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โครงการิเร่ิมเพ่ือลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

• โรงแรมในเครือ MICE (แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ ดิ แอทธินี 

โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก) ของเราด าเนินโครงการริเริ่ม

ต่าง ๆ เพ่ือลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (FLW) ดังแสดงรายละเอียดใน

หัวข้อย่อยของรายงานฉบับนี้ ในปี 2563 โครงการริเร่ิมดังกล่าวท าให้ โรงแรม 

แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สามารถลดขยะอาหารลงได้ 320 กรัม

ต่อปริมาณเสิร์ฟ 1 จาน หรือลดลง 53% จากปริมาณเดิมจ านวน 679 กรัมต่อ

ปริมาณเสิร์ฟ 1 จาน ในปี 25611

• โรงแรม ดิ แอทธนิี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ ได้รบั

การรบัรองระบบ THE PLEDGE ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโรงแรมประสบ

ความส าเร็จเก่ียวกับประสทิธิภาพด้านอาหาร ส่งผลให้มีขยะเหลือทิ้งฝังกลบเปน็

ศนูย์2 ทั้งนี้ THE PLEDGE เปน็ระบบการรบัรองและเกณฑ์มาตรฐานทีผ่า่นการ

ตรวจประเมนิโดยบคุคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงเสาหลัก 7 ประการ อนัได้แก่ การท า

เอกสารด้านกระบวนการ ความมุ่งมัน่ของพนักงาน ระบบเฝ้าตดิตามขยะอาหาร

การปฏบิัติตอ่อาหารก่อนการจดัเตรียม การจดัเตรียมและการจ าหน่ายอาหาร การ

มีส่วนร่วมของลูกค้า และการด าเนนิการหลังผ่านการบรโิภค โดยทั้งหมดนี้มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือการด าเนินงานด้านอาหารให้ขยะอาหารเหลือฝงักลบเป็นศนูย์ 3
1 AWC Sustainability Report 2021 PDF p85 
2 AWC Sustainability Report 2021 PDF p86
3 About PLEDGE Certification

https://www.assetworldcorp-th.com/storage/document/sustainability-report/2020/20210326-awc-sd-report-2020-en.pdf#page=85
https://www.assetworldcorp-th.com/storage/document/sustainability-report/2020/20210326-awc-sd-report-2020-en.pdf#page=86
https://www.thepledgeonfoodwaste.org/certification
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รายละเอียดของ FLW และการใช้งานทางเลือก

• ห้องอาหาร เรน ทรี คาเฟ ่ของโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ ท าการคัดแยกอาหาร น าไปบริจาค 
และน าเศษวัตถุดิบจากอาหารไปใช้เพ่ือประโยชน์อื่นแทนการทิ้ง เช่น บริจาคเปลือกหอยนางรมให้เกษตรกรในท้องถ่ินเพ่ือท าเป็น
อาหารไก่ ใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ในการท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หมักเปลือกสับปะรดเป็นน ้าส้มสายชูจากสับปะรด เปลือกผลไม้ท าเป็น
น ้ายาท าความสะอาดแบบเอนไซม์ ผลไม้ที่เหลือท าเป็นแยมผลไม้ และน ้ามันเหลือจากเบคอนหรือกาบมะพร้าวท าเป็นเทียนไขที่
สวยงามน่าดึงดูดใจ7

• โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ริเริ่มโครงการรวบรวมเศษเปลือกจากอาหารทะเล เพ่ือจัดมอบเปลือกหอยนางรม
จากขยะอาหารให้ฟาร์มออร์แกนิกในท้องถ่ินเพ่ือการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อาหารไก่และการบ าบัดน ้าเสีย 
โดยรวมแล้ว มีการบริจาคเปลือกหอยจ านวนหนึ่งตันทุกสองเดือน8

7 Rain Tree Café Food Categorization and Alternative Use
8 Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Sustainability Report

http://www.lookeastmagazine.com/2020/09/the-athenee-hotel-achieves-another-world-first-to-be-awarded-certification-by-the-pledge-on-food-waste/
https://portal.marriott.com/th-bangkok-marriott-marquis-queens-park-dining/ResourceFiles/pdf/bkkqp-sustainable-project-final.pdf
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การร่วมมือกับพันธมิตรในการลดจ านวน FLW ในห่วงโซ่คุณค่า

• โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี 
คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ ร่วมมือกับมูลนธิิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS 
ประเทศไทย) เพ่ือบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน 

• โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการบริจาคอาหารส่วนเกินทีส่ะอาดให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพ9 เพ่ือน าไปรับประทานเปน็จ านวน  14,874 จานหรือ 
3,541 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่
บรรยากาศ 6,728 กิโลกรัม-CO2e) ซึ่งเป็นความมุ่งมัน่ส่วนหนึ่งของเราใน
การลดความหิวโหยและขยะอาหาร 

• มูลนิธิ SOS ประเทศไทยเป็นมลูนิธิช่วยชีวิตอาหารแห่งแรกในประเทศไทยทีม่ี
พันธกิจในการยกระดับระบบอาหารในประเทศให้ลดการสูญเสียอาหารส่วนเกิน
โดยไม่จ าเป็น และปรับปรุงให้ทุกคนมีอาหารอย่างเท่าเทียมกันโดยส่งต่อ
อาหารส่วนเกินที่มคีุณภาพสูงให้กับชุมชนทีต่้องการความช่วยเหลือทุกวัน10

• โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ริเริ่มโครงการจากฟาร์มสู่โตะ๊อาหาร โดยประสานงานกับเกษตรกรและชาวประมงใน
ท้องถ่ินเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสดโดยตรงจากแหล่งอาหาร อีกทั้ง ทางโรงแรมยังสนับสนนุการท าประมงแบบยั่งยืนซึ่งใช้วิธีการท า
ประมงขนาดเล็กแบบดั้งเดิมมากกว่าที่จะใช้อวนลากสัตว์ทะเลแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่11

9 AWC Sustainability Report 2021 PDF p86
10 About Sustenance Foundation Thailand (SOS Thailand)
11 Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Sustainability Report

https://www.assetworldcorp-th.com/storage/document/sustainability-report/2020/20210326-awc-sd-report-2020-en.pdf#page=86
https://www.scholarsofsustenance.org/sos-thailand
https://portal.marriott.com/th-bangkok-marriott-marquis-queens-park-dining/ResourceFiles/pdf/bkkqp-sustainable-project-final.pdf



