
 

 

RAMADA RESORT BY WYNDHAM KHAOLAK 
WASTE MANAGEMENT POLICY 

 

Ramada Resort by Wyndham Khao Lak will try to reduce the environment impact on natural resources 
and our community, we will set our waste reduction target this year by  “ reducing our overall 
waste product by 2% in 2021 compared with our 2020 baseline. 

รามาดารสีอรท์บายวนิดแ์ฮมเขาหลักจะพยายามลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มตอ่แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละตอ่
ชมุชนของเรา เราจะตัง้เป้าหมายในการลดขยะมูลฝอยในปีนี้โดยมเีป้าหมาย คอื จะลดการผลดิการขยะมลูฝอย
ในปี 2564 ใหน้อ้ยกวา่ปี 2563 2% 

To reduce wastes production efficiently, we will try to apply “ REDUCE, REUSE, RECYCLE campaign 
in all areas. 

เพือ่ใหก้ารลดขยะมลูฝอยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เราจะพยายามรณรงคใ์นเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

1) Reduce การลดการใช ้โดยปฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งสิง่ของหรอืบรรจุภัณฑท์ีจ่ะสรา้งปัญหาขยะ 

2) Reuse   การใชซ้ า้ เป็นการน าสิง่ตา่งๆทีใ่ชง้านไปแลว้ทียั่งสามารถใชง้านได ้กลับมาใชใ้หม ่

3) Recycle การน ากลบัมาใชใ้หม ่โดยน ำวสัดตุำ่งๆ อยา่งเชน่ กระดาษ แกว้ พลาสตกิ เหล็ก อะลมูเินียม ฯลฯ                     

 มาแปรรูปโดยกรรมวธิตีา่งๆ เพือ่น ากลับมาใชใ้หม่ 

 

REDUCE    การลดการใช ้

-  Purchase in bulk to minimize packaging and save money.                                         
  พยายามซือ้ของในปรมิาณมากเพือ่ลดการใชบ้รรจุภัณฑแ์ละชว่ยประหยัดเงนิ  

-  Avoid over-packaged goods that use several packaging materials i.e.. cardboard, plastic, paper 
  and ask supplier to take back excess packaging for reuse.  Ask vendors and suppliers to  
  provide supplies that are not over packaged.  

      หลกีเลีย่งการใชบ้รรจุภัณฑฟ์ุ่ มเฟือย สนิคา้ทีม่กีารบรรจุหบีหอ่หลายชัน้  เชน่ กระดาษแข็ง พลาสตกิ  
  กระดาษ และขอความร่วมมอืจากรา้นคา้ใหช้ว่ยน าหบีห่อทีเ่กนิความตอ้งการกลับไป 

-  Encourage suppliers to minimize or reuse package and use packaging which can be recycled. 

  รณรงคใ์หร้า้นคา้ตา่งๆชว่ยกันลดการใชบ้รรจุภัณฑ ์หรอืน าบรรจุภัณฑต์า่งๆน ากลับมาใชใ้หม่ 

-  Avoid disposable goods such as plastic cups or paper napkins and buy more durable  
  alternatives i.e.. charged battery.        
  หลกีเลีย่งการซือ้สนิคา้ทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้หรอืมอีายกุารใชง้านต ่า โดยหาซือ้สิน้คา้ทีส่ามารถใชไ้ด ้
  หลายครัง้ เชน่ แบตเตอรีแ่บบประจุไฟฟ้าใหม่ได ้

-  Discuss food purchasing to see if there are any areas where perishable food is over-ordered.
  ปรกึษากันเกีย่วกับการจัดซือ้อาหารเพือ่ดวู่ามบีรเิวณไหนบา้งทีเ่ราซือ้อาหารทีเ่สยีไดง้่ายมาเกนิความจ าเป็น 



 

-  Reduce cooking food in big amount for staff but prepare food according to total numbers of 
  daily working staff to reduce food leftover       
  ลดการท าอาหารจ านวนมากๆเพือ่พนักงาน แตเ่ตรยีมอาหารตามจ านวนพนักงานท างานในแต่ละวัน เพือ่   
  ลดการทิง้ขวา้งอาหาร 

-  Only print when necessary and on both side of paper.         
  พรนิทก์ระดาษเท่าทีจ่ าเป็น และใชก้ระดาษทัง้สองดา้น 

-  Minimize waste by replacing disposable room amenities with refillable or reusable.    
  ลดปรมิาณขยะมลูฝอยโดยใชส้ิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพักทีส่ามารถน ากลับมาใชไ้ดอ้กีหรอืสามารถ
  เตมิได ้แทนทีจ่ะใชแ้บบทีใ่ชไ้ดค้รัง้เดยีว 

-   Work with suppliers to minimize the use of materials that are difficult to recycle, such waxed 
  หาแนวทางทีจ่ะสามารถลดการใชวั้สดุตา่งๆกับทางรา้นคา้โดยพยายามไมใ่ชส้นิคา้ทีไ่ม่สามารถน ากลับมา
  ใชใ้หมไ่ด ้

 -  To prepare work equipment that are suitable for work based on actual usage, such as  
  applying paint in the actual use with the minimum remaining and do not take too much paint 
  than necessary.                                                                                                           
  เตรยีมสิง่ของทีใ่ชส้ าหรับงานใหพ้อเหมาะโดยดูจากปรมิาณการใชง้านจรงิ เชน่ น าสไีปใชใ้นปรมิาณทีต่อ้ง
  ใชง้านจรงิโดยใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ไมเ่อาสไีปในปรมิาณทีม่ากเกนิความจ าเป็น 

   
REUSE การใชซ้า้ 

-  Always maintain and repair appliances so they last longer and function efficiently.     
  บ ารุงซอ่มแซมอปุกรณ์ตา่งๆใหส้ม ่าเสมอ เพือ่อปุกรณ์ตา่งๆจะไดส้ามารถใชง้านไดย้าวนานและม ี
  ประสทิธภิาพเมือ่ใชง้าน 

-  Repair broken equipments, fittings, and furniture.      
  ซอ่มแซมอุปกรณ์เครือ่งใชแ้ละเฟอรน์เิจอรท์ชี ารุดใหใ้ชไ้ดง้านไดอ้กี 

-  Reuse storage containers.         
  น าบรรจุภัณฑแ์ละวัสดเุหลอืใชต้า่งๆกลับมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 

-  Buy products with recycled content like recycled paper or toilet roll.   
  ซือ้สนิคา้ทมีกีารใชข้องรไีซเคลิ เชน่ กระดาษรไีซเคลิ หรอื กระดาษทชิชรูไีซเคลิ 

-  Refill product containers wherever possible i.e. toner, printer cartridges   
  ใชบ้รรจุภัณฑแ์บบเตมิ เชน่ โทนเนอร ์หมกึพริน์ทเ์ตอร ์  

-  Reuse items ie. old towel for cleaning or reuse parts from broken machine    
  น าวัสดบุางอยา่งกลับมาใชอ้กี เชน่ ใชผ้า้เช็ดตัวเกา่ๆมาใชท้ าความสะอาด หรอืน าชิน้สว่นจากเครือ่งจักรมา
  ใชใ้หม ่ 

-  Donate old but still reusable items like old cloths/uniforms i.e. towels , bed sheets or  
  furniture’s to local community group or school.      
  บรจิาคสิง่ของทีเ่กา่แตยั่งใชไ้ดใ้หกั้บชมุชนหรอืโรงแรมในทอ้งถิน่  เชน่ ผา้เช็ดตัว ผา้ปูทีน่อน เฟอรน์เิจอร ์

-  Donate reusable materials to local business, local community who  use them in the  
  manufacture of their products        
  บรจิาควัสดทุีส่ามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ดใ้หกั้บรา้นคา้หรอืชมุชนในทอ้งถิน่เพือ่รา้นคา้หรอืชมุชนนัน้ได ้
  น ามาใชผ้ลติสิน้คา้ขึน้อกี 



 

-  Reuse motor oils, antifreeze, paint, etc. for maintenance or gardening.    
  น าน ้ามันรถยนต ์น ้ายาหล่อเย็น ส ีน ากลับมาใชใ้หมใ่นดา้นการดแูลสวนหรอืการซอ่มบ ารุง 

-  Reuse of the treated wastewater i.e. plant watering                                                           
  เอาน ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบัดมาใชป้ระโยชนใ์นโรงแรม เชน่ รดน ้าตน้ไม่ 

 

RECYLE  การน ากลบัมาใชใ้หมโ่ดยการแปรรปู 

-  Find licensed waste contractors who will collect and recycle materials such as glass, plastic, 
  cardboard, etc. 

  จัดหาผูร้ับซือ้ขยะรไีซเคลิทีถ่กูกฎหมาย และรับซือ้ขยะรไีซเคลิ  เชน่ แกว้ พลาสตกิ กระดาษแข็ง 

-  Compost food or garden waste. Alternatively, install an onsite anaerobic digester.  
  น าเศษอาหารหรอืเศษพชืมาท าปุ๋ ย   

-  Recycle the damaged cloth for new items i.e. cleaning cloth, hand cleaning cloths.                 
  น าผา้ทีเ่สยีมารไีซเคลิใหเ้ป็นผา้ส าหรับท าความสะอาด ผา่เช็ดมอื   

-       Recycle old wooden plates for hotel decorations , wooden lamp cover, rubbish bin, etc. 
  น าไมเ้กา่ๆ มาท าของตกแตง่โรงแรม โคมไฟไม ้ถังขยะ เป็นตน้ 

-  Donate  food waste to local farmers for composting or animal feed.    
  บรจิาคเศษอาหารใหกั้บเกษตรกรในชมุชนเพือ่ท าเป็นปุ๋ ยหรอืเป็นอาหารเลีย้งสัตว ์

-  Donate soap and toiletries to local shelters.      
  บรจิาคสบู่และเครือ่งใชใ้นหอ้งน ้าใหกั้บบา้นพักพงิในชมุชน 

-  Work with local business that may use recycle materials in the manufacture of their products.
  ร่วมมอืกับรา้นคา้ในทอ้งถิน่ทีอ่าจจะตอ้งใชวั้สดรุไีซเคลิมาเป็นสว่นประกอบในการผลติผลติภัณฑใ์นทอ้งถิน่ 

-  Practice grass cycling by leaving grass dehydrated and then mixed it with manure fertilizer to 
  make better natural manure fertilizer for our plants.         
  การรไีซเคลิหญา้ โดยปลอ่ยใหห้ญา้แหง้แลว้มาผสมกับปุ๋ ยมูลสตัว ์เพือ่ใหไ้ดปุ้๋ ยมลูสตัวธ์รรมชาตสิ าหรับมา
  ใชบ้ ารุงตน้ไมใ่นโรงแรม 

 

 

 

Anupong Sanguanngam 

Managing Director 


