รายงานการสูญเสียอาหารและขยะอาหารประจาปี 2563
แผนกความยั่งยืน

โครงการิเริ่มเพื่ อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
•

โรงแรมในเครือ MICE (แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ ดิ แอทธินี
โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก) ของเราดาเนินโครงการริเริ่ม
ต่าง ๆ เพื่ อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (FLW) ดังแสดงรายละเอียดใน
หัวข้อย่อยของรายงานฉบับนี้ ในปี 2563 โครงการริเริ่มดังกล่าวทาให้ โรงแรม
แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สามารถลดขยะอาหารลงได้ 320 กรัม
ต่อปริมาณเสิร์ฟ 1 จาน หรือลดลง 53% จากปริมาณเดิมจานวน 679 กรัมต่อ
ปริมาณเสิร์ฟ 1 จาน ในปี 25611

•

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ ได้รบ
ั
การรับรองระบบ
THE
PLEDGE
ซึ่งเป็นเครื่องพิ สูจน์ว่าโรงแรมประสบ
ความสาเร็จเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านอาหาร ส่งผลให้มีขยะเหลือทิ้งฝังกลบเป็น
่ า่ นการ
ศูนย์2 ทั้งนี้ THE PLEDGE เป็นระบบการรับรองและเกณฑ์มาตรฐานทีผ
ตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงเสาหลัก 7 ประการ อันได้แก่ การทา
เอกสารด้านกระบวนการ ความมุ่งมัน
่ ของพนักงาน ระบบเฝ้าติดตามขยะอาหาร
การปฏิบัติตอ
่ อาหารก่อนการจัดเตรียม การจัดเตรียมและการจาหน่ายอาหาร การ
มีส่วนร่วมของลูกค้า
และการดาเนินการหลังผ่านการบริโภค
โดยทั้งหมดนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่ อการดาเนินงานด้านอาหารให้ขยะอาหารเหลือฝังกลบเป็นศูนย์ 3
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รายละเอียดของ FLW และการใช้งานทางเลือก
•

ห้องอาหาร เรน ทรี คาเฟ่ ของโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ ทาการคัดแยกอาหาร นาไปบริจาค
และนาเศษวัตถุดิบจากอาหารไปใช้เพื่ อประโยชน์อื่นแทนการทิ้ง เช่น บริจาคเปลือกหอยนางรมให้เกษตรกรในท้องถิ่นเพื่ อทาเป็น
อาหารไก่ ใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ในการทาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หมักเปลือกสับปะรดเป็นน้าส้มสายชูจากสับปะรด เปลือกผลไม้ทาเป็น
น้ า ยาท าความสะอาดแบบเอนไซม์ ผลไม้ ที่ เ หลื อ ท าเป็ น แยมผลไม้ และน้ า มั น เหลื อ จากเบคอนหรื อ กาบมะพร้ า วท าเป็ น เที ย นไขที่
สวยงามน่าดึงดูดใจ7

•

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ริเริม
่ โครงการรวบรวมเศษเปลือกจากอาหารทะเล เพื่ อจัดมอบเปลือกหอยนางรม
จากขยะอาหารให้ฟาร์มออร์แกนิกในท้องถิ่นเพื่ อการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อาหารไก่และการบาบัดน้าเสีย
โดยรวมแล้ว มีการบริจาคเปลือกหอยจานวนหนึ่งตันทุกสองเดือน8

7
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การร่วมมือกับพั นธมิตรในการลดจานวน FLW ในห่วงโซ่คุณค่า
•

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี
คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ ร่วมมือกับมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS
ประเทศไทย) เพื่ อบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน
่ ะอาดให้กับ
• โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการบริจาคอาหารส่วนเกินทีส
ผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพ9 เพื่ อนาไปรับประทานเป็นจานวน 14,874 จานหรือ
3,541 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่
บรรยากาศ 6,728 กิโลกรัม-CO2e) ซึ่งเป็นความมุ่งมัน
่ ส่วนหนึ่งของเราใน
การลดความหิวโหยและขยะอาหาร
่ ี
• มูลนิธิ SOS ประเทศไทยเป็นมูลนิธช
ิ ่วยชีวิตอาหารแห่งแรกในประเทศไทยทีม
พั นธกิจในการยกระดับระบบอาหารในประเทศให้ลดการสูญเสียอาหารส่วนเกิน
โดยไม่จาเป็น และปรับปรุงให้ทุกคนมีอาหารอย่างเท่าเทียมกันโดยส่งต่อ
่ ้องการความช่วยเหลือทุกวัน10
อาหารส่วนเกินที่มค
ี ุณภาพสูงให้กับชุมชนทีต

•

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ริเริ่มโครงการจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร โดยประสานงานกับเกษตรกรและชาวประมงใน
ท้องถิน
้ ทางโรงแรมยังสนับสนุนการทาประมงแบบยัง
่ ยืนซึ่งใช้วิธีการทา
่ เพื่ อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสดโดยตรงจากแหล่งอาหาร อีกทัง
ประมงขนาดเล็กแบบดั้งเดิมมากกว่าที่จะใช้อวนลากสัตว์ทะเลแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่11
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