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.
รามาดารีสอร์ทบายวินด์แฮมเขาหลักจะพยายามลดผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อมต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและต่อ
ชุมชนของเรา เราจะตัง้ เป้ าหมายในการลดขยะมูลฝอยในปี นี้โดยมีเป้ าหมาย คือ จะลดการผลิดการขยะมูลฝอย
ในปี 2564 ให้นอ
้ ยกว่าปี 2563 2%
To reduce wastes production efficiently, we will try to apply “ REDUCE, REUSE, RECYCLE campaign
in all areas.
เพือ
่ ให ้การลดขยะมูลฝอยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะพยายามรณรงค์ในเรือ
่ งดังต่อไปนี้
1) Reduce การลดการใช ้ โดยปฏิเสธหรือหลีกเลีย
่ งสิง่ ของหรือบรรจุภัณฑ์ทจ
ี่ ะสร ้างปั ญหาขยะ
้ า้ เป็ นการนาสิง่ ต่างๆทีใ่ ช ้งานไปแล ้วทีย
2) Reuse การใชซ
่ ังสามารถใช ้งานได ้ กลับมาใช ้ใหม่
3) Recycle การนากล ับมาใชใ้ หม่ โดยนำวัสดุตำ่ งๆ อย่างเช่น กระดาษ แก ้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมเิ นียม ฯลฯ
มาแปรรูปโดยกรรมวิธต
ี า่ งๆ เพือ
่ นากลับมาใช ้ใหม่

REDUCE

การลดการใช ้

-

Purchase in bulk to minimize packaging and save money.
้ ของในปริมาณมากเพือ
พยายามซือ
่ ลดการใช ้บรรจุภัณฑ์และช่วยประหยัดเงิน

-

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.
้ เช่น กระดาษแข็ง พลาสติก
หลีกเลีย
่ งการใช ้บรรจุภัณฑ์ฟมเฟื
ุ่
อย สินค ้าทีม
่ ก
ี ารบรรจุหบ
ี ห่อหลายชัน
กระดาษ และขอความร่วมมือจากร ้านค ้าให ้ช่วยนาหีบห่อทีเ่ กินความต ้องการกลับไป

-

Encourage suppliers to minimize or reuse package and use packaging which can be recycled.
รณรงค์ให ้ร ้านค ้าต่างๆช่วยกันลดการใช ้บรรจุภัณฑ์ หรือนาบรรจุภัณฑ์ตา่ งๆนากลับมาใช ้ใหม่

-

Avoid disposable goods such as plastic cups or paper napkins and buy more durable
alternatives i.e.. charged battery.
้ สินค ้าทีใ่ ช ้ครัง้ เดียวแล ้วทิง้ หรือมีอายุการใช ้งานต่า โดยหาซือ
้ สิน
้ ค ้าทีส
หลีกเลีย
่ งการซือ
่ ามารถใช ้ได ้
หลายครัง้ เช่น แบตเตอรีแ
่ บบประจุไฟฟ้ าใหม่ได ้

-

Discuss food purchasing to see if there are any areas where perishable food is over-ordered.
้ อาหารเพือ
้ อาหารทีเ่ สียได ้ง่ายมาเกินความจาเป็ น
ปรึกษากันเกีย
่ วกับการจัดซือ
่ ดูว่ามีบริเวณไหนบ ้างทีเ่ ราซือ

-

Reduce cooking food in big amount for staff but prepare food according to total numbers of
daily working staff to reduce food leftover
ลดการทาอาหารจานวนมากๆเพือ
่ พนั กงาน แต่เตรียมอาหารตามจานวนพนั กงานทางานในแต่ละวัน เพือ
่
ลดการทิง้ ขว ้างอาหาร

-

Only print when necessary and on both side of paper.
พรินท์กระดาษเท่าทีจ
่ าเป็ น และใช ้กระดาษทัง้ สองด ้าน

-

Minimize waste by replacing disposable room amenities with refillable or reusable.
ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช ้สิง่ อานวยความสะดวกในห ้องพักทีส
่ ามารถนากลับมาใช ้ได ้อีกหรือสามารถ
เติมได ้ แทนทีจ
่ ะใช ้แบบทีใ่ ช ้ได ้ครัง้ เดียว

-

Work with suppliers to minimize the use of materials that are difficult to recycle, such waxed
หาแนวทางทีจ
่ ะสามารถลดการใช ้วัสดุตา่ งๆกับทางร ้านค ้าโดยพยายามไม่ใช ้สินค ้าทีไ่ ม่สามารถนากลับมา
ใช ้ใหม่ได ้

-

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.
เตรียมสิง่ ของทีใ่ ช ้สาหรับงานให ้พอเหมาะโดยดูจากปริมาณการใช ้งานจริง เช่น นาสีไปใช ้ในปริมาณทีต
่ ้อง
ใช ้งานจริงโดยให ้เหลือน ้อยทีส
่ ด
ุ ไม่เอาสีไปในปริมาณทีม
่ ากเกินความจาเป็ น

้ า้
REUSE การใชซ
-

Always maintain and repair appliances so they last longer and function efficiently.
บารุงซ่อมแซมอุปกรณ์ตา่ งๆให ้สม่าเสมอ เพือ
่ อุปกรณ์ตา่ งๆจะได ้สามารถใช ้งานได ้ยาวนานและมี
ประสิทธิภาพเมือ
่ ใช ้งาน

-

Repair broken equipments, fittings, and furniture.
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้และเฟอร์นเิ จอร์ทช
ี ารุดให ้ใช ้ได ้งานได ้อีก

-

Reuse storage containers.
นาบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช ้ต่างๆกลับมาใช ้ประโยชน์ใหม่

-

Buy products with recycled content like recycled paper or toilet roll.
้ สินค ้าทีมก
ซือ
ี ารใช ้ของรีไซเคิล เช่น กระดาษรีไซเคิล หรือ กระดาษทิชชูรไี ซเคิล

-

Refill product containers wherever possible i.e. toner, printer cartridges
ใช ้บรรจุภัณฑ์แบบเติม เช่น โทนเนอร์ หมึกพริน
์ ท์เตอร์

-

Reuse items ie. old towel for cleaning or reuse parts from broken machine
้ ส่วนจากเครือ
นาวัสดุบางอย่างกลับมาใช ้อีก เช่น ใช ้ผ ้าเช็ดตัวเก่าๆมาใช ้ทาความสะอาด หรือนาชิน
่ งจักรมา
ใช ้ใหม่

-

Donate old but still reusable items like old cloths/uniforms i.e. towels , bed sheets or
furniture’s to local community group or school.
บริจาคสิง่ ของทีเ่ ก่าแต่ยังใช ้ได ้ให ้กับชุมชนหรือโรงแรมในท ้องถิน
่ เช่น ผ ้าเช็ดตัว ผ ้าปูทน
ี่ อน เฟอร์นเิ จอร์

-

Donate reusable materials to local business, local community who use them in the
manufacture of their products
บริจาควัสดุทส
ี่ ามารถนากลับมาใช ้ใหม่ได ้ให ้กับร ้านค ้าหรือชุมชนในท ้องถิน
่ เพือ
่ ร ้านค ้าหรือชุมชนนัน
้ ได ้
้ ค ้าขึน
นามาใช ้ผลิตสิน
้ อีก

-

Reuse motor oils, antifreeze, paint, etc. for maintenance or gardening.
นาน้ ามันรถยนต์ น้ ายาหล่อเย็น สี นากลับมาใช ้ใหม่ในด ้านการดูแลสวนหรือการซ่อมบารุง

-

Reuse of the treated wastewater i.e. plant watering
เอาน้ าเสียทีผ
่ า่ นการบาบัดมาใช ้ประโยชน์ในโรงแรม เช่น รดน้ าต ้นไม่

RECYLE การนากล ับมาใชใ้ หม่โดยการแปรรูป
-

Find licensed waste contractors who will collect and recycle materials such as glass, plastic,
cardboard, etc.
้ ขยะรีไซเคิลทีถ
้ ขยะรีไซเคิล เช่น แก ้ว พลาสติก กระดาษแข็ง
จัดหาผู ้รับซือ
่ ก
ู กฎหมาย และรับซือ

-

Compost food or garden waste. Alternatively, install an onsite anaerobic digester.
นาเศษอาหารหรือเศษพืชมาทาปุ๋ ย

-

Recycle the damaged cloth for new items i.e. cleaning cloth, hand cleaning cloths.
นาผ ้าทีเ่ สียมารีไซเคิลให ้เป็ นผ ้าสาหรับทาความสะอาด ผ่าเช็ดมือ

-

Recycle old wooden plates for hotel decorations , wooden lamp cover, rubbish bin, etc.
นาไม ้เก่าๆ มาทาของตกแต่งโรงแรม โคมไฟไม ้ ถังขยะ เป็ นต ้น

-

Donate food waste to local farmers for composting or animal feed.
บริจาคเศษอาหารให ้กับเกษตรกรในชุมชนเพือ
่ ทาเป็ นปุ๋ ยหรือเป็ นอาหารเลีย
้ งสัตว์

-

Donate soap and toiletries to local shelters.
บริจาคสบู่และเครือ
่ งใช ้ในห ้องน้ าให ้กับบ ้านพักพิงในชุมชน

-

Work with local business that may use recycle materials in the manufacture of their products.
ร่วมมือกับร ้านค ้าในท ้องถิน
่ ทีอ
่ าจจะต ้องใช ้วัสดุรไี ซเคิลมาเป็ นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ในท ้องถิน
่

-

Practice grass cycling by leaving grass dehydrated and then mixed it with manure fertilizer to
make better natural manure fertilizer for our plants.
การรีไซเคิลหญ ้า โดยปล่อยให ้หญ ้าแห ้งแล ้วมาผสมกั บปุ๋ ยมูลสัตว์ เพือ
่ ให ้ได ้ปุ๋ ยมูลสัตว์ธรรมชาติสาหรับมา
ใช ้บารุงต ้นไม่ในโรงแรม

Anupong Sanguanngam
Managing Director

