคน” มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะสร้างความเสมอภาค ทัง้ ทางสภาพแวดล้อม สินค้า และบริการ เพือ่ ให้ทกุ
คนสามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำ นึงถึง เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือพืน้ ฐานทาง
วัฒนธรรม สำ�หรับการจัดงานทีย่ ง่ั ยืนนัน่ หมายถึง การให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
ของงาน สถานที่ เป็นต้น
(ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.designforall.org)

ตัวอย่าง: จุดหมายปลายทางทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม Canada Media
Marketplace 2010
สำ�หรับการจัดงาน Canada Media Marketplace 2010 ทีผ่ า่ นมา ได้เปลีย่ นสถานทีจ่ ดั งานจาก
เมืองลอสแองเจลิสไปยังเมืองซานฟรานซิสโก โดยมีเป้าหมายเพือ่ ปรับปรุงความยัง่ ยืน เนือ่ งจากเป็น
เมืองทีผ่ รู้ ว่ มงานสามารถเดินเท้าได้ มีระบบการขนส่งทีเ่ ชือ่ มต่อกัน กอปรกับปณิธานของนครซาน
ฟรานซิสโกทีม่ งุ่ มัน่ จะเปลีย่ นขยะ 75% ให้เป็นขยะนำ�กลับมาใช้ใหม่ ซานฟรานซิสโกจึงเป็นหนึง่ ใน
จุดหมายปลายทางทีด่ ที ส่ี ดุ ของโลกสำ�หรับการจัดงาน “สีเขียว”
จาก Sustainable Meetings Report, prepared for Canada Media Marketplace 2010

ข้อควรคิด
เครือ่ งมือคำ�นวณการประชุมสีเขียว โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO Green Meetings Calculator)
เครื่องมือคำ�นวณการประชุมสีเขียว เป็นซอฟต์แวร์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) เครือ่ งมือดังกล่าวสามารถช่วยหา
จุดหมายปลายทางทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดงาน โดยคำ�นวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การเดินทางทางอากาศ เมืองต้นทางและจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมงาน ซอฟต์แวร์นถ้ี กู สร้างขึน้ ด้วยวิธกี าร
และฐานข้อมูลของ ICAO Carbon Emissions Calculator (http://www2.icao.int/en/carbonoffset) แม้วา่ เงือ่ นไขอืน่ ๆ เช่น ความพร้อมและความเป็นสีเขียวของสิง่ อำ�นวยความสะดวกในการ
จัดงานหรือลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของประเทศเจ้าภาพ จะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจและเลือก
สถานทีจ่ ดั งาน แต่เครือ่ งมือนีจ้ ะช่วยสนับสนุนการวางแผนงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สามารถ
ดาวน์โหลด Green Meetings Calculator ได้จากเว็บไซต์ Sustainable UN www.greeningtheblue.org
สถานที่จัดงานนั้นก็มีความสำ�คัญไม่แพ้กัน ถ้าหากเป็นไปได้ สถานที่จัดงานควรจะถูกเลือกจากความ
สะดวกในการเดินทาง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางถึงโดยระบบขนส่งมวลชนจากสนามบินและ
สถานีรถไฟหลัก และผู้ร่วมงานทุกคนควรพักในโรงแรมที่สามารถเดินเท้าหรือไปยังสถานที่จัดงานได้
โดยตรงด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งหมดนี้จะช่วยลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดรถโดยสารรับ
ส่งและทำ�ให้การเดินทางของผู้ร่วมงานสะดวกสบายขึ้น
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การเลือกสถานที่จัดงาน (ดูรายละเอียดที่ 6.1 สถานที่จัดงาน) เริ่มจากการประเมินความมุ่งมั่นเพื่อ
ความยั่งยืนของสถานที่จัดงาน ถ้าสถานที่จัดงานมีอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน
แล้ว (‘ข้อคิด’ ด้านล่าง) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อให้กับสถานที่จัดงานได้ แต่หากสถานที่จัดงานดังกล่าวนี้
ไม่ว่างให้พิจารณาสถานที่อื่นที่พร้อมปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:
การจัดการ: มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ระบบการบริหารจัดการหรือแผนปฏิบัติการ ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้เข้าร่วมงานประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักการความยั่งยืน

ข้อควรคิด
ตัวอย่างมาตรฐานการรับรองอาคารระดับสากล เช่น BREEAM และ LEED ส่วน ISO 14001,
BS8901 หรือ EMAS เป็นตัวอย่างมาตรฐานทีร่ บั รองระบบการบริหารงานโดยคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม
ก่อนทีจ่ ะทำ�การเลือกสถานที่ ผูจ้ ดั งานควรสำ�รวจดูมาตรฐานเหล่านีก้ อ่ นหรือดูมาตรฐานการรับรอง
ในประเทศเจ้าภาพ หากสถานทีจ่ ดั งานเป็นหนึง่ ในสมาชิกของ United Nations Global Compact
จะทำ�ให้สามารถมัน่ ใจได้วา่ สถานทีน่ น้ั มีการปฏิบตั งิ านตามหลักสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิง่ แวดล้อม
และหลักการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ แหล่งทีม่ า : http://www.unglobalcompact.org/
พลังงาน: สถานที่จัดงานเป็นอาคารประหยัดพลังงาน หรือ อย่างน้อยมีการใช้มาตรการ
การลดการใช้พลังงาน

ข้อควรคิด
ผู้จัดงานควรบอกผู้เข้าร่วมงานถึงเหตุผลที่เลือกสถานที่จัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีการบริหาร
อาคารทีย่ ง่ั ยืนและสนับสนุนปณิธานเพือ่ สิง่ แวดล้อมของสถานทีจ่ ดั งาน
การจัดการขยะของเสีย: มีระบบการจัดเก็บและขยะของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ�ที่เหมาะสมและ
ควบคุมได้
นํ้า: มีมาตรการการบริหารจัดการนํ้า
การประชุมเสมือนจริง: เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในปัจจุบันให้เราประชุมทางวิดีโอหรือ
โทรศัพท์ได้ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีต้องอาศัยการลงทุนในระยะเริ่มต้นแต่ช่วย
สนับสนุนการจัดงานที่ยั่งยืนได้อย่างคุ้มค่า เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังช่วยประหยัด
เวลาและงบประมาณ ควรตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่า สถานที่จัดงานนี้เหมาะสมหรือเปิดรับการใช้
เทคโนโลยีหรือไม่ หากตัดสินใจเลือกแนวทางนี้ ต้องตรวจสอบและคำ�นึงถึงการประหยัดพลังงานด้วย
เนื่องจากการสื่อสารโดยใช้ระบบไฟฟ้านั้นต้องใช้พลังงานสูงมากเช่นกัน
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ข้อควรคิด
ถ้าสถานที่จัดงานที่ย่งั ยืนไม่ว่าง สามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยขอความร่วมมือจากผู้
บริหารสถานที่ เช่น ลดความต้องการใช้พลังงาน มีมาตรการหลายข้อทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ง่ายและ
ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น สร้างการรับรู้ในหมู่ผ้เู ข้าประชุม ใช้เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำ�ความ
ร้อนอย่างเหมาะสม ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานตํ่า ใช้อุปกรณ์
กำ�หนดเวลาเปิดปิดไฟ และเปิดโหมด sleep บนเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเพือ่ ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
เมื่อต้องจัดงานที่มีขนาดใหญ่และมีความจำ�เป็นต้องสร้าง โครงสร้างพื้นฐานใหม่ เช่น การติดตั้งระบบ
พลังงานทดแทน โครงสร้างใหม่นี้ควรได้รับการก่อสร้างโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะนำ�ไปใช้ต่อได้ใน
อนาคตและควรก่อสร้างตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ยั่งยืน อีกทั้งควรเลือกพื้นที่ด้อยโอกาสเนื่องจากงาน
ขนาดใหญ่จะช่วยพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ความยั่งยืนในระยะยาวให้กับพื้นที่

ตัวอย่าง: การถ่ายทอดสุนทรพจน์ผา่ นระบบวิดโี อ ในการประชุม
ICLEI EUROPEAN CONVENTION 2011
งานประชุม ICLEI European Convention 2011 ทีจ่ ดั ขึน้ ทีเ่ มืองบรัสเซลล์ เดือนกันยายน ปี ค.ศ.
2011 มีการถ่ายทอดสุนทรพจน์ตอนหนึ่งจากพิธีเปิดงานประชุมผ่านระบบวิดีโอลิ้งค์ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 6,200 kg CO2 ซึง่ เป็นปริมาณเดียวกับการเดินทางโดยเครือ่ งบินไป
กลับระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกและกรุงบรัสเซลล์

ตัวอย่าง: มรดกของพลังงานหมุนเวียน
ในการประชุม Climate Change COP15/CPM5 Conference ณ กรุงโคเปนเฮเกน รัฐบาล
เดนมาร์คได้รว่ มกับสถาบันสองแห่ง คือ สถานทีจ่ ดั งาน Bella Centre และบริษทั พลังงานลม
สัญชาติเดนมาร์ค Vestas ตามข้อตกลงระหว่างสถานทีจ่ ดั งานและบริษทั พลังงานลม บริษทั ฯ ได้ตดิ
ตัง้ กังหันลมทีส่ ถานทีจ่ ดั งาน เพือ่ ป้อนพลังงานข้าสูร่ ะบบไฟฟ้าหลัก ซึง่ กังพันลมนัน้ ยังทำ�งานจนถึง
ทุกวันนี้ และเป็นเครือ่ งเตือนใจผูเ้ ข้าชมงานในอนาคตให้เห็นความสำ�คัญของพลังงานหมุนเวียน
http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473/

3.3.2 ที่พัก
(ดูรายละเอียดจาก 6.2 ที่พัก)
ในฐานะผู้จัดงาน สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการจัดสัมมนาสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งดึง
โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม สามารถแนะนำ�โรงแรมที่ยั่งยืนให้ผู้เข้าร่วมงาน แม้วา่ บาง
ครั้งผู้จัดประชุมอาจจะไม่ได้รับผิดชอบการเลือกโรงแรมโดยตรง แต่สามารถโน้มน้าวผู้เข้าร่วมงานด้วย
การแนะนำ�โรงแรมที่เหมาะสมได้
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ถ้าหากใช้บริการบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ก็ควรที่จะเลือกตัวแทนที่มีหลักปฏิบัติงานเพื่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี มีการสร้างการรับรู้การจัดงานที่ยั่งยืนกับลูกค้า พร้อมกับเลือกโรงแรมตามแนวทางที่ยั่งยีน
โรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ดูข้อความด้านล่าง) มักจะปฏิบัติตามหลักการความยั่งยืน หากไม่มี
โรงแรมที่ยั่งยืนในพื้นที่ ควรหารือกับสมาคมโรงแรมเกี่ยวกับจัดการแบบยั่งยืนและพัฒนาในด้านต่อไปนี้:

ข้อควรคิด
สามารถอ้างอิงมาตรฐานรับรองระดับสากล เพือ่ มัน่ ใจว่าโรงแรมทีเ่ ลือกเป็นโรงแรมทีม่ คี วามยัง่ ยืน
มากทีส่ ดุ ในพืน้ ทีน่ น้ั เช่น www.green-key.org หรือ www.TheBestGreenHotels.com อย่างไร
ก็ตาม โรงแรมทีไ่ ด้รบั การรับรองด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ มักจะเป็นโรงแรม 4-5 ดาว และหลายโรงแรม
เป็นโรงแรมทีม่ เี ครือข่าย ทัง้ นีส้ ามารถเพิม่ รายชือ่ โรงแรมทีเ่ ป็นธุรกิจครอบครัวเพือ่ เป็นทางเลือกให้
แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน
การบริหารจัดการ: ควรเป็นโรงแรมที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) รวมไปถึงมีการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานและแขกที่เข้าพัก เพื่อกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ยั่งยืน และควรใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิต่างๆ ของพนักงาน ตามหลักการ UN
Global Compact
การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์นํ้า: ควรมีมาตรการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนํ้าที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติจริงเพื่อลดการอุปโภคบริโภค
การจัดการขยะของเสีย: ผลักดันให้โรงแรมลดขยะของเสียและให้มีระบบการเก็บของเสียและ
การนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�หรือใช้ใหม่ที่เหมาะสมและควบคุมได้ รวมถึงมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

ตัวอย่าง: ลดขยะ ลดการใช้จา่ ย งาน CANADA MARKETPLACE 2010
งาน Canada Marketplace 2010 จัดขึน้ ทีโ่ รงแรมแฟร์มอนท์ (Fairmont Hotel) เมืองซานฟราน
ซิสโก โรงแรมแฟร์มอนท์ให้บริการตามมาตรฐาน “Eco-Meet“ อันประกอบด้วย การนำ�กลับมา
ใช้ใหม่ และการหมักขยะอินทรียท์ ส่ี มบูรณ์ทส่ี ดุ ในปี ค.ศ. 2009 โครงการนีส้ ามารถลดการนำ�ขยะ
ไปทิง้ ได้ถงึ 60% ซึง่ ช่วยโรงแรมลดค่าใช้จา่ ยในการขนขยะได้ถงึ 10,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน แม้
กระทัง่ นํ้ามันทีใ่ ช้แล้วจากห้องครัวก็ถกู นำ�ไปใช้เป็นไบโอดีเซล
แหล่งอ้างอิง : Sustainable Meetings Report. Prepared for Canada Media Marketplace 2010

ตัวอย่าง: คะแนนสีเขียวของโรงแรม
European Wind Energy Association (EWEA) ร่วมกับ บริษัทจัดงานอีเวนท์ MCI ได้แทรก
ความยัง่ ยืนในการแนะนำ�โรงแรมให้ผเู้ ข้าประชุม เมือ่ ผูเ้ ข้าประชุมเลือกชือ่ โรงแรม ข้อมูลด้านราคา
คุณภาพ และ “คะแนนสีเขียว”จะปรากฎให้เห็นด้วย ทั้งนี้ EWE ได้เรียงลำ�ดับรายชื่อโรงแรมที่มี
คะแนนสีเขียวมากไว้เป็นลำ�ดับต้นๆ ในเว็บไซต์
แหล่งอ้างอิง : http://www.ewea.org/index.php?id=2106
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การทำ�ความสะอาด: ผลักดันให้โรงแรมใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดที่ไม่เป็นพิษและมีฉลากที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และจำ�กัดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในการทำ�ความสะอาด
การจัดเลี้ยง: ผลักดันให้โรงแรมจัดเลี้ยงอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

ตัวอย่าง: ทีพ่ กั ทีย่ ง่ั ยืนในประเทศกำ�ลังพัฒนา
ถึงแม้โรงแรมที่ได้รับการรับรองหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะหาได้ยากในหลายๆ พื้นที่ แต่ยัง
สามารถทีจ่ ะหาทางออกทีย่ ง่ั ยืนได้ สำ�หรับการประชุมวาระที่ 25 ของ Governing Council ในปี
ค.ศ. 2009 (GC-25/GMEF) โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้สง่ แบบสอบถาม
ไปยังโรงแรมทุกแห่งในกรุงไนโรบีทอ่ี ยูบ่ นหน้าเว็บไซต์ของสำ�นักงานสหประชาชาติ (UNON) และขอ
ข้อมูลในแง่ความริเริม่ และความสำ�เร็จด้านสิง่ แวดล้อม โรงแรมทีใ่ ห้ขอ้ มูลเหล่านี้ ก็จะมีชอ่ื ปรากฏ
บนเว็บไซต์ของ GC25
http://www.unep.org/sustainability/docs/CN-GC25-02nov2009.pdf

3.3.3 การจัดเลี้ยง

(ดูค�ำ แนะนำ�เพิ่มเติมที่ 6.3 - การจัดเลี้ยง)
อาหารที่จัดสำ�หรับผู้เข้าร่วมงานนับพันนั้นย่อมส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดจำ�นวนขยะและการใช้ทรัพยากร เมื่อพิจารณาในทุกแง่มุมตั้งแต่การจัดเลี้ยง
การจัดการขยะของเสียจากการจัดเลี้ยงจนถึงการจราจรที่เกิดจากการขนส่ง ล้วนมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่
แต่ขณะเดียวกันการจัดเลี้ยงก็ก่อให้เกิดโอกาสมากมายที่จะช่วยลดผลกระทบด้านลบและเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น
การจัดการ: ควรให้โอกาสเป็นพิเศษในการคัดเลือก (preference) ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงที่มีนโยบายและ
ระบบการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจ้างแรงงานที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดแรงงานและสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
การจัดซื้อ: เลือกใช้อาหารตามฤดูกาล และ/หรือ อาหารไม่ใช่แช่แข็ง และ/หรือ ใช้เวลาน้อยนับแต่การ
ผลิต แปรรูป และบริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำ�ไปสู่ระบบการขนส่งที่ใช้เวลาน้อยลงส่งผลให้การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกน้อยลงและช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคนั้นด้วย
สำ�หรับแนวทางโดยละเอียดของการจัดเลีย้ งและจัดซือ้ จัดจ้างอย่างยัง่ ยืน สามารถศึกษาจากองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้ท่ี http://www.greeningtheblue.org/resources/procurement

32

การดำ�เนินการจัดงานที่ยั่งยืน

อาหารและเครื่องดื่ม: ผลกระทบของอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคนั้นต่างกันมหาศาลขึ้นอยู่กับประเภท
อาหาร ตัวเลือกที่ดี ได้แก่ อาหารตามฤดูกาลหรือมังสวิรัติ 7 แหล่งที่มาของอาหาร และวิธีการผลิต ตัว
เลือกที่ดี คือ การเกษตรแบบยั่งยืนและการค้าที่เป็นธรรม (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ 3.2 และ 6.3) ผู้จัด
งานต้องมั่นใจว่ามีการจัดทำ�ป้ายที่ชัดเจนวางกำ�กับอาหาร และผู้เข้าร่วมงานสามารถรับรู้ถึงเบื้องหลัง
และเหตุผลในการเลือกอาหาร เพื่อที่พวกเขาจะได้พร้อมเปิดใจรับความหลากหลายของรายการ สำ�หรับ
การเลือกเครื่องดื่ม ถ้าเป็นไปได้ ควรดื่มน้ำ�ประปา งดการใช้ขวดพลาสติกสำ�หรับเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยง
การใช้ภาชนะเดี่ยวและใช้ภาชนะจ่ายน้ำ�ขนาดใหญ่แทน รวมทั้งควรมีรายการอาหารที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมงาน
รูปแบบการจัดอาหารและการบริการ: จัดสรรเวลาให้พอสำ�หรับการรับประทานอาหารว่าง อาหาร
กลางวั น และ/หรื อ อาหารเย็ น เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มงานมี โ อกาสพู ด คุ ย และสร้า งสั ม พั น ธ์ แ ละยั ง เป็ น
โอกาสให้เติมพลังในการทำ�งาน ไม่ว่าการจัดอาหารจะเป็นรูปแบบบุฟเฟต์ บริการตัวเอง หรือการนั่ง
ประจำ�ที่ ต้องมั่นใจว่ามีระบบจัดการที่จะไม่ให้เกิดคิวยาวและมีจำ�นวนเก้าอี้เพียงพอโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ
ขยะของเสีย: หลีกเลี่ยงที่จะใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย ควรใช้จานชามและผ้าปูโต๊ะ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
มีระบบการเก็บ การนำ�กลับมาใช้ใหม่ และทิ้งขยะที่เหมาะสม ควรมีการยืนยันจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อ
หลีกเลี่ยงอาหารเหลือ หากไม่มีข้อห้ามในประเทศนั้นๆ ควรสำ�รวจหาองค์กรเพื่อแจกจ่ายอาหารเหลือ
จากการจัดงาน
อื่นๆ: สิ่งอื่นที่ควรใส่ใจก็คือการทำ�ความสะอาด การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ซํ้าได้หรือที่ยั่งยืน เช่น ช้อน ส้อม
เครื่องถ้วยชาม และอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงอุปกรณ์การจัดเลี้ยงที่ประหยัดพลังงานและนํ้า

ตัวอย่าง: ทางออกของอาหารเหลือจากการจัดงานทีท่ กุ ฝ่ายได้ประโยชน์
หลายประเทศและหลายเมืองมีการจัดตัง้ ‘ธนาคารอาหาร’ (food banks) ซึง่ องค์กรทีร่ บั บริจาค
อาหารสดและแจกจ่ายไปยังองค์กรการกุศลสำ�หรับประชากรที่ขาดแคลน ตัวอย่างเช่นองค์กร
Weiner Tadel ในเมืองเวียนนาซึง่ เป็นหนึง่ ในผูช้ นะรางวัล IBM Centennial Award
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/grants/wiener_tafel_2011.html
7 อ้างอิงจากโครงการการวิจัยของยุโรปเกี่ยวกับรูปแบบการบริโภคอย่างยั่งยืนว่า อาหารที่ปราศจากเนื้อจะมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความยั่งยืนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารทางเลือกอื่นรวมถึงเกษตรอินทรีย์ด้วย
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ตัวอย่าง: การจัดเลีย้ งอย่างยัง่ ยืนแบบ FLOSS
European Ecological Federation (EEF) ได้ทำ�งานร่วมกับ MCI และได้วางแนวคิด FLOSS
(Fresh-สด Local-ท้องถิน่ Organic- เกษตรอินทรีย์ Seasonal-ตามฤดูกาล Sustainable-ยัง่ ยืน)
ให้เป็นแนวคิดหลักสำ�หรับการวางแผนรายการอาหารที่ใช้ในที่ประชุมประจำ�ปีของ EEF ปี ค.ศ.
2011 ที่เมืองอะวีล่า ประเทศสเปน EFF ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นถึง 60% และผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ 30% โดยได้แนะนำ�แนวคิด FLOSS ให้พอ่ ครัวท้องถิน่ และคณะทำ�งานทีร่ บั ผิดชอบด้าน
การจัดเลีย้ ง
http://www.europeanecology.org/meetings/index.php

ตัวอย่าง: การออกกฎหมายสนับสนุนการจัดเลีย้ งแบบยัง่ ยืนและ
การจัดซือ้ อาหารในอิตาลี
แผนปฏิบัติการแห่งชาติประเทศอิตาลี (National Action Plan) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ข้นั ต่าํ ใน
ส่วนของการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียวโดยภาครัฐ (Green Public Procurement) ทีว่ า่ ด้วยการจัดเลีย้ ง
และการจัดหาอาหาร (Catering Service and Food Provision) ว่าต้องเป็นอาหารตามฤดูกาล
(seasonal) เป็นผลิตภัณฑ์จากการค้าทีเ่ ป็นธรรม (Fair Trade Products) และควรแจกจ่ายอาหาร
เหลือทีย่ งั สามารถรับประทานได้ไปยังองค์กรการกุศล นอกจากนี้ ในการประกวดราคายังมีการเพิม่
คะแนนให้ผเู้ สนอราคาทีใ่ ช้การคมนาคมและการขนส่งหมู่ เช่น ใช้โกดังเก็บสินค้าและการขนส่งร่วม
กัน มีโครงการจัดรถรับส่งพนักงานอย่างยัง่ ยืน (sustainable mobility for personnel) และยัง
รวมไปถึงการลดระดับเสียงของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในบริเวณจัดเตรียมอาหารและรับประทานอาหารอีกด้วย
ตัวอย่าง: เมืองอาร์เจลาโต้ ประเทศอิตาลี เป็นผูช้ นะรางวัล Green Mensa Award 2009 และ
รางวัล European Good Egg Award 2008 สำ�หรับนโยบายการจัดหาอาหารทีย่ ง่ั ยืนซึง่ มีการใช้
อาหารเกษตรอินทรียท์ ง้ั หมด 100% น้�ำ ยาล้างจานทีย่ อ่ ยสลายได้ 90% และช้อนส้อมทีน่ �ำ กลับ
มาใช้ได้อกี นอกจากนี้ อาหารทีย่ งั ไม่ได้รบั ประทานทัง้ หมดจะถูกนำ�ไปมอบให้กบั องค์กรเพือ่ สังคม
หรือช่วยเหลือสัตว์ เพือ่ ให้ความพยายามทีย่ ง่ั ยืนสัมฤทธิผ์ ล ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะได้รบั เชิญให้เป็น
สมาชิกของคณะกรรมการจัดอาหาร (canteen committee) และร่วมกิจกรรมสร้างการรับรูแ้ ละ
เสริมสร้างขีดความสามารถประจำ�ปี
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3.3.4 การสื่อสารและวัสดุสำ�หรับการจัดงาน
(ดูรายละเอียดที่ 6.4 การสื่อสารและวัสดุส�ำ หรับการจัดงาน)
กิจกรรมด้านการสื่อสารทั้งหมด เช่น การลงทะเบียนและการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานก่อนถึงวันงาน วัสดุ
ทีจ่ ะแจกผูเ้ ข้าร่วมงาน การจัดห้อง ล้วนช่วยลดผลกระทบทางลบและเพิม่ การรับรูใ้ นความยัง่ ยืนได้มากขึน้

ข้อควรคิด
สำ�หรับการขนส่งสินค้า ผูจ้ ดั งานควรสำ�รวจสถานทีจ่ ดั งานล่วงหน้า เพือ่ ให้แน่ใจว่าให้ค�ำ แนะนำ�ทีถ่ กู
ต้องแก่ผเู้ ข้าร่วมงาน ในบางโอกาสทีไ่ ม่สามารถเลือกใช้อปุ กรณ์หรือระบบทีต่ อ้ งการได้ จึงควรหารือ
กับผูจ้ ดั การสถานทีแ่ ละช่างเทคนิคเพือ่ สำ�รวจหาทางเลือกทีย่ ง่ั ยืนทีส่ ดุ ว่าจะสามารถพัฒนาระบบที่
มีอยูไ่ ด้อย่างไร
การใช้กระดาษ: ก่อนและหลังการจัดงาน ควรลดการใช้สิ่งพิมพ์และใช้การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์
แทน จัดเตรียมเอกสารทุกประเภท โดยเฉพาะข้อความประกาศและบัตรเชิญที่สามารถส่งทางอีเมล์
หรืออ่านบนจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก ซึ่งควรเป็นเอกสารขนาดไฟล์ไม่ใหญ่ ผู้จัดงานต้องเผยแพร่
เอกสารทุกฉบับทางเว็บไซต์ ถ้าจำ�เป็นต้องพิมพ์เอกสารบางอย่าง ควรเลือกพิมพ์อย่างยั่งยืน เช่น ลด
ข้อความหรือจำ�นวนหน้า ใช้จำ�นวนสีน้อยลง ใช้กระดาษรีไซเคิลและหมึกพิมพ์ที่ไม่มีสารพิษ ขอให้ผู้เข้า
ร่วมงานไม่พิมพ์เอกสารที่อีเมล์ไปยกเว้นกรณีที่จำ�เป็นจริงๆ ซึ่งควรแนะนำ�ให้พิมพ์ตามแนวทางที่ยั่งยืน
ด้วย (ดูรายการ 6.4 การสื่อสารและวัสดุสำ�หรับการจัดงาน)
ระบบลงทะเบียน: ควรใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์กับระบบลงทะเบียนและการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ตั้ง
ระบบการลงทะเบี ย นออนไลน์ ที่ ใช้ ง านง่ า ยหรื อ อย่ า งน้ อ ย ควรให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มงานลงทะเบี ย นทาง
อิเล็คทรอนิกส์และส่งกลับมาทางอีเมล์ ถ้าจัดงานอยู่ในประเทศที่ใช้โทรสารหรือยังจำ�เป็นต้องเขียนแบบ
ลงทะเบียน ขอให้ออกแบบการลงทะเบียนที่ใช้หน้ากระดาษน้อยที่สุดและสามารถพิมพ์เป็นสีขาวดำ�ได้
การทำ�การตลาดบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย: ใช้เครือข่ายโซเชียล บล็อก หรือเว็บไซต์ของงานเพือ่ สือ่ สาร
แนวคิดและหลักการที่ย่งั ยืนและเพิ่มการรับรู้ให้ผ้รู ่วมงาน ส่งเสริมให้ผ้รู ่วมงานนำ�มาตรการความยั่งยืน
เหล่านีไ้ ปใช้ในสำ�นักงาน ควรทำ�เว็บไซต์ให้งา่ ยต่อการใช้งาน อ่านได้เร็ว มีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบ มีการปรับปรุง
เนือ้ หาทุกวันและผสานวิธกี ารตลาดบนเว็บ เช่น การรายงานสดและวิดโี อสด ซึง่ จะทำ�ให้ผใู้ ช้งานให้ความ
สนใจเว็บไซต์และคุน้ เคยกับการใช้เครือ่ งมือดิจติ อลเหล่านีม้ ากกว่าการพิมพ์ สามารถใช้ประโยชน์จากแอพ
พลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ (สมาร์ทโฟน) แอพพลิเคชัน่ สามารถใช้เป็นผูช้ ว่ ยส่วนตัวให้แก่ผเู้ ข้าประชุม ซึง่
สามารถตอบสนองกับทุกปัญหาแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ประหยัดเวลาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน
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ตัวอย่าง: ความคิดริเริม่ สีเขียวในการประชุม Spring Meetings
คณะทำ�งานเพือ่ ความยัง่ ยืนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund)
ได้ทำ�งานร่วมกับผู้จัดงานเพื่อให้การสนับสนุนและคำ�แนะนำ�ที่ย่งั ยืนสำ�หรับการประชุมฤดูใบไม้
ผลิ Spring Meeting ปี 2011 ซึ่งมีผ้เู ข้าประชุมกว่า 2,200 คน ผู้จัดงานได้ใช้เว็บไซต์เครือข่าย
yammer.com และ ‘IMF Connect’ เพือ่ ดึงการมีสว่ นร่วมจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมและเป็นพืน้ ทีใ่ ห้
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น อาหาร ข้อดีขอ้ เสียระหว่างเอกสารแบบ
กระดาษและเอกสารแบบอิเล็คทรอนิคส์ การเดินทางและทีพ่ กั แบบยัง่ ยืน
คณะทำ�งานเพือ่ ความยัง่ ยืนได้จดั ทำ�เอกสาร ‘Spring Meeting Fast Facts’ เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรม
ทีย่ ง่ั ยืนในงาน เป้าหมายหนึง่ ของงาน คือ การกำ�จัดขยะของเสียและการนำ�กลับมาใช้ใหม่ จึงมีการ
เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพือ่ ช่วยผูเ้ ข้าร่วมงานแยกขยะ และนำ�ขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงให้ขอ้ มูล
ว่า วัสดุใดสามารถย่อยสลายหรือนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม หลังการจัดงาน ได้มผี ลประเมิน
การดำ�เนินงานทีย่ ง่ั ยืนรายงานว่า ควรจะเพิม่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีด่ า้ นความสะอาดและด้านการ
จัดอาหาร เพือ่ ย้�ำ เตือนว่าวัสดุใดสามารถย่อยสลายได้บา้ ง
International Monetary Fund, 2011 Spring Meetings

ตัวอย่าง: โซเชียลมีเดียและงานทีย่ ง่ั ยืน
ปัจจุบนั โซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างมากต่อการทำ�ธุรกิจทางด้านต่างๆ และการจัดงานทีย่ ง่ั ยืนก็เช่น
กัน เช่น เว็บไซต์ www.cop15.dk มีผเู้ ข้าชมมากกว่า 4 ล้านคน มีแฟนทางเฟซบุค๊ 42,000 คน มีคน
ตามกว่า 13,000 คนทางทวิตเตอร์ และมีคนดูวดิ โี อบนยูทบู อีก 5,200,000 ครัง้ !
http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473
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การลดการผลิตวัสดุ: อย่าลืมว่าผูเ้ ข้าร่วมงานชอบเดินชมงานโดยไม่มขี องติดตัว ผูจ้ ดั งานจึงควรผลิตและ
แจกวัสดุทจ่ี �ำ เป็นต้องใช้จริงๆ และควรใช้กระดาษให้นอ้ ยทีส่ ดุ (paper light) เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ และเอกสาร
ที่เกี่ยวกับงานทุกชิ้นควรอัพโหลดล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของงานเพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ ควรลด
ปริมาณของเอกสารส่งเสริมการจัดงาน กระเป๋าผูเ้ ข้าประชุม ป้าย รวมถึงธงหรือแบนเนอร์ และของทีร่ ะลึก
ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถประหยัดได้จากการลดการผลิตสามารถนำ�ไปบริจาคให้โครงการทีย่ ง่ั ยืนและเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมได้รวมถึงปรับปรุงการจัดงานให้มคี วามยัง่ ยืนมากขึน้ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการขนส่งสิ่งพิมพ์จำ�นวนมหาศาลไปยังสถานที่จัดงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้หลักการเพื่อความ
ยัง่ ยืนได้บรรลุตามเป้าหมาย จึงควรสัง่ พิมพ์งานกับโรงพิมพ์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการความยัง่ ยืน
ผูจ้ ดั งานต้องจำ�ไว้เสมอว่า แม้วา่ คุณได้ลดจำ�นวนสิง่ พิมพ์ลงแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมงานก็อาจจะต้องการและตัดสินใจ
ทีจ่ ะพิมพ์เอกสารเอง จึงควรส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานใช้กระดาษให้นอ้ ยลง (paper-light) แม้วา่ ตามความเป็น
จริง ผูเ้ ข้าร่วมงานบางคนยังต้องการพิมพ์ ดังนัน้ ควรจัดเตรียมเนือ้ หาเพือ่ ให้พมิ พ์ได้งา่ ยและเพือ่ ลดผลกระ
ทบต่อสิง่ แวดล้อม

ตัวอย่าง: วัสดุทย่ี ง่ั ยืนสำ�หรับผูเ้ ข้าประชุม
ณ กรุงบาร์เซโลน่า ปี 2006 ในการประชุม ICLEI EcoProcura ภายใต้หวั ข้อการจัดซือ้ จัดจ้างอย่าง
ยัง่ ยืนในยุโรป (Sustainable Procurement) ผูเ้ ข้าร่วมงานได้รบั กระเป๋าทีท่ �ำ จากการรีไซเคิลป้าย
โฆษณา กระเป๋าใบนีท้ �ำ ขึน้ โดยร่วมมือกับโครงการการฟืน้ ฟูนกั โทษคืนสูส่ งั คม และ Multiple Sclerosis Federation เป็นผู้จัดเตรียมวัสดุในกระเป๋า แผนงานเช่นนี้ได้รับการสานต่อในงานประชุม
IAMLADP 2011จัดโดย FAO ทีก่ รุงโรม ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมงานทุกคนได้กระเป๋าทีท่ �ำ มาจากป้ายโฆษณา
เก่าของ FAO และผลิตในเรือนจำ�โดยนักโทษหญิงในท้องถิน่
ในการประชุม UNEP GC-25/GMEF 2009 กระเป๋าของผู้เข้าประชุมถูกผลิตในท้องถิ่นและทำ�
มาจากยางด้านในของรถบรรทุก นอกจากนีท้ โ่ี ต๊ะต้อนรับ “ Welcome to Green UNEP” ผูเ้ ข้า
ประชุมทุกคนได้รบั การแจกถ้วยนา้ํ เต้า (calabash mug) ทีใ่ ช้บริโภค uji (โจ๊ก) หรือนมในประเทศ
เคนย่า ถ้วยนา้ํ เต้านีท้ �ำ มาจากวัสดุธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ สามารถล้างได้และเอามาใช้
ใหม่ได้อกี หลายครัง้ ถ้วยนํา้ เต้านับเป็นของขวัญทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานล้วนชืน่ ชมและเป็นโอกาสทีด่ ที เ่ี อือ้ ให้
ผูจ้ ดั งานสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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วัสดุท่ยี ่งั ยืน: อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ทำ�ขึ้นหรือที่ซ้อื มาเพื่อใช้ในงาน เช่น ของขวัญ กระเป๋า ป้าย ของตกแต่ง
ป้ายและสัญลักษณ์ตา่ งๆ ควรใช้วสั ดุทย่ี ง่ั ยืนผลิต เช่น วัสดุออร์แกนิค วัสดุทนทานทีร่ ไี ซเคิลได้ เป็นวัสดุท่ี
สามารถหาได้ในท้องถิ่นและสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ สินค้าในพื้นที่จากโครงการเพื่อสังคมก็เป็นอีก
หนึ่งทางเลือกสำ�หรับผู้จัดงาน ผู้จัดงานควรให้ความสำ�คัญกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์โดยกระดาษโน้ต
เล็กๆ อธิบายที่มาของผลิตภัณฑ์กำ�กับไว้ ซึ่งจะทำ�ให้ผ้เู ข้าร่วมงานตระหนักว่างานนี้เป็นงานที่ถูกจัดอย่าง
ยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อม

ข้อควรคิด
ในกรณีทจ่ี �ำ เป็นต้องแจกของชำ�ร่วยหรือของขวัญ อาจจะด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม หรือการเมือง
หรือเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน ผูจ้ ดั งานต้องมัน่ ใจว่าของทีร่ ะลึกนัน้ มีประโยชน์ นำ�
กลับมาใช้ได้หรือมีคณ
ุ ค่าและควรหลีกเลีย่ งการใส่วนั ทีห่ รือชือ่ งานทีเ่ ฉพาะเจาะจง เผือ่ ว่าในอนาคตผู้
ร่วมงานจะนำ�ของทีร่ ะลึกนีก้ ลับมาใช้อกี ในงานครัง้ ต่อไป ผูจ้ ดั งานอาจจะจัดมุมถ่ายรูปทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
(icon) ฉากหลัง (backdrop) หรือพืน้ หลังทีร่ ะบุชอ่ื งานและวันจัดงานซึง่ ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมงานสามารถ
เก็บความทรงจำ�ของงานด้วยตัวเอง แทนการให้ของทีร่ ะลึก

ตัวอย่าง: การให้ตน้ ไม้แทนของขวัญ
ตั้งแต่กันยายน ปี ค.ศ. 2009 สำ�นักงานสหภาพยุโรปของภูมิภาคสตอล์คโฮล์ม (Stockholm
Region EU) ในเมืองบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยีย่ ม มีทท่ี �ำ การอยูใ่ นอาคารทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้
เป็นอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม มีการปูพน้ื ด้วยไม้ไผ่และมีการใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เมือ่ มีการจัดงานในห้องประชุม แทนทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมจะได้ของทีร่ ะลึก
ตามทีเ่ คยปฏิบตั มิ า ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะพบกระดาษวางบนเก้าอีพ้ ร้อมข้อความ “คุณได้ปลูกต้นไม้ 1
ต้น” จัดการโดยสำ�นักงานสหภาพยุโรปของภูมภิ าคสตอล์คโฮล์ม
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การนำ�กลับมาใช้ใหม่: วัสดุจากงานอืน่ ๆ เช่น ป้าย โครงสร้างคูหา ควรถูกนำ�มาใช้ซ�ำ้ ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ทำ�ได้ รวมถึงถูกส่งต่อในงานอืน่ ใช้ในครัง้ ต่อไปด้วย ไม่วา่ จะเก็บไว้ใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ใดก็ตาม เช่น ป้ายเก่า
ถูกนำ�มาทำ�เป็นกระเป๋าหรือป้ายชือ่ หรือใช้ในงานครัง้ ต่อไปหรือส่งให้งานอืน่ ใช้ เช่น โครงสร้างคูหาสามารถ
ใช้ได้หลายปี หรือป้ายเก่า ซึง่ สามารถนำ�มาทำ�เป็นกระเป๋าหรือป้ายชือ่
การประชุมแบบปราศจากกระดาษหรือใช้กระดาษอย่างชาญฉลาด
(paper-less or paper-smart)
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีคำ�ตอบที่แน่ชัดว่าการประชุมแบบ “ปราศจากกระดาษ” (paperless) และ
ใช้เทคโนโลยีชว่ ยจะส่งผลทีด่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม รายงานจาก Print City สมาคมผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่าย
เครือ่ งพิมพ์ กล่าวว่า
มีการประมาณการไว้วา่ ศูนย์ขอ้ มูลอินเตอร์เน็ตต่างๆ มีสว่ นรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 1% ซึง่ เป็นสัดส่วนถึงหนึง่ ในสีข่ องก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด 4% ทีถ่ กู ปล่อยจากอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ้างอิงจาก Gartner) ตัวเลขร้อยละนีอ้ าจจะสูงกว่านี้ เนือ่ งจากรายงานของ
รัฐบาลเยอรมันประมาณการว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไปถึง 10.5%
ในปี ค.ศ. 2007 ในอนาคตทีย่ ง่ั ยืนนัน้ ทัง้ กระดาษและสือ่ อิเลคทรอนิคส์ตา่ งมีจดุ แข็งทีต่ า่ งกัน ความ
เข้าใจผิดที่ว่าสื่ออิเลคทรอนิคส์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์น้นั ทำ�ให้เกิดความสับสน
คำ�ถามทีเ่ ราควรถาม คือ สือ่ ทัง้ สองแบบจะสามารถทำ�งานร่วมกันเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยกันได้อย่างไร อินเตอร์เน็ตจะเป็นส่วนสำ�คัญในการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดังนัน้ ไม่ใช่แค่การพัฒนาของเทคโนโลยีเท่านัน้ ทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของอินเตอร์เน็ต แต่สง่ิ ทีส่ �ำ คัญกว่า คือ เราใช้สอ่ื อย่างไร
อุตสาหกรรมกระดาษและเยือ่ กระดาษเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้พลังงานทดแทนและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนตา่ํ ทีส่ ดุ ของโลก ประมาณ 50% ของพลังงานหลักทีใ่ ช้หรือเชือ้ เพลิงทีซ่ อ้ื มาเผือ่ ในการผลิต
กระดาษให้ยุโรปและอเมริกามาจากแหล่งพลังงานทดแทนที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ผลิตทีโ่ รงงานเลย ในขณะทีร่ ะบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ยงั ใช้พลังงานจากฟอสซิลอยู่
การรีไซเคิลจะมีผลกระทบที่สำ�คัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน อุตสาหกรรม
กระดาษเป็นผูน้ �ำ ทางด้านรีไซเคิลในยุโรป ซึง่ มากกว่า 50% ของวัตถุดบิ การผลิตกระดาษมาจากวัสดุ
ทีน่ �ำ กลับมาผลิตซ้�ำ ใหม่อกี ครัง้
สามารถอ่ า นรายงานฉบั บ เต็ ม ได้ ท่ี printcity.dyndns.org/OTHER/shop/products/2011_03_31_PrintCity_Carbon_Footprint_Energy_EN.pdf
ในขณะที่มีจำ�นวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นที่กำ�ลังศึกษาถึงกระบวนการที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซน้อยที่สุด
อยู่น้ัน ขอแนะนำ�วิธีการ ‘การใช้กระดาษอย่างชาญฉลาด (paper-smart)’ ตามรายการ 6.4
การสือ่ สารและวัสดุส�ำ หรับการจัดงาน

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน

39

3.3.5 การขนส่งและการเดินทางในพื้นที่
หมายเหตุ: การเดินทางระยะไกลอยูใ่ นบทที่ 4
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมงานมีโอกาสเดินทางหลายครัง้ ภายในภูมภิ าคหรือในเมืองนัน้ ๆ แม้วา่ จะ
ไม่ไกลเท่าการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ระยะทางการเดินทางภายในพืน้ ทีแ่ ละรูปแบบขนส่งสาธารณะที่
ใช้ ล้วนส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเกิดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะที่
ใช้เครือ่ งยนต์ ผูจ้ ดั งานจึงควรให้ความสนใจในเรือ่ งดังกล่าวนี้ เพือ่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเกิด
จากการเดินทาง
สถานที่: ระยะทางและความเข้าถึงง่ายของสถานที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่ สถานที่จัดงาน
ทีพ่ กั ใจกลางเมือง และการเดินทาง ควรจะเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะช่วยลดระยะเวลาเดินทางให้สน้ั ลง ในประเทศ
ที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชน ผู้จดงานต้องมั่นใจว่ามีบริการการใช้รถหรือรถโดยสารร่วมกัน และถ้าเป็นไปได้
ควรเลือกใช้รถไฮบริด
การสือ่ สารข้อมูลถึงผูเ้ ข้าร่วมงาน: ผูเ้ ข้าร่วมงานควรใช้การเดิน ขีจ่ กั รยาน หรือใช้รถสาธารณะ ทัง้ นี้ ต้อง
คำ�นึงถึงความปลอดภัยในท้องถิน่ นัน้ ด้วย ผูจ้ ดั งานควรส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมงานใช้รถขนส่งสาธารณะ ดังนัน้ ที่
จุดลงทะเบียนจึงควรมีการแจกแผนที่ ตารางการเดินรถ คำ�แนะนำ�การเดินทางทีช่ ดั เจนหรือแม้กระทัง่ แจก
บัตรเดินทางรถสาธารณะจากสถานทีจ่ ดั งานไปยังทีพ่ กั เช่น ด้านหลังป้ายชือ่ การปรับเปลีย่ นตารางกิจกรรม
ในงาน และเวลาการจัดงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับเวลาเดินรถถึงสถานทีจ่ ดั งาน ก็เป็นข้อควรพิจารณา

ตัวอย่าง: เดินทางรอบกรุงบรัสเซลล์โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
การประชุม ICLEI European Convention 2011 “Cities in Europe 2020”ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงบรัส
เซลล์ มีการจัดการประชุมในช่วงเวลาเดียวกันตามสำ�นักงานของสมาชิก ICLEI ทัว่ กรุงบรัสเซลล์ นับ
เป็นโอกาสที่ทำ�ให้ผ้เู ข้าร่วมงานได้ทำ�ความรู้จักกรุงบรัสเซลล์มากขึ้นและทำ�ให้ร้วู ่าทำ�ไมบรัสเซลล์
จึงได้รับสมญาว่า เมืองหลวงของยุโรป (European capital) สำ�นักงานต่างๆที่เป็นเจ้าภาพร่วม
จะต้องตรวจสอบและยืนยันว่าสำ�นักงานนัน้ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีการจัดเลีย้ งทีย่ ง่ั ยืน ตาม
มาตรฐานความยั่งยืนที่กำ�หนดไว้ ที่วา่ การกรุงบรัสเซลล์ได้อภินันทนาการผู้เข้าร่วมงานทุกคนด้วย
บัตรรถขนส่งสาธารณะเป็นเวลาสามวัน ผูจ้ ดั งานได้จดั เตรียมคำ�แนะนำ�การเดินทางอย่างละเอียด
อันประกอบด้วยแผนที่ขนาดเล็ก ข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะ และรูปภาพของอาคาร
สำ�นักงานเจ้าภาพ เพื่อให้ผ้เู ข้าร่วมงานทุกคนมีความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนเดินทาง
และหลีกเลีย่ งการใช้รถรับจ้างสาธารณะ เป็นที่น่าภูมิใจว่าผู้เข้าร่วมงานได้ตอบรับแนวคิดนี้อย่างดี
และพวกเขาเลือกเดินทางเป็นกลุม่ หรือใช้รถสาธารณะ
http://convention2011.iclei-europe.org/
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3.3.6 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
งานแสดงสินค้าที่จัดเชื่อมโยงกับงานอีเวนท์สร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยมและก่อให้เกิด
ขยะของเสียเป็นจำ�นวนมหาศาล เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้จัดงานจึงต้องให้ความสนใจ
ในประเด็นเหล่านี้
วัสดุ: ส่งเสริมให้ผู้แสดงสินค้า (exhibitor) แจกของและสิ่งพิมพ์ให้น้อยที่สุด และใช้วัสดุที่ผลิตอย่าง
ยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ โดยสามารถดูแนวทางในหัวข้อการสื่อสารและวัสดุสำ�หรับการจัดงาน และ
ผู้จัดงานควรให้แนวทางการปฏิบัติกับผู้แสดงสินค้าและนิทรรศการ ในส่วนของจำ�นวนวัสดุหรือสินค้า
ซึ่งสามารถนำ�มาจัดแสดงในแต่ละคูหา เช่น การประชุม UNFCCC COP จำ�กัดการวางสินค้าไม่ให้เกิน
หนึ่งคิวบิคเมตรต่อผู้แสดงสินค้า 1 ราย ส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างที่นำ�กลับใช้ได้ เช่น โครงสร้างคูหา
เฟอร์นิเจอร์ ขอให้การออกแบบและการก่อสร้างคูหาติดตั้งง่าย รื้อถอนง่ายและใช้ซ้ำ�ได้ แทนที่จะใช้แบบ
ที่ออกมาโดยเฉพาะและใช้ได้เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการที่ผู้เข้า
ร่วมงานสามารถใช้ยูเอสบีคัดลอกเอกสารจากผู้จัดแสดงงานได้โดยตรง และควรใช้พรมเก่า ด้วยระบบ
ใหม่ที่พรมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนเล็ก ทำ�ให้การเปลี่ยนง่ายขึ้น สามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียหายโดยไม่
ต้องเปลี่ยนพรมทั้งผืน
การประหยัดพลังงาน: ส่งเสริมให้ผู้แสดงสินค้าหลีกเลี่ยงแบบคูหาที่ต้องใช้พลังงานสูงหรือการใช้ไฟมาก
เกินความจำ�เป็น ผู้จัดงานควรมีมาตรการประหยัดพลังงานและบังคับใช้ตามความเหมาะสม
การจัดการขยะของเสีย: การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการแต่ละครั้ง ทำ�ให้เกิดขยะของเสียจำ�นวน
มหาศาล ซึ่งมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการแสดงสินค้า วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างคูหา รวมไปถึงวัสดุและ
พรมที่ไม่ใช้แล้ว ผู้จัดงานต้องกำ�หนดให้ผู้แสดงสินค้าปฏิบัติตามระเบียบที่ว่าด้วยการทิ้งขยะตามระบบ
การเก็บขยะของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งให้ชัดเจนด้วยว่าผู้เเสดงสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
อันเกิดจากการกำ�จัดสิ่งพิมพ์และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือจ่ายค่าปรับสำ�หรับสิ่งของที่ทิ้งไว้ ณ สถานที่จัดงาน
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ตัวอย่าง: การประชุม ICLEI WORLD CONGRESS 2009
กับการลดขยะของเสีย
• ระบบการเก็บขยะย่อยสลายและรีไซเคิลขยะทีส่ ถานทีจ่ ดั งาน Shaw Conference Center มี
ส่วนช่วยกำ�จัดขยะของงาน ICLEI World Congress โดยที่ 68% ของขยะทีเ่ กิดขึน้ ได้ถกู กำ�จัด
ก่อนทีจ่ ะนำ�ไปทิง้ ทีส่ ถานทีฝ่ งั กลบของเมืองเอ็ดมันตัน (Edmonton)
• เมือ่ ประเมินจำ�นวนขยะทีเ่ กิดขึน้ ผูแ้ สดงสินค้าได้ผลิตขยะในอัตราเกือบ 10% และผูแ้ สดงสินค้า
รายใหญ่ทส่ี ดุ มีขยะมากถึง 104.5 กิโลกรัม!
• 80% ของผูเ้ ข้าประชุมช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบโดยไม่ดม่ื นํา้ ขวดระหว่างการประชุม
• มีการนำ�ป้ายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมงานกลับมาใช้ใหม่หลังจบการประชุม
ICLEI World Congress 2009, ECO Report Card

ข้อควรคิด
ผูจ้ ดั งานควรแจ้งให้ผแู้ สดงสินค้ารูล้ ว่ งหน้าถึงกลยุทธ์ความยัง่ ยืนของงานและวิธที พ่ี วกเขาจะสามารถ
ช่วยลดผลกระทบได้ ในคู่มือการร่วมแสดงสินค้า ควรมีข้อความที่ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ความยัง่ ยืนหรือมีการให้โบนัสหรือส่วนลดสำ�หรับผูแ้ สดงสินค้าทีป่ ฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง: การให้ตน้ ไม้แทนของขวัญ
ในงาน Climate Change COP17 ซึง่ จัดทีเ่ มืองเดอร์เบิน (Durban) ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองเคป
ทาวน์ได้แสดงปณิธานทีม่ งุ่ มัน่ ต่อความยัง่ ยืนโดยจัดพืน้ ทีแ่ สดง Climate Smart Pavilion ในงาน
และได้สร้างความประทับใจให้ผเู้ ข้าร่วมงานจนได้รบั รางวัลชนะเลิศในสาขา “green design” และ
“best overall stand”
พาวิเลียนถูกสร้างขึ้นจากลังนมที่ก่อขึ้นเป็นรูปของภูเขาชื่อดัง Table Mountain ของเมืองเคป
ทาวน์และประกอบด้วยการใช้แสงสี เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงระหว่างเมืองเคปทาวน์และโครงการ
ต่างๆ ทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการอยู่
นอกจากนี้ ยังมีกงั หันลมบนหลังคาและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทส่ี ามารถให้พลังงานทัง้ พาวิเลียน
และส่งพลังงานที่เหลือให้เมืองเดอร์เบิน โครงสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพ
ของพลังงานจากแสงอาทิตย์และลม ปรับให้อุณหภูมิด้านในเย็นโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
ภายในตกแต่งด้วยทีน่ ง่ั และโคมไฟจากกระดาษรีไซเคิลทีส่ อ่ื ถึงแนวคิดการลด การใช้ซา้ํ และการนำ�
กลับมาใช้ใหม่ พร้อมด้วยการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดประหยัดพลังงาน นํา้ ฝนทีก่ รอง
ด้วยวิธธี รรมชาติจากระบบการกรองและระบบการทำ�ความร้อน/ความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ถูกนำ�มาทำ�เป็นชามิน้ ต์ให้ผเู้ ข้าชมงานได้บริโภค
พาวิเลียนนี้ออกแบบโดยชาวเคปทาวน์ คือ Stephen Lamb (บริษัท Touching the Earth
Lightly http://touchingtheearthlightly.com/home/default.asp) สร้างโดยแรงงานท้องถิน่
และเป็นการสร้างงานให้กลุม่ คนว่างงาน
การตลาดแบบยัง่ ยืนและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหลากหลายหัวข้อได้จดั ขึน้ เพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้แก่
ผูเ้ ข้าชมงาน หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีจ่ ดั ขึน้ รวมถึงการทำ�เฟอร์นเิ จอร์จากพลาสติกทีถ่ กู นำ�
กลับมาใช้ใหม่ การสัมมนาแลกเปลีย่ นถึงวิธที ท่ี �ำ ให้วถิ ชี วี ติ ประจำ�วันเป็นสีเขียว การกักเก็บนา้ํ ฝนที่
บ้านและการคำ�นวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกพร้อมวิธกี ารลดก๊าซเรือนกระจก
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การดำ�เนินการจัดงานที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง: การจัดงานแสดงสินค้าอย่างยัง่ ยืน
ในงานประชุม European Sustainable Cities and Towns Conference ปี ค.ศ. 2010 ทีร่ ว่ ม
จัดโดย ICLEI ทีเ่ มืองดันเคิรก์ ประเทศฝรัง่ เศส ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 1,800 คน ได้มโี อกาสเข้าชมงาน
แสดงสินค้าแบบยัง่ ยืน โดยวัตถุดบิ ทัง้ หมดทีใ่ ช้ตกแต่งและทำ�ป้ายล้วนเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผ้าใบ
ผลิตจากเส้นใยของต้นไม้ทอ้ งถิน่ เฟอร์นเิ จอร์ท�ำ มาจากกล่องกระดาษและประดับสถานทีด่ ว้ ยต้นไม้
ในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ซึง่ หลังจากจบงาน บริษทั ในพืน้ ทีไ่ ด้น�ำ ต้นไม้ไปปลูกต่อ ทุกคูหามีจอ LCD เพือ่ ให้ผู้
แสดงสินค้านำ�เสนอองค์กรและสินค้าและฉายวิดโี อโดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษ
http://www.dunkerque2010.org/en/greening-of-the-event/index.html

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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บทที่

4

4 การจัดงานที่เป็นกลางและเป็นมิตร
		 ต่อสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลในบทนี้เกี่ยวข้องกับการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและการจัดงานที่มีการ
ชดเชยคาร์บอน คำ�แนะนำ�เหล่านี้พัฒนาจากแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ
(UN) ซึ่งไม่ได้เป็นการกำ�หนดบังคับใช้ข้อปฏิบัติทั้งหมดแต่เป็นการแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถอ่านได้ใน Green Meeting Guide 2009 (หน้า 31-38 หมวด D ความเป็นกลาง
ของสภาพภูมิอากาศในการจัดการประชุม)

4.1 สภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางคืออะไร (Climate Neutrality)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่ตามมาได้นำ�ไปสู่พันธะร่วมกันในการ
จัดการปัญหา เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งมีการจัดกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนในที่สุด สภาพภูมิอากาศที่เป็นกลาง หรือการชดเชยคาร์บอนนับเป็นกลไก
การตลาดที่เกิดขึ้นโดยเจตนา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์จากการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่งหรือจาก
การจัดงาน กลไกการตลาดดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
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การจัดงานที่เป็นกลางและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ขัน้ ตอนที่ 1: จัดทำ�บัญชีกา๊ ซเรือนกระจก (GHG Accounting)
จัดเตรียมรายการบัญชีการปล่อยก๊าซหรือทำ�การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ทีถ่ กู ปล่อยออกมาจากการจัดงาน หรือกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้

ขัน้ ตอนที่ 2: ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
(Minimise GHG Emission)

รายการบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
(GHG Accounting)

มาตรการการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
(GHG Reduction
Measures)

ใช้ทกุ มาตรการทีเ่ หมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขัน้ ตอนที่ 3: ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Offset your GHG emissions)
จัดซื้อกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซที่เหลือ
อยูแ่ ม้การทำ�ตามข้อแนะนำ�เพือ่ ความยัง่ ยืนทีไ่ ด้กล่าวไปในบททีผ่ า่ นๆ มา จะนำ�ไปสู่
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ผลิตขึน้ จากการจัดงานต่างๆ แต่กไ็ ม่สามารถหลีก
เลีย่ งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนจ้ี งึ ต้องทำ�การ “ชดเชย”
ก๊าซเรือนกระจกทีต่ กค้างอยู่

การชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีต่ กค้าง
(Offset Remaining
Emissions)

การชดเชยคาร์บอนมีพน้ื ฐานมาจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ ก๊าซเรือนกระจกส่งผลกระทบไปยังทัว่ โลก ไม่ใช่เพียง
แต่เฉพาะท้องถิน่ ทีจ่ ดั งานเท่านัน้ ดังนัน้ มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ตามส่วนต่างๆ ของโลก
ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกัน องค์กรหนึ่งสามารถสนับสนุนด้านการเงิน
ให้กบั แนวคิดริเริม่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทีอ่ น่ื เพือ่ ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ม่
สามารถเลีย่ งได้ อย่างไรก็ดกี ารชดเชยคาร์บอนควรเกิดขึน้ หลังจากองค์กรได้พยายามอย่างเต็มทีแ่ ล้วในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาทีว่ า่ เป็นแค่ “การฟอกเขียว (Green Washing)”
เท่านัน้

ความเป็นกลางของสภาพภูมอิ ากาศ(Climate Neutrality)
= การปล่อยก๊าซก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)
= การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline GHG Emissions)
– การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยออกมา (GHG Emission Reductions)
– การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsets)
ในการนำ�หลักดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดงานทีม่ คี วามเป็นกลางทางคาร์บอนจำ�เป็นต้องทำ�
ตามหลักการ ดังนี้
• กำ�หนดขอบเขตรายการบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดงานนัน้ ๆ
• จัดเตรียมรายการบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือทำ�การประเมินแหล่งกำ�เนิดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้ขอบเขตรายการบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกของการจัดงาน
• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทำ�ได้
• ชดเชยยอดคงเหลือของการปล่อยก๊าซเพือ่ ให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์การที		
่
งานๆ หนึง่ จะถูกมองว่าเป็นงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศหรือผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตา่ํ
เมือ่ ทุกแหล่งกำ�เนิดก๊าซเรือนกระจกทีม่ กี ารบันทึกไว้ในขอบเขตรายการบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก		
ไม่เพียงพอต่อการประเมิน
• ไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ประเมินไว้ได้อย่างพอเพียงตามมาตรการการลดการปล่อย		
ก๊าซและยอดคงเหลือของก๊าซเรือนกระจกได้รบั การชดเชยอย่างสมบูรณ์
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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4.2 การตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การอ้างว่าการจัดงานหนึง่ มีความเป็นกลางต่อสภาพภูมอิ ากาศ จำ�ต้องมีการวัดก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อย
ออกมาอย่างชัดเจน ซึง่ เป็นไปตามการทำ�รายการบัญชีและมาตรฐานสากลของการทำ�รายงาน

4.2.1 หลักการของการทำ�รายการบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
มีความสมเหตุสมผล: สามารถรับรองว่ารายการบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกสะท้อนให้เห็นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการจัดงานอย่างเหมาะสมและยังช่วยกระบวนการตัดสินของผูใ้ ช้อกี ด้วย
มีความสมบูรณ์: ทำ�การบันทึกและรายงานแหล่งกำ�เนิดก๊าซเรือนกระจกจากทุกๆ แหล่ง รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในขอบเขตของรายการบัญชีทเ่ี ลือกไว้ มีการเปิดเผยข้อยกเว้นต่างๆ พร้อมให้เหตุผลกำ�กับ
มีความคงที่: ใช้หลักการเดียวกันตลอดเวลาเพื่อให้การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปได้
อย่างมีประโยชน์
มีความโปร่งใส: อ้างถึงปัญหาทุกๆ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริงโดยให้มคี วามสอดคล้องกัน ซึง่ อ้างอิง
จากประวัติการตรวจสอบบัญชีท่ชี ัดเจนเปิดเผยข้อสมมติฐานที่สำ�คัญและจัดทำ�การอ้างอิงที่เหมาะสมให้
กับหลักการทำ�รายการบัญชีวิธีการคำ�นวณ และแหล่งข้อมูลที่ใช้ มีการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตรายการบัญชี วิธที ใ่ี ช้ ข้อมูล หรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
มีความแม่นยำ�: สามารถรับรองว่าปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาตรงตามความเป็นจริง
อย่างทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ และกำ�จัดความคลุมเครือต่างๆ ออกไปเท่าทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ โดยก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู
ปล่อยออกมานัน้ ควรมีปริมาณไม่มากหรือน้อยไปกว่าปริมาณทีแ่ ท้จริงทีป่ ล่อยออกมาข้อมูลทีแ่ ม่นยำ�นัน้ จะ
ทำ�ให้รายงานมีความถูกต้องและผูใ้ ช้จะสามารถนำ�ไปประกอบการตัดสินใจได้ดว้ ยความเชือ่ มัน่
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4.2.2 หลักการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
วิธกี ารทัว่ ไปทีใ่ ช้ คือ
มวลของก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยออกมา เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณหลายตัน = อัตรา
กิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น จำ�นวนไฟฟ้าที่ถูกบริโภคในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง x ปัจจัยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เช่น ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/หน่วยของจำ�นวนไฟฟ้าทีใ่ ช้ในหน่วยกิโลวัตต์
ชัว่ โมง
การประเมินการปล่อยก๊าซแต่ละตัวจะถูกคูณกับค่าศักยภาพในการทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global
Warming Potential -GWP) เพื่อสร้างหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบร่วมกันได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คือ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ปริมาณกิโลกรัมKg หรือเมตริกตันของค่า
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) ของก๊าซมีเทน (CH4) ผลกระทบต่อสภาพอากาศทัง้ หมดจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกวัดเป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากแต่ละแหล่งแต่ละประเภท ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของก๊าซเรือนกระจกทุกๆ ตัวที่
เกีย่ วข้องจะถูกนำ�มารวมเข้าด้วยกันเพือ่ หาผลรวมของก๊าซทีถ่ กู ปล่อยออกมาทัง้ หมด ตัวอย่างเช่น กรณีของ
นํ้ามันดีเซลที่ถูกเผาไหม้ในเครื่องกำ�เนิดนํ้ามันที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้กับสถานที่จัดงาน ค่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊ ซมีเทน และก๊าซไนตรัส (N2o) ทีอ่ อกจากจาก
นา้ํ มันดีเซลนัน้ ต้องนำ�มาสรุปรวมกัน เพือ่ หาปริมาณก๊าซทีถ่ กู ปล่อยออกมาทัง้ หมด
ตัวอย่างกิจกรรม:
• ปริมาณเชือ้ เพลิง
อุปโภคทีถ่ กู ใช้โดยยาน
พาหนะ หรือหม้อไอน้�ำ
(boiler)
• จำ�นวนกิโลเมตรทีแ่ สดง
ระยะทางการเดินทาง
ของรถโดยสาร

ปัจจัยการปล่อย
CO2

การปล่อย
CO2

ปัจจัยการปล่อย
CH4

ค่า GWP ของ
CH4

การปล่อย CH2 ใน
CO2eq

ปัจจัยการปล่อย
N2O

ค่า GWP ของ
N2O

การปล่อย N2O ใน
CO2eq
ทีถ่ กู ปล่อยออกมาทัง้ หมด

แม้ว่าจะมีคู่มือและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่ช่วยคำ�นวณหาค่าก๊าซเรือนกระจกที่ถูก
ปล่อยออกมาจากกิจกรรมหนึง่ กิจกรรม แต่ยงั ไม่มวี ธิ ใี ดทีใ่ ช้ในการหาค่าการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมและการ
ดำ�เนินงานต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดงานเมื่อคำ�นึงถึงองค์ประกอบต่างๆ และแหล่งการปล่อยก๊าซจาก
การจัดงาน คู่มือและเครื่องมือดังกล่าวสามารถนำ�มาปรับใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซที่ถูกปล่อยมาจาก
การจัดงานหนึง่ ๆ
ตัวอย่างของคูม่ อื ทีก่ ล่าวถึง ได้แก่
การรายงานรายการบัญชีของบริษทั
• 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-reportingenvironmental-impacts-guidance-for-businesses
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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มาตรฐานการทำ�รายการทีม่ พี น้ื ฐานจากโครงการและผลิตภัณฑ์
• Greenhouse Gas Protocol standards and tools http://wwwlghgprotocol.org/
• มาตรฐานของ BSI – คาร์บอนฟุตปรินท์ส�ำ หรับผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint – Publicly
Available Specification- PAS 2050:2011) – ข้อกำ�หนดทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ทีผ่ ใู้ ช้จ�ำ ต้องปฏิบตั ิ
ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อแสดงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (carbon neutrality) http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/How-we-can-help-you/
Professional-Standards-Service/PAS-2050/PAS-2050
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางทางอากาศ
• วิธีการคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางทางอากาศขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ซึง่ มีการอธิบายเพิม่ เติมในช่อง
ด้านล่าง http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx

4.2.3 สิง่ ทีค่ วรตรวจวัดมีอะไรบ้าง
ขอบเขตของรายการบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
ให้ความสำ�คัญกับสิง่ ทีส่ ามารถควบคุมได้: ทำ�การกำ�หนดขอบเขตรายการบัญชีของการจัดงานหนึง่ ๆ รวมไป
ถึงกิจกรรมทีป่ ล่อยก๊าซออกมาทีค่ ณ
ุ มีอ�ำ นาจควบคุม เช่น การควบคุมด้านการปฏิบตั กิ าร (operation) หรือ
ด้านการเงิน
มีเหตุผลและมองภาพรวมให้ออกมาอย่างถูกต้อง: สร้างความมัน่ ใจว่า แหล่งกำ�เนิดหลักของก๊าซเรือนกระจก
ได้รบั การตรวจวัดอย่างเหมาะสม เช่น การขนส่งระหว่างประเทศ สำ�หรับแหล่งกำ�เนิดทีร่ องลงมา อาจใช้การ
ประเมินทีใ่ กล้เคียงได้

กรณีฐาน (baseline) และปริมาณจริงของการปล่อยก๊าซ
การลดปริมาณก๊าซทีป่ ล่อยออกมาสามารถประเมินได้เมือ่ มีการเปรียบเทียบปริมาณจริงทีป่ ล่อยออกมากับ
กรณีฐานจึงควรมีการประเมินค่ากรณีฐานนี้ก่อนการจัดงาน และค่าดังกล่าวควรได้รับการอนุมัติจากภาค
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีฐานนีเ้ ป็นค่าประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน ในกรณีทไ่ี ม่มกี จิ กรรมอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ย
ลดปริมาณก๊าซทีป่ ล่อยออกมา
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4.2.4 แหล่งกำ�เนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แหล่งกำ�เนิดหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานสามารถจัดประเภทได้ ดังนี้
•
•
•
•

การเดินทางระหว่างประเทศ
การเดินทางในพืน้ ที่ (รวมการขนส่งสินค้าและบริการ)
การใช้สถานทีจ่ ดั งาน
ทีพ่ กั

การเดินทางระหว่างประเทศ
การเดินทางระหว่างประเทศนับว่าเป็นแหล่งกำ�เนิดใหญ่ท่สี ุดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานการ
คำ�นวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางจึงควรมีความแม่นยำ�มากทีส่ ดุ
• สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากผู้เข้าประชุมให้ได้มากที่สุดโดยกำ�หนดให้กรอกข้อมูลดังกล่าวลง
ในแบบลงทะเบียน เช่น กำ�หนดการเดินทาง วิธกี ารเดินทาง ประเภทชัน้ โดยสาร และประเภทของยาน
พาหนะทีใ่ ช้ในการเดินทางไปกลับจากสถานทีจ่ ดั งาน และระหว่างวันงาน และจำ�นวนวันทีเ่ ข้าร่วมงาน
• คุณยังสามารถคำ�นวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้จากจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมงานทีท่ �ำ การลงทะเบียนไว้ ซึง่
ควรสอดคล้องกับจำ�นวนบัตรเข้างานหรือป้ายชือ่ ทีแ่ จกไป และควรรวมไปถึงผูจ้ ดั งาน วิทยากร ล่าม ฯลฯ
อีกด้วย
• หลีกเลีย่ งการนับรวมและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ด้รบั การชดเชยไปแล้ว เช่น การเดินทาง
ทางอากาศของผู้ร่วมงานบางคนอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซึ่งได้มีการทำ�
รายการบัญชีการปล่อยก๊าซพร้อมกับการทำ�การชดเชยคาร์บอนไปด้วย ดังนัน้ ควรมีการตรวจสอบกับผู้
เข้าร่วมงานก่อนว่า องค์กร รัฐบาล ผูส้ นับสนุน หรือ สายการบินของเขามีมาตรการการชดเชยคาร์บอน
ระหว่างการเดินทางหรือไม่ การทำ�รายการบัญชีซอ้ นจะเกิดขึน้ ในกรณีทผ่ี รู้ ว่ มงานเข้าร่วมอีกงานประชุม
ทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งกัน ซึง่ ทำ�ให้มกี ารชดเชยคาร์บอนจากการเดินทางถึงสองครัง้
หากไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการเดินทางจากผูร้ ว่ มงานได้ สามารถสร้างข้อสันนิษฐานขึน้ มาโดยการอ้างอิง
จากนโยบายระยะยาวและทำ�การจัดเก็บข้อมูลนัน้ อย่างเหมาะสม ดังตัวอย่างเช่น
• รายละเอียดของเส้นทางการเดินทาง – ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นเที่ยวบินตรง เช่น ในกรณีท่ไี ม่ทราบ
ว่าผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาจากเมืองไหนของประเทศหนึ่ง ให้สันนิษฐานว่ามาจากเมืองหลวงของ
ประเทศนัน้ ๆ
• วิธีการเดินทาง – ในกรณีท่ไี ม่ทราบข้อมูล ให้สันนิษฐานตามหลักความจริง เช่น เที่ยวบินสำ�หรับการ
เดินทางระหว่างประเทศ การเดินทางทางรถไฟสำ�หรับการเดินทางภายในประเทศ และโดยรถรับจ้าง
สาธารณะสำ�หรับการเดินทางในพืน้ ที่
• ประเภทชัน้ โดยสาร – เราสามารถใช้วธิ เี ดียวกับการสันนิษฐานวิธกี ารเดินทาง เช่น จำ�นวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ใน
การเดินทาง ซึง่ ควรมีการพิจารณาว่าน่าจะเป็นการเดินทางในชัน้ โดยสารแบบชัน้ หนึง่ ด้วยหรือไม่

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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เครือ่ งมือคำ�นวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางทางอากาศโดย ICAO
เครือ่ งมือคำ�นวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางทางอากาศโดย ICAO มีรปู แบบการใช้งาน
ง่ายโดยมีจดุ ประสงค์ในการคำ�นวณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยออกขณะเดินทางทางอากาศ ข้อมูล
ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้มเี พียงรหัส IATA ซึง่ เป็นพยัญชนะอังกฤษสามตัวแทนชือ่ สนามบินและประเภทของ
ชั้นโดยสารเครื่องจะคำ�นวณอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลอุตสาหกรรมที่ถูกต้องที่สุดและมีหลายปัจจัยที่
ต้องนำ�มาคำ�นวณ เช่น ระยะทาง แฟ็กเตอร์เปลี่ยนหน่วยเชื้อเพลิง (fuel conversion factors)
ประเภทของเครือ่ งบิน ฯลฯ เครือ่ งคำ�นวณ ICAO จะแสดงก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยออกมาจาก
การเดินทางทางอากาศทัง้ หมด และทีถ่ กู ปล่อยออกมาในการเดินทางทางอากาศแต่ละครัง้ สามารถ
ลองใช้เครือ่ งคำ�นวณนีท้ างเว็บไซต์ www.icao.int โดยกรอกข้อมูลการเดินทางแต่ละครัง้ และเครือ่ ง
จะคำ�นวณผลอย่างอัตโนมัติ
เครือ่ งคิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ ICAO เป็นเครือ่ งมือทางการขององค์การสหประชาชาติใน
การใช้วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิด
ริเริ่มขององค์การสหประชาชาติในการสร้างความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ สามารถทำ�การ
ดาวน์โหลดเครื่องคำ�นวณในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล ซึ่งจัดโดยศูนย์กลางสภาพอากาศเป็นกลางของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Climate Neutral focal points) เพื่อจะช่วยในการประเมินผล
การเดินทางจำ�นวนมากในเวลาเดียวกัน โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ
ทีย่ ง่ั ยืน Sustainable United Nations website (www.greeningtheblue.org/) ซึง่ ไฟล์ถกู
ป้องกันด้วยรหัสผ่านทีศ่ นู ย์กลุม่ จัดการกับปัญหา (IMG) ขององค์กรสหประชาชาติสามารถเข้าถึงได้
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอินเตอร์เฟสของเครื่องมือดังกล่าวให้เหมาะสมกับศูนย์กลางด้าน
ความเป็นกลางทางสภาวะอากาศของสหประชาชาติ (UN climate neutral focal points)
(http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx)
อินเตอร์เฟสทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเฉพาะเหล่านีช้ ว่ ยอำ�นวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการเดินทาง และยังสามารถทำ�การคำ�นวณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการ
เดินทางด้วยยานพาหนะทีไ่ ม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์ เช่น ยานพาหนะทีส่ หประชาชาติเป็นเจ้าของเอง หรือ
เช่าซือ้ ตราบเท่าทีม่ ขี อ้ มูลของปริมาณเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ไป หรือ จุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดของการเดินทาง
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การเดินทางในพืน้ ทีจ่ ดั งาน
ในการคำ�นวณต้องพิจารณาถึงการเดินทางไปกลับสนามบินในประเทศต้นทางของผูเ้ ข้าร่วมงาน การเดินทาง
ไปกลับระหว่างโรงแรมและสถานทีจ่ ดั งาน หากไม่มขี อ้ มูลดังกล่าว เช่น จากแบบการลงทะเบียน ให้ประเมิน
ระยะทางเหล่านี้โดยยึดหลักความเป็นจริง ซึ่งปกติองค์การสหประชาชาติจะประมาณระยะทางเป็น 25
กิโลเมตร ทัง้ สองกรณี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางโดยพาหนะในท้องถิ่นมีสาเหตุจากการเดินทางไปมา
ระหว่างการจัดงาน เช่น เดินทางไปยังอีกทีห่ นึง่ หรือทัศนศึกษา การขนส่งของบริการจัดเลีย้ ง ผูแ้ สดงสินค้า
และผูใ้ ห้บริการและส่งสินค้าต่างๆมายังสถานทีจ่ ดั งาน ในกรณีเหล่านีถ้ า้ ไม่มขี อ้ มูลทีแ่ น่ชดั เราอาจจะใช้การ
ประเมินแทน

สถานทีจ่ ดั งาน
แหล่งกำ�เนิดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สถานทีจ่ ดั งานมีดงั นี้
• พลังงานทีใ่ ช้ในระบบทำ�ความร้อนและความเย็น ระบบแสง อุปกรณ์ส�ำ นักงาน การจัดเตรียมอาหาร 		
ระบบปัม้ นา้ํ การผลิตพลังงานขึน้ ใช้เอง การผลิตนํา้ ร้อน ฯลฯ
• สารให้ความเย็นสำ�หรับระบบความเย็น
• ขยะของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดงาน
• การใช้กระดาษ ฯลฯ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลถูกต้อง ควรรวมบริเวณทีใ่ ช้จดั งานแสดงสินค้าในการคำ�นวณด้วย ในกรณีทส่ี ถานทีจ่ ดั งานมี
การจัดทำ�รายการบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ถูกต้อง ควรมีการใช้ขัอมูลบัญชีร่วมกันและคำ�นวณโดยการนำ�
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานทีจ่ ดั งานต่อชัว่ โมงคูณกับจำ�นวนชัว่ โมงของการจัดงาน

ทีพ่ กั
ผูเ้ ข้าร่วมงานทำ�ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการพักอาศัยในเมืองทีจ่ ดั งาน แหล่งทีป่ ล่อยก๊าซเรือน
กระจกจะคล้ายคลึงกับแหล่งของสถานทีจ่ ดั งาน แต่จะมีจ�ำ นวนน้อยกว่า

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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4.3 การบริหารจัดการการชดเชยคาร์บอน
ตามทีไ่ ด้อธิบายก่อนหน้านี้ การชดเชยคาร์บอนควรทำ�ขึน้ หลังจากทีม่ กี ารใช้มาตรการทุกๆ ด้าน ในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่านัน้ เพือ่ ยืนยันว่ามีการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการจัดงานจริง ขอให้
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ที่ 3.2 และในรายการตรวจสอบคูม่ อื การจัดงานทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Events Guide
Checklist) โดยเฉพาะในหัวข้อ 6.1 (สถานทีจ่ ดั งาน) 6.2 (ทีพ่ กั ) และ 6.3 (การเดินทางในพืน้ ที)่ ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีห่ ลงเหลืออยูจ่ ะต้องได้รบั การชดเชยโดยการใช้มาตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีอ่ น่ื
การชดเชยนีส้ ามารถทำ�ได้โดยการจัดซือ้ กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน เมือ่ มีการจัดหากิจกรรมดังกล่าว จะ
ถือว่าเป็นการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่นำ�ไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยมาจากที่อ่นื ซึ่ง
การชดเชยนีจ้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้หากปราศจากโครงการต่างๆ เหล่านี้ โดยสรุป การลงทุนในโครงการที่
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ การชดเชยปริมาณของก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดงาน

การชดเชยคาร์บอน (มีคา่ เท่ากับปริมาณจริงของก๊าซทีถ่ กู ปล่อยออกมา) =
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน – การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.3.1 การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการชดเชยคาร์บอน
ในปัจจุบนั นี้ องค์การสหประชาชาติยงั ไม่ได้ก�ำ หนดวิธกี ารในการหาเงินทุนสำ�หรับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
แต่ละองค์กรจำ�ต้องเป็นผูจ้ ดั หาเงินทุนเอง วิธกี ารทีใ่ ช้ขน้ึ อยูก่ บั ความต้องการเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
• ระบบภาษีภายในองค์การ: เพือ่ เชือ่ มโยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมหนึง่ ๆ เข้ากับ
ต้นทุนของกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ สร้างความเป็นกลางให้กา๊ ซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยออก
มา สามารถทำ�กิจกรรม เช่น การคิดค่าธรรมเนียมพิเศษเพิม่ เติมจากราคาตัว๋ เครือ่ งบิน เพือ่ จะนำ�มาเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เช่น UNEP Climate Neutral Fund การจัดหาเงินทุนนี้
สามารถรวมอยูใ่ นงบประมาณขององค์กรหรืองบประมาณการจัดงานก็ได้

ตัวอย่าง: กองทุนสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ป็นกลางของ UNEP
(UNEP Climate Neutral Fund)
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้พัฒนารูปแบบในการประเมินและบริหารงบ
ประมาณเพือ่ ใช้จา่ ยกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอนต่างๆ ซึง่ หน่วยงานอืน่ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ
สามารถยึดถือเป็นต้นแบบได้ทันทีท่มี ีการอนุมัติการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจะมีการคำ�นวณหา
ราคาประเมินของกิจกรรมชดเชยคาร์บอน และแยกไว้เป็นค่าใช้จา่ ยจากงบประมาณทีใ่ ช้ในการซือ้
บัตรโดยสารนัน้ โดยจะมีการคำ�นวณหาค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จากการเดิน
ทางดังกล่าวผ่านเครือ่ งคิดคำ�นวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ UN/ICAO ซึง่ ปัจจัยในการคำ�นวณจะ
รวมเส้นทางการเดินทางและประเภทของชัน้ โดยสารทีแ่ น่ชดั ของการเดินทางดังกล่าวด้วย สำ�หรับ
การใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการเดินทางที่ UNEP ยังไม่รเู้ ส้นทาง เช่น มีการเบิกเงินก้อนหนึง่ เพือ่ เดินทางพัก
ร้อนกลับประเทศ การผลิตก๊าซเรือนกระจกจะถูกคำ�นวณในอัตราเฉลี่ยเดียวกันกับการเดินทาง
ทางอากาศอืน่ ๆ ของ UNEP หลังจากนัน้ ทุกๆ เดือนจะมีการโอนเงินตามจำ�นวนทีค่ �ำ นวณได้ไปยัง
กองทุนสภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางทุกๆ เดือน และจะมีการใช้ราคาประเมินของกิจกรรมชดเชย
คาร์บอน เนือ่ งจากราคาทีแ่ ท้จริงของกิจกรรมนีจ้ ะถูกคำ�นวณก็ตอ่ เมือ่ ถึงเวลาจัดซือ้ กิจกรรมชดเชย
คาร์บอนประจำ�ปีของปีถดั ไป แผนของ UNEP นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ เก็บสำ�รองเงินหลังจากหักค่าใช้
จ่ายไว้ในกองทุน เพือ่ เตรียมพร้อมกับความผันผวนของราคา และเพือ่ ใช้ลงทุนในการพัฒนาแนวคิด
ริเริม่ ด้านความยัง่ ยืนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
http://www.greeningtheblue.org/case-study/uneps-climate-neutral-fund
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• การระดมทุนเพือ่ จัดซือ้ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน: ขอให้ผบู้ ริจาคหรือผูส้ นับสนุนเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้
จ่ายกิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยชือ่ ผูบ้ ริจาคหรือผูส้ นับสนุนจะถูกเผยแพร่และเป็นทีร่ บั รูใ้ นงานโดยทัว่ ถึง
• การชดเชยคาร์บอนด้วยความเต็มใจ: กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมงานมีสว่ นร่วมในการชดเชยคาร์บอนจากการ
เดินทางของตนเองและแจ้งข้อมูลนั้นกลับมายังผู้จัดงาน ซึ่งผู้จัดงานสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน จากขั้นตอนต่างๆ นับจากการแนะนำ�ผู้จัดกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน
การคิดรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกชดเชยเข้ากับค่าธรรมเนียมเข้างาน ซึ่งผู้จัดงานจะเป็นผู้จัดซื้อ
กิจกรรมการชดเชยคาร์บอนพร้อมแสดงหลักฐานการชดเชยคาร์บอนอย่างไรก็ตามยังคงเป็นผู้จัดงานที่
ต้องรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีค่ งเหลืออยูจ่ ากการทีย่ งั ไม่ได้รบั การชดเชยจากผูเ้ ข้าร่วมงาน

ข้อควรคิด
กลยุทธ์ในการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานให้มีส่วนร่วมในการชดเชยคาร์บอนจากการเดินทางของตน
นัน้ ทำ�ได้โดยการรวมค่าชดเชยเข้ากับค่าธรรมเนียมเข้างานแต่กค็ วรมีทางเลือก “ไม่สนใจเข้าร่วม”
8 เป็นตัวเลือกหนึ่งให้ผ้รู ่วมงานได้ตัดสินใจ ซึ่งการให้ตัวเลือกจะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ
ชดเชยคาร์บอนมากกว่า 50% เมือ่ เทียบกับจำ�นวนผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมเพียง 5% หากมีแต่ชอ่ งทางเลือก
“สนใจเข้าร่วม” ให้ (อ้างอิงจาก GMIC)

ตัวอย่าง: กระตุน้ การให้ทนุ สนับสนุนเพื่องานทีย่ ง่ั ยืน
ในการประชุมผูน้ �ำ 2010 Leader Summit UN Global Compact และ MCI ได้จดั ทำ�ข้อเสนอ
การสนับสนุนการจัดงาน (Sponsorship package) โดยเงินทีไ่ ด้จะนำ�มาใช้เป็นเงินทุนสำ�หรับการ
ทำ�กิจกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนอืน่ ๆ และกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติม สามารถดู
ได้จากรายงาน 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
กลยุทธ์ขององค์การสหประชาชาติเพื่อความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศได้กำ�หนดไว้ว่า “…การตัดสิน
ใจทำ�การชดเชยขององค์การสหประชาชาติ […] อย่างน้อยทีส่ ดุ ควรเป็นไปตามระดับทีถ่ กู ระบุไว้ในกลไก
เกียวโต (Kyoto mechanism)” กลไกเกียวโต ประกอบด้วย มาตรการสามประการทีก่ อ่ ให้เกิด ตลาด
คาร์บอน ได้แก่ กลไลการพัฒนาทีส่ ะอาด Clean Development Mechanism (CDM) การดำ�เนินการร่วม
กัน Joint Implementation (JI) และการค้าขายก๊าซเรือนกระจก (Emissions Trading)
8 สำ�หรับตัวเลือก “ไม่สนใจเข้าร่วม” ผู้ร่วมงานต้องระบุวา่ เขาไม่ต้องการมีส่วมร่วมในการจ่ายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมเข้างานแล้ว สำ�หรับตัวเลือก “สน
9 กลยุทธ์เพื่อความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ Strategy for a Climate neutral UN(EMG/		
AM.07/06/Rev.1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.unemg.org ใจเข้าร่วม” จะขอให้ผู้เข้าร่วมงานจ่ายค่ากิจกรรมชดเชย
เพิ่มเติมไปจากค่าธรรมเนียมเข้างาน
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หลักเกณฑ์การชดเชย
กลยุทธ์ดงั กล่าวได้ก�ำ หนดหลักการและเกณฑ์ตา่ งๆ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางและทางเลือกการ
ชดเชยคาร์บอนของสหประชาชาติ ดังนี้
• การเพิม่ เติม: การชดเชยคาร์บอนต้องก่อให้เกิดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีด่ เู หมือนจะไม่สามารถ
เกิดขึน้ ได้อย่างแท้จริง
• การตรวจสอบและการรับรอง: การลดก๊าซเรือนกระจกต้องเกิดขึน้ อย่างแท้จริงต้องวัดได้และแสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจน
• ความโปร่งใส: การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในรูปแบบทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยสำ�หรับลูกค้า หรือผูจ้ ดั หากิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน
• กรอบเวลาและความถาวรยั่งยืน: ควรมีการชี้แจงอย่างชัดเจนถึงช่วงเวลาที่มีการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก และการลดทีเ่ กิดขึน้ ต้องเป็นไปอย่างถาวรและยัง่ ยืน
• ผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ต้องเกิดจากกิจกรรมการชดเชยดังทีก่ ล่าวมานี้
• การชดเชยคาร์บอนทีเ่ ลือกใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากรัฐบาล
• องค์การต่างๆ ควรมีเจตนาที่จะแยกการจัดซื้อกิจกรรมชดเชยคาร์บอนออกจากกิจกรรมที่จัดทำ�ขึ้นเอง
หรือทีส่ นับสนุนขึน้ เอง เพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
องค์การต่างๆ สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกเทศ หรือร่วมมือกัน มีการระบุข้อกำ�หนดเพิ่มเติมที่จะ
สะท้อนถึงอำ�นาจเฉพาะกิจ ปณิธาน และเป้าหมายของตน จำ�นวนคาร์บอนเครดิตที่แนะนำ�ให้จัดซื้อนั้น
ต้องเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้ว (Certified Emission Reductions - CERs) โดยผ่านกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) หรือหน่วย
ของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Units - ERUs) ทีผ่ า่ นวิธดี �ำ เนินการ
ร่วมกัน หรือการชดเชยคาร์บอนใดๆ ก็ตามทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกว่า CERs หรือ ERUs
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แหล่งข้อมูลออนไลน์ดา้ นล่างนี้ สามารถหาข้อมูลในการจัดซือ้ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ตามแหล่งข้อมูลด้านล่างนี้
• 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 งานทีส่ ง่ เสริมความเป็นกลางของสภาพภูมอิ ากาศ
		 เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้
การดึงผูเ้ ข้าร่วมงานให้มสี ว่ นร่วมในการตรวจวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และขัน้ ตอนการชดเชย นับว่าเป็นเครือ่ งมือทรงพลังในการสร้างการรับรู้ เนือ่ งจากมีความเกีย่ วข้องกับผูเ้ ข้า
ร่วมงานโดยตรง เช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยออกมาจากการเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมงานเอง ควร
ให้ผเู้ ข้าร่วมงานมีสว่ นร่วมแม้วา่ จะไม่มกี ารเก็บเงินชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากผูเ้ ข้าร่วมงานก็ตาม
เพือ่ เป็นการพัฒนาการจัดงานอาจจะเป็นความคิดทีด่ ที จ่ี ะนำ�เครือ่ งคำ�นวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาใส่ไว้
ในขัน้ ตอนการลงทะเบียนออนไลน์ โดยจะมีการคิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทถ่ี กู ปล่อยออกมาจาก
การเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมงานโดยอัตโนมัตจิ ากข้อมูลทีพ่ วกเขาได้กรอกไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
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ควรมีการแสดงผลลัพธ์เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เห็นเป็นตัวเลข เช่น การเดินทางโดยทีน่ ง่ั
โดยสารชัน้ หนึง่ จะให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ --- กิโลกรัมของค่าคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าซึง่ เท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของบ้านจำ�นวน --- หลังในระยะเวลา
หนึง่ ปี ตัวเลขทีแ่ สดงทำ�ให้เหตุการณ์เป็น ”จริง” มากขีน้ และและง่ายต่อการเข้าใจอีกด้วย
อีกหนึง่ วิธที จ่ี ะกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมงานมีสว่ นร่วมและเลือกทำ�สิง่ ทีถ่ กู ต้อง คือ การจัดจุดให้ความช่วยเหลือ
(help desk) หรือจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลประจำ�สถานทีจ่ ดั งาน สนามบิน หรือสถานีรถไฟหลัก นอกจากจะ
สร้างความประทับใจให้ผเู้ ข้าร่วมงานแล้ว วิธกี ารนีย้ งั ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมงานเลือกการเดินทางทีย่ ง่ั ยืนไป
ยังโรงแรมหรือสถานทีจ่ ดั งานอีกด้วย

ตัวอย่าง: การชดเชยคาร์บอนและการมีสว่ นร่วมของผูเ้ ข้าร่วมงาน
ในการประชุม 2011 European Ecology Conference ผูเ้ ข้าร่วมงานได้รว่ มกันลงคะแนนเลือก
โครงการชดเชยคาร์บอนจากทางเลือก 3 โครงการระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมงานได้รับแจ้งถึง
แนวคิดริเริม่ เพือ่ ความยัง่ ยืนพร้อมกับมีการเชิญชวนให้ผเู้ ข้าร่วมงานไปยังบริเวณทีจ่ ดั ไว้อย่างยัง่ ยืน
ต่างๆ และร่วมกันลงคะแนนเสียง กิจกรรมเช่นนีช้ ว่ ยสร้างการรับรูใ้ นการจัดงานทีย่ ง่ั ยีน
MCI, http://www.europeanecology.org/meetings/
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บทที่

5

5. การทำ�รายงานการจัดงานที่ยั่งยืน

การจัดงานที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง กระบวนการตรวจสอบ และรายงานที่
เหมาะสมและโปร่งใสจะช่วยผู้จัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
• ช่วยประเมินความสำ�เร็จ การเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป
(มีการเปรียบเทียบข้อมูลและสร้างมาตรฐานการทำ�งาน)
• ช่วยผู้จัดงานในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่ค้าและพนักงาน
• ได้รับความเชื่อใจจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องและเป็นการสร้างภาพพจน์แก่หน่วยงานของ
ผู้จัดงานให้ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลที่ดีต่องานและรายได้ในอนาคต
• ประหยัดงบประมาณจากการใช้ทรัพยากรที่มีระบบการตรวจสอบและการประเมินผล
ผู้จัดงานต้องรายงานผลการจัดงานและควรชื่นชมกับความสำ�เร็จ แต่ต้องไม่ปิดบังความล้ม
เหลว เป้าหมายที่ยังไม่บรรลุในงานครั้งนี้ คือ เป้าหมายของการจัดงานครั้งต่อไป
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บทสรุปของการจัดงาน Climate Change COP 15 ทีก่ รุงโคเปนเฮเกน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีการชดเชยการปล่อยคาร์บอนให้ผเู้ ข้าประชุม 100%
93% ของผูเ้ ข้าร่วมงานเดินทางไปกลับสถานทีจ่ ดั งานด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
75% ของอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ช้ในงานได้รบั การรับรองว่าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic)
53% ของโรงแรมแถบกรุ ง โคเปนเฮเกนและสถานที่จัด งานได้ รับ การรั บ รองว่ า เป็ น มิ ต ร
กับสิง่ แวดล้อม
มีการประหยัดงบประมาณมากกว่า 70,000 เหรียญสหรัฐจากการไม่แจกของทีร่ ะลึก
40% ของอาหารถูกสัง่ มาจากแหล่งอาหารใกล้เคียงภายในรัศมี 100 ไมล์ (160 กม.)
มีการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลง 20% ที่ศูนย์จัดการการประชุมเบลล่าเซ็นเตอร์
(Bella Center)
4% ของพลังงานทีใ่ ช้ในสถานทีจ่ ดั งานผลิตมาจากกังหันลมทีต่ ง้ั ภายในบริเวณงาน
เป็นงานขององค์การสหประชาชาติงานแรกทีร่ ะบบบริหารจัดการได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
B58901

http://www.sustainableeventsdenmark.org/category/reports
บทสรุปของการจัดงานประจำ�ปีของ European Wind Energy Association (EWEA)
Annual Event (มีนาคม ค.ศ. 2011 กรุงบรัสเซลส์)
• มีจ�ำ นวนผูเ้ ข้าร่วมงาน 9,000 คน จำ�นวนผูแ้ สดงสินค้า 445 ราย จำ�นวนการนำ�เสนอผลงาน
500 ชิน้ ผลงาน
• คะแนนรวมการจัดงานอยูท่ ่ี 62% เมือ่ เทียบกับคะแนนโดยเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีอ่ ยูท่ ่ี 44%
• 89% ของขยะของเสียทีเ่ กิดจากการจัดงานถูกนำ�กลับมาใช้ใหม่
• พรมทัง้ หมด (พืน้ ที่ 31,340 ตารางเมตร) ทีป่ ใู นพืน้ ทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าถูกนำ�กลับไปใหม่
• 60% ของอาหารทัง้ หมดถูกสัง่ มาจากแหล่งอาหารภายในท้องถิน่
• มีการแจกบัตรโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะจำ�นวน 3,000 ใบให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน
• มีการบริจาคเงินประมาณ 12,000 เหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรการกุศล Renewable Energy
เพือ่ ซือ้ เครือ่ งสูบนา้ํ พลังลมแก่เกษตรกรในประเทศโมแซมบิค
http://www.ewea.org/fileadmin/emag/sustainability/EWEA_Sustainability_Report_
EWEA2011/pdf/sustainable%20report%20EWEA2011.pdf
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5.1 การตรวจสอบ
นับแต่เริ่มจัดงานจนงานสิ้นสุด ผู้จัดงานควรจะเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
ขยะของเสียที่เกิดจากการจัดงานและการกำ�จัดขยะของเสีย
การใช้พลังงาน
การเดินทาง
การใช้นา้ํ
การมีส่วนร่วมและทัศนคติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อัตราส่วนระหว่างผู้ให้บริการในท้องถิ่น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อมูลทั่วไปประกอบการอ้างอิง เช่น จำ�นวนผู้ร่วมงาน จำ�นวนวันพัก และข้อมูลเชิง
ปริมาณของทรัพยากรต่างๆ

5.2 มาตรฐาน
จากการที่งานอย่างยั่งยืนที่ “แท้จริง” ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใน
การประเมิน การวัดและการรับรองความยั่งยืนในการจัดงานซึ่งอุตสาหกรรมได้ตอบสนอง
โดยได้พัฒนาสัญลักษณ์และการรับรองงานสีเขียว/งานที่ยั่งยืน ปัจจุบันได้มีมาตรฐานหลาย
ด้านเกิดขึ้นและกำ�ลังมีการพัฒนามาตรฐานอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งมีหลากหลายระดับ อยู่ที่ความ
ซับซ้อนและขอบเขตครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
ภาพข้างล่างแสดงให้เห็นชัดถึงมาตรฐานระดับโลกที่รองรับงานที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยพัฒนา
คุณภาพการจัดงานให้ดีขึ้น
มาตรฐานรับรองการจัดงาน
อุตสาหกรรมการจัดงานกำ�ลังรอเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยผู้จัดงานวางแผน ตรวจสอบ และ
รายงานการจัดงานตามแนวคิดที่ยั่งยืนได้ดีขึ้น

ระบบการจัดงานที่ยั่งยืน
วิสยั ทัศน์และ
หลักการ
กลยุทธ์
การดำ�เนินงาน
การรายงาน
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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นอกจากมาตรฐานของประเทศอังกฤษ BS 8901 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ยังมีมาตรฐานอีก 2
มาตรฐานทีม่ ใี ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ดังนี้
ISO 20121 ระบบการบริหารจัดงานแบบยัง่ ยืน (Event sustainability management systems) เป็นมาตรฐานที่ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดงานครบถ้วนและวิธีการผนวกความยั่งยืนใน
งานทีจ่ ดั นับแต่ขน้ั ตอนการเริม่ วางแผนงาน มาตรฐานนีพ้ ฒ
ั นามาจากมาตรฐาน BS 8901 ทีใ่ ช้ใน
ประเทศอังกฤษ www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54552
APEX/ASTM มาตรฐานการจัดการประชุมที่ย่งั ยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally
Sustainable Meeting Standards) เป็นมาตรฐานทีก่ �ำ หนดรายการทีต่ อ้ งทำ� (checklist) ในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการการวางแผนงานและมีมาตรการวัดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการ
จัดงานด้วย http://www.conventionindustry.org/StandardsPractices/APEXASTM.aspx
เพื่อช่วยให้ผ้จู ัดงานรายงานความยั่งยืนของการจัดงาน องค์กร Global Reporting Initiative
(GRI)10 จึงได้จัดทำ�ภาคผนวกสำ�หรับผู้จัดงาน (Event Organizers Sector Supplement11)
ภาคผนวกนีเ้ ป็นโครงสร้างการจัดทำ�รายงานเพือ่ ใช้ประเมินมิตติ า่ งๆ ของกิจกรรม สินค้าและบริการ
ในงาน ในเชิงเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม และ การบริหารจัดการ https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
ในทำ�นองเดียวกันนี้ GMIC ได้ปรับโครงร่างการจัดงาน (template) ให้ง่ายขึ้น เรียกว่า Event
Sector C Level Template แนวทางนีใ้ ช้ได้กบั การจัดประชุมและการจัดงานทีย่ ดึ ตามแนวทาง
การจัดงานที่ย่งั ยืนอีกด้วย (Sustainable Events Guide) แต่ได้มีการลดจำ�นวนตัวชี้วัดให้เหลือ
เพียง 2-3 ตัวชีว้ ดั หลัก ที่ GRI ได้วเิ คราะห์แล้วว่าเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ การจัดทำ�ข้อเสนอแนะในบท
นีเ้ กิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับ GMIC เพือ่ มัน่ ใจว่าข้อเสนอแนะทีจ่ ดั ทำ�มาสอดคล้องกับโครง
ร่าง(template) ดังกล่าว https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/
event-organizers/Pages/default.aspx

10 GRI เป็นองค์กรด้านเครือข่ายที่ผลิตกรอบรายงานความยั่งยืนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป้าหมายหลักของ GRI คือ
การเปิดเผยผลกระทบการจัดงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ กรอบรายงานความยั่งยืน (Reporting
Framework) ของ GRI ได้พัฒนาจากการขอความเห็นจากหลายภาคส่วนและนำ�เอามติเอกฉันท์มาเป็นแนวทาง
11 GRI Sector Supplements เป็นกรอบการรายงานที่ดัดแปลงจาก GRI Guidelines โดยที่ Sector Supplements ช่วย
ให้การรายงานความยั่งยืนสมเหตุสมผลและง่ายต่อการจัดทำ�
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5.3 ทางเลือกในการรายงานผลงานที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการทำ�รายงานความสำ�เร็จของการจัดงานที่ยั่งยืนมีอยู่ 2 ทางเลือก ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับความคุ้นเคยในรูปแบบการทำ�รายงานและความชำ�นาญในการจัดงานที่ยั่งยืน ดังนี้

รายงานพื้นฐาน
หากผู้จัดงานเพิ่งเริ่มจัดงานอย่างยั่งยืน อาจเลือกวิธีประเมินและรายงานแบบพื้นฐานที่ใช้
กันทั่วไป ในกรณีนี้ สิ่งที่ควรทำ� (checklist) ท้ายเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้จัดงานรู้ถึงมาตรฐาน
ของงานที่จัดไป โดยเลือกทำ�เครื่องหมายหน้ารายการที่ได้ทำ�ไปแล้วและรายการที่ยังไม่ได้
ทำ�เครื่องหมายจะเป็นเป้าหมายในการจัดงานครั้งต่อไป ด้วยลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อ
มีการอ้างอิงตามรายการตามท้ายเล่มนี้ ควรเขียนคำ�อธิบายสั้นๆ ถึงวิธีการทำ�งานที่ส่งผลให้
หลักเกณฑ์ที่ยั่งยืน 8 ประการสำ�เร็จลุล่วง ซึ่งสามารถใช้คำ�อธิบายดังกล่าวเป็นรายงานความ
สำ�เร็จของงานที่ยั่งยืนได

รายงานขั้นสูง
กรณีที่ผู้จัดงานมีประสบการณ์การจัดงานที่ยั่งยืนและการทำ�รายงานมาแล้ว สามารถใช้
ตัวอย่างการทำ�รายงานที่อยู่ในภาคผนวก 2 ตัวอย่างการทำ�รายงาน (Reporting Template) ซึ่งได้รวมหลักเกณฑ์ 8 ประการที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ และ ตัวชี้วัด level C
template indicators ตามแบบของ GRI การทำ�ตามตัวอย่างนี้ จะทำ�ให้ผู้จัดงานสามารถ
ทำ�รายงานตามแบบของ GRI level C template ได้ง่ายขึ้นในอนาคต อนึ่ง ถ้ามีกำ�ลังคน
และประสบการณ์มากพอ ผู้จัดงานควรพยายามลองทำ�การรายงานตามแบบ GRI โดยเลือก
ระดับ เอ บี หรือ ซี ตามความสะดวก สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://
www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview/application-level-information/Pages/default.aspx

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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ตัวอย่าง: กระตุน้ การให้ทนุ สนับสนุนเพื่องานทีย่ ง่ั ยืน
สมาคม European Wind Energy ได้ทำ�งานร่วมกับผู้จัดงาน MCI และได้เปรียบเทียบประเมิน
ความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการประชุมครั้งล่าสุดของสมาคม โดยใช้เครื่องมือ
คำ�นวณมาตรฐาน MeetGreen® calculator เครือ่ งมือนีช้ ว่ ยให้สมาคมและผูจ้ ดั งานได้ประเมินผล
การดำ�เนินงานตามมาตรฐาน 9 ประเภท ของ APEX และสามารถเปรียบเทียบผลการจัดงานแต่ละ
งานด้วย
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.ewea.org

เนือ้ หาบทที่ 5 นี้ ได้รบั การสนับสนุนจาก Green Meeting Industry Council (GMIC) ซึง่ เป็น
หน่วยงานทีส่ นับสนุน Global Reporting Initiative (GRI) ในส่วนทีผ่ ลิต GRI Event Organizers
Sector Supplement และรับผิดชอบต่อการจัดทำ� Event Sector C Level Template ให้งา่ ยขึน้
รายละเอียดเพิม่ เติมของ GMIC ดูท่ี http://www.gmicglobal.org/
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6. รายการตรวจสอบการจัดงานที่ยั่งยืน

รายการตรวจสอบ (checklist) การจัดงานทีย่ ง่ั ยืนนี้ ประกอบด้วยชุดคำ�แนะนำ�อย่างละเอียด
สำ�หรับผูจ้ ดั งาน เป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ สำ�คัญทีส่ ดุ ในการจัดงาน กรณีทผ่ี จู้ ดั งาน
ไม่ได้รับผิดชอบงานทุกส่วน เช่น สถานที่หรือที่พักอาจเป็นความรับผิดชอบของประเทศเจ้า
ภาพหรือหน่วยงานเจ้าภาพ ผูจ้ ดั งานควรจะถ่ายทอดคำ�แนะนำ�นีไ้ ปยังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรง ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์เมื่อต้องเลือกผู้ให้บริการ โดยที่ผ้รู ับผิดชอบสามารถขอให้ผ้ใู ห้
บริการเลือกหลักเกณฑ์ยง่ั ยืนทีส่ ามารถทำ�ได้ (พร้อมกับแนบเอกสารสนับสนุน)
รายการตรวจสอบนี้สามารถดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมเวิร์ดจากเว็บไซต์ SUN http://www.
unep.org/SUN และเว็บไซต์ ICLEI – http://www.iclei-europe.org/products-activities/
training-events/sustainable-events

ข้อแนะนำ�ดังกล่าวได้ถกู แบ่งตามขอบข่ายการจัดงาน (ดังปรากฏในโครงสร้างเนือ้ หาบทที่ 3)
และแบ่งเป็นหมวดหมูภ่ ายใต้หวั ข้อต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพและบริการ โดย
เริม่ จากขัน้ พืน้ ฐานไปขัน้ สูงสุด ผูจ้ ดั งานควรจะพยายามทำ�ตามข้อแนะนำ�ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าที่
จะทำ�ได้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์และทรัพยากรทีม่ ี ผูจ้ ดั งานควรใช้ขอ้ แนะนำ�นีส้ �ำ หรับการ
ประเมินผลภายในและเป้าหมายว่าจะเพิม่ รายการทีท่ �ำ ได้ในการจัดงานครัง้ ต่อไป
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หัวข้อบางหัวข้อจะครอบคลุมถึงขอบข่ายระหว่างประเทศด้วย ก่อนอื่นจำ�เป็นต้องเริ่มต้นโดยสำ�รวจว่ามีเครื่อง
มือและบริการอะไรบ้างในพื้นที่สำ�หรับผู้จัดงาน ในกรณีนี้ควรดำ�เนินงานตามข้อแนะนำ�พื้นฐานและดัดแปลง
ให้เข้ากับสถานการณ์ตามความเหมาะสม
แนวทางหนึ่งที่สำ�คัญที่สุดอคือ การให้ความสำ�คัญกับการสร้างความยั่งยืนของงานให้เป็นที่รับรู้และต้องทำ�ให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ แผนงานและความคิดริเริ่มของงานที่ยั่งยืน และหากเป็นไปได้
ผู้จัดงานควรขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งพนักงานและลูกค้า การเผยแพร่ข่าวการจัดงานที่ยั่งยืนจะช่วยให้
บุคลากรที่ต้องทำ�รายการเช็คลิสต์นี้ (ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน หรือ ผู้ให้บริการ) ได้
เข้าใจในบทบาทแต่ละคนแต่ละส่วนในกระบวนการสร้างความยั่งยืน อันจะเพิ่มโอกาสความสำ�เร็จของการ
ปฏิบัติงานตามข้อแนะนำ�นี้

6.1 สถานที่จัดงาน
ภาพรวม
• 6.1.1
• 6.1.2
• 6.1.3
• 6.1.4

การบริหารจัดการ
การเข้าถึงและความเท่าเที่ยมกันทางสังคม
บริการ
การประหยัดพลังงาน
• 6.1.4.1 พลังงานและนํ้า
• 6.1.4.2 ขยะของเสีย

6.1.1 การบริหารจัดการ
สถานทีจ่ ดั งานควรจะ
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการอย่างยัง่ ยืนของสถานทีจ่ ดั งานให้พนักงาน
และผูเ้ ข้าร่วมงานเพือ่ พนักงานจะได้ถา่ ยทอดข้อมูลดังกล่าวและกระตุน้ ความ
ร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่วมงาน
มีนโยบายและแผนปฏิบตั งิ านเพือ่ ความยัง่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
นับแต่การจัดซือ้ การประหยัดพลังงาน บริการจัดเลีย้ ง คมนาคม และการ
จัดการขยะ
นโยบายจัดซือ้ คำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อมและสังคม ซือ้ สินค้าทีผ่ ลิตในท้องถิน่
และมีการประเมินวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ การลดขยะ ลดการใช้
พลังงาน ฯลฯ
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ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

กำ�หนดการทำ�รายงานทีค่ รอบคลุมประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในที่
ทำ�งาน
มีการอบรมพนักงาน เน้นเนือ้ หาความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและโอกาส
ในการสร้างความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อาคารได้รบั การรับรองว่าเป็นตามมาตรฐานทีย่ ง่ั ยืนหรือได้รบั การรับรอง
จากระบบบริหารสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ เช่น มาตรฐานอาคารเขียวไทย
BREEM LEED ISO 14001 EMAS B58901 หรือเทียบเท่า)

6.1.2 การเข้าถึงและความเท่าเทีย่ มกันทางสังคม

ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

สถานทีจ่ ดั งานควรจะ
ตัง้ อยูใ่ กล้ หรืออยูใ่ นระยะทางทีเ่ ดินเท้าไปได้ถงึ ระบบขนส่งสาธารณะและ
ใจกลางเมือง
อยูใ่ กล้โรงแรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานและวิทยากรสามารถพักได้หรือมีบริการทีพ่ กั
ภายในบริเวณสถานทีจ่ ดั งาน
มัน่ ใจว่าสถานทีจ่ ดั งานนัน้ ให้ความเสมอภาคกับทุกคน
(“design for All” - http://www.designforall.org/:)
มัน่ ใจว่าผูเ้ ข้าร่วมงานทุกคนทุกกลุม่ เดินทางเข้าสถานทีจ่ ดั งานได้อย่างสะดวก
เช่น จัดทางเดินลาดเข้าอาคารและทางเดินขึน้ เวทีม่ คี วามลาดไม่เกิน 1:20 มี
ระบบเสียงเหมาะสมกับผูใ้ ช้เครือ่ งช่วยฟังและมีระบบเครือ่ งช่วยการได้ยนิ
(working loop systems)ในห้องประชุมและทีโ่ ต๊ะต้อนรับ
มัน่ ใจว่ามีหอ้ งนา้ํ รวมชายหญิง หรือ ห้องน้�ำ ชาย และห้องนํา้ หญิง อยูใ่ นชัน้
เดียวกับห้องทีจ่ ดั งาน
จัดทีน่ ง่ั ทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ ข้าร่วมงานแต่ละกลุม่ เช่น ให้ผเู้ ข้าร่วมงานหูหนวก
นัง่ ติดกับล่ามภาษามือ ผูใ้ ช้เครือ่ งช่วยฟังได้ประโยชน์จากอุปกรณ์เครือ่ งช่วย
ฟัง (Induction loop)
ถ้าเป็นไปได้ ควรจัดงานชัน้ ที่ 1 เพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้ลฟิ ท์
มัน่ ใจว่า ลิฟท์ผโู้ ดยสารมีความยาวอย่างน้อย 1.4 เมตร และ กว้าง 1.1 เมตร
และอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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6.1.3 บริการ

ใช่/ไม่ใข่ ความเห็น

ถ้าสถานทีจ่ ดั งานเป็นผูบ้ ริการจัดเลีย้ ง มาตรฐานการให้บริการควรเป็นไป
ตามข้อแนะนำ� ภายใต้หวั ข้อ “การจัดเลีย้ ง”
สถานทีจ่ ดั งานควรมีบริการการทำ�ความสะอาดทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมดังนี้
พนักงานทำ�ความสะอาดหรือผูร้ บั เหมาบริการนีค้ วรได้รบั การอบรมเกีย่ ว
กับการทำ�ความสะอาดทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้แก่ สารทำ�ความสะอาด
วิธกี ารและปริมาณทีใ่ ช้ อุปกรณ์และเครือ่ งมือ การจัดการขยะของเสีย
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม และควรมีตารางการอบรมเป็น
ประจำ�
ใช้ยาฆ่าเชือ้ เคมีนอ้ ยทีส่ ดุ และใช้เครือ่ งกำ�หนดปริมาณการใช้อตั โนมัติ
ใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดทีม่ ฉี ลากเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Ecolabel)
ถ้าไม่มผี ลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ฉลากเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Ecolabel) ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ลือกใช้อย่างน้อย
ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ทถ่ี กู จัดว่า มีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะทำ�ลายสุขภาพคน
หรือสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตามระบบการแยกประเภทสินค้าตาม
มาตรฐานประเทศหรือระดับสากล
เป็นผลิตภัณฑ์ยอ่ ยสลายได้
ไม่มสี ว่ นประกอบของสาร EDTA (ethyenediaminetetraacetic acid,
NTA (nitrilotriacetic acid) หรือ APEOs (alkylphenol ethoxylates)
มีสว่ นประกอบของนา้ํ หนักสารอินทรียร์ ะเหยง่ายไม่เกิน 25%
มีสว่ นประกอบของนา้ํ หนักฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.5%
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6.1.4 การประหยัดพลังงาน

ใช่/ไม่ใข่ ความเห็น

6.1.4.1 พลังงานและน้�ำ
สามารถควบคุมอุณหภูมภิ ายในอาคารได้
ควรใช้สถานทีจ่ ดั งานทีค่ �ำ นึงถึงสิง่ แวดล้อม (bioclimatic)
อาคารได้รบั การออกแบบให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ (ในห้องประชุม มุม
กาแฟ บริเวณอาหารกลางวันและพืน้ ทีแ่ สดงสินค้า)
มีระบบแสงประหยัดพลังงานพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
มีอปุ กรณ์ประหยัดนา้ํ ในครัวและห้องน้�ำ
การใช้ไฟฟ้าอย่างยัง่ ยืน (sustainable electricity)
อาคารสร้างตามมาตรฐานอาคารอย่างยัง่ ยืน เช่น ใช้ฉนวนกันความร้อนสูง มี
ระบบทำ�ความเย็นและความร้อนทีม่ ปี ระหยัดพลังงาน
สถานทีจ่ ดั งานควรใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม เครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs)
ผลักดันการใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะจากผูป้ ระกอบการ “อย่างยัง่ ยืน”
เมือ่ ต้องใช้บริการรถรับจ้าง
ใช้พาหนะประหยัดเชือ้ เพลิง

6.1.4.2 ขยะของเสีย

ใช่/ไม่ใช่

สถานทีจ่ ดั งานควรมีการแยกขยะของเสียทีเ่ กิดจากการจัดงาน เช่น กระดาษ
พลาสติก โลหะ ขยะอินทรีย์ และควรมีการจัดถังขยะให้เพียงพอ ตัง้ ใน
บริเวณพืน้ ทีส่ าธารณะและบริเวณของพนักงานทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ถ้าไม่มรี ะบบการจัดเก็บขยะอินทรีย์ ควรมีการแยกเก็บขยะอินทรีย์ เพือ่ นำ�
ไปทำ�หมักอินทรียแ์ ละ/หรือส่งให้เกษตรกรทำ�เป็นอาหารสัตว์
สถานทีจ่ ดั งานควรนำ�วัสดุทใ่ี ช้ในการจัดงานกลับมาใช้หรือบริจาคเพือ่ การ
กุศล เช่น ผ้าปูโต๊ะทีใ่ ช้แล้ว อาหารทีส่ ามารถนำ�ไปบริจาค

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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6.2 ที่พัก
ภาพรวม
• 6.2.1
• 6.2.2
• 6.2.3
• 6.2.4

การบริหารจัดการ
การเข้าถึง
การบริการ
การประหยัดพลังงาน
• 6.2.4.1 พลังงานและนํ้า
• 6.2.4.2 ขยะของเสีย

6.2.1 การบริหารจัดการ
โรงแรมควรจะ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างยั่งยืนของโรงแรมโดยแจกให้พนักงานและวางใน
ห้องพักแขก เพื่อเป็นการแจ้งแขกที่เข้าพักและกระตุ้นความร่วมมือ
มีนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม นับแต่การจัดซื้อ การประหยัดพลังงาน บริการจัดเลี้ยง
พาหนะ และการจัดการขยะ
นโยบายจัดซื้อคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซื้อสินค้าที่ผลิตในท้อง
ถิ่น และเน้นใช้สินค้าที่มีวงจรชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น การลดขยะ การ
อนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ
กำ�หนดการทำ�รายงานที่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพและความ
ปลอดภัยในที่ทำ�งาน
มีการอบรมพนักงาน โดยเน้นเนื้อหาความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และโอกาสในการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรองจากฉลากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) หรือ
ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Green Key, ISO
14001, EMAS หรือที่เทียบเท่า, UNGC
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ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

6.2.2 การเข้าถึง

ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

โรงแรมควรจะ
อยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่จัดการประชุม หรืออยู่ใน
ระยะที่เดินเท้าได้ (ดีที่สุดถ้าเดินเท้าได้) และอาจจะได้เปรียบมากขึ้น
ถ้าอยู่ใกล้โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (Social Infrastructure) เช่น
ร้านขายยา ร้านค้า เป็นต้น
เป็นไปตามแนวทางการเข้าถึงสถานที่และดัดแปลงเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกบุคคลที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง (people with
reduced mobility)
ใช้พาหนะประหยัดเชื้อเพลิง
6.2.3 บริการ

ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

บริการจัดเลี้ยงควรเป็นไปตามข้อแนะนำ�ที่อยู่ภายใต้ห้วข้อ
“การจัดเลี้ยง” (Catering section)
โรงแรมควรให้บริการกาแฟที่มาจากการค้าขายแบบยุติธรรม
(Fair Trade)
ในห้องพัก ควรใช้แก้วกาแฟทำ�จากเซรามิคหรือแก้ว ถ้าโรงแรมใช้แก้ว
ที่ใช้แล้วทิ้งเลย ควรจะมีการนำ�แก้วกลับมาใช้ใหม่
โรงแรมควรใช้วิธีการทำ�ความสะอาดแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และควรมั่นใจว่า
พนักงานทำ�ความสะอาดหรือผู้รับเหมาบริการทำ�ความสะอาดควรได้
รับการอบรมเกี่ยวกับการทำ�ความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ สารทำ�ความสะอาด วิธีการและปริมาณที่ใช้ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ การจัดการขยะของเสีย สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม และควรมีการแจกคู่มือมาตรการเหล่านี้ด้วย
ใช้ยาฆ่าเชื้อเคมีน้อยที่สุด และใช้เครื่องกำ�หนดปริมาณการใช้อัตโนมัติ
ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดที่มีฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Ecolabel)

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน

69

ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้อย่าง
น้อย ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำ�ลายสุขภาพคน
หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามระบบการแยกประเภท
สินค้าตามมาตรฐานประเทศ/ระดับสากล
สามารถย่อยสลายได้
ไม่มีส่วนประกอบของสาร EDTA (ethyenediaminetetraacetic
acid, NTA (nitrilotriacetic acid) หรือ APEOs (alkylphenol
ethoxylates)
มีส่วนประกอบของนํ้าหนักสารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกิน 25%
มีส่วนประกอบของนํ้าหนักฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.5%
6.2.4 การประหยัดพลังงาน
6.2.4.1 พลังงานและน้�ำ
แขกของโรงแรมควรมีทางเลือกในการใช้ผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนูซํ้า
เพื่อประหยัดพลังงานและน้ำ�ที่ต้องใช้ในการซักผ้า
ควรมีการกระตุ้นให้แขกของโรงแรมและพนักงานลดการใช้นํ้า ปิดไฟ
และปิดอุปกรณ์ใช้พลังงานอื่นๆ พร้อมกับชวนให้เดินแทนการใช้ลิฟท์
โดยทำ�เป็นป้ายเชิญชวนให้เห็นชัดเจน
ควรติดตั้งระบบและใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่มีมาตรฐาน
ระบบแสงสว่างควรกำ�หนดไว้ให้ตํ่าที่สุดแต่เพียงพอที่จะให้ความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และ การมองเห็น โรงแรมควรผลักดัน
การใช้แสงและระบบการหมุนเวียนอากาศธรรมชาติ เท่าที่จะทำ�ได้
หน้าต่างควรเปิดออกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระบบปรับอากาศ
ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดนํ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์บังคับการ
ไหลของนํ้า ก๊อกนํ้าและฝักบัวปิดอัตโนมัติ ระบบชักโครกที่ใช้นํ้า
น้อยและมี 2 ระบบ
อุณหภูมิห้องพักไม่ควรอุ่นกว่า 20 องศาเซลเซียส หรือเย็นกว่า
อุณหภูมินอกห้อง 6 องศาเซลเซียส
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ควรจะเชื่อมต่อบัตรคีย์การ์ดให้เข้ากับอุปกรณ์ให้พลังงานในห้องพัก
เช่น ระบบและเครื่องปรับอากาศในห้องควรจะดับลงเมื่อแขกออก
จากห้องพัก
ควรมีการติดตั้งระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion detectors)
ในระบบแสงสว่าง
ประสานงานและจัดให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางด้วยกัน (carpooling)
หรือสนับสนุนให้ใช้บริการรถรับจ้างจากผู้ประกอบการ “อย่างยั่งยืน”
อาคารควรมีระบบไฟและนํ้าที่ประหยัดพลังงานและควรได้รับการบำ�รุงสมํ่าเสมอเพื่อ
ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จา่ ยระยะยาว ดังนี้
มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายในที่ดีเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
จากความร้อนจากบริเวณระเบียงและห้องพักที่ไม่มีแขกพัก
มีระบบควบคุมความร้อนความเย็นอัตโนมัติ โดยตั้งระดับตํ่าที่สุดแต่
เพียงพอที่จะให้ความรู้สึกสบาย
ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้องให้เครื่องทำ�นํ้าร้อน ท่อ และ
อุปกรณ์นํ้าประปา และควรมีการบำ�รุงรักษาเป็นประจำ�
ม่านและมู่ลี่สามารถปิดเปิดได้ด้วยมือ แทนการปิดเปิดด้วยไฟฟ้า
หรืออาจจะเชื่อมต่อกับระบบอัจฉริยะที่ควบคุมการปิดเปิดม่านและ
มู่ลี่เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม
ควรมีการติดตั้งฝาครอบฉนวนสำ�หรับสระว่ายนํ้าทั้งในร่มและกลาง
แจ้งและอ่างนํ้าร้อน เพื่อลดการใช้พลังงานและนํ้าซึ่งเป็นผลจากการ
ระเหยของน้ำ�
โรงแรมควรใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือ เครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน
(RECs)
ควรใช้นํ้าฝนและนํ้าทิง้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดภายในอาคาร
ลดการใช้นํ้าเพือ่ บำ�รุงรักษาสวน และใช้มาตรการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
แทน เช่น การปลูกต้นไม้ทนความแห้งแล้งและใช้วธิ กี ารปกคลุมหน้าดิน
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6.2.4.2 ขยะของเสีย
โรงแรมควรมีการแยกขยะของเสียที่เกิดจากการจัดงาน เช่น กระดาษ
พลาสติก โลหะ ขยะอินทรีย์ และควรมีการจัดถังขยะให้เพียง
พอ เห็นได้ชัดเจนสำ�หรับแขกในบริเวณพื้นที่สาธารณะและสำ�หรับ
พนักงานในบริเวณพื้นที่ผู้จัดงาน
ควรมีมาตรการลดการใช้กระดาษ ดังนี้ ใช้แบบฟอร์มสั้นๆ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์เวลาแขกลงทะเบียนเข้า/ออกห้องพักและการออกใบ
เสร็จแจกหนังสือพิมพ์ที่ห้องพักตามที่แขกขอเท่านั้นและไม่ใส่ในซอง
พลาสติก
ถ้ามีการพิมพ์ควรพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ
ควรซื้อสินค้า เช่น ยาสระผมและสบู่ในปริมาณมาก (bulk) และแบ่ง
ใส่ในขวดที่เติมได้ แต่ถา้ เป็นไปไม่ได้ โรงแรมควรบอกแม่บ้านไม่ไห้
เติมของใช้ ถ้าแขกยังใช้ไม่หมด ยกเว้นกรณีที่แขกใหม่เข้าพักเท่านั้น
วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำ�มาใช้ซํ้า ควรเอากลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด
ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ของที่ใช้แล้วทิ้งเลย ควรเลือกใช้ของที่สามารถนำ�มา
ใช้ใหม่ได้ และควรมีระบบนำ�มาใช้ใหม่รองรับภายในโรงแรม
สินค้าที่ทำ�จากกระดาษที่ใช้ในโรงแรมรวมถึงกระดาษจดข้อความ
กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษทำ�ความสะอาด กระดาษชำ�ระ
กระดาษเช็ดมือ และกระดาษสำ�หรับแขกที่พัก ควรทำ�มาจากวัสดุ
ที่ผา่ นการนำ�มาใช้ใหม่ในจำ�นวนสูง หรือ 100% ถ้าเป็นไปได้เลือก
ใช้กระดาษที่ผลิตโดยปราศจากคลอรีน (TCF หรือ ECF) และควร
ได้รับการอนุมัติจากองค์กรอนุรักษ์ป่า (forest conservation
organization)
ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์ แต่ถ้าจำ�เป็น บรรจุภัณฑ์ควร
ทำ�มาจากวัสดุที่นำ�มาใช้ใหม่ได้
ไม่ควรมีสาร PVC ในบรรจุภัณฑ์
ถ้าไม่มีระบบการจัดเก็บขยะอินทรีย์ ควรมีการแยกเก็บขยะอินทรีย์
เพื่อนำ�ไปหมักอินทรีย์ และ/หรือ ส่งให้เกษตรกรทำ�เป็นอาหารสัตว์
โรงแรมควรนำ�วัสดุที่ใช้ในการจัดงานกลับมาใช้หรือบริจาคเพื่อการ
กุศล เช่น ผ้าปูโต๊ะที่ใช้แล้ว อาหารที่สามารถนำ�ไปบริจาคได้
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6.3 การจัดเลี้ยง
หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในบางพื้นที่ อาจจะไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะใส่ของเหลวปริมาณมาก
และแบ่งใช้ (bulk dispenser) รวมทั้งภาชนะที่นำ�กลับมาใช้ได้ (reusable container) สำ�หรับ
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในกรณีนี้โรงแรมต้องสื่อสารกับแขกเพื่อสร้างความเข้าใจใน
มาตรการดังกล่าว ถ้าเป็นไปได้ องค์กรที่ให้บริการด้านอาหาร (food service organisation)
ควรทำ�งานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อหาทางออกกับปัญหาเหล่านี้

ภาพรวม		
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

การบริหารจัดการและการจัดเตรียมพื้นที่		
อาหารและเครื่องดื่ม		
วัสดุและบรรจุภัณฑ์		
การกำ�จัดขยะของเสีย

6.3.1 การบริหารจัดการและการจัดเตรียม

ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

เผยแพร่ข้อมูลอย่างยั่งยืนของรายการอาหารเพื่อสร้างการรับรู้ถึงที่มาของ
อาหารและการกำ�จัดอาหาร
บริษัทจัดเลี้ยงควรเป็นบริษัทท้องถิ่น มีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อม
แผนปฏิบัติการหรือพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำ�นี้
สนับสนุนการใช้เครื่องครัวที่ประหยัดนํ้าและพลังงาน เช่น อุปกรณ์ที่ได้รับ
ฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ENERGY STAR ได้ฉลากกลุ่ม A ประเภท
ประหยัดพลังงานและนํ้าจากสหภาพยุโรปหรือมาตรฐานระดับสากลอื่นๆ
สถานที่ประกอบการของบริษัทจัดเลี้ยงควรมีการทำ�ความสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “ที่พัก”
ควรกระตุ้นให้บริษัทจัดเลี้ยงและผู้จัดส่งอาหารและเครื่องดื่มใช้พาหนะ
มลพิษตํ่าที่มีประสิทธิภาพและเลือกเส้นทางการเดินทางขนส่งที่ทำ�ให้
ประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มั่นใจว่ามีระบบบริการอาหารและเครื่องดื่มที่อำ�นวยความสะดวกแขกที่พักทุกคน
มีการรอคิวรับอาหารที่ไม่นานนัก
ควรจัดเก้าอี้ให้เพียงพอกับจำ�นวนแขก
ต้องมั่นใจว่าได้จัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้พิการหรือคนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างครบถ้วน
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6.3.2 อาหารและเครื่องดื่ม
ควรพิจารณาถึงวัฒนธรรมหรือศาสนาทีแ่ ตกต่างกันเมือ่ เตรียมรายการอาหาร
ถ้ามีขอ้ สงสัย ควรเตรียมรายการอาหารมังสวิรตั แิ ละอาหารเจให้พร้อม
เลือกใช้นํ้าประปา เลี่ยงให้บริการนํ้าขวดในทุกกรณี มีบริการนํ้าดื่มใส่ตู้กด
และ/หรือ ขวดแก้วใหญ่ อำ�นวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานโดยติดตั้งจุด
บริการนํ้าหลายจุด (กรณีที่ประปาดื่มไม่ได้ โรงแรมควรปฏิบัติตามแนวทาง
สำ�หรับการใช้บรรจุภัณฑ์)
ลดปริมาณอาหารเนื้อและผลิตภัณฑ์จากนม และอย่างน้อยควรมีอาหาร
มังสวิรัติ 1 รายการ
ควรมั่นใจว่า อาหารมังสวิรัติและอาหารเจวางแยกจากอาหารประเภทอื่น
และมีป้ายกำ�กับอย่างชัดเจน
ถ้าโต๊ะอาหารเป็นการจัดแบบนั่งประจำ�ที่ ให้พนักงานเติมน้ำ�เมื่อแขกขอ
ให้เติมเท่านั้น
ลดปริมาณการใช้นํ้าแข็ง
ใช้อาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นและไม่ใช้อาหารแช่แข็ง รายการอาหาร
ควรจะสะท้อนผลผลิตตามฤดูกาลของท้องถิ่นนั้น
ใช้อาหารและเครื่องดื่มประเภทเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ผลิตภัณฑ์ควร
จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับภูมิภาคและสากลให้มากที่สุดเท่า
ที่จะทำ�ได้
ในบางพื้นที่ที่ไม่มีอาหารเกษตรอินทรีย์ อาหารที่ผลิตตามระบบการผลิต
แบบบูรณาการอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ควรเลือกใช้สินค้าที่ได้รับฉลาก Fair Trade เช่น กาแฟ ชา และนํ้าตาล ถึง
แม้ราคาสินค้าเหล่านี้อาจจะสูงกว่าปกติ สินค้าที่ใช้ทั้งหมดควรได้รับการ
รับรองและติดฉลาก Fair Trade ในระดับสากล (www.fairtrade.net)
หรือ ผลิตโดยบริษัทที่จดทะเบียนกับองค์กร WFTO
(World Fair Trade Organization - www.wfto.com)
ถ้าจัดจ้างบริษัทจัดเลี้ยง ควรมีการกำ�หนดอัตราส่วนของสินค้าเกษตรที่จะ
ใช้ ระหว่างสินค้าท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) และ/หรือ ฉลาก
fair trade และผลักดันให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ลงไปในรายการ
อาหารด้วย
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ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ควรซื้อจากแหล่งที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูง
(high welfare standard) และได้รับการรับรอง เช่น ไข่ไก่จากการเลี้ยงไก่
แบบปล่อย (free-range-eggs) เนื้อสัตว์ชีวภาพ (bio meat)
ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์จากทะเลและจากการเพาะสัตว์นํ้าเลี้ยง สัตว์เหล่านี้
ควรถูกจับ/ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ยั่งยืน สำ�หรับพื้นที่ที่มีการรับรอง ควรใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Marine Stewardship Council (MSC)
หรือที่เทียบเท่า องค์กร WWF ได้จัดทำ�คู่มือการซื้อ ซึ่งสามารถดูราย
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
บริจาคอาหารเหลือที่ยังรับประทานได้ กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำ�ไร เช่น
Berliner Tafel:www.tafel.de และ/หรือธนาคารอาหาร (ถ้าไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบของประเทศนั้นๆ)
หมายเหตุ:
เป็นสิ่งที่ไปไม่ได้ที่จะกำ�หนดแนวทางที่แน่นอนว่า ควรใช้อาหารท้องถิ่นแต่ไม่เป็นเกษตรอินทรีย์ หรือ
อาหารเกษตรอินทรีย์จากท้องที่อื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ระยะทาง วิธีการขนส่ง ประเภท
สินค้าและอื่นๆ แต่โดยหลักการที่ถูกต้อง พยายามใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น หรือทำ�ตามคำ�
แนะนำ�ในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ในแต่ละภูมิภาค จะมีความต่างอย่างมากในเชิงสินค้าท้องถิ่น ผลิตผลเกษตรอินทรีย์และสินค้าจากการ
ค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ฉะนั้นผู้จัดงานจึงควรสำ�รวจว่ามีสินค้าประเภทนี้หรือไม่และราคาเท่าไร
โดยสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการจัดเลี้ยงภายในพื้นที่และกำ�หนดอัตราส่วนที่เหมาะสม เช่น X%
ของผัก/ผลิตภัณฑ์นม/เนื้อสัตว์ต้องเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์
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6.3.3 วัสดุและบรรจุภัณฑ์
หลีกเลี่ยงของใช้ที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable) โดยใช้จาน มีด
ช้อน ส้อม เครื่องแก้วและผ้าปูโต๊ะที่นำ�กลับมาใช้ได้ ไม่ใช้แก้วที่ทำ�จาก
กระดาษ พลาสติก โฟม ผ้าปูโต๊ะหรือกระดาษเช็ดปากทำ�จากกระดาษ
มีดช้อนส้อมพลาสติก ผ้ารองจานที่ใช้แล้วทิ้ง รวมถึงวัสดุห่อที่ทำ�จาก
พลาสติก หรืออลูมิเนียม
หลีกเลี่ยงการใช้ขวดนํ้า หรือขวดนํ้าผลไม้ที่ใช้ได้ครั้งเดียว ถ้าจำ�เป็นต้อง
ใช้ ต้องมั่นใจว่าสามารถนำ�ขวดกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซํ้าได้
แจกขวดนํ้านำ�มาใช้ใหม่ให้ผู้เข้าร่วมงานใส่นํ้าและเติมได้
หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ของอาหารและเครื่องปรุงรสที่ใช้ได้ครั้งเดียว
เช่น นม ครีม นํ้าตาลเที่ยม เนย ซอสมะเขือเทศ นํ้าส้มสายชู มัสตาร์ด
แยม เกลือ พริกไทย ธัญชาติอาหาร (breakfast cereals) แต่ควรใส่
อาหารและเครื่องปรุงรสในภาชนะใหญ่และตักแบ่งและใช้เหยือกใส่นํ้า
บรรจุภัณฑ์ไม่ควรมีส่วนผสมของพีวีซี
สินค้าควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้หรือที่นำ�ไปใช้ซํ้า
ได้ หรือ บริษัทจัดเลี้ยงควรนำ�บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดกลับไปพร้อมกับรับรอง
ว่าจะนำ�ไปใช้ซํ้าหรือนำ�กลับไปใช้ใหม่
ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ของที่ใช้แล้วครั้งเดียวทิ้ง ควรมั่นใจว่าของนั้นมีส่วน
ประกอบของวัสดุที่นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้หรือวัสดุที่ทำ�มาจากพืช
ถ้ามีบริการย่อยสลาย ควรเลือกใช้วัสดุย่อยสลายได้สำ�หรับของที่ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง
หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษ ควรแทนด้วยกระดานดำ�/ชอล์ค หรือจอดิจิตอล
ถ้าจำ�เป็นต้องใช้กระดาษ พยายามใช้หมึกที่ส่วนผสมหลักทำ�จากพืช
ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ในการจัดเลี้ยง ทำ�มาจากวัสดุที่มีองค์ประกอบ
ของวัสดุที่ผ่านการนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ในจำ�นวนสูง หรือ 100% ถ้า
เป็นไปได้ เลือกใช้กระดาษที่ผลิตโดยปราศจากคลอรีน(TCF หรือ ECF)
และควรได้รับการอนุมัติจากองค์กรอนุรักษ์ป่า (forest conservation
organization)
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ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

สำ�หรับการเที่ยวทางเรือหรือสำ�หรับงานที่ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะที่
เปราะบางแตกหักได้ ผู้จัดงานอาจจะใช้ภาชนะอะคริลิคที่นำ�กลับมา
สำ�หรับใช้ได้

6.3.4 การกำ�จัดขยะของเสีย

ใช่/ไม่ใช่ ความเห็น

ควรแจ้งจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานที่แน่นอนให้ผู้บริการจัดเลี้ยงและประเมิน
ปริมาณอาหารที่จำ�เป็นต้องสั่งในงานเพื่อไม่ให้อาหารเหลือและเป็นขยะ
จัดถังขยะแยกประเภทให้มากพอและตั้งตามจุดที่เห็นได้ชัด พร้อมมีป้าย
คำ�แนะนำ�ที่ชัดเจนโดยเฉพาะในครัวและบริเวณรับประทานอาหาร
ควรเก็บและแยกประเภทขยะที่เกิดจากการจัดเลี้ยง เช่น กระดาษ
พลาสติก โลหะ เกษตรอินทรีย์
มั่นใจว่าของที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติและที่นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ได้
ถูกแยกเก็บเพื่อให้กระบวนการนำ�กลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ถ้าจ้างบริษัทจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ควรให้บริษัทจัดเลี้ยงรับผิดชอบการ
เก็บและทิ้งขยะที่เกิดจาการจัดงานด้วย
กรณีที่ไม่มีการเก็บแยกระหว่างขยะและขยะนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ควรพยายามลดปริมาณขยะให้มีน้อยที่สุด (ดูหัวข้อข้างบน)
ควรมั่นใจว่าทำ�ให้เกิดปริมาณนํ้าทิ้งที่น้อยที่สุด (run-off water)
น้อยที่สุดและได้นำ�นํ้าเอากลับมาใช้หรือกำ�จัดทิ้งอย่างยั่งยืน
เก็บนํ้ามันและไขมันแล้วนำ�ไปทำ�เชื้อเพลิง และ/หรือ มอบให้กับ
ผู้ที่ต้องการ
ในสถานที่บางแห่ง เช่น บริเวณสำ�นักงานของสหประชาชาติที่มีพื้นที่กว้าง
ขวาง ควรมีระบบการย่อยสลายขยะภายในหน่วยงาน
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6.4 การสื่อสารและวัสดุสำ�หรับการจัดงาน
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/ไม่ ใช่

ความเห็น

ส่งอีเมล์เกี่ยวกับ “พฤติกรรมที่ยั่งยืน (sustainable behaviour)” ให้ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อแนะนำ�สิ่งที่
ควรทำ�ก่อนประชุมและในระหว่างการประชุม คำ�แนะนำ�ที่ยั่งยืนซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่พักของ
ผู้เข้าร่วมงาน
ช่วงก่อนวันงาน ถามผู้เข้าร่วมงานว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการเดิน
ทางเป็นพิเศษหรือไม่
ควรลดการใช้กระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ควรใช้วิธีอีเมล์เมื่อต้อง
สื่อสารกับผู้เข้าร่วมงาน
ใช้ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียน
ส่งแบบฟอร์มและรูปทางอีเมล์หรือผ่านบริการบนเว็บ (web service)
กระตุ้นผู้เข้าร่วมงานให้ชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทาง
ยกเว้นผู้จัดงานได้วางแผนจะรับผิดชอบให้ (ดูหัวข้อ 4 การชดเชย
คาร์บอนจากงานที่ยั่งยืน)
ให้ข้อมูลของเว็บไซต์ของระบบขนส่งสาธารณะ และถ้าเป็นไปได้ให้ข้อมูล
ตามเวลาจริงขณะนั้น (real time)
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสื่อสารกันเองได้ เพื่อจัดการ
การเดินทางร่วมกัน ทางรถยนต์ รถบัส และ/หรือ รถรับจ้างสาธารณะ
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แจ้งวิธีการเดินทางมางานแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยเรียงลำ�ดับตามผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากน้อยไปมาก
รถไฟ พาหนะที่ใช้เดินทางร่วมกันแบบไฮบริด/ไฟฟ้า รถบัส หรือรถเก๋ง
(ถ้าไม่ได้เดินทางร่วมกัน แนะนำ�ให้ใช้รถคันเล็ก) เที่ยวบินชั้นประหยัด
บินตรงถึงจุดหมายปลายทาง
พิมพ์เอกสารเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้นก่อนเดินทาง
ระหว่างการประชุม ใช้ปากกาและกระดาษที่เอาติดตัวไป
ใช้วิธีเดินเท้า ขี่จักรยาน หรือเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เลือกพักในโรงแรมที่มีการบริหารจัดการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปิดไฟ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศหรือ เครื่องทำ�ความร้อน เมื่อออก
จากห้องและจะไม่ใช้ห้องทั้งวัน
เลือกที่จะประหยัดพลังงานโดยขอให้โรงแรมไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและ
ผ้าขนหนูทุกวัน (และมั่นใจว่าโรงแรมทำ�ตามคำ�ขอ) หากทางโรงแรม
ไม่มีบริการยั่งยืนแบบนี้ ควรจะคุยกับผู้จัดการโรงแรมและแจ้งถึงความ
ต้องการ
การนำ�ขยะกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวด กระป๋อง กระดาษ เป็นต้น
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ควรมั่นใจว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามเพื่อความยั่งยืนนี้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งช่วงงานและภายหลังงานสิ้นสุดแล้ว
ควรมีแคมเปญการตลาดและส่งเสริมการจัดงานออนไลน์ เพื่อเผยแพร่
การดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนของงาน

6.4.2 วัสดุและสิ่งพิมพ์ของงาน
พิมพ์เฉพาะเอกสารที่จำ�เป็น ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอีเมล์ก่อนงานเริ่ม
(ดูข้อความข้างบน) และเตรียมเอกสารจำ�นวนไม่มากไว้ที่โต๊ะลงทะเบียน
หรือมีบริการพิมพ์/ทำ�สำ�เนาที่สถานที่จัดงาน ตามที่ผู้เข้าร่วมงานขอ
เท่านั้น
กระดาษที่ใช้สำ�หรับทำ�สิ่งพิมพ์ส่งเสริมการจัดงาน โปรแกรมการประชุม
ป้าย เป็นต้น ควรจะเป็นกระดาษนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ที่ผลิตจาก
เยื่อกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้ว(post-consumer waste) อย่างน้อย
65 % ทำ�มาจากวัสดุที่มีองค์ประกอบของวัสดุที่ผา่ นการนำ�กลับมาใช้
ใหม่ในจำ�นวนสูง หรือ 100% ถ้าเป็นไปได้เลือกใช้กระดาษที่ผลิตโดย
ปราศจากคลอรีน (TCF หรือ ECF) หลีกเลี่ยงสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยกระดาษ
เงา (glossy) และมีสีสัน ถ้าไม่มีกระดาษนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ควร
ใช้กระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วมากที่สุด
หรือกระดาษที่ผลิตจากป่าที่ถูกตัดอย่างถูกกฎหมายและแบบยั่งยืนหาก
เป็นไปได้
ควรเตือนให้ผู้เข้าประชุมเก็บรักษาเอกสารการประชุมจนจบการประชุม
และควรขอให้ผู้เข้าประชุมเซ็นรับเอกสาร
เอกสารการประชุมทุกชิ้นควรบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีหรือยูเอสบี เพื่อหลีก
เลี่ยงการพิมพ์ หรือจัดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เฉพาะผู้เข้าประชุมเพื่อผู้
เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมจากเว็บไซต์งานประชุม
ได้ด้วยตนเอง
พิมพ์เอกสารให้มากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ในพื้นที่ที่จัดงานแทนการส่งมาจาก
สำ�นักงานใหญ่
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ใช่/ไม่ ใช่

ความเห็น

กระเป๋า/ซอง ป้ายโฆษณา ของที่ระลึก และรายการสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ใน
งาน ควรผลิตในพื้นที่โดยใช้วัสดุที่ทำ�จากพืชที่ถูกตัดตามแนวทางที่ยั่งยืน
หรือวัสดุใช้ซ้ำ�และควรนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ หลีกเลี่ยงการใช้พีวีซีและ
สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสารเคมีอันตราย
ควรสั่งทำ�ป้ายโฆษณา เช่น ป้ายแบนเนอร์ โปสเตอร์ ป้ายชื่องาน โดย
แสดงแค่ชื่องานแต่ไม่ใส่วันที่ และชื่อเฉพาะอื่นๆ เพื่อจะได้นำ�เอากลับมา
ใช้ในงานครั้งต่อไป
จัดปากกาให้ผู้เข้าประชุมเฉพาะรายที่ขอเท่านั้น ปากกาที่ใช้ในงานควร
ผลิตจากวัสดุนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้และเติมหมึกได้ ควรบอกผู้เข้าประชุม
ล่วงหน้าให้เตรียมปากกาและกระดาษมาเอง
หลีกเลี่ยงการใช้พีวีซีหรือป้ายที่ติดด้วยเทปกาว รวมถึงป้ายที่ทำ�จากโฟม
โดยควรเปลี่ยนมาเป็นกระดาษ หรือใช้ระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาว่า มีความจำ�เป็นต้องแจกของที่ระลึกหรือไม่ อาจจะเปลี่ยน
จากการแจกของที่ระลึกเป็นการบริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมและ
ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานรับรู้ถีงองค์การการกุศลที่พวกเขามีส่วนร่วม
บริจาค
ถ้าเลือกที่จะแจกของที่ระลึกในงาน ควรเลือกซื้อของแจกที่มีประโยชน์
เช่น แก้วเดินทาง (travel mug) ขวดน้ำ�อลูมิเนียม ยูเอสบีและของอื่นๆ
ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำ�ไปใช้อีกได้ ลองพิจารณาของที่ระลึกที่สื่อถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ต้นไม้ที่มีชื่อผู้เข้าประชุม
หรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถ้าของที่ระลึกเป็นประเภทอาหาร ควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้
หัวข้อ “การจัดเลี้ยง”

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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ใช้กระดานที่ลบข้อความได้และสามารถนำ�กลับมาใช้อีกได้หรือกระดาน
ดำ� แทนการใช้กระดาษฟลิบชาร์ทและต้องใช้ปากกามาร์คเกอร์ปลอดสาร
พิษ (non-toxic)
บริจาควัสดุที่ไม่สามารถนำ�กลับมาใช้ได้อีกในการประชุมครั้งต่อไป ให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่น
ควรนำ�บัตรประจำ�ตัวผู้เข้าประชุมกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ�อีก โดยจัดพื้นที่
ส่วนหนึ่งให้ผู้เข้าร่วมงานคืนบัตรและอื่นๆที่สามารถนำ�กลับมาใช้ได้อีก
สำ�หรับงานพิมพ์ ควรเลือกโรงพิมพ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้
สารเคมีที่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและมีการดำ�เนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

6.4.3 การเข้าติดตั้ง การบริหารงาน และ การรื้อถอน

ใช่/ไม่ ใช่

ความเห็น

ช่วงเปิดงานวันแรก เช่น ระหว่างพิธีเปิดงาน ควรแจ้งเตือนพนักงานและผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามกฎ
ที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตามมาตรการต่อไปนี้
• ใช้แสงสว่างธรรมชาติ วางแผนให้สำ�นักงานของผู้จัดงานได้ประโยชน์
จากแสงสว่างธรรมชาติมากที่สุดเช่น ห้องทำ�งานอยู่ใกล้หน้าต่างหรือ
จัดมุมกาแฟให้รับแสงธรรมชาติ เป็นต้น
• ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดปลั้กพ่วง เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• พยายามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น ใช้แล็ปท็อปแทนการ
ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
• พิมพ์และทำ�สำ�เนาหน้าหลังโดยจัดขนาดตัวหนังสือให้เล็กที่สุดที่
สามารถอ่านเห็นและถ่ายสำ�เนาสีให้น้อยที่สุด เมื่อออกแบบภาพ
ลักษณ์ของงาน พยายามเลือกสีที่ดูไม่แตกต่างเมื่อต้องพิมพ์ขาวดำ�และ
ควรใช้สีอ่อน แทนที่จะใช้สีเข้ม
• มีการเก็บกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว เพื่อนำ�อีกด้านไปใช้พิมพ์และ
จดข้อความ
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• ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงาน
• ในสำ�นักงานของผู้จัดงานควรเก็บขยะแยกตามประเภทและใส่ในถัง
ขยะแยกที่จัดไว้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ ขยะอินทรีย์ รวมถึงมี
การแยกกล่องใส่หมึกพิมพ์และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
ต้องมั่นใจว่าคำ�แนะนำ�เพื่อความยั่งยืนสำ�หรับผู้เข้าร่วมงานเช่นป้ายนำ�
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อยู่ในจุดที่เห็นได้ชัด เนื้อหาชัดเจน ผู้เข้าร่วม
งานทุกชนชาติเข้าใจ การใช้สัญลักษณ์รูปภาพจะสามารถสื่อความหมาย
และเป็นที่เข้าใจในระดับสากล
ลดขยะจากการใช้กระดาษที่จุดลงทะเบียน ใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนที่สั้น
และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (ดูหัวข้อ”การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานและการ
ลงทะเบียน)
ต้องมั่นใจว่ามีปริมาณถังขยะแยกมากพอและตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด มีปา้ ย
และคำ�แนะนำ�การแยกขยะชัดเจนทั้งในพื้นที่สาธารณะสำ�หรับผู้เข้าร่วม
งานและบริเวณสำ�นักงานของพนักงาน
ปรับเวลาเปิดปิดงานให้เหมาะสมตามตารางการเดินรถเพื่อสภาพ
แวดล้อมและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
ในสำ�นักงานผู้จัดงาน ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครี่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่ได้รับการรับรองและมีสัญลักษณ์ ENERGY
STAR® หร้อมกับมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
ใช้อุปกรณ์การตกแต่งให้น้อยที่สุดและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ยั่งยืน เช่น ไม่
ควรใช้ดอกไม้ในการตกแต่ง แต่ควรใช้ต้นไม้ทั้งต้น สำ�หรับงานที่จัด
มากกว่า 1 วัน ควรเลือกต้นไม้ที่เข้ากับสภาวะท้องถิ่นได้ เลือกเที่ยนที่ทำ�
จากถั่วเหลืองแทนเที่ยนขี้ผี้ง หลีกเลี่ยงการตกแต่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ
การทารุณสัตว์หรือใช้พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ขนสัตว์
ดอกไม้หายาก
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อุณหภูมิห้องประชุมควรจะปรับให้เข้ากับสภาวะอากาศท้องถิ่นขณะนั้น
อุณหภูมิในห้องไม่ควรเย็นกว่าอุณหภูมินอกห้อง 6 องศาเซลเซียส หรือ
ร้อนเกิน 20 องศาเซลเซียส
ตั้งป้าย เช่น บริเวณพื้นที่แสดงสินค้ เพื่อสื่อสารการงานที่ยั่งยืนให้ผู้เข้า
ร่วมประชุมได้รับทราบ พร้อมกับเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทางเว็บไซต์และ
ระหว่างพิธีเปิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในความยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ถ้าเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับสำ�หรับพื้นที่ที่จัดงาน ใช้การแปลภาษา
นอกสถานที่ (remote translation) นั่นคือ ผู้แปลไม่จำ�เป็นต้องเดินทาง
มาที่สถานที่จัดงาน
ใช้ระบบการทำ�งานแบบพกพา (portable office approach) ที่ผู้จัด
งานสามารถเปิดไฟล์เอกสารจากเครือข่ายเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ด้วยวิธีการ
จัดการเช่นนี้ จะช่วยลดจำ�นวนเอกสารที่พนักงานต้องพิมพ์และนำ�ติดตัว
ไปด้วยได้อย่างมหาศาล

6.4.3.1 ปัจจัยด้านสังคม
คำ�นึงถึงความหลากหลายความแตกต่างโดยสะท้อนให้เห็นในเนื้อหาการ
ประชุมที่หลากหลายมีเจ้าภาพวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายจาก
นานาประเทศ
พยายามเต็มที่ให้งานเป็นตามเวลาที่กำ�หนดและมีการพักระหว่างการ
ประชุมเป็นระยะๆตลอดการประชุม
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยถ้ามีผู้พิการเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก
มั่นใจได้ว่าการว่าจ้างพนักงานเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น
โอกาสที่เท่าเที่ยม และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมรวมถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
จัดสวัสดิการที่ดีให้ผู้เข้าประชุมโดยลดการเดินทางให้เหลือน้อยที่สุด จัด
ผลไม้และน้ำ�ให้มากพอและใช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติมากที่สุด
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในท้องถิ่นให้ผู้เข้า
ประชุม ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและเป็นการให้ความรู้กับ
ผู้เข้าประชุม
จัดพื้นที่ให้ผู้เข้าประชุมได้ผ่อนคลายระหว่างวัน โดยเฉพาะผู้เข้าประชุม
ที่พักโรงแรมที่ไกลจากสถานที่จัดงาน
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ใช่/ไม่ ใช่

ความเห็น

6.5 การเดินทางในพื้นที่
ภาพรวม
ตามข้อแนะนำ�ด้านล่างนี้ ผู้จัดงานควรคำ�นึงว่า หัวข้อต่อไปนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้แก่
คุณภาพและการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะ การใช้มาตรฐานระดับสากลสำ�หรับพาหนะประหยัด
พลังงานและมีมลพิษต่ำ� รวมถึงระดับความปลอดภัยเมื่อต้องเดินเท้าหรือขี่จักรยาน
• 6.5.1 ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานาน
• 6.5.2 สินค้าและบริการ

6.5.1 ผู้เข้าร่วมงานและพนักงาน

ใช่/ไม่ ใช่ ความเห็น

ก่อนวันงาน ควรให้คำ�แนะนำ�ในการเดินทางและแผนที่ที่ชัดเจนกับผู้เข้า
ร่วมงาน และใส่ข้อมูลนี้ในชุดเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและ
วางในสถานที่จัดงาน ควรให้คำ�แนะนำ�และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งสาธารณะที่สะดวก และ/หรือ ระยะทางการเดินทางไปกลับเช่น
จากสถานีรถไฟ สนามบิน ไปสถานที่จัดงาน โรงแรมและใจกลางเมือง
ในการเลือกสถานที่จัดงานและโรงแรม ควรคำ�นึงว่าอยู่ใกล้สถานีรถขนส่ง
สาธารณะหรือไม่ ปัจจัยนี้มีผลกระทบที่สำ�คัญต่อระบบคมนาคมในพื้นที่
(ดูหัวข้อ “สถานที่” และ “ที่พัก”)
อภินันทนาการบัตรเดินทางขนส่งสาธารณะให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยสามารถ
ใส่ไว้ที่ด้านหลังของบัตรเข้างาน) หรือถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะอภินันทนาการ
อย่างน้อยควรเตรียมบัตรส่วนลดการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ให้ผู้เข้างาน โดยเฉพาะงานที่จัดเป็นเวลาหลายวัน
ถ้าไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ควรจะมีรถรับส่งหรือรถใช้เดินทางร่วมกัน
ระหว่างโรงแรม สถานที่จัดงาน และ/หรือจุดเดินทางมาถึง (point of
arrival ) และจุดเดินทางกลับ (point of departure) เช่น สถานีรถไฟ
สนามบิน
หากไม่สามารถจัดให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางร่วมกันได้ ควรขอให้โรงแรมจัด
รถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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กรณีที่ต้องการใช้รถโดยสารรับจ้าง ควรส่งเสริมผู้ประกอบการรถโดยสาร
รับจ้าง “อย่างยั่งยืน” หรือสนับสนุนให้ใช้บริการขนส่งโดยรถจักรยาน
(cycle cab) หากมีบริการนี้ในพื้นที่ท้องถิ่น
ถ้าจำ�เป็นต้องจ้างบริษัทเช่ารถ ให้เลือกบริษัทที่ใช้รถไฮบริด รถไฟฟ้า
หรือใช้เชื้อเพลิงทางเลือกและมีวิธีการขับรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มั่นใจว่าที่จอดรถของงานไม่ทำ�ลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
จัดเส้นทางเดินเท้าที่ปลอดภัยพร้อมแผนที่ระหว่างโรงแรมและสถานที่จัด
งานและแจกแผนที่กับผู้เข้าร่วมงาน
จัดเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยหรืออาสาสมัครในพื้นที่เพื่อร่วมเดินเท้าหรือนั่งรถไป
พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานจากโรงแรม/สถานีไปสถานที่จัดงาน

6.5.2 สินค้าและบริการ
หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุจากนอกพื้นที่ไปสถานที่จัดงาน สำ�หรับของที่หา
ซื้อได้จากพื้นที่จัดงาน
สำ�หรับวัสดุที่จำ�เป็นต้องขนส่ง ให้เลือกบริษัทขนส่งที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
พิจารณาการใช้รถบรรทุกร่วมกัน เช่น แทนที่จะใช้รถบรรทุก 10 คัน
ขนส่งแยกจำ�นวน 10 เที่ยว ควรจะบรรทุกของส่งร่วมกัน หรือใช้ที่เก็บ
สินค้าร่วมกัน
6.6 งานแสดงสินค้า
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ใช่/ไม่ ใข่ ความเห็น

คำ�แนะนำ�

ใช่/ไม่ ใข่ ความเห็น

เลือกจัดงานในอาคารที่มีอยู่แล้ว หลีกเลี่ยงการสร้างปะรำ�หรือเต๊นท์
แต่ถา้ จำ�เป็น ขอให้สำ�รวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะดำ�เนินการ
สร้าง เช่นใช้หลักเกณฑ์การประเมินตาม Environmental Impact
Assessment (EIA)
นำ�ป้ายประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ในการแสดงสินค้าและนิทรรศการที่
ใช้ได้กลับมาใช้อีก โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงสถานที่และปีที่จัดงาน เพื่อสามารถ
นำ�ไปใช้ในงานต่อไปอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดงานจึงควรใช้
สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่รู้จักทั่วโลกแทนการใช้ตัวอักษร
หลีกเลี่ยงการปูพรมหรือแผ่นปูพื้น ถ้าจำ�เป็นต้องปูพรมไม่ควรใช้แผ่นปู
พื้นพลาสติกแต่ใช้วัสดุอื่นแทนเช่นพรมเส้นใยมะพร้าว เส้นใยเซลลูโลส
หรือแผ่นปูพื้นที่ทำ�มาจากพีวีซีที่ผ่านการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�หรือการนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ เลือกใช้พรมที่มีส่วนผสมหลักเป็นเส้นใยพลาสติกที่ผ่านการใช้
มาแล้วเป็นจำ�นวนสูงและที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ต้องเก็บแยกขยะของเสีย เช่น แยกกระดาษ พลาสติก โลหะ ขยะ
อินทรีย์
จำ�กัดปริมาณวัสดุที่ผู้แสดงสินค้าสามารถนำ�มานำ�กลับมาใช้ได้ คิดค่าใช้
จ่ายผู้แสดงสินค้าตามปริมาณขยะที่ไม่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้หรือนำ�
กลับมาใช้ได้หรือขอให้เขานำ�กลับไปด้วย
ลองจัดการประกวดหรือมีส่วนลดให้ผู้แสดงสินค้าที่ออกแบบคูหาแบบ
ยั่งยืนที่สุด
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ควรมีหลักเกณฑ์การร่วมงานแสดงสินค้าสำ�หรับผู้แสดงสินค้า ดังนี้
ลดการใช้สิ่งตกแต่ง พรม ชั้นวางและวัสดุที่ต้องทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด
เช่าเฟอร์นิเจอร์แทนการซื้อ
มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เช่น ใช้เก้าอี้พับได้ (เพื่อความสะดวกใน
การขนส่ง) และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์และนำ�กลับมาใช้ได้อีก
สำ�หรับการสร้างคูหา ควรใช้ส่วนต่อ (joint) ที่แยกได้หรือใช้ได้สองด้าน
ใช้ชนิดคลิป (clip type) ไม่ใช้การติดด้วยกาว
ลดการตกแต่ง พรมและวัสดุสิ่งพิมพ์ และสิ่งเหล่านี้ควรทำ�มาจากวัสดุที่
สามรถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้ และ/หรือ สามารถนำ�กลับมาใช้ได้อีกในงาน
ครั้งต่อไป
ลดการใช้แสงสว่างและพลังงานประเภทอื่นที่คูหาแสดงสินค้า
ใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ทำ�มาจากเยื่อกระดาษนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ (100%
ถ้าเป็นไปได้) (Page 76 เรื่อง Chlorine-free)
จำ�กัดจำ�นวนสิ่งพิมพ์และเอกสารแจก มีกระดาษให้ลงชื่อแทนการขอ
นามบัตรจากผู้เข้าร่วมงาน หรือใส่ไฟล์สิ่งพิมพ์ในยูเอสบีของผู้เข้าร่วมงาน
แจกของที่ระลึกซึ่งผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าฝ้าย
อินทรีย์ไม่กัดสี หรือวัสดุที่สามารถนำ�กลับมาใช้ได้อีก หลีกเลี่ยงพีวีซี
พยายามตามเก็บและนำ�สิ่งพิมพ์ที่ผู้เข้าร่วมงานทิ้ง กลับมาใช้ใหม่
หลีกเลี่ยงการส่งของทางเครื่องบิน ถ้าไม่จำ�เป็น
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างคูหามาตรฐาน วัสดุที่ใช้ควร
เป็นไม้ที่ถูกกฎหมายและถูกตัดตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำ�
กลับมาใช้ใหม่ได้
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6.7 การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
			 ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำ�แนะนำ�

ใช่/ไม่ ใช่ ความเห็น

กำ�หนดผู้ที่เกี่ยวข้องหลักและชี้แจงถึงการจัดงานรวมถึงมาตรการที่ยั่งยืน
ที่จะนำ�มาปฏิบัติ
วางแผนแคมเปญสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่กลยุทธ์การสื่อสารที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติการและ
รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการดำ�เนินงาน นับแต่ การเตรียมงานโดย
ใช้ช่องทางทางเว็บไซต์ อีเมล์ เอกสารของงานและพวกเขาสามารถจะมี
ส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง
ขอคำ�ปรึกษาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของที่ดินที่อยู่
ละแวกเดียวกับสถานที่จัดงาน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานให้บริการ
ฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมเช่น เสียงและขยะ
ใช้บริษัทให้บริการในพื้นที่เช่นบริการจัดเลี้ยง
จัดทำ�คู่มือ/เอกสาร “ผู้เข้าร่วมงานที่ยั่งยืน (sustainable participant)”
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และใส่ไว้ในเอกสารการประชุมด้วย
ตั้งแต่ก่อนการจัดงาน วันงานและหลังงานจบ ควรดึงสื่อมวลชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและต้องมั่นใจว่าสื่อมวลชนได้รับรู้ถึงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
เลือกศิลปินท้องถิ่นมาแสดงในงานและเชิญคนพื้นที่มาร่วมงาน
เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเพื่อสร้าง
การรับรู้และความร่วมมือ เช่น มีวิธีการประกาศเกียรติคุณพันธมิตร ผู้
สนับสนุนหรือผู้เข้าร่วมงานที่มีส่วนในการสร้างความยั่งยืน เช่น มีการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ
จัดการอบรมให้พนักงานและผู้ให้บริการ
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การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
1. ประโยชน์
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
• ลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
• เพิ่มการประหยัดพลังงานในอาคาร ห้องประชุม และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การลด/การบริหารขยะของเสีย เช่น อาหาร บรรจุภัณฑ์ การให้ความรู้ผ่านการอบรม
• การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น พาหนะลดมลพิษ พลังงานหมุนเวียน
• อุปกรณ์ประหยัดนํ้า
• ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดย
• การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจระดับภูมิภาค เช่น การจัดเลี้ยง การทำ�ความสะอาด
		 แหล่งพลังงาน
• กำ�จัดสภาวะว่างงาน (การบูรณาการทางสังคม) สัญญาว่าจ้างที่ไม่ต้องเสนอราคา
		 (reserved contract)
• สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
		 ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) การค้าอย่างเป็นธรรม (Fait Trade)
• ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานรวมถึงแรงงานในห่วงลูกโซ่อุปทาน อ้างถึงอนุสัญญา
• หลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (core ILO conventions)
• บรรลุถึงเป้าหมายการประหยัดงบประมาณ โดย
• ลดการใช้น้ำ�และพลังงาน ตามที่ระบุข้างต้น
• มีพนักงานที่ผ่านการอบรม มีประสบการณ์
• มีทางออก/วิธีแก้ปัญหา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น มีการเพิ่มอาหารมังสวิรัติในการจัดเลี้ยง
		 การใช้รถ/รถบรรทุกร่วมกัน

90

ภาคผนวก

2. การประกวดราคาการจัดงานที่ยั่งยืน
• คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดซื้อที่ยั่งยืน Sustainable Procurement (SP) การผนวกแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมเข้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อมีการเรียก ประกวดราคาการจัดงานขนาดใหญ่ ควรมีการบอก
ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกและกำ�หนดว่าต้องการจัดการที่ยั่งยืน หลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆต้องเกี่ยวข้อง
และเกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน และเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ สามารถแบ่งซื้อแบ่งจ้างการประกวด
ราคาและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลายครั้งตามประเภทของบริการและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แต่ต้องรักษา
ข้อกำ�หนดของ “การจัดงานที่ยั่งยืน” ไว้
ตัวอย่างของข้อกำ�หนด
• กำ�หนดเปอร์เซ็นต์ขน้ั ต่�ำ เช่น อย่างน้อย 50% และ/หรือ ให้คะแนนจากการใช้ ผลไม้ และผัก อาหาร
ทีเ่ ป็นผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วอย่างยัง่ ยืน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทีม่ าจากการประเมินทีย่ ง่ั ยืน หรือ
ทรัพยากรตามฤดูกาลและผลิตตามเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อกำ�หนดทางเทคนิค/เกณฑ์การตัดสินผูช้ นะ
• ลดขยะอาหาร และ/หรือ ขยะจากบรรจุภัณฑ์ ใส่อาหารให้เหลือน้อยที่สุด ข้อกำ�หนดว่าด้วยการ
ปฎิบัติงานตามสัญญา
• ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงต้องระบุประสบการณ์ที่เคยบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะ
สม เช่น การอบรมพนักงาน หรือการบริจาคอาหารเหลือ หลักเกณฑ์การเลือกผู้ให้บริการ
• กระดาษ ที่ใช้ทำ�มาจากเยื่อกระดาษที่ผ่านการรีไซเคิล 100% หรือมาจากป่าที่ถูกตัดอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและที่ยั่งยืน
• อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกชิ้น หรือบางชิ้น เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค
จอเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ได้มาตรฐาน Energy Star ในด้านประหยัดพลังงาน ดูรายละเอียดที่
www.energystar.org (ข้อกำ�หนดทางเทคนิค)
• อุปกรณ์ทำ�ความสะอาดทุกชิ้นได้รับการยอมรับหรือได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานที่เทียบเท่า
กันว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปราศจากสารพิษหรือสารอันตราย (ข้อกำ�หนดทางเทคนิค)
• กระแสไฟ หรือกระแสไฟบางส่วน จะต้องผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและมีการขอใบรับ
รอง Renewable Energy Certificates กำ�กับด้วย (ข้อกำ�หนดทางเทคนิค)
• มีการให้คะแนนเพิ่มกับสถานที่จัดงานที่มีการ จัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน เช่นการบันทึกและ
ตรวจสอบแบบแผนการใช้งาน (หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ)

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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ขอให้ใช้โครงร่าง (Template) ต่อไปนี้ ในการทำ�รายงานความยั่งยืนของงานที่จัด ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้ สัมพันธ์
กับโครงร่างของ GRI Level 3 ที่ GMIC ได้ออกแบบไว้และอ้างอิงจาก Global Reporting Initiative
(GRI) Event Organizers Sector Supplement ผู้จัดงานควรใส่ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตรว
จสอบว่าได้ทำ�งานตามหลักเกณฑ์ที่ยั่งยืน 8 ประการ (ดูบทที่ 1) เติมข้อความให้ได้ใจความ พอสังเขปและ
ใช้เป็นรายงานการจัดงานที่ยั่งยืน

โครงร่างสำ�หรับการทำ�รายงานที่ยั่งยืน
(Sustainable Events Guide Reporting Template)
1. มีความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประชุม และถ้าเลี่ยงไม่ได้
ควรส่งเสริมการชดเชยคาร์บอน
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยน้ำ�หนัก สอดคล้องกับ EN16
• การปล่อยก๊าซเรียนกระจกทางอ้อม โดยน้ำ�หนัก สอดคล้องกับ EN17
• ความคิดริเริ่มและการดำ�เนินงานในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลที่ได้ สอดคล้องกับ EN18
• วิธีการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมงาน คิดเป็นเปอร์เซนต์ของการเดินทางทั้งหมด
			และความริเริ่มในการกระตุ้นการใช้การเดินทางทางเลือก สอดคล้องกับ EO 2
2. มีกระบวนการทำ�งานที่ช่วยลดการบริโภคนํ้า พลังงาน วัสดุ และทรัพยากรอื่นๆ
• การใช้พลังงานพังฟังจากแหล่งพลังงานปฐมภูมิ สอดคล้องกับ EN3
• การใช้พลังงานทางอ้อมจากแหล่งพลังงาน ปฐมภูมิ สอดคล้องกับ EN4
• การสูบนํ้าใช้แบ่งตามแหล่งพลังงาน การอนุรักษ์และความสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการใช้นํ้าและ
		 ผลที่ได้รับ สอดคล้องกับ EN8
3. มีมาตรการลดขยะและขับเคลื่อนกระบวนการการกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และ/หรือ
นำ�ขยะมาดัดแปลงหรือทำ�ประโยชน์อย่างอื่น สอดคล้องกับ EN22
4. เมื่อต้องซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในการจัดงาน ควรคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ต่อสังคมที่เกิดจากวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้น
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• ประเภทของการดำ�เนินงานที่ยั่งยืน เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ สอดคล้อง		
		 กับ EN09
• มีจำ�นวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน/คน/ปี และ/หรือ ของอาสาสมัครแบ่งตามเพศ		
		 และตามประเภท พนักงาน/อาสาสมัคร สอดคล้องกับ LA10
5. คำ�นึงถึงหลักการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดการจัดงาน เพื่อลดการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
และเพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงความเสมอภาค และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วงานและ
พนักงานทุกคน
• ประเภทและผลกระทบจากการดำ�เนินงานที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางสังคม สอดคล้อง		
		 กับ EO5
• ผลกระทบที่สำ�คัญต่อสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการที่ผู้เข้าประชุมและผู้เข้า
		 ร่วมงาน เดินทางไปและกลับจากสถานที่จัดงาน และการดำ�เนินงานในอธิบายผลกระทบ
		 (สอดคล้องกับ EO3
• จำ�นวนและประเภทของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และเหตุการณ์สำ�คัญที่มีการแจ้ง
		 เจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับ EO7
6. มีมาตรการผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและ
ลดภาวะชะลอตัว
• มูลค่าด้านเศรษฐกิจทางตรง รวมถึงรายได้ค่าดำ�เนินงานค่าจ้างพนักงานการบริจาคและ
		 การลงทุนต่อชุมชน กำ�ไรสะสมและการชำ�ระให้ผู้ลงทุนและรัฐบาล สอดคล้องกับ EC1
• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางตรงและการสร้างมูลค่าซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
7. พยายามที่จะเพิ่มการรับรู้โดยมีการรายงานและดึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้เข้าร่วมงานเจ้าภาพท้องถิ่นผู้มีอ�ำ นาจระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ผู้สนับสนุนพรรค
ประชาสังคมองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไรนอกภาครัฐ (NGOs) ภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี		้
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนหลักการที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
• จำ�นวน ประเภท และผลกระทบของการดำ�เนินงานที่ยั่งยืน ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการ
		 รับรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
• จำ�นวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ยของ พนักงาน/คน/ปี และ/หรือ ของอาสาสมัคร แบ่งตามเพศ		
		 และตามประเภทพนักงาน/อาสาสมัคร สอดคล้องกับ LA10

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน

93

8. มีระบบรายงานที่ช่วยสื่อสาร วิเคราะห์ และประเมินผล กระบวนการความคิดริเริ่ม และผลที่ได้		
รับของการจัดงานที่ยั่งยืน
• จำ�นวนประเภทและผลกระทบจากความริเริ่ม การดำ�เนินงานและการจัดงานที่ยังยืนที่ล้วนมี		
		 วัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับ EO11
รายละเอียดเพิ่มเติมของ GRI ดูที่ www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-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-sustainabilityevents-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-greening-guide/index.htmI
• Green Event Guideline: Hosting Green Events in Durban, 2011/2012 http://www.
cop17-cmp7durban.com/downloads/Green-EventGuideline-Hosting-Green-Eventsin-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/sustainable/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 Sustainability, 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/gbigwood/shanghai-fashionshowsustainabilityreport
• COP 15 United Nations Climate Conference, Copenhagen, Event sustainability
report: http://www.e-pages.dk/visitdenmark/473/

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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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://lessconversationmoreaction.files.wordpress.com/2010/10/mcisustainability-report-for-theungc-leaders-summit-2010.pdf
• Canada Media Marketplace 2010: http://www.meetgreen.com/files/ articles/MediaMarketplace2010CaseStudy.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
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• 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-eupresidency
• 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?DocumentID=6275
• Design For All Foundation: http://www.designforall.org

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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• 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-OfGreen--Oracle-Heralds-Eco-Events; -Advances-lts-Quest-For-Zero-WasteConference/?ida=Technology&a=proc
• Oracle Herald good practice for Zero-Waste, Eco-events http://www. procurement.
travel/news.php?cid=green-eco-events-zero-wasteconference-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 transport operations: http://www.defra.gov.uk/environment/ economy/business-efficiency/reporti ng
• British Standards Institution standards: PAS (publicly available specification) 2050:
http://www.bsigroup.com/en /Standards-and-Publications/How -we-canhelp-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/suggestedoffset-criteria
• Environment Protection Authority (EPA), Australia - Ecological Footprint Event calculator: 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-anoffset.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 - Carbon 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/eventorganizers/Pages/default.aspx

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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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/ greeneventsintro.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_sustainable_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_Carbon_Footprint_Energy_EN.pdf
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ICLEI
รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ICLEI (Local Governments for Sustainability) เป็นสมาคมระหว่างประเทศแห่งรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่ง
รวมถึงองค์กรของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งตกลงกันเข้าร่วมข้อผูกพันใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ICLEI มีจำ�นวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมีสมาชิกอันประกอบ
ด้วยมหานคร เมืองหลวง เมือง ภูมิภาค และสมาคมต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 1,200 หน่วยงาน
ICLEI ให้คำ�ปรึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ แบ่ง
ปันความรู้ และสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อดำ�เนินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น หลักการพื้น
ฐานของเราคือการริเริ่มจากระดับท้องถิ่นจะนำ�ไปสู่หนทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
ในปี 2003 สมาชิกของ ICLEI ได้ลงมติให้แก้ไขพันธกิจ ข้อบังคับ และชื่อขององค์กร เพื่อสื่อถึงบทบาท
ที่กำ�ลังท้าทายรัฐบาลท้องถิ่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการริเริ่มด้านสิ่ง
แวดล้อมในท้องถิ่น (The International Council for Local Environmental Initiatives) จึงเปลี่ยน
ชื่อเป็น “รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI)
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่กว้างขึ้นในการรับมือกับประเด็นความยั่งยืน ในปีเดียวกันนี้ ICLEI ได้
เป็นผู้จัดงานรายแรกที่ดำ�เนินการเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มปฏิบัติการตามการริเริ่มการจัดงานเพื่อสิ่ง
แวดล้อม (Greening Events Initiative) โดยกระตุ้นและสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นให้ทำ�หน้าที่เป็นผู้
ร่วมจัด (co-organiser) การประชุมและงานในระดับท้องถิ่น พร้อมกับรับบทบาทเป็นเจ้าภาพสถานที่
จัดงานมหกรรมใหญ่ เป็นผู้อนุมัติการจัดงานของภาคเอกชน เป็นผู้อำ�นวยความสะดวกประสานความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่ และที่สำ�คัญที่สุด คือ เป็นต้นแบบให้กับภาคเอกชน ICLEI ได้ร่วม
มือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จัดทำ�คู่มือการจัดงานสีเขียว (Green Meeting
Guide 2009) ซึ่งได้กลายเป็นคู่มือสำ�คัญในการจัดงานสีเขียวสำ�หรับสมาชิกและพันธมิตรของ ICLEI
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานสีเขียวตามแบบ ICLEI สามารถดูได้ที่ www.iclei-europe.org/products-activities/training-events
ICLEI มีความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำ�ลังกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สหประชาชาติ ในการเป็นหนึ่ง
แรงร่วมผลักดันการจัดงานสีเขียว
นอกจากนี้ เป็นเวลากว่า 10 ปีท่ี ICLEI มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ย่ังยืน เป้าหมายเพื่อที่
จะใช้ประโยชน์จากกำ�ลังซื้อมหาศาลของภาครัฐในการช่วยขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการที่ย่ังยืน
การผนวกแง่มมุ ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมในการจัดงานของภาครัฐย่อมก่อให้เกิดผลทีแ่ ตกต่างและชัดเจน
อย่างมหาศาลต่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในประเด็นการใช้กระดาษ อาหาร และ วิธีการเดินทาง
สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมของคณะทำ�งานจัดซือ้ จัดจ้างทีย่ ง่ั ยืนที่ www.iclei-europe.org/procurement
คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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Sustainable United Nations
Sustainable United Nations (SUN) เกิดจากความริเริ่มของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP) เพื่อให้การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติและองค์การอื่นๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและพัฒนาภาพรวมของความยั่งยืน
SUN ถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังจากที่นายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องในวันสิ่ง
แวดล้อมโลก World Environment Day 2007 (วันที่ 5 มิถุนายน) ให้หน่วยงาน กองทุน และ โครงการ
ต่างๆ แห่งสหประชาชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) และแน่วแน่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (go green) การเรียกร้องของนายบัน คี มุนได้รับการตอบ
สนองในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 โดยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติ (UN Chief
Executives Board (CEBZ/2007/2, ภาคผนวก 2) ได้ลงมติยอมรับกลยุทธ์เพื่อสภาพภูมิอากาศเป็น
กลาง (UN Climate Neutral Strategy) ซึ่งองค์กรและหน่วยงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ได้ตกลงเข้า
ร่วมข้อผูกพันในการมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางของภูมิอากาศ (climate neutrality)
ในบริบทที่กล่าวมานี้ SUN ทำ�งานร่วมกับกลุ่มบริหารสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment
Management Group) หน่วยงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ทำ�หน้าที่ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กรสหประชาชาติ โดยให้คำ�แนะนำ� และพัฒนาเครื่องมือและแบบจำ�ลองของการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร SUN ทำ�งานกับทุกองค์กรและหน่วยงานภายในสหประชาชาติ
เพื่อระบุแหล่งและสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเสนอวิธีการที่จะลดการปล่อยก๊าซเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง SUN ได้สรุปขอบเขตหลักที่สามารถปรับปรุงได้ 3 เขต ดังนี้
• สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Physical assets) เช่น อาคาร อุปกรณ์ พาหนะ
• กระบวนการบริหารจัดการ (Management processes) เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเดินทาง
ระบบบริหาร
• วัฒนธรรมองค์กร (Organisational culture) เช่น พฤติกรรมประจำ�วันในสำ�นักงาน
วัฒนธรรม ”บริษัท (corporate)” การประชุมสีเขียว
SUN ดำ�เนินงานภายในกรอบการริเริ่มที่ยั่งยืนและทำ�งานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เช่น การริเริ่มที่ยั่งยืน
ด้านอาคารและการก่อสร้าง (Sustainable Buildings and Construction Initiatives) คณะกรรมการ
ระดับสูงด้านเครือข่ายบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (High Level Committee on Management Procurement Network) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) คณะทำ�งานเฉพาะ
กิจมาร์ราเกชด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน (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 Publications (IAMLADP) เป็นการประชุมและเครือข่ายผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการว่า
จ้างผู้ให้บริการด้านการประชุมและภาษา โดยเฉพาะนักแปลและล่าม IAMLADP ประกอบด้วยสมาชิก
ที่เป็นองค์การแห่งสหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันแห่งสหภาพยุโรป(European Union
Institutions) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (African
Development Bank )
องค์กรของสมาชิก IAMLADP จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำ�ปี ประธานถาวรของ IAMLADP
คือ United Nations Department for General Assembly and Conference Management
(DGACM) ประจำ� ณ นครนิวยอร์ค ระหว่างปี คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)ของ
IAMLADP มีการประชุมกันที่สำ�นักงานเลขาธิการ ณ นครนิวยอร์ค พร้อมกับประธานคณะทำ�งาน 3 กลุ่ม
– กลุ่มการฝึกอบรม กลุ่มบริการเพื่อการประชุม ภาษาและสิ่งพิมพ์ และ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประชุม
ภาษาและสิ่งพิมพ์- และรวมถึงเจ้าภาพการประชุมครั้งที่แล้วและเจ้าภาพการประชุมครั้งปัจจุบันด้วย
IAMLADP เชิญชวนองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (intergovernmental organization) และ
องค์การเหนือรัฐ(supra-national organization)เข้าเป็นสมาชิก และใช้บริการด้านภาษา และ/หรือ
องค์ประกอบของบริการสำ�หรับการประชุม มหาวิทยาลัยก็ได้รับการเชิญเช่นกัน โดยที่ IAMLADP ได้
เชิญกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีการติดด่อกันหรือที่ได้มาร่วมประชุมการประชุมนานาชาติประจำ�ปีที่ว่าด้วย
เรื่องการแปลและศัพท์บัญญัติโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย (International Annual Meeting on
Computer-Assisted Translation and Terminology – JIAMCATT) เป้าหมายของ IAMLADP คือ
การให้บริการสมาชิกและการสร้างประชาคมนานาชาติ โดยมีกรอบการทำ�งานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก
(results-oriented framework) ซึ่งผสมผสานการทำ�งานหลายวิธีการ พร้อมกับแนะนำ�กรณีศึกษาที่
ประสบผลสำ�เร็จและทางออกใหม่ที่สร้างสรรค์ ภายใต้ภารกิจและหน้าที่ของ IAMLADP
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UNON
สำ�นักงานสหประชาชาติ กรุงไนโรบี (UNON) ปกครองโดยผู้อำ�นวยการใหญ่ระดับเทียบเท่าปลัด
กระทรวง ทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักงานผู้แทนของเลขาธิการใหญ่ประจำ�กรุงไนโรบี โดยปฏิบัติงานเป็นผู้แทน
สหประชาชาติและผู้ประสานงานกับคณะทูตถาวร ประเทศเจ้าภาพและรัฐบาลท้องถิ่น องค์การระหว่าง
ประเทศระดับรัฐบาล (Inter–Governmental Organization)และองค์การระหว่างประเทศระดับ
เอกชน (Non-Governmental Organization) ในกรุงไนโรบี รวมถึงองค์กรอื่นๆ แห่งสหประชาชาติ
ในประเทศเคนยา มีหน้าที่อำ�นวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและองค์กรระดับ
ภูมิภาค ให้บริการด้านการจัดการและการสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Environment Programme -UNDP) และ หน่วยงานด้านการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ของสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) ให้บริการ
ร่วมและบริการส่วนกลางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นแห่งสหประชาชาติ รวมถึงความมั่นคงและความ
ปลอดภัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่และสำ�นักงาน

GMIC
Green Meeting Industry Council GMIC เป็นภาคประชาคมโลกสำ�คัญที่ได้ทุ่มเทความพยายามใน
การผนวกความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการจัดงานและการประชุม
GMIC มุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และสนับสนุนผู้นำ�ทุกระดับและจากทุกหน่วยงาน
ซึ่งพร้อมในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมการจัดงานระดับโลกไปสู่ความยั่งยืน GMIC เป็นผู้นำ�ในการดำ�เนิน
แผนงานที่ยั่งยืนและสนับสนุนให้การศึกษา ทรัพยากร การวิจัย และ การประกาศเกียรติคุณกับผู้นำ�ใน
อุตสาหกรรม ทั้งยังทำ�หน้าที่เป็นองค์กรพันธมิตรหลักที่จะพัฒนามาตรฐานการจัดงานที่ยั่งยืน
GMIC ก่อตั้งขี้นในปี 2004 ในฐานะสมาคมวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไรและมีสมาชิกจาก 20 กว่า
ประเทศทั่วโลก
GMIC เชื่อว่า ความร่วมมือคือหัวใจสำ�คัญในการย่างก้าวของการพัฒนาที่ยั่งยืน GMIC รู้สึกเป็นเกียรติ
ที่ได้มีโอกาสแบ่งปันกรณีศึกษาของสมาชิก พร้อมกับถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นการสนับสนุน
สหประชาชาติในการจัดทำ�คู่มือการจัดงานที่ยั่งยืนเล่มนี้ (Sustainable Events Guide)
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กิตติกรรมประกาศ

NOTE

NOTE

คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน
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Development Department

MICE Capabilities Development Department
Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
Siam Piwat Tower Building, 25,26 Fl., Unit A2,B1 and B2 989 Rama 1 Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
+66 (0) 2 694 6000
|
+66 (0) 2 658 1412
capabilities@tceb.or.th
www.facebook.com/micecapabilities

1777-73851287-73851288-VCU-009

|
|

www.micecapabilities.com
www.youtube.com/tcebmicecap

