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วัตถุประสงค์ 

 

วัตถปุระสงคโ์ดยรวมของ“โครงการการใช้

พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในคอเขาและ
เขาหลกั (พคี)” คอื เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกของอตุสาหกรรมโรงแรมในพืน้ทีเ่กาะคอ
เขาและเขาหลักโดยใชว้ธิกีารสมัยใหมแ่ละการ
น ากลับมาใชซ้ ้าเพือ่ใหเ้กดิการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและมกีารใชพ้ลังงานทดแทน พคี
เป็นสว่นหนึง่ของความพยายามรว่มกันระหวา่งยู
เอ็นดับเบลิยทูโีอ (UNWTO) กับกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีา (กก.) โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่
สรา้งแบบจ าลองการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนืใน
พืน้ทีค่อเขาและเขาหลัก 
 
พคีเป็นโครงการรว่มกันระหวา่งกระทรวงการทอ่ง
เทยีวและกฬีาแหง่ประเทศไทย (กก.) กับยเูอ็น
ดับเบลิยทูโีอ (UNWTO) โดยทีห่น่วยงานทัง้สอง
มพียายามอยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะชว่ยบรรเทา
ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นทีเ่กดิจากภาคการ
ทอ่งเทีย่ว   
  
พคีไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง
อนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและความมั่นคง
ทางนวิเคลยีรข์องรัฐบาลเยอรมัน ตามมาตรการ
ป้องกันรักษาสภาพภมูอิากาศระดบัสากล โดย
มาตรการดังกลา่วจะชว่ยสง่เสรมิสนับสนุน
โครงการป้องกันรักษาสภาพภมูอิากาศทั่วโลกใน
ประเทศทีก่ าลังพัฒนา ประเทศอตุสาหกรรมใหม่
หรอืประเทศทีอ่ยูใ่นชว่งรอยตอ่ของการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้ง 
 

 

เพือ่ชว่ยลดการปลอ่ยของเสยีและเพือ่ชว่ย
ปรับตัวใหเ้ขา้กับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ  
 
 สายงานหลักของโครงการมดีังตอ่ไปนี ้

การมสีว่นเกีย่วขอ้งของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ
การเผยแพรข่อ้มลู 

วธิกีารใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เทคโนโลยพีลังงานทดแทน 

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นเรือ่งแหลง่พลังงาน
แบบกระจายศนูยอ์ านาจบนเกาะ 

ตลอดโครงการนี ้ ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะท าให ้
ภาคการทอ่งเทีย่วและประชาชนในทอ้งถิน่
ยอมรับวธิกีารพัฒนาอยา่งย่ังยนืและมาตรการใน
การป้องกันรักษาสภาพภมูอิากาศมากขึน้ 
กลุม่เป้าหมายหลักของพคีไดแ้ก ่

รสีอรท์และเขตเทศบาลในพืน้ทีเ่กาะคอเขาและ
เขาหลัก 

กลุม่โรงแรมและการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ 

องคก์รการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศตา่งๆและ
หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพคี (PEEK)  



  

กจิกรรม 

ในเบือ้งตน้ ไดม้กีารเก็บรวบรวมขอ้มลู
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งบนเกาะและกลุม่
โรงแรมรสีอรท์ตา่งๆ (รวมถงึแผนพัฒนาใน
อนาคต) เพือ่เป็นพืน้ฐานในการวางแผน
มาตรการตา่งๆตอ่ไป   

ตรวจสอบการใชพ้ลังงานของโรงแรมบนเกาะ
คอเขาทีเ่ขา้รว่มโครงการ และใหค้ าแนะน า
เกีย่วกับวธิปีระหยัดพลังงานแกโ่รงแรมแตล่ะ
แหง่ในเรือ่งศักยภาพในการบรหิารจัดการทีด่ขี ึน้ 
หลอดไฟ เครือ่งปรับอากาศ เครือ่งระบาย
อากาศ ระบบท าความเย็น   

น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหแ้กผู่ม้ ี
อ านาจในการตัดสนิใจของโรงแรม ส าหรับ
ขอ้แนะน าทีร่วมอยูใ่นรายงานการตรวจสอบ 
โรงแรมไดเ้ลอืกวธิปีระหยัดพลังงานทีตั่วเองชืน่
ชอบ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับผลประโยชนเ์ชงิคณุภาพ
และเศรษฐกจิ จากนัน้ ไดม้กีารประกวดราคาใน
ประเทศส าหรับมาตรการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพทีเ่ลอืกไว ้ และลงนามเซ็นสัญญา
เรือ่งเทคโนโลยแีละเงนิสนับสนุน  

 

 กระบวนการท างานตดิตัง้เทคโนโลยใีหม่ๆ
เกดิขึน้ในชว่งฤดทูีม่นัีกทอ่งเทีย่วเบาบาง
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าไมเ่ป็นการรบกวนแขกของ
โรงแรมทีม่าเขา้พัก 

 มกีารสง่มอบเทคโนโลยทีีต่ดิตัง้เสร็จแลว้
ใหแ้กโ่รงแรมตา่งๆหลังจากไดม้กีารจัดฝึกอบรม
เรือ่งระบบการท างานและการดแูลบ ารงุรักษา
เทคโนโลยทีีต่ดิตัง้แกพ่นักงานประจ าโรงแรม 

 โครงการดังกลา่วเริม่ตน้ในพืน้ทีเ่กาะคอเขา
และประสบผลส าเร็จ ท าใหไ้ดร้ับความสนใจ
มากขึน้ จงึมกีารขยายโครงการไปในพืน้ทีเ่ขา
หลัก 

 มกีารพัฒนาปรับปรงุกระบวนการตรวจสอบ
การใชพ้ลังงานดว้ยตัวเองส าหรับโรงแรมในเขา
หลัก การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูท า
ไดโ้ดยใหผู้เ้ชีย่วชาญเดนิตรวจสอบพืน้ที่
จากนัน้ จงึมกีารยืน่ประกวดราคาและเริม่
กระบวนการท างานตดิตัง้เทคโนโลย ี

 มกีารตรวจสอบขอ้มลูการใชพ้ลังงานอยา่ง
สม ่าเสมอเพือ่ใชป้ระเมนิการลดการปลอ่ยกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้หลังจากการตดิตัง้
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพคี (PEEK)  

 



  

ผลลพัธ ์

โครงการไดร้ับความสนใจเป็นอยา่งมากในเขต
พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลอันดามัน และเป็นไปไดท้ีจ่ะ
จัดท าโครงการพคีขึน้มาอกีในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ 

ผูม้อี านาจในการตัดสนิใจในอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว หน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ ฝ่ายบรหิาร
จัดการรสีอรท์เอกชน และประชาชนในพืน้ทีม่ี
ความคุน้เคยกับความเป็นไปไดใ้นการประหยัด
พลังงานและประโยชนข์องพลังงานทดแทนซึง่
เป็นการกระตุน้ใหบ้คุคลเหลา่นีต้ระหนักถงึเรือ่ง
ดังกลา่วเมือ่มกีารวางแผนงานใดๆก็ตาม 

 โครงการพคีจะกระตุน้ใหเ้จา้ของกจิการ
โรงแรมมแีนวโนม้ทีจ่ะศกึษาความเป็นไปไดข้อง
ตนเองและน าวธิกีารใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพมาใชด้ว้ยตัวเอง 

การประหยัดพลังงานขัน้สดุทา้ยและการลดการ
ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะท าใหเ้กดิการ
พัฒนาปรับปรงุขอ้มลูรวมดา้นสภาพภมูอิากาศ
ของประเทศ รวมทัง้ท าใหร้ะบบสายสง่ไฟฟ้าใน
พืน้ทีม่เีสถยีรสภาพในระดับหนึง่ 

 

 ความย่ังยนืของโครงการพคีจะไดร้ับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในทอ้งถิน่ องคก์ร
ภาคพลังงานและเทคโนโลยใีนทอ้งถิน่ตา่งๆ ซึง่
กลุม่โรงแรมในเขตพืน้ทีจ่ะสามารถเขา้ไปขอรับ
ความชว่ยเหลอืและค าแนะน าไดห้ากมคีวาม
จ าเป็น 

บทเรยีนทีไ่ด ้

 เพือ่ใหโ้ครงการเชน่พคีประสบผลส าเร็จ
เจา้ของโรงแรมจะตอ้งสนใจแนวคดิและ
ประโยชนข์องการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ/เทคโนโลยพีลังงานทดแทนเพือ่
ชว่ยลดปรมิาณการใชพ้ลังงานและการปลอ่ย
กา๊ซคารบ์อนได ออกไซด ์

 การตระหนักถงึประโยชนใ์นการตดิตัง้
เทคโนโลยสี าหรับการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ/พลังงานทดแทนของผูบ้รหิาร
โรงแรมมสีว่นสัมพันธก์ับขอบเขตในการ
พัฒนาการทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่

  ในประเทศไทย มกีารใหเ้งนิอดุหนุน
ชว่ยเหลอืการใชพ้ลังงานไฟฟ้าแบบดัง้เดมิ ซึง่
ท าใหตั้วเลอืกในการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและพลังงานทดแทนอืน่ๆเขา้มา
แขง่ขันไดย้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่พลังงาน
แสงอาทติย ์

  จ าเป็นตอ้งน าการผสมผสานเทคโนโลยทีี่
ท าใหเ้กดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ/

พลังงานทดแทนมาใชเ้พือ่ใหเ้กดิโครงสรา้ง
ตน้ทนุ-ผลประโยชนท์ีเ่หมาะสม 

 

 ควรมกีารพจิารณาใหม้หีนึง่โครงการตอ่
โรงแรมหนึง่แหง่ เนือ่งจากโรงแรมแตล่ะแหง่มี
ความตอ้งการใชว้ธิกีารทีแ่ตกตา่งกัน 

 ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกับการใช ้

พลังงาน การจองหอ้ง ปรมิาณการเขา้พัก ฯลฯ 
ไดท้กุโรงแรม บางครัง้ มคีวามลังเลใจทีจ่ะ
แบง่ปันขอ้มลูเรือ่งการบรหิารจัดการของโรงแรม
ตนเอง ซึง่ถอืเป็นอปุสรรคส าหรับการตรวจสอบ
และการวเิคราะห ์

  สภาพคลอ่งทางการเงนิถอืเป็นประเด็น

ส าคัญส าหรับอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
โดยเฉพาะเมือ่เกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย หรอืมี
สิง่รบกวนภายนอกทีไ่มค่าดคดิเกดิขึน้ ซึง่ท าให ้
ปรมิาณนักทอ่งเทีย่วในพืน้ทีล่ดลง วกิฤตสภาพ
คลอ่งจะสง่ผลกระทบตอ่ความสนใจของคณะ
ผูบ้รหิารโรงแรมในการลงทนุตดิตัง้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ส าหรับโรงแรมของตน 

 ในดา้นจติวทิยา บางครัง้ถอืวา่เป็นกา้วที่
ส าคัญเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้รหิารโรงแรมทีจ่ะ
ไวว้างใจในเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีต่นเองยังไมแ่น่ใจ
ในความเป็นไปไดแ้ละผลส าเร็จ การสาธติ
วธิกีารและโครงการน ารอ่งทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่ า
ใหเ้กดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทฺิธภิาพ/
พลังงานทดแทนจงึมสีว่นส าคัญเป็นอยา่งมาก
ในการสรา้งแรงจูงใจและท าใหเ้กดิการยอมรับ
จากกลุม่ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

ผลลพัธแ์ละบทเรยีนทีไ่ด ้



  ภาพรวม 

โรงแรมในพืน้ทีเ่กาะคอเขาและเขาหลักทีเ่ขา้รว่มโครงการพคีมทีัง้หมด 5 โรงแรม รายละเอยีดโดยยอ่ของโรงแรมทีเ่ขา้รว่มโครงการ และรปูแบบการใช ้

พลังงานของโรงแรมแตล่ะแหง่ตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการจะกลา่วถงึตอ่ไปในโบรชวัรเ์ลม่นี ้  รวมถงึเทคโนโลยกีารใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ/พลังงาน
ทดแทนทีโ่รงแรมแตล่ะแหง่เลอืกใชแ้ละความเป็นไปไดใ้นการประหยัดพลังงานและการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

คอเขา 
 

คอเขา ไอสแ์ลนด ์บชี รสีอรท์ 

เทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช ้ไดแ้ก ่ระบบการน าความรอ้นกลบัมาใชแ้ละระบบปั๊มความรอ้น 

และฉนวนป้องกนัความรอ้นส าหรบัหลงัคา 
  

ซแีอนดเ์อ็น คอเขา บชี รสีอรท์  

เทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช ้ไดแ้ก ่ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานพลงังานลม และระบบการน า 
ความรอ้นกลบัมาใช ้

 
เขาหลัก 

 

สวุรรณ ปาลม์ รสีอรท์ 
   เทคโนโลยทีีเ่ลอืกใชไ้ดแ้ก ่การแยกการด์กญุแจและปั๊มสระวา่ยน า้ 

 

โมฮิน ธารา รสีอรท์ 

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ได้แก่ การแยกการ์ดกุญแจและป๊ัมสระว่ายน า้ 

 

เขาหลกั ซวีวิ รสีอรท์ 

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ได้แก่ ระบบป๊ัมความร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  ข้อเท็จจรงิและตวัเลขโดยรวม 

กราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงาน 

ของแต่ละโรงแรม  

เทยีบเทา่กบัการไมใ่ช้รถยนตว์ิง่เป็นระยะทาง15,000 กม. จ านวน 46 คนัโดยเฉลีย่ หรอืการไมใ่ช้น ้ามนั
ประมาณ 32 ตนั 

จากการลงทุนทางการเงนิของโครงการพคี จากวธิกีารบรหิารจดัการทีค่าดไว้ 

ปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยดัไดท้ัง้หมดตอ่ปี:  

    ~200,020 กโิลวตัตต์อ่ชั่วโมง/ปี 

ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกซท์ัง้หมดที่
ลดลงตอ่ปี: 

   ~101 ตนั/ปี 

ปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยดัไดท้ัง้หมดตอ่ปี: 

   ~184, 218  กโิลวตัตต์อ่ชั่วโมง/ปี 

ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกซท์ัง้หมดที่
ลดลงตอ่ปี: 
   ~92.1 ตนั/ปี 



     เทคโนโลยทีีใ่ช้ 

ป๊ัมความร้อน: เครือ่งท าน า้รอ้นจากปั๊มความรอ้น (เอชพดีบัเบลิยเูอช) จะมวีฏัจกัรการท างานแบบอดัไอทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า

และจะดงึพลงังานความรอ้นออกมาจากอากาศโดยรอบเพือ่สง่น า้เขา้ถงัเก็บ สง่ผลใหน้ า้มอีณุหภมูสิงูขึน้  ขอ้ดขีองระบบนีก็้คอืการสง่ผา่น
ความรอ้นจะใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่การผลติความรอ้น ดงัน ัน้ ปั๊มความรอ้นจงึสามารถถา่ยเปลีย่นไฟฟ้าปรมิาณ 1 กโิลวตัตต์อ่ช ัว่โมงเป็น

พลงังานความรอ้นได ้4 กโิลวตัตต์อ่ช ัว่โมง  

เคร่ืองปรับอากาศ: เครือ่งปรบัอากาศเป็นอปุกรณ์ทีส่ ิน้เปลอืงพลงังานมากทีส่ดุในโรงแรม โดยท ัว่ไป มกีารระบเุทคโนโลยี

ทางเลอืกไว ้3 วธิคีอื (1) ตดิต ัง้แอรท์ ีม่รีะบบการท างานขณะหลบั กลา่วคอื ระบบการท างานขณะหลบัจะควบคมุอณุหภมูหิอ้งโดยอตัโนมตัิ

ใหม้คีวามสบายในขณะหลบัและชว่ยประหยดัพลงังาน  (2) เปลีย่นแอรใ์หมท่ ีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ (3)  ระบบการน าความรอ้นกลบัมาใช ้
กลา่วคอื ความรอ้นเหลอืทิง้ท ีป่ลอ่ยออกมาจากวงจรการท าความเย็นของเครือ่งปรบัอากาศจะสามารถสง่ผา่นไปยงัน า้ท ีอ่ยูใ่นเครือ่งท า
น า้อุน่ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นไอรอ้นเป็นน า้รอ้นแทนทีจ่ะทิง้ใหเ้สยีไปโดยเปลา่ประโยชนจ์ากเครือ่งปรบัอากาศ 

ป๊ัมสระว่ายน า้: ใชเ้พือ่หมนุเวยีนน า้ผา่นระบบกรองและสง่น า้กลบัเขา้มาทีส่ระอกีคร ัง้ การเปลีย่นมาใชป้ั๊มชนดิความเร็วรอบ

แปรเปลีย่นจะชว่ยลดการใชพ้ลงังาน โดยจะมกีารใชพ้ลงังานตามการใชน้ า้จรงิ ดงัน ัน้ จงึสามารถลดปรมิาณความตอ้งการใชพ้ลงังานได้

ถงึ70%   

ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนกนัความรอ้นจะชว่ยลดการถา่ยเทความรอ้นจากสิง่แวดลอ้มนอกอาคารเขา้มายงัหอ้งพกั ซึง่จะ
ชว่ยลดช ัว่โมงการท างานของเครือ่งปรบัอากาศ ทอ่ อปุกรณ์เครือ่งปรบัอากาศ และถงักกัเก็บน า้ท ีม่กีารถา่ยเทความรอ้นทีม่รีะดบัอณุหภมูิ
สงูกวา่สิง่แวดลอ้มนอกอาคารควรมกีารหุน้ฉนวนกนัความรอ้นดว้ยเชน่กนั บรเิวณทีม่กีารสญูเสยีพลงังานมากทีส่ดุสามารถสงัเกตไดจ้าก

ถงัเก็บน า้รอ้น ทอ่สง่น า้รอ้น และอปุกรณ์เครือ่งปรบัอากาศ ฉนวนกนัความรอ้นเป็นการลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูในแงข่องการประหยดั

พลงังาน 

ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานพลงังานลมและแสงอาทติย์: ระบบแบบผสมผสาน 

(เชน่ ลมและเซลลแ์สงอาทติย)์ ซึง่สว่นใหญจ่ะน ามาประยกุตใ์ชโ้ดยไมเ่ชือ่มโยงกบัระบบสายสง่ไฟฟ้า มขีอ้ดมีากกวา่ระบบการสง่จา่ย
ไฟฟ้าแบบเดีย่ว เนือ่งจากดวงอาทติยแ์ละลมมรีะยะเวลาการท างานทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัหรอืแตล่ะปี ระบบดงักลา่วจงึมแีนวโนม้ทีจ่ะ
ผลติพลงังานไดต้ามความตอ้งการในการใชง้าน ก าลงัในการผลติจะมคีวามแตกตา่งกนัโดยผลติไดต้ ัง้แตส่องสามวตัตไ์ปจนถงึหลาย

กโิลวตัต ์   

ระบบป้องกนัการแยกการด์กญุแจ: กญุแจสว่นใหญจ่ะเป็นแบบการด์กญุแจ โดยแขกจะตอ้งเสยีบการด์

กญุแจเสยีบเขา้กบัเตา้รบัเพือ่เปิดเครือ่งปรบัอากาศและไฟในหอ้ง เมือ่แขกออกจากหอ้งพกัและน าการด์กญุแจตดิตวัไปดว้ย ระบบ
เครือ่งปรบัอากาศจะหยดุการท างานโดยอตัโนมตั ิ  ระบบป้องกนัการแยกการด์กญุแจจะท าใหแ้ขกไมส่ามารถดงึกญุแจออกจากการด์และ
ทิง้การด์ไวใ้นเตา้รบัไดใ้นขณะออกไปขา้งนอก 



     มาตรการบรหิารจดัการเพิม่เตมิหรอืมาตรการลด      

   คา่ใช้จา่ย  

ตูเ้ย็นส าหรบัหอ้งครวั:  
จดัพืน้ทีตู่เ้ย็นใหม้รีะดบัอณุหภมูทิ ีแ่ตกตา่งกนัส าหรบัการเก็บอาหารแตล่ะประเภท และฝึกอบรมพนกังานเรือ่งวธิกีารจดัเก็บอาหารเขา้
ตูเ้ย็นทีถ่กูตอ้ง 

 

ใชผ้า้หม่แบบบาง:  
แขกสว่นใหญช่อบทีจ่ะปิดเครอืงปรบัอากาศหรอืปรบัความแรงลมใหอ้ยุใ่นระดบัต า่ขณะนอนหลบัถา้ท าได ้ ผา้หม่แบบหนา (ผา้นวม) ท าให้
แขกตอ้งเปิดเครอืงปรบัอากาศทิง้ไวข้ณะนอนหลบั  เพือ่เพิม่ความสบายโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ ควรใชผ้า้หม่ขนาดบางคลมุเตยีง 
และแยกผา้นวมออกมาตา่งหาก เชน่ จดัเก็บไวใ้นตูเ้ส ือ้ผา้ 

 

ใหข้อ้มลูแกแ่ขกทีเ่ขา้พกั:  
จดัเตรยีมขอ้มลูเก ีย่วกบัวธิกีารใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ ขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งปรบัอากาศทีค่วรมใีนหอ้งพกัไดแ้ก ่

- วธิกีารใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 

- อณุหภมูขิองเครือ่งปรบัอากาศทีค่วรปรบัใหเ้หมาะสม 

- วธิเีพิม่อณุหภมูใินตอนกลางคนื 

- ถา้มรีะบบต ัง้เวลา ควรระบวุธิกีารใชง้าน  

 

 

  

  

หลอดไฟ:  
เนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญจ่ะใชห้ลอดไฟทีม่ปีระสทิธภิาพอยูแ่ลว้ จงึแคม่คีวามจ าเป็นในการปฏบิตัติามข ัน้ตอนตอ่ไปนี ้ ประการแรกความ
เขม้ของแสงไฟไมค่วรสงูเกนิความจ าเป็น ประการทีส่อง ควรปิดไฟเมือ่ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้ (เชน่ ปิดโคมไฟนอกอาคารหลงัหนึง่

นาฬกิา) วธิกีารงา่ยๆเหลา่นีจ้ะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยเรือ่งหลอดไฟไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 20 %  



  

รายละเอยีดโรงแรม 

 

คอเขา ไอสแ์ลนด ์บชี รสีอรท์แอนดส์ปา  (คบิ) 
เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวใหบ้รกิารหอ้งพัก 74 
หอ้ง โดยมหีอ้งพักประเภทตา่งๆใหเ้ลอืกใช ้

บรกิาร  

 

 อาคาร 3 ชัน้ มหีอ้งพักจ านวน 24 หอ้ง 

 อาคาร 2 ชัน้ มหีอ้งพักจ านวน 20 หอ้ง 

 บา้นพักจ านวน 31 หลัง   

 

ปรมิาณแขกทีเ่ขา้พัก: 

 40 % ในเดอืนพฤศจกิายน มนีาคม และ
เมษายน 

 80% ในเดอืนธันวาคม มกราคม และ
กมุภาพันธ ์
 
โรงแรมจะใชพ้ลังงานไฟฟ้าเป็นสว่นใหญ่ 
นอกจากนียั้งมกีารใชแ้กส๊เพือ่ปรงุอาหารและ
น ้ามันดเีซลส าหรับเครอืงส ารองไฟฟ้าฉุกเฉนิ 

การใชพ้ลงังาน 

 

ปรมิาณไฟฟ้าทีโ่รงแรมใชใ้นแตล่ะปีจะอยู่
ระหวา่ง325,000 ถงึ 415,000 กโิลวตัตต์อ่
ชั่วโมง ในชว่งเริม่ตน้โครงการ โรงแรมจะใช ้

ระบบหลอดไฟแบบเกา่เป็นจ านวนมาก เชน่ 
หลอดขดลวด และหลอดฮาโลเจน  

 

ตัวสิน้เปลอืงพลังงานหลักคอืเครือ่งปรับอากาศ
ซึง่กนิไฟ 60% ของหอ้งพักและมากกวา่หนึง่ใน
สามของการใชพ้ลังงานไฟฟ้าทัง้หมดของ
โรงแรม 

 

ตัวสิน้เปลอืงพลังงานล าดับทีส่องคอืเครือ่งท าน ้า
รอ้นไฟฟ้า ซึง่กนิไฟ 20% ของหอ้งพัก (9% 
ของการใชไ้ฟฟ้าทั่วทัง้โรงแรม) 

 

การประหยดัไฟและการลดกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

 

เมือ่พจิารณาจากการใชพ้ลังงานทีผ่า่นมาและ
ความเป็นไปไดใ้นการประหยัดพลังงาน โรงแรม
จงึเลอืกใชก้ารหุม้ฉนวนกันความรอ้นส าหรับ
บา้นพักและระบบป๊ัมความรอ้นและการน าความ
รอ้นกลับมาใช ้

 

มกีารตดิตัง้เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นจากแอร์
ขนาด28,000บทียีู จ านวน 4 เครือ่ง เขา้กับถัง
กักเก็บน ้าขนาด 5,000 ลติร พรอ้มกับตดิตัง้ป๊ัม
เพือ่ใชเ้ป็นอปุกรณ์ส ารอง  
 

ถา้แอรท์ างาน 6 ชัว่โมงตอ่วัน/คนื จะสามารถ
ผลติน ้ารอ้นทีม่อีณุหภมู ิ 60 °C ไดถ้งึ 4,855 
ลติร มาตรการประหยัดไฟฟ้าทัง้สองแบบทีไ่ด ้

ตดิตัง้ไปสามารถชว่ยประหยัดเงนิไดถ้งึ 
140,000 บาทตอ่ปี (3,500 ยูโร) 
 

คอเขา ไอสแ์ลนด ์บชี รสีอรท์  



  

รายละเอยีดโรงแรม 

 

ซแีอนดเ์อ็น คอเขา บชี รสีอรท์เป็นโรงแรมใน
ครัวเรอืนขนาดเล็ก มบีา้นพักแบบบังกะโลจ านวน 
14 หลัง ตัง้อยูท่ีอ่าคารแฝดทัง้ 7 อาคาร มสีระ
วา่ยน ้า ล็อบบีแ้บบเปิด และรา้นอาหารขนาดยอ่ม
ใหบ้รกิาร นอกจากนี้ ยังมบีารเ์ปิดขนาดเล็กบน
ขายหาดอกีดว้ย  

 

โรงแรมจะใชไ้ฟจากสายสง่ไฟฟ้าเสยีสว่นใหญ่ 
และไมม่เีครือ่งส ารองไฟฟ้าฉุกเฉนิ ใชแ้กส๊เพือ่
การปรงุอาหารเทา่นัน้ 

 

ความแตกตา่งทีเ่ห็นไดช้ดัระหวา่งซแีอนดเ์อ็น 
คอเขา บชี กับโรงแรมอืน่ๆบนเกาะ คอื โรงแรมมี
การใชร้ะบบการน าความรอ้นจาก
เครือ่งปรับอากาศกลับมาใชส้ าหรับท าน า้อุน่
เพือ่อาบเรยีบรอ้ยแลว้ วธินีีท้ าใหโ้รงแรมซแีอนด์
เอ็นสามารถประหยัดคา่ไฟไดป้ระมาณ 10% 

 

การใชพ้ลงังาน 
 

ปรมิาณไฟฟ้าทีโ่รงแรมใชใ้นแตล่ะปีจะอยู่

ระหวา่ง74,000 ถงึ 108,000 กโิลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมง 

 

สว่นแบง่การใชไ้ฟฟ้าจะอยูท่ีห่อ้งพักมากทีส่ดุ
สระวา่ยน ้า โคมไฟนอกอาคาร และรา้นอาหาร
รวมทัง้ครัวจะใชไ้ฟสว่นละประมาณ 10%  
 

ตัวสิน้เปลอืงพลังงานหลักคอืเครือ่งปรับอากาศ 

 

คา่ใชจ้่ายดา้นแสงไฟครึง่หนึง่มาจากการใช ้

หลอดฮาโลเจนขนาดใหญแ่ละเล็ก รวมทัง้การ
ใชห้ลอดขดลวดขนาดปกต ิ

 

การประหยดัไฟและการลดกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

บังกะโลใหม ่ 4 หลังมกีารตดิตัง้ระบบการน า
ความรอ้นจากเครือ่งปรับอากาศกลับมาใชเ้ครือ่ง
ใหมเ่พือ่ใชใ้นการผลติน ้ารอ้น 

นอกจากนี ้ ยังมกีารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานพลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานลมที่
ดา้นบนของอาคารทีเ่ป็นรา้นอาหาร ซึง่
ประกอบดว้ย 

-แผงเซลลแ์สงอาทติย ์3 แผง ขนาด173 วตัต ์ 

-กังหันลมผลติไฟฟ้าความเร็วลมต ่าขนาด 200 
วัตต ์1 ตวัยีห้่อเซาธเ์วสต ์(Southwest)  

 

ถงึแมว้า่การตดิตัง้เทคโนโลยดัีงกลา่วจะชว่ย
ประหยัดไฟและลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์ด ้
เล็กนอ้ย แตก็่เป็นตวัอยา่งทีท่ าให้โรงแรมอืน่ๆได้
เห็นภาพทีช่ดัเจนเกีย่วกบัระบบผลติไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานดงักลา่ว 

ซแีอนดเ์อ็น คอเขา บชี รสีอรท์   



  

รายละเอยีดโรงแรม 
 

สวุรรณ ปาลม์ รสีอรท์ มตีัวอาคารหอ้งพัก 3 หลัง
และมหีอ้งพักใหบ้รกิารจ านวน 44 หอ้ง สรา้งขึน้
ในปีพ.ศ. 2547 และจัดเป็นโรงแรมขนาด 3 ½ 

ดาว สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิอืน่ๆไดแ้ก่ 
สระวา่ยน ้า ผับ และรา้นอาหาร 
 

 

ปรมิาณแขกทีเ่ขา้พัก: 

โรงแรมจะเปิดใหบ้รกิารตลอดทัง้ปี โดยมแีขก
เขา้พักเป็นจ านวนมากในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว
ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนมนีาคม (คดิ
เป็น 95%) และมแีขกเขา้พักนอ้ยในชว่งฤดทูีม่ ี
นักทอ่งเทีย่วเบาบางระหวา่งเดอืนเมษายนถงึ
เดอืนตลุาคม (คดิเป็น 25%) อยา่งไรก็ด ี ถอืวา่

ปรมิาณแขกทีเ่ขา้พักยังมคีอ่นขา้งสงูถงึแมจ้ะ
เป็นชว่งทีม่นัีกทอ่งเทีย่วเบาบาง  

 

โรงแรมจะใชไ้ฟจากสายสง่ไฟฟ้าเสยีสว่นใหญ่ 
รวมทัง้มกีารใชแ้กส๊ดว้ย 

การใชพ้ลงังาน 

 

ปรมิาณไฟฟ้าทีโ่รงแรมใชใ้นแตล่ะปีจะอยู่
ระหวา่ง 242,000 ถงึ 283,000 กโิลวตัตต์อ่

ช ัว่โมง 
 

มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากเครือ่งปรบัอากาศ
ประมาณ 60%  
 

มกีารใชห้มอ้ไอน ้าไฟฟ้าส าหรับท าน า้รอ้นใน
โรงแรม ซึง่การท าน ้ารอ้นจะคดิเป็น10 % ของ

การใชไ้ฟฟ้า  
 

การใหแ้สงสวา่ง จะใชไ้ฟประมาณ20 %  

 

การประหยดัไฟและการลดกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

 

การใชร้ะบบป้องกนัการแยกการด์กญุแจเป็น
วธิทีีถ่กูและง่ายทีส่ดุในการประหยัดพลังงานจาก
การใชเ้ครือ่งปรับอากาศโดยไมจ่ าเป็น 

 

หลังจากมกีารตดิตัง้ระบบดงักลา่ว คาดวา่จะชว่ย
ประหยัดเงนิไดปี้ละ 34,000 บาท (850 ยโูร) 

และจะไดเ้งนิคนืมาภายในระยะเวลา 6 เดอืน 

 

นอกจากนี ้ ยังมกีารตดิตัง้ป๊ัมสระวา่ยน ้าทีม่ี่
ประสทิธภิาพโดยใชป๋ั้มเฮอรล์คอน (Hurlcon) 
ชนดิความเร็วรอบแปรเปลีย่นรุน่พ ี 300 จ านวน 

2 เครือ่ง  
  

คาดวา่ป๊ัมชนดิความเร็วรอบแปรเปลีย่นจะชว่ยลด
การใชไ้ฟฟ้าได ้ 50-70% เมือ่เทยีบกับป๊ัมแบบ
เกา่   
 

 

 

 

สวุรรณ ปาลม์ รสีอรท์  



  

รายละเอยีดโรงแรม 
 

โรงแรมเขาหลัก โมฮนิ ธารา มอีาคารหอ้งพัก 2 
หลัง และมหีอ้งพักใหบ้รกิารจ านวน 46 หอ้ง 
รวมทัง้มอีาคารส าหรับการจัดประชมุสัมมนา 
โรงแรมสรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2548 และจัดเป็น
โรงแรมขนาด 3 ดาว สิง่อ านวยความสะดวก
เพิม่เตมิอืน่ๆไดแ้ก ่ สระวา่ยน ้า สระส าหรับฝึกด า
น ้า ค็อกเทลบาร ์และรา้นอาหาร  
 

ปรมิาณแขกทีเ่ขา้พัก: 

โรงแรมจะเปิดใหบ้รกิารทัง้ปี โดยมแีขกเขา้พัก
เป็นจ านวนมากในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วระหวา่ง
เดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนมนีาคม (คดิเป็น 86%) 

และมแีขกเขา้พักนอ้ยในชว่งฤดทูีม่นัีกทอ่งเทีย่ว
เบาบางระหวา่งเดอืนเมษายนถงึเดอืนตลุาคม 
(คดิเป็น 33%) อยา่งไรก็ด ี ถอืว่าปรมิาณแขกที่
เขา้พักยังมคีอ่นขา้งสงูถงึแมจ้ะเป็นชว่งทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วเบาบางเมือ่เทยีบกับโรงแรมอืน่ๆ 

 

โรงแรมจะใชไ้ฟจากสายสง่ไฟฟ้าเสยีสว่นใหญ่ 
และมเีครือ่งส ารองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉนิแบบ
เครอืงยนตด์เีซลส าหรับใชเ้วลาไฟดับ มกีารใช ้

แกส๊บา้งเป็นบางครัง้ 

การใชพ้ลงังาน 

 

โมฮนิ ธาราเป็นโรงแรมในเครอืเดยีวกันกับสวุรรณ 
ปาลม์ ปรมิาณไฟฟ้าใชใ้นแตล่ะปีจะอยูท่ี่
218,000 กโิลวตัตต์อ่ช ัว่โมง 
 

มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากเครือ่งปรบัอากาศ
ประมาณ 60%  
 

มกีารใชห้มอ้ไอน ้าไฟฟ้าส าหรับท าน า้รอ้นใน
โรงแรม ซึง่การท าน ้ารอ้นจะคดิเป็น10 % ของ

การใชไ้ฟฟ้า  
 

การใหแ้สงสวา่ง จะใชไ้ฟประมาณ20 % 

 

 

การประหยดัไฟและการลดกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

 

มกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัการแยกการด์กญุแจ 

 

วธินีีจ้ะชว่ยประหยัดเงนิไดปี้ละประมาณ42,600 

บาท (1,050 ยโูร) และจะไดเ้งนิคนืมาภายใน
ระยะเวลา 4 เดอืน 

 

มกีารเปลีย่นป๊ัมสระวา่ยน ้าเป็นป๋ัมเฮอรล์คอน 
(Hurlcon) ชนดิความเร็วรอบแปรเปลีย่นรุน่พ ี
300 จ านวน 2 เครือ่ง 

  

คาดวา่ป๊ัมชนดิความเร็วรอบแปรเปลีย่นจะชว่ยลด
การใชไ้ฟฟ้าได ้ 50-70% เมือ่เทยีบกับป๊ัมแบบ
เกา่   
  

 

โมฮนิ ธารา รสีอรท์ 



  

รายละเอยีดโรงแรม 

 

โรงแรมเขาหลัก ซวีวิมหีอ้งพักใหบ้รกิารจ านวน 

197 ห้อง สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2547 และจัดเป็น

โรงแรมขนาด 4 ดาว สิง่อ านวยความสะดวก
เพิม่เตมิอืน่ๆไดแ้ก่ สระวา่ยน ้า ค็อกเทลบาร ์และ
รา้นอาหาร 2-3 รา้น โรงแรมจะเปิดใหบ้รกิาร
ตลอดทัง้ปี 

 

ปรมิาณแขกทีเ่ขา้พัก: 

21 % ในเดอืนเมษายน-ตลุาคม 

78% ในเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม 

 

โรงแรมจะใชไ้ฟจากสายสง่ไฟฟ้าเสยีสว่นใหญ่ 
และมเีครือ่งส ารองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉนิแบบ
เครอืงยนตด์เีซลส าหรับใชเ้วลาไฟดับ 

การใชพ้ลงังาน 

 

ปรมิาณไฟฟ้าทีโ่รงแรมใชใ้นแตล่ะปีจะอยูท่ี่
1,850,000 กโิลวตัตต์อ่ช ัว่โมง จัดเป็น
โรงแรมทีใ่ชไ้ฟฟ้ามากทีส่ดุเมือ่เทยีบกับโรงแรม
อืน่ๆอกี 6 โรงแรมทีไ่ดก้ลา่วถงึไปแลว้กอ่นหนา้นี ้ 
 

มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากเครือ่งปรบัอากาศ
ประมาณ 50 %  

 

มกีารใชห้มอ้ไอน ้าไฟฟ้าส าหรับท าน า้รอ้นใน
โรงแรม ซึง่การท าน ้ารอ้นจะคดิเป็น 10 % ของ
การใชไ้ฟฟ้า 
 

 

การใหแ้สงสวา่ง จะใชไ้ฟประมาณ20 % 

 

 

 

การประหยดัไฟและการลดกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

 

มกีารตดิตัง้ระบบป๊ัมความรอ้น ซึง่ประกอบดว้ย
ป๊ัมความรอ้น 7 เครือ่ง มขีนาดก าลังในการผลติ 
13 กโิลวัตต ์ เทยีบเท่ากับ 34,400 บทียีู/
ชัว่โมง  
 

ระบบนีจ้ะสามารถผลติน ้ารอ้นทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ 
60 °C ได ้330 ลติร/ชม. ในชว่งทีม่กีารใชง้าน

เป็นระยะเวลา 9.1 ชัว่โมง 
 

คาดวา่จะชว่ยประหยัดคา่ไฟไดปี้ละ 10,500    
ยูโร และจะไดเ้งนิคนืมาภายในระยะเวลา 4 ปี  

 

การตดิตัง้ระบบป๊ัมความรอ้นทีเ่ขาหลัก ซวีวิ         
รสีอรท์ มผีลตอ่การลดปรมิาณกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดอ์ยา่งเห็นไดช้ดัเมือ่
เปรยีบเทยีบกับโรงแรมอืน่ๆทีไ่ดก้ลา่วถงึไปแลว้
กอ่นหนา้นี ้
 

เขาหลกั ซวีวิ รสีอรท์ 



  ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เว็บไซตโ์ครงการ 
 

ขอ้มลูเพิม่เกีย่วกับโครงการพคีสามารถดไูดท้ี่
เว็บไซต ์ 

http://www.unwto.de/index.php?option

=com_content&view=article&id=80&Ite

mid=83 

คูม่อืการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

มกีารจัดท าคูม่อืการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพส าหรับโรงแรมในประเทศไทยทัง้ที่
เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถ
ดา่วนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บไซต ์

http://www.unwto.de/images/pdf/hand

book.pdf 

 

แผน่พบัเกีย่วกบัขอ้มูลโครงการ 

 

แผน่พับเกีย่วกับขอ้มลูโครงการสามารถดาวน์
โหลดไดท้ีเ่ว็บไซต ์

http://www.unwto.de/images/pdf/peek

flyer.pdf 
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Project Partners 

 

 

 

กระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและ
ความมั่นคงทางนวิเคลยีรข์องรัฐบาลเยอรมัน
เป็นหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ประเทศเยอรมน ีหน่วยงานดังกลา่วไดใ้หก้าร
สนับสนุนทางการเงนิแกโ่ครงการพคีเนือ่งจาก
เป็นสว่นหนึง่ของมาตรการป้องกันรักษาสภาพ
ภมูอิากาศในระดับสากล 

 

 

 

 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาแหง่ประเทศ
ไทย (กก.) ซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบดา้นการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีาในราชอาณาจักรไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รทอ่งเทีย่วโลกแหง่สหประชาชาต ิหรอืยู
เอ็นดับเบลิยทูโีอ (UNWTO) เป็นหน่วยงาน
พเิศษขององคก์ารสหประชาชาตแิละเป็น
องคก์รชัน้น าดา้นการทอ่งเทีย่วระดบันานาชาต ิ
โดยท าหน้าทีเ่ป็นเวทโีลกในเรือ่งนโยบายดา้น
การทอ่งเทีย่วและเป็นแหลง่องคค์วามรู้เกีย่วกบั
การทอ่งเทีย่วในเชงิปฏบิตั ิ  

 

ยเูอ็นดับเบลิยทูโีอมบีทบาทชีข้าดทีส่ าคัญใน
การสนับสนุนการพัฒนาการทอ่งเทีย่วทีม่คีวาม
รับผดิชอบ ย่ังยนื และสามารถเขา้ถงึไดใ้นระดับ
สากล โดยจะใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษกับ
ประเทศก าลังพัฒนาทีส่นใจในดา้นนี ้ 

 

 

 

 

อเดลฟี (adelphi) เป็นหน่วยงานนักคดิชัน้น า
ดา้นการวเิคราะหน์โยบายและการใหค้ าปรกึษา
ทางยทุธศาสตร ์ซึง่จะเสนอวธิแีละใหบ้รกิาร
แกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรคเ์กีย่วกับ
สิง่แวดลอ้มโลกและการพัฒนานโยบาย ธุรกจิ 
และชมุชนประชาสังคม โครงการตา่งๆของอเดล
ฟีจะเกีย่วขอ้งกับการคงรักษาระบบชวีติตาม
ธรรมชาตแิละการสนับสนุนธุรกจิแบบย่ังยนื 

 

 

 

ไอไออซี ี(IIEC) เป็นองคก์รอสิระ (เอ็นจโีอ) ที่
ไมห่วงัผลก าไร มสี านกังานตัง้อยูใ่นทวปี
แอฟรกิา เอเชยี ยุโรป ละตนิอเมรกิา และ
อเมรกิาเหนือ องคก์รดงักลา่วกอ่ตัง้ขึน้ในปี
พ.ศ. 2527 เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มกีารใช้
พลงังานอยา่งมปีระสิทธภิาพในประเทศทีก่ าลงั
พฒันาและประเทศทีอ่ยูใ่นช่วงรอยตอ่ของการ
เปลีย่นแปลงโครงสร้าง 

 

หน่วยงานภาค ี



  
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการพคี หรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกับ

ขอ้มลูในโบรชวัรฉ์บับนีส้ามารถตดิตอ่ไดท้ี ่

 

ยูเอน็ดับเบลิยูทโีอ (UNWTO) 

ชาลนีิ กานวาร ์

kanwar@unwto.de 

 

อเดลฟี (adelphi) 

ซบีลิล ์ คารบ์สิ 

kabisch@adelphi.de 

หรอื 

พริดา พงษว์ฒันสขุ 

pongwattanasuk@adelphi.de 

 


