
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດວິທະຍາ ສໍາລັບສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

I. ຄວາມຍືນຍົງ 
1) ການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
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1 
ທ່ານມີລະບົບການຈັດການ 
ກ່ຽວກັບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, 
ເສດຖະກິດ, ຄຸນະພາບ, ສິດທິມະນຸດ, ສຸຂະພາບ, 

ຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ວິກິດການ 

ໃນໄລຍະຍາວແບບຍືນຍົງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຫ
ລື ບ່ໍ? ແລະ 
ມີການປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເພ່ືອໃຫ້ແທກເໝາະກັບຂ
ະໜາດ ແລະ ສະພາບການ ຫືຼ ບ່ໍ? 

 ລະບົບການບໍລິຫານແບບຍືນຍົງທ່ີມີການ
ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອ
ຽດ. 

 ລະບົບການບໍລິຫານແບບຍືນຍົງ 
ທ່ີລວມເອົາ ບັນຫາສ່ິງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, 

ວັດທະນະທໍາ, ເສດຖະກິດ, ຄຸນະພາບ, 

ສິດທິມະນຸດ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ. 

 ລະບົບການບໍລິຫານແບບຍືນຍົງ 
ທ່ີພິຈາລະນາ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ວິກິດການ. 

 ລະບົບການບໍລິຫານແບບຍືນຍົງ 
ທ່ີລວມມີຂ້ັນຕອນການຕິດຕາມກວດກາ 
ການປັບປຸງແບບຕ່ໍເນ່ືອງ 
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2 
ທ່ານຮູ້ຫືຼບໍວ່າສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງຜົ
ນກະທົບຫຍັງແດ່ໃຫ້ແກ່ ທໍາມະຊາດ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາ, ແລະ 
ທ່ານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ເຫ່ົຼານ້ັນ ໂດຍການວາງແຜນແບບໃດແດ່? 

ມີການຈັດປະເພດຂອງຜົນກະທົບ, 

ມີການວາງແຜນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ 
ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
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3 
ທ່ານມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານບໍລິຫານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອ
ມທ່ີຊັດເຈນ ຫືຼບໍ? 

ມີການມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ພ້ອມກັບໜ້າທ່ີ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຊັດເຈນ. 
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4 
ທ່ານໄດ້ມີການເກັບຮັກສາເອກະສານກ່ຽວກັບກົດໝ
າຍ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 

ທ່ີເໝາະສົມກັບສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານໃນລະດັ
ບທ້ອງຖ່ິນ, ລະດັັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ຫືຼບໍ? 

ມີການກວດສອບເປັນປະຈໍາວ່າເອກະສານເຫ່ົຼານ້້ັນ 

ແມ່ນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຫືຼ ລ່າສຸດ.  
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5 
ທາງເ
ລືອກ 

ທ່ານໄດ້ມີການກວດສອບຄືນ ແລະ ຢືນຢັນ 

ນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອ
ງທ່ານ ປີລະຄ້ັງ 
ເພ່ືອເຮັດໃນການປະຕິບັດງານໃນອະນາຄົດມີປະສິດ
ທິພາບຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ຫືຼບໍ? 

ກວດສອບ ແລະ ຢືນຢັນນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງ. 
ຖ້າມີ, ມີການອັບເດດ, ແລະ ບັນທຶກວັນທີ ແລະ 
ເວລາ ການປະຕິບັດງານ 
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6 
ທ່ານໄດ້ມີການຕິດປະກາດຕ່ໍສາທາລະນະ 
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຖານທ່ີພັກ
ແຮມຂອງທ່ານ ຫືຼບໍ? 

ຕິດປະກາດ 

ນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

ເຊ່ັນ: ພາຍໃນພະແນກຕ້ອນຮັບ ແລະ 
ຫ້ອງພັກແຂກ 
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7 
ທ່ານໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກ່ຽວ
ກັບບັນຫາດ້ານຄວາມຍືນຍົງຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄ້ັງ 
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທາງສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ 

ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຮຽກຮ້ອງຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມ
ໜ່ວຍ ຫືຼບໍ? 

ມີການບັນທຶກວັນທີ, ເວລາ ແລະ 
ລາຍຊ່ືຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, 

ໂດຍສະເພາະການຝຶກກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍດ້ານຄວາມຍື
ນຍົງ. 
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8 

ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການສິດທິມະນຸດ, 

ມີການສະໜອງສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ທ່ີປອດໄພ ແລະ 
ຈ່າຍຄ່າແຮງງານພະນັກງານດ້ວຍຄ່າແຮງຂ້ັນຕ່ໍາ 
ຫືຼບໍ? 

ມີການບັນທຶກ ແລະ 
ເກັບຮັກສາກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ 
ຄ່າແຮງຂ້ັນຕ່ໍາ ສະບັບລ່າສຸດ. 

ມີການສອບຖາມພະນັກງານກ່ຽວກັບສະພາບແວ
ດລ້ອມການເຮັດວຽກວ່າປອດໄພດີ ຫືຼ 

ມີສ່ິງໃດຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງເພ່ີມເຕີມ. 
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9 

ທ່ານໄດ້ມີການເກັບຮັກສາເອກະສານລ່າສຸດກ່ຽວກັບ 

ສຸຂະອານະໄມ, ຄວາມປອດໄພ, ສິດທິມະນຸດ, 

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິກິດການ, ແລະ 
ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ທ່ີນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ ຫືຼບໍ? 

ມີການເກັບຮັກສາເອກະສານສະບັບລ່າສຸດ 
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10 

ທ່ານໄດ້ມີການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ, 

ຄໍາແນະນໍາ, ປະສົບການ ແລະ 
ໂອກາດການກ້າວໜ້າໃນຕໍາແໜ່ງ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລວມເຖິງສິດທິມະນຸດ ແລະ 
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິກິດການ ຫືຼບໍ?  

ມີການບັນທຶກປະຫວັດ 

ການຝຶກອົບຮົມ/ຄໍາແນະນໍາ/ປະສົບການ/ໂອກາ
ດ 
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11 

ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການພັດທະນາ 
ແລະ ການປະຕິບັດງານ 

ຂອງລະບົບການບໍລິຫານຄວາມຍືນຍົງ ຫືຼ ບ່ໍ? 

ມີການບັນທຶກ ໜ້າວຽກ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້. 
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12 

ເຄ່ືອງມືການໂຄສະນາ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດງານ, 

ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ແມ່ນມີຄວາມ ເໝາະສົມ 

ແລະ ໂປ່ງໃສ ຫືຼບໍ, 

ລວມເຖິງການອ້າງອີງກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ 
ແມ່ນແທກເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ຫືຼບໍ?  

ມີການນໍາໃຊ້ບຸກຄົນພາຍນອກໃນການກວດສອບ 

ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ  ຄວາມໂປ່ງໃສ 
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13 

(ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ລາຍຊ່ືຂອງອົງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ລາຍການໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ. 



ສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ ມີການພົວພັນກັບ 

ການວາງແຜນ ແລະ 
ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ 
ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ເມ່ືອມີໂອກາດ ຫືຼບໍ? 

2) ຄວາມພະຍາຍາມຈາກແຕ່ລະພະແນກ 
 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

1.
2-
1 

ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ 
ທ່ານມີການຕິດຕາມກວດກາການຫຸຼດຜ່ອນເສດອາຫາ
ນໂດຍການວັດແທກປະລິມານ ແລະ 
ມີແຜນການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ ໂດຍການວາງເປ້ົາໝາຍ 

ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອ ຫືຼບໍ? 

 ຂ້ືນກັບປະລິມານ, 

ມີການຕິດຕາມກວດກາ 
ເສດອາຫານຈາກພະແນກອາຫານ ແລະ 
ເຄ່ືອງດ່ືມ ໃນແຕ່ລະວັນ ຫືຼ 

ຢ່າງຕ່ໍາແຕ່ລະເດືອນ. 

 ຮູ້ຈັກເປີເຊັນຂອງປະລິມານການນໍາກັບມາ
ໃຊ້ຄືນ ແລະ/ຫືຼ ການໝັກເສດອາຫານ 

 ພັດທະນາ ແລະ 
ອັບເດດແຜນການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອເ
ປັນປະຈໍາ 

1.
2-
2 

ສ່ິງເສດເຫືຼອ ນອກເໜືອຈາກ ເສດອາຫານ ແລະ 
ເຄ່ືອງດ່ືມ 
ທ່ານມີການຕິດຕາມກວດກາ 
ປະເພດສ່ິງເສດເຫືຼອອ່ືນໆ ນອກເໜືອຈາກເສດອາຫານ 

(ເຊ່ັນ: ສ່ິງຫຸ້ມຫ່ໍ ແລະ ຂ້ີເຫຍ້ືອ) ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ 
ມີແຜນການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ 

ໂດຍມີການວາງເປ້ົາໝາຍ ແລະ 
ແຜນການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອຢ່າງຊັດເຈນ ຫືຼບໍ? 

 ສ່ິງຂອງໃນຫ້ອງພັກແຂກ ເຊ່ັນ: 

ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, 

ກ່ອງຂອງຂວັນ, ຂ້ີເຫຍ້ືອ, ຕຸກນ້ໍາ ແລະ 
ກະປ່ອງນ້ໍາ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ສະບູ ແລະ 
ອ່ືນໆ ໄດ້ຖືກກວດກາ ແລະ 
ວັດແທກປະລິມານການນໍາໃຊ້ 

 ມີການແຍກປະເພດ ແລະ 
ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ 

 ພັດທະນາ ແລະ 
ອັບເດດແຜນການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອເ
ປັນປະຈໍາ 
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ພະລັງງານ ແລະ ນ້ໍາ 
ມີການກວດສອບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ 
ມີການວາງແຜນ ແລະ 
ເປ້ົາໝາຍເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ (ໄຟຟ້າ, 
ນ້ໍາມັນ, ແກສ ແລະ ອ່ືນໆ) 

 ມີລາຍການເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງແຕ່ລະຫ້ອ
ງ ແລະ ແຕ່ລະຕຶກ 

ລວມເຖິງຈໍານວນເຄ່ືອງໃຊ້, 

ການນໍາໃຊ້ເປັນກິໂລວັດ, ແລະ 
ໄລຍະເວລາການໃຊ້ງານ. 

ເຮັດເຊ່ັນດຽວກັນກັບບັນດາເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີນໍາ
ໃຊ້ນ້ໍາມັນ ແລະ ແກສ 

 ວາງແຜນການ ແລະ 
ມີເປ້ົາໝາຍການຫຸຼດຜ່ອນຢ່າງຊັດເຈນ 
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ທ່ານມີການວັດແທກຄວາມສ່ຽງໃນນ້ໍາ ແລະ 
ຮູ້ປະລິມານການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ມີການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ ຫືຼບໍ, 

ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຜນການ ແລະ 
ເປ້ົາໝາຍການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ການບັນເທົາການແຜ່ເຊ້ືອ ໄດ້ຖືກວາງອອກ ແລະ 
ປະຕິບັດຢ່າງເໝາະສົມ.  

 ໃນເຂດທ່ີນ້ໍາມີຄວາມສ່ຽງສູງ, 
ເປ້ົາໝາຍການກວດກາຄຸມຄອງນ້ໍາຈະຕ້ອ
ງໄດ້ຖືວາງອອກຢ່າງຊັດເຈນ 

 ຮູ້ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງນ້ໍາ ແລະ 
ການບໍລິໂພກນ້ໍາ ບ່ໍວ່າຈະເປັນນ້ໍາປະປາ, 
ນ້ໍາຈາກແມ່ນ້ໍາ, ນ້ໍາສ້າງ ແລະ ນ້ໍາຝົນ. 

ຮູ້ວ່ານ້ໍາດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການກ່ັນຕອງແລ້ວ
ຫືຼຍັງ 
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ການຈັດຊ້ືສີຂຽວ ແລະ ສານເຄມີ 
ທ່ານມີນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ືສີຂຽວ 

ທ່ີແນ່ໃສ່ການເລືອກຊ້ືສິນຄ້າ 
ທ່ີເປັນມິດກັບສ່ິງແວດລ້ອມ, ສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ 
ການຄ້າຂາຍທ່ີເປັນທໍາ ເມ່ືອເປັນໄປໄດ້ ຫືຼບໍ? 

ມີການຈັດຊ້ືສິນຄ້າທ່ີມີຄຸນນະພາບ   ເໝາະສົມ ແລະ 
ມີການຫຸຼດຜ່ອນປະລິມານການຈັດຊ້ື 

ໂດຍການວາງແຜນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທ່ີຊັດເຈນ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ືສີຂຽວ 

ພ້ອມກັບເປ້ົາໝາຍ ແລະ ແຜນການຢ່າງຊັດເຈນ.  
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ທ່ານຮູ້ປະລິມານການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ 

(ນ້ໍາຢາຂ້າແມງໄມ້, ຜະລິດຕະພັນອານະໄມ ແລະ ອ່ືນໆ) 
ແລະ ມີການວາງແຜນ ແລະ 
ເປ້ົາໝາຍການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ 

ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນມົນລະພິດທາງສ່ິງແວດລ້ອມ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການຜະລິດຕະພັນສານເຄມີ ແລະ 
ຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້. ວາງເປ້ົາໝາຍ 

ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທ່ີບ່ໍເປັນສານາເຄມີເພ່ືອທົດ
ແທນ.  

 

3) ເອກະສານຕິດຂັດ ແລະ ການສ່ືສານດ້ານຄວາມຍືນຍົງ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

1.3-1 ເອກະສານຕິດຂັດ 
ທ່ານມີການສະໜອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 

ນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ 
ການປະຕິບັດງານ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ລູກຄ້າ 
ແລະ ຜູ້ຈັດສ່ົງ, ແລະ 
ຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼບໍ? 

ມີການຕິດປະກາດນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງ ແລະ 
ການປະຕິບັດງານຢ່າງລະອຽດ 

1.3-2 ລູກຄ້າ 
ທ່ານມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ຮັບຟັງຄໍາຕິຊົມຂອງລູກຄ້າ ແລະ 
ມີການຈັດການທ່ີເໝາະສົມ ຫືຼບໍ? 

ມີການສະແດງລະບົບການຈັດການກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມ
ຍືນຍົງພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມ 



1.3-3 
ທາງເ
ລືອກ 

ທ່ານໄດ້ສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດວິ
ທະຍາ ຫືຼບໍ? 

ເຂ້ົາໃຈແນວທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດວິທະຍາ 
ແລະ ມີການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວດ່ັງກ່າວໂດຍກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ. 

ມີການຊອກຫາຊ່ອງທາງການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມຮັ
ບຜີດຊອບຕ່ໍຊຸມຊົນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນ. 

1.3-4 
ທາງເ
ລືອກ 

ທ່ານມີການສະໜອງການທ່ຽວຊົມ 

ສະຖານທ່ີພັກແຮມເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົ
ບການບໍລິຫານຄວາມຍືນຍົງ ຫືຼບໍ? 

ສະແດງລະບົບການບໍລິຫານຄວາມຍືນຍົງ 
ໂດຍການສະໜອງທົວທ່ຽວຊົມສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

 

 

II. ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ 
1) ການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

2.1-1 ທ່ານມີລະບົບການຈັດຊ້ືທ່ີມີປະສິດທິພາບບໍ? ມີລະບົບການຈັດຊ້ືທ່ີມີປະສິດທິພາບ 

ທ່ີແນ່ໃສການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖ່ິນ 

ແລະ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສັງ
ຄົມ 

2.1-2 ທ່ານມີລະບົບການຈັດການກັບອາຫານເຫືຼອ ຫືຼ 

ເສດອາຫານ ຫືຼບໍ? 
ມີການໝັກເສດອາຫານໃຫ້ກາຍເປັນປຸຍ ຫືຼ 

ນໍາໄປເກືອສັດ, 

ປ່ຽນເສດອາຫານໃຫ້ກາຍເປັນແຫ່ຼງພະລັງງາ
ນ 

2.1-3 
ທາງເລືອ
ກ 

ທ່ານມີການຫຸຼດປະລິມານເສດອາຫານໂດຍການຕາກ
ແຫ້ງ ຫືຼບໍ? 

ຫຸຼດປະລິມານເສດອາຫານໂດຍການຕາກແຫ້
ງ ຫືຼ ລະບາຍນ້ໍາອອກ 

2.1-4 ທ່ານໄດ້ນໍາເອົານ້ໍາມັນເຮັດກິນ ມານໍາໃຊ້ຊ້ໍາ ຫືຼ 

ເອົາກັບມານໍາໃຊ້ໃໝ່ ຫືຼບໍ? 
ເມ່ືອເປັນໄປໄດ້, 

ນໍານ້ໍາມັນເຮັດກິນໄປເປັນເຊ້ືອເພີງ ແລະ/ຫືຼ 

ສະບູ 

2.1-5 ທ່ານມີລະບົບການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ 

ວັດສະດຸທ່ີໃຊ້ເທ່ືືອດຽວແລ້ວຖ້ິມ ຫືຼບໍ? 

ມີນະໂຍບາຍທ່ີຫຸຼດຜ່ອນການນນໍາໃຊ້: ຫຼອດ, 

ບ່ວງຢາງ, ໄມ້ຄີບທູ່ ແລະ 
ກ່ອງອາຫານປາສຕິກ ຫືຼບໍ? 

ຫີຼກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ປາສຕິກທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ 

 



 

2) ການຈັດຊ້ືອາຫານ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

2.
2-
1 

ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມເລືອກຊ້ືວັດ
ຖຸດິບທໍາມະຊາດ ແລະ 
ປອດສານພິດ ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ 
ມີການກວດສອບກັບພວກເຂົາເປັນປະຈໍາເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດຖຸດິບທ່ີໄດ້ຮັ
ບມານ້ັນກົງຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງທ່ານ. 

2.
2-
2 

ເມ່ືອເປັນໄປໄດ້, 

ທ່ານໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຈັດຊ້ື
ສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນ, ໃນລາຄາທ່ີ  

ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນກາງ, 
ແລະ ຊ້ືສິນຄ້າຕາມລະດູການ 

ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍການການຈັດຊ້ື ແລະ ບ່ົງບອກວ່າສິນຄ້າໃດ 

ໄດ້ຖືກຈັດຊ້ືຈາກສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນ, ໃນລາຄາທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ເປັນກາງ, 
ແລະ ຊ້ືສິນຄ້າຕາມລະດູການ. 

ຂ້ໍມູນທ່ີສະແດງເປີເຊັນການຈັດຊ້ືໃນແຕ່ລະເດືອນ.  

 

 

III. ການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ 
1) ການບໍລິການພາຍໃນຫ້ອງພັກ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

3.
1-
1 

ທ່ານມີການຫຸຼດຜ່ອນການສະໜອງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້
ອງພັກທ່ີໃຊ້ຄ້ັງດຽວແລ້ວຖ້ິມ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວ
ກໃນຫ້ອງພັກ ເຊ່ັນ: ແປງຖູແຂ້ວ, 

ສະບູ ແລະ ຫວີ 

3.
1-
2 

ທ່ານມີການຫຸຼດຜ່ອນການຫຸ້ມຫ່ໍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຫືຼບໍ?  ບ່ໍຫຸ້ມຫ່ໍຜະລິດຕະພັນສອງຊ້ັນ ຫືຼ 

ບ່ໍຫຸ້ມຫ່ໍເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຫຸ້ມ
ຫ່ໍ 

3.
1-
3 

ທ່ານມີການກະຕຸ້ນໃຫ້ແຂກນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ 
ຫືຼບໍ? 

ແປງຖູແຂ້ວ, ແນວໂກນໜວດ ແລະ 
ອ່ືນໆ 

3.
1-
4 

ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ກ່ອງ ຫືຼ ແກ້ວແບບເຕີມ ແລະ 
ຫີຼກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ກ່ອງທ່ີໃຊ້ເທ່ືອດຽວແລ້ວຖ້ິມ ຫືຼບໍ? 

ກ່ອງຢາສະຫົວ, ສະບູແຫລວ ແລະ 
ອ່ືນໆ 

3.
1-
5 

ທ່ານໄດ້ມີການແຈ້ງແຂກກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການບ່ໍປ່ຽນຜ້າປູຕຽ
ງ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕ ທຸກໆມ້ື ເພ່ືອຊ່ວຍຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ຫືຼບໍ? 

ເມ່ືອເປັນໄປໄດ້, ມີການຊຸກຍູ້ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ຜ້າປູຕຽງ ແລະ ຜ້າເຊັດໂຕ 

ເພ່ືອຊ່ວຍຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ. 



3.
1-
6 

ທ່ານມີການແຍກປະເພດຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະ ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ 

ຫືຼບໍ? 
ຝຶກພະນັກງານແມ່ບ້ານໃນການແຍກ
ປະເພດຂ້້ີເຫຍ້ືອ ຫືຼ 

ສະໜອງຖັງຂ້ືເຫຍ້ືອຫຼາຍປະເພດໃນຫ້
ອງພັກ. 

ເຮັດການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸ
ດ 

3.
1-
7 

ທ່ານມີການສ້ອມແຊມ ແລະ ປັບປຸງ ເຟີນິເຈີ 

ໃນຫ້ອງພັກແຂກເພ່ືອການນໍາໃຊ້ງານໃນໄລຍະຍາວ ຫືຼບໍ? 

ມີການບັນທຶກຮູບພາບ ແລະ 
ເກັບກໍາລາຍລະອຽດ. 

 

2) ບໍລິເວນຫ້ອງການ, ພ້ືນທ່ີສ່ວນລວມ, ສາງເກັບເຄ່ືອງ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

3.
2-
1 

ທ່ານໄດ້ແຍກປະເພດເຈ້ຍ ແລະ 
ມີການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຫືຼບໍ? 

ເຈ້ຍຖ່າຍເອກະສານ, ໜັງສືພິມ, ປ້ຶມວາລະສານ, ກ່ອງເຈ້ຍ 

3.
2-
2 

ທ່ານມີການແຍກປະເພດວັດສະດຸທ່ີ
ນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ຫືຼບໍ? 

ມີການແຍກ ປາສຕິກ, ກະປ່ອງເຄ່ືອງດ່ືມ, ແກ້ວນ້ໍາ, ແລະ 
ບັນດາກ່ອງຕ່າງໆ ເປັນປະເພດໃຜລາວ, ແລະ 
ມີການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່ເມືອເຫັນສົມຄວນ. 

3.
2-
3 

ເມ່ືອມີການພິມ ຫືຼ ຖ່າຍເອກະສານ, 

ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ເຈ້ຍທັງສອງໜ້າ ຫືຼບໍ? 
ພິມ ຫືຼ ຖ່າຍເອກະສານ, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຈ້ຍທັງສອງໜ້າ. 
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບໂທລະສານ 

3.
2-
4 

ທ່ານໄດ້ມີການຫຸຼດຜ່ອນການຫຸ້ມຫ່ໍວັ
ດສະດຸ ຫືຼ ຂອງຂວັນຕ່າງໆ ຫືຼບໍ? 

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຂກຖືຖົງມາເອງ ຫືຼ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນກ່ໍນໍາໃຊ້ຖົງຜ້າ ຫືຼ 

ເຈ້ຍທ່ີຜະລິດໂດຍຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ. 

3.
2-
5 

ນອກຈາກວ່າໄດ້ຮັບອານຸຍາດ, 

ທ່ານໄດ້ຫີຼກລ້ຽງການຄ້າຂາຍສິນຄ້າ 
ຫືຼ ສະແດງວັດຖູບຸຮານ ຫືຼບໍ?  

ກວດເບ່ິງວ່າວັດຖຸບູຮານຕ່າງໆທ່ີວາງສະແດງໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມແ
ມ່ນຖືກກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງ. 

 

3) ຂອບເຂດໂດຍລວມ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
3.3 ທ່ານມີແຜນການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ 

ແຜນການປະຕິບັດຈັດການ ຫືຼບໍ? 
ມີການແຍກ ແລະ ກໍາຈັດຫຼອດໄຟຕ່າງໆ, ແລະ 
ຖ່ານໄຟສາຍຢ່າງ ເໝາະສົມ. 

ມີການສະສາງບັນດາເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ເໝາະສົມ 



3.4 ການສະໜອງລະບົບສຸຂະພິບານພ້ືນຖານຂອງທ່ານ 

ແມ່ນບໍສ້າງມົນລະພິດ 

ລະບົບການບໍລິຫານສ່ິງເສດເຫືຼອ 

ບ່ໍສ້າງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.  

 

IV. ພະລັງງານ ແລະ ນ້ໍາ 
1) ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
4.1-1 ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ພະລັງງານທໍາມະຊາດເຊ່ັນພະລັງງານແສ

ງອາທິດ, ລົມ, ນ້ໍາ ແລະ ພະລັງງານທໍລະນີສາດ 

ເພ່ືອຜະລິດນ້ໍາຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍການບ່ົງບອກ 

ວິທີການຜະລິດພະລັງງານແບບອ່ືນໆ 
ນອກຈາກການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ ແລະ ນ້ໍາມັນ 

4.1-2 ທ່ານໄດ້ມີການລະບຸ ປະເພດ ແລະ 
ທ່ີມາຂອງພະລັງງານຕ່າງໆ 
ພ້ອມກັບຂ້ັນຕອນໃນການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ຫືຼບໍ? 

ຊ້ີບອກເປີເຊັນການນໍາໃຊ້ຂອງແຕ່ລະພະລັງງານ
ທໍາມະຊາດ/ທາງເລືອກ ເປັນປະເພດ. 

ບ່ົງບອກຂ້ັນຕອນໃນການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພ
ະລັງງານຢ່າງລະອຽດ. 

4-1-3 
ທາງເລື
ອກ 

ທ່ານໄດ້ມີການວາງມາດຕະການປ້ອງກັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອ
ນຜົນກະທົບຈາກການສະ   ໜອງພະລັງງານພ້ືນຖານ 

ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນກັບຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ຫືຼບໍ? 

ມີການສົມທຽບການນໍາໃຊ້ໂດຍສະເລ່ຍກັບເພ່ືອ
ນບ້ານ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຈາກສູນກາງ.  

 

 

2) ເຄ່ຶອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄ່ືອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ເຄ່ືອງປັບອາກາດ (HVACs) 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

ພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມໂດຍລວມ 
4-2-1 ທ່ານໄດ້ມີການປັບປຸງແຜງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ 

ພາຍໃນອາຄານ ຫືຼບໍ? 

ຕິດຕ້ັງປະຕູສອງຊ້ັນ, ກະຈົກສອງຊ້ັນ, 

ປຸກຕ້ົນໄມ້ຕາມຝາເພ່ືອຫຸຼດອຸນນະພູມ 
4-2-2 ທ່ານມີການຕ້ັງອຸນນະພູມ ພາຍໃນຫ້ອງການ, 

ພາກສ່ວນຫັຼງໂດຍການນໍາໃຊ້ 

ເຄ່ຶອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຄ່ືອງລະບາຍອາກາດ ແລະ 
ເຄ່ືອງປັບອາກາດ 

ຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼບໍ? 

ເຊ່ັນ: ອາຄານໃນປະເທດຢີປຸ່ນ 

ແມ່ນຕ້ັງອຸນນະພູມຢູ່ 28ອົງສາ, 24 ອົງສາ 
ສໍາລັບ ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ 
ອິນໂດເນເຊຍ, 25 ອົງສາ ສໍາລັບປະເທດລາວ 

ແລະ ໄທ. 

ຫ້ອງພັກແຂກ 



4-2-3 
ທາງເລືອກ 

ແຂກສາມາດປັບອຸນນະພູມໃນຫ້ອງພັກດ້ວຍຕົວເອງ 
ຫືຼບໍ? 

ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດອຸນນະພູມໃນຫ້ອງພັກແຂກ 

 

3) ແສງໄຟ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
4.3-1 ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼອດໄຟແບບປະຫຍັດໄຟ ຫືຼ LEDs 

ແທນການນໍາໃຊ້ຫຼອດໄຟລຸ້ນເກ່ົາ ຫືຼບໍ? 

 ຕິດຕ້ັງຫຼອດໄຟແບບປະຫຍັດ ຫືຼ 

LEDs ຫຼາຍກວ່າ 20% 

ຂອງຫຼອດໄຟທ່ີນໍາໃຊ້ທັງໝົດໃນ
ສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

(ມີສ່ວນຮ່ວມ) 

 ຕິດຕ້ັງຫຼອດໄຟແບບປະຫຍັດ ຫືຼ 

LEDs ຫຼາຍກວ່າ 80% 

ຂອງຫຼອດໄຟທ່ີນໍາໃຊ້ທັງໝົດໃນ
ສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

(ຜ່ານມາດຕະຖານ) 
4.3-2 
ທາງເລື
ອກ 

ທ່ານມີອຸປະກອນຄວບຄຸມເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າພາ
ຍໃນຫ້ອງພັກທ່ີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ງານ ຫືຼບໍ? 

ມີອຸປະກອນເພ່ືອປິດການໃຊ້ງານໄຟຟ້າພ
າຍໃນຫ້ອງພັກ ຫືຼ 

ຄວບຄຸມໂດຍພະນັກງານ 
4.3-3 ທ່ານມີເຄ່ືອງຈັບການເຄ່ືອນໄຫວ (sensor) ຫືຼ 

ເຄ່ືອງຕ້້ັງເວລາການປິດ-ເປິດໄຟ ໃນເຂດສ່ວນລວມ ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍການລະອຽດ ກ່ຽວກັບຈໍານວນ 

ແລະ 
ເຂດທ່ີມີການຕິດຕ້ັງອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ 
 

 

4) ວິທີການອ່ືນໆໃນການປະຫຍັດພະລັງງານ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
4.4
-1 

ທ່ານໄດ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆເພ່ືອເປັນການປະຫຍັດພະລັງງ
ານ ຫືຼບໍ? 

ມີການບັນທຶກ ວັນ 

ແລະ 
ເວລາການບໍາລຸງຮັກສ
າ 

 

 

 

 



5) ການຫຸຼດຜ່ອນອາຍກາກໂບນິກ (CO2) 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
4.5
-1 

ທ່ານໄດ້ມີການວັດແທກ, ຄິດໄລ່ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ 

ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວກະຈົກ (greenhouse 

gas emission) ຈາກສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ 

ທ່ີເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕ່າງໆ 
ໂດຍການສົມທຽບປີຕ່ໍປີ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮື
ອນແກ້ວກະຈົກ ແລະ ວັດແທກປະລິມານ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ເຊ່ັນ: ເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ກາສ, ນ້ໍາມັນ, 

ສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ ສົມທຽບກັບປີທ່ີຜ່ານມາ 
ເພ່ືອສຶບຕ່ໍຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, 

ໃຫ້ຄິດໄລ່ປະລິມານຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແ
ກ້ວ ເຊ່ັນ ອາຍກາກໂບນິກ ຕ່ໍແຂກຕ່ໍເດືອນ ຫືຼ ປີ.  

4.5
-2 

ທ່ານໄດ້ມີການປະຕິບັດຂ້ັນຕອນການຄວບຄຸມ ແລະ 
ຊົດເຊີຍ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 

ເພ່ືອເປັນການຮັກສາສົມດຸນທາງດ້ານສະພາບອາກາດ 

ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍການຂ້ັນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດງານ 

4.5
-3 

ທ່ານໄດ້ມີການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ ແລະ 
ມີການສ່ົງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ, ແຂກ ແລະ ຜູ້ຈັດສ່ົງ 
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ທາງເລືອກອ່ືນທ່ີຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ
ຈາກຍານພາຫະນະ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການຍານພາຫະນະທ່ີທາງສະຖານທ່ີພັກແ
ຮມເປັນເຈ້ົາຂອງ ແລະ ເຊ່ົາມາ 
ລວມທັງຍານພາຫະນະຂອງພະນັກງານ ແລະ 
ຜູ້ຈັດສ່ົງສິນຄ້າ 
ເພ່ືອຊ່ວຍຫາວິທີທາງໃນການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທ່ີ
ບ່ໍສ້າງມົນລະພີດ 

 

6) ການປະຫຍັດນ້ໍາ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
4.
6-
1 

ທ່ານມີເຄ່ືອງປັບແຮງດັນນ້ໍາ, 
ຫົວຟັກບົວແບບປະຫຍັດນ້ໍາ, 
ກ໋ອກນ້ໍາແບບເຊັນເຊີ ແລະ ອ່ືນໆ 
ທ່ີຊ່ວຍໃນການປະຫຍັດນ້ໍາ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການກ໋ອກນ້ໍາທັງໝົດພາຍໃນອາຄານລວມເອົາ 
ກ໋ອກນ້ໍາລ້າງມື, ຟັກບົວອາບນ້ໍາ ແລະ ສ້ວມ 

ໂດຍມີການວັດແທກປະລິມານນ້ໍາທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ຕ່ໍນາທີ ຫືຼ ຕ່ໍຄ້ັງ 
ເພ່ືອກວດສອບການນໍາໃຊ້ 

4.
6-
2 

ທ່ານໄດ້ມີການນໍານ້ໍາກັບມາໃຊ້ຊ້ໍາອີກບໍ
? 

ຄາດຄະເນປະລິມານຂອງນ້ໍາທ່ີຖືກນໍາກັບມາໃຊ້ຊ້ໍາ 

4.
6-
3 

ທ່ານໄດ້ມີການເກັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ນ້ໍາຝົນ 

ຫືຼບໍ? 
ຄາດຄະເນປະລິມານນ້ໍາຝົນທ່ີຖືກຈັດເກັບ 

4.
6-
4 

ທ່ານໄດ້ມີການວັດແທກການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ
ຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການ ແລະ ວັດແທກການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆ 
ໃນແຕ່ລະເດືອນ 



4.
6-
5 

ທ່ານໄດ້ມີການບ່ົງຊ້ີທຸກໆແຫ່ຼງທ່ີມາຂອ
ງນ້ໍາ ຫືຼບໍ? 

ມີການບ່ົງຊ້ີທຸກໆແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງນ້ໍາ ທ່ີນໍາມາໃຊ້ 

4.
6-
6 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ມີການສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍ 
ຫືຼ 

ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍກັບລະບົບສ່ົງນ້ໍາຂອ
ງຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ແມ່ນບໍ? 

ລະບົບການປະຢັດນ້ໍາຂອງສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານບໍໄດ້ສ້າງຜົນ
ກະທົບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ 

 

V. ການຈັດຊ້ືສີຂຽວ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ 
1) ການຈັດຊ້ືສີຂຽວ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

ເຄ່ືອງໃຊ້ອຸປະໂພກ 
5.1. ທ່ານມີນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ືສິນຄ້າທ່ີຍືນຍົງ ແລະ 
ມີການວັດແທກເປີເຊັນການໃຊ້ງານ ຫືຼບໍ? 

80ເປີເຊັນ 

ຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ີນໍາໃຊ້ພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມແມ່
ນເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 

5.1-1 ເຈ້ຍສໍາເນົາເອກະສານ  
5.1-2 ເຈ້ຍອານະໄມ  
5.1-3 ຊອງຈົດໝາຍ ແລະ ເຈ້ຍຈົດບັນທຶກ  
5.1-4 ເຄ່ືອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ 

ເຄ່ືອງໃຊ້ອຸປະໂພກອ່ືນໆ 
ເຈ້ຍຫ້ອງນ້ໍາ, ບິກ, ຊຸດພະນັກງານ ແລະ ອ່ືນໆ 

5.1-5 ເອກະສານຕ່າງໆ  

ເຄ່ືອງໃຊ້ໄລຍະຍາວ 
ທ່ານມີນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ື ແລະ ກວດສອບວ່າ 50% 
ຂອງເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນມິດຕ່ໍກັບສ່ິງແວດລ້ອມ 

 ສ້າງນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ືສິນຄ້າທ່ີຍືນຍົງ ແລະ 
ມີການວັດແທກເປີເຊັນການໃຊ້ງານ 

5.1-6 ຍານພາຫະນະຂອງບໍລິສັດ  
5.1-7 ຄອມພິວເຕີ, ຈັກສໍາເນົາເອກະສານ, 

ຈັກພິມເອກະສານ, ແລະ 
ອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງການອ່ືນໆ 

 

5.1-8 ຕູ້ເຢັນພາຍໃນຫ້ອງພັກແຂກ  
5.1-9 ເຄ່ຶອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, 

ເຄ່ືອງລະບາຍອາກາດ ແລະ 
ເຄ່ືອງປັບອາກາດ (HVACs) 

 

5.1-10 ໂທລະທັດ, ເຄ່ືອງເຮັດກາເຟ, 

ໝ້ໍຕ້ົມນ້ໍາຮ້ອນ ພາຍໃນຫ້ອງພັກແຂກ 

 

ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 



5.1-11 ທ່ານໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 

ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີເປັນມິດກັບສ່ິງແວດລ້ອມ 

ພ້ອມກັບລາຄາທ່ີເໝາະສົມ ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ຈັດສ່ົງສິນຄ້າ 
ພ້ອມກັບວິທີການທ່ີທ່ານຊຸກຍຸ້ພວກເຂົາກ່ຽວກັບ 

ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີເປັນມິດກັບສ່ິງແວດລ້ອມ 

ພ້ອມກັບລາຄາທ່ີເໝາະສົມ 
5.1-12 ທ່ານໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 

ມອດຈັກຍານພາຫະນະໃນເວລາທ່ີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ງາ
ນ ຫືຼ ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທ່ີມີມົນລະພິດຕ່ໍາ 
ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍຊ່ືຊອງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 

ພ້ອມກັບບັນທຶກຈໍານວນການຮຽກຮ້ອງ ແລະ 
ການຕອບຮັບ 

5.1-13 
ທາງເລື
ອກ 

ທ່ານມີການແລກປ່ຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບ 

ການຈັດສ່ົງສິນຄ້າ, ເວລາການຈັດສ່ົງ, ແລະ 
ເສ້ັນທາງທ່ີໃຊ້ໃນການຈັດສ່ົງເພ່ືອໃຫ້ມີປະສິ
ດທິຜົນຫຼາຍຂ້ຶນ ຫືຼບໍ? 

ຊອກຫາເສ້ັນທາງ ແລະ 
ເວລາການຈັດສ່ົງເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງຊ່ວງເວລາທ່ີແອອັດ 

5.1-14 ເມ່ືອເປັນໄປໄດ້, 

ທ່ານໄດ້ມີການແນະນໍາໃຫ້ແຂກນໍາໃຊ້ຍານ
ພາຫະນະສາທາລະນະ ຫືຼບໍ? 

ສະໜອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະສາທາລະ
ນະ 

5.1-15 ທ່ານໄດ້ວາງບູລິມະສິດໃນການຈັດຊ້ືສິນຄ້າທ້
ອງຖ່ິນ ຫືຼ ຕາມລະດູການ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການສິນຄ້າຕາມລະດູການ, ສິນຄ້າ ແລະ 
ການບໍລິການພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ 

5.1-16 ທ່ານມີການສະໜັບສະໜູນ 

ຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ວິສາຫະກິດເພ່ືອສັງຄົມ ໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ຂາຍສິນຄ້າທ່ີຍືນຍົງ 
ທ່ີເຮັດມາຈາກວັດຖຸດິບພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ 

ຫືຼບໍ? 

ມີລາຍຊ່ື ແລະ ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ ຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖ່ິນ 

ແລະ ວິສາຫະກິດເພ່ືອສັງຄົມ ທ່ີທ່ານສະໜັບສະໜູນ 

 

2) ສານເຄມີ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 

5.2-1 ທ່ານໄດ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ, 
ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ 
ຫັນໄປນໍາໃຊ້ທາງເລືອກອ່ືນທ່ີເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 

ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການ 

ການຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, 

ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ 
ຫັນໄປນໍາໃຊ້ທາງເລືອກອ່ືນທ່ີເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງ
ແວດລ້ອມ 

5.2-2 ທ່ານໄດ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຢາຊັກເຄ່ືອງ, 
ນ້ໍາຢາອານະໄມ, ອຸປະກອນອານະໄມທ່ີເປັນສານເຄມີ ແລະ 

ສ້າງລາຍການ 

ການຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຢາຊັກເຄ່ືອງ, 
ນ້ໍາຢາອານະໄມ, 



ຫັນໄປນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ່ີເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 

ຫືຼບໍ? 
ອຸປະກອນອານະໄມທ່ີເປັນສານເຄມີ ແລະ 
ຫັນໄປນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ່ີເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແ
ວດລ້ອມ 

5.2-3 
ທາງເລືອ
ກ 

ທ່ານໄດ້ມີການຈັດເກັບນ້ໍາຝົນໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງ
ທ່ານ ຫືຼບໍ? 

ຈັດເກັບຈາກຫັຼງຄາ, ຮາງລິນ ແລະ ອ່ືນໆ 
ລົງໃສ່ຖັງນ້ໍາໃຫຍ່ 

5.2-4 ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາການຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມພາ
ຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ຫືຼບໍ? ຫືຼ 

ມີການສ່ົງເສີມໃຫ້ແຂກເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາເຫ່ົຼານ້ັນ ຫືຼບໍ? 

ເຊ່ັນ: ການອານະໄມເຂດສາທາລະນະ, 
ການປູກປ່າ ແລະ ການຮັກສາທໍາມະຊາດ 

 

VI. ຄວາມໃສ່ໃຈຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ 
1) ການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດວິທະຍາ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
6.1
-1 

ທ່ານໄດ້ສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດວິທະຍາ ຫືຼບໍ? ນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທ່ຽວຂອງຕົນເອງ, 
ນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ 

ຈາກພາຍນອກ 
6.1
-2 

ທ່ານໄດ້ສະໜອງກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ 

ທໍາມະຊາດພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ, ວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ 
ອ່ືນໆ ຫືຼບໍ?  

ນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທ່ຽວຂອງຕົນເອງ, 
ນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທ່ຽວພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ 

ຈາກພາຍນອກ 

6.1
-3 

ທ່ານມີກົນໄກ 

ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງແຜນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີທ່ານສະໜອງໃ
ຫ້ແຂກ ຫືຼບໍ? 

ອະທິບາຍວ່າວິທີການປັບປຸງ ເຊ່ັນ: 

ການນໍາໃຊ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການໄປຢ້ຽມຢາມ 

ແລະ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບສະຖານທ່ີພັກແຮ
ມອ່ືນ ທ່ີໃຫ້ການບໍລິການທ່ີຄ້າຍຄືກັນ 

6.1
-4 

ໃນລະຫວ່າງການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວ 

ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ກ່ອງອາຫານຂອງແຂກ 

ທ່ີນໍສາມາດາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ຫືຼບໍ? 

ບ່ໍນໍາໃຊ້ປາສຕິກທ່ີໃຊ້ຄ້ັງດຽວແລ້ວຖ້ິມ, 

ຫັນໄປນໍາໃຊ້ໃບຕອງ ຫືຼ ບ້ັງໄມ້ໄຜ່ 

 

2) ຄວາມໃສ່ໃຈຕ່ໍກັບສະພາບອ້ອມຂ້າງ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
6.2-1 ທ່ານໄດ້ມີການຕິດຕ້ັງລະບົບໄຟທ່ີບ່ໍລົບກວນການໃຊ້ຊີວິ

ດຂອງສັດທ່ີໃຊ້ຊີວິດການຄືນ ຫືຼບໍ? 

ລະບົບໄຟບ່ໍໄດ້ຖືກຕິດຕ້ັງແບບສ່ອງຂ້ຶນຟ້າ, 
ມີການຕິດຕ້ັງຜ້າກ້ັງທ່ີໜາພໍເພ່ືອບັງແສງໄຟອ
ອກມາຈາກຫ້ອງພັກ ຫືຼ ຕົວອາຄານ 



6.2-2 ສວນ ຫືຼ 

ໜານຜັກພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານປະກອ
ບດ້ວຍພືດພັນພ້ືນເມືອງ ຫືຼບໍ? ແລະ 
ມີການຄວບຄຸມການປູກພືດສາຍພັນແປກໃໝ່ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍຊ່ືຂອງພືດພັນຕ່າງໆທ່ີປູກພາຍໃນສະ
ຖານທ່ີພັກແຮມ 

ໂດຍສະເພາະພືດສາຍພັນແປກໃໝ່ 

ພ້ອມທັງແຜນການການບໍລິຫານ 

6.2-3 ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານ
ສັດປ່າ ທ່ີປະຕິບັດຕາມແນວທາງແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ສາກົນ ຫືຼບໍ? 

ຫ້າມໃຫ້ອາຫານສັດປ່າ, 
ແຕ່ຖ້າຕ້ອງໃຫ້ອາຫານເພ່ືອດຶງດູດຄວາມສົນໃ
ຈ 

ແມ່ນຕ້ອງມີກົດລະບຽບຢ່າງລະອຽດເພ່ືອຫຸຼດຜ່
ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ 

6.2-4 
ທາງເ
ລືອກ 

ທ່ານມີກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການນໍາເອົາສັດລ້ຽງມາພັກ
ອາໃສນໍາ ທ່ີປະຕິບັດຕາມແນວທາງແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ສາກົນ ຫືຼບໍ? 

ອານຸຍາດໃຫ້ການນໍາເອົາສັດລ້ຽງມາພັກອາໃສນໍ
າ 
ເມ່ືອມີກົດລະບຽບຢ່າງລະອຽດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົ
ນກະທົບດ້ານລົບ 

6.2-5 ທ່ານແນ່ໃຈຫືຼບໍ ວ່າຊະນິດພັນສັດປ່າ 
ທ່ີຖືກເກັບມາຈາກປ່າ, ບໍລິໂພກ, ສະແດງ, ຂາຍ ຫືຼ 

ຄ້າຂາຍແລກປ່ຽນ 

ນ້ັນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງກິດຈະກໍາທ່ີຖືກກໍານົດໄວ້ 

ຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ, 

ພ້ອມທັງແນ່ໃຈວ່າການນໍາໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຍືນຍົງ 

ລາຍຊ່ືຂອງຊະນິດສັດປ່າທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ຕາມເປ້ົາ
ໝາຍ 

ເພ່ືອຮັກສາຈໍານວນປະຊາກອນສັດປ່າທ່ີສົມບູນ 

6.2-6 ທ່ານແນ່ໃຈຫືຼບໍ ວ່າບ່ໍມີການຈັບ, ກັກຂັງ ຫືຼ 

ເຮັດການສຶບພັນສັດປ່າ 
ນອກຈາກກິດຈະກໍາທ່ີຖືກກໍານົດໄວ້ຢ່າງເໝາະສົມ 

ຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ແລະ 
ແນ່ໃຈວ່າສາຍພັນສັດປ່າແມ່ນຖືກເກັບຮັກສາໂດຍເຈ້ົາ
ໜ້າທ່ີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ 
ສະຖານທ່ີເກັບຮັກສາທ່ີມີມາດຕະຖານ 

ສະຖານທ່ີພັກອາໃສ, ການດູແລຮັກສາ ແລະ 
ການຮັບມືກັບພັນສັດປ່າ 
ແມ່ນໄດ້ມາດຕະຖານສູງສຸດເພ່ືອສະຫວັດດີກາ
ນຂອງສັດປ່າ 

6.2-7 ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຫືຼ ກົດລະບຽບ 

ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທ່ີທາງວັດທະນະທໍາ, 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ 

ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ 
ເພ່ີມເຕີມຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງແຂກ ຫືຼບໍ? 

ນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ ຫືຼ 

ກົດລະບຽບທ່ີຖືກວາງອອກຢ່າງເຄ່ັງຄັດ 

6.2-8 ທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນ, ປົກປັກຮັກສາ, 
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຊັບສິນທ້ອງຖ່ິນ, ສະຖານທ່ີ ແລະ 
ປະເພນີທ່ີມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, 

ບູຮານນະຄະດີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈິດວິນຍານ ຫືຼບໍ?  

ຂຽນລາຍງານກິດຈະກໍາທ່ີທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນ 



6.2-9 ທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຄຸ້ມຄອງອານຸລັກ 

ທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ຊີວະນາໆພັນ 

ທ່ີມີຢູ່ໃນເຂດສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການຂອງລະບົບຄວາມຍືນຍົງໂດຍລວ
ມໃນການສະໜັບສະໜູນ ຊີວະນາໆພັນ 

ບ່ໍພຽງແຕ່ທາງດ້ານການເງິນ ຫືຼ 

ການນໍາເອົາພັນພ້ືນເມືອງເຂ້ົາມາ 
6.2-
10 

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ 

ວ່າການພົວພັນກັບສັດປ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານ
ລົບ ຕ່ໍກັບພຶດຕິກໍາຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ 

ລາຍການກິດຈະກໍາການພົວພັນກັບສັດປ່າ 
ແລະ ການປະຕິບັດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

6.2-
11 

ທ່ານໄດ້ຫີຼກລ້ຽງການລົບກວນ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, 
ລວມທັງການພົວພັນກັບສັດປ່າ 
ໂດຍມີການຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບທ່ີສະສົມ ຫືຼບໍ? 

ລາຍການກິດຈະກໍາການພົວພັນກັບລະບົບນິເວ
ດວິທະຍາ, ແລະ 
ການປະຕິບັດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

6.2-
12 

ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຟ້ືນຟູ ຫືຼ ຊົດເຊີຍ 

ໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາທ່ີຖືກລົບກວນ ຫືຼບໍ? 

ລາຍການກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການຟ້ືນຟູ ຫືຼ 

ການຊົດເຊີຍ, ພ້ອມທັງຜົນໄດ້ຮັບ 
6.2-
13 

ທ່ານໄດ້ມີການປະຕິບັດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນມົນລະພິດທ່ີມາຈ
າກສຽງ, ແສງສະຫວ່າງ, ການໄຫຼວຽນຂອງດິນ, 

ການເຊາະເຈ່ືອນ, ແລະ ການປົນເປ້ືອນທາງອາກາດ 

ແລະ ດິນ ຫືຼບໍ?  

ສ້າງລາຍການກິດຈະກໍາທ່ີບັນລຸການຫຸຼດຜ່ອນທ່ີ
ກ່າວມາ 

 

3) ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
6.3
-1 

ທ່ານໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ 
ຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼບໍ? 

ໂດຍບໍມີການຈໍາແນກເພດ, ເຊ້ືອຊາດ, 

ສາດສະໜາ, ສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ອ່ືນໆ 

6.3
-2 

ທ່ານໄດ້ມີການມອບຜົນກໍາໄລຄືນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ 

ສ່ິງແວດລ້ອມ ຫືຼບໍ? 

ເຊ່ັນ: 

ໂຄງການກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບສະພາບອາກາ
ດທ່ີປ່ຽນແປງ ແລະ 
ການປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງ 

6.3
-3 

ພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນມີກົດລະບຽບ ຫືຼ ຫັຼກການປະພຶດໂຕ 

ເພ່ືອບໍລິຫານ ແລະ ສ່ົງເສີມກິດຈະກໍາພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ 

ຫືຼບໍ? 

ເຊ່ັນ: 

ການຮັບຮ້◌ູຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບກ
ານຫ້ິຼນນ້ໍາໃນເຂດທ່ີ 

ຊຸມຊົນພ້ືນເມືອງນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດພິທີສໍາຄັນ 

6.3
-4 

ທ່ານໄດ້ດຶງເອົາຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະ
ກໍາສ່ົງເສີມຄວາມຍືນຍົງ ຫືຼບໍ? 

ກົດລະບຽບການປະຕິບັດໂຕໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນ 

ໂດຍການຮັບຮູ້ ແລະ 
ຮ່ວມມືຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 

6.3
-5 

ທ່ານແນ່ໃຈບໍວ່າ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນສາມາດໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເປັ

ເຊ່ັນ: ຫາດຕ່ໍໜ້າສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

ບ່ໍໄດ້ປິດກ້ັນການເຂ້ົາໄປນໍາໃຊ້ຊອງປະຊາຊົນທ້
ອງຖ່ິນ 



ນປົກກະຕິ ລວມເອົາ ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ແຫ່ຼງແມ່ນ້ໍາ, 
ຍານພາຫະນະ ແລະ ການຢູ່ອາໃສ 

 

4) ພະລັງງານ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
6.4
-1 

ທ່ານໄດ້ມີລາຍການຂອງເຄ່ືອງໃຊ້ພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່
ານ ທ່ີນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີນໍາໃຊ້ພະລັງງ
ານ ແລະ ແຍກເປັນຂົງເຂດຢ່າງ ເຊ່ັນ: 

ໃນຫ້ອງພັກ, ໃນສວນ, ໃນຕົວອາຄານ 

6.4
-2 

ທ່ານໄດ້ມີການວັດແທກປະລິມານການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງອຸປະກ
ອນແຕ່ລະອັນ ຫືຼບໍ? 

ມີການວັດແທກຈໍານວນພະລັງງານທັງ
ໝົດ ແລະ 
ສະເພາະຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນ 

ເພ່ືອບ່ົງຊ້ີວ່າອັນໃດນໍາໃຊ້ພະລັງງານຫຼ
າຍທ່ີສຸດ ເຊ່ັນ: ຕູ້ເຢັນ ຫືຼ 

ຕູ້ແຊ່ແຂງທ່ີເປີດໃຊ້ 24ຊມ 

6.4
-3 

ທ່ານໄດ້ມີການເກັບກໍາ ແລະ ວັດແທກ 

ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານພາຍໃນສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ ຫືຼບໍ? 
ມີການວັດແທກທຸກເດືອນ ແລະ 
ເກັບຂ້ໍມູນເພ່ືອເບ່ິງແນວໂນ້ມການນໍາ
ໃຊ້ 

6.4
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ທ່ານມີແຜນການປະຕິບັດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບ 

ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທ່ີນໍາກັບມາໃຊ້ໄດ້ໃໝ່ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດ 

ຫືຼບໍ? 

ຈາກຂ້ໍມູນການວັດແທກ, 

ມີການສ້າງແຜນ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດ 
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ທ່ານໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ພິສູດຜົນສໍາເລັດຂອງຮັກສາພະລັງງານ 

ໂດຍການລົງມືປະຕິບັດແຜນທ່ີວາງອອກ ຫືຼບໍ? 

ພິສູດວ່າການຮັກສາພະລັງງານ 

ເປັນໄປຕາມແຜນທ່ີວາງອອກ 

 

5) ການອອກແບບ, ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດງານ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
6.5
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ທ່ີດິນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບົບການແບ່
ງເຂດຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ກົດລະບຽບຂອງເຂດທ່ີຖືກປົກປ້ອງ ຫືຼ 

ເຂດມໍລະດົກ ຫືຼບໍ? 

ກວດສອບກັບສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ 

ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ 
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ການອອກແບບ, ການກ່ໍສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, 
ການປະຕິບັດງານ, ແລະ ການມ້າງທໍາລາຍ 

ແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບົບການແບ່ງເຂດຂອງທ້ອງ
ຖ່ິນ ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ 

ກວດສອບກັບສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ 

ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ 



ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປັກຮັກສາພ້ືນທ່ີ ເຊ່ັນ: 

ເຂດມໍລະດົກ  
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ການວາງແຜນຜັງ, ການອອກແບບ ແລະ 
ການສ້ອມແປງຂອງສະຖານທ່ີພັກແຮມ 

ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ ທໍາມະຊາດ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາອ້ອມຂ້າງ ຫືຼບໍ?  

ກວດສອບວ່າແຕ່ລະອົງປະກອບບ່ໍໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້
ແກ່ ທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາອ້ອມຂ້າງ  
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ການກ່ໍສ້າງ, ການສ້ອມແປງ ແລະ 
ການມ້າງທໍາລາຍອາຄານ 

ແມ່ນອີງໃສ່ກົດລະບຽບຂອງການກ່ໍສ້າງອາຄານສີຂຽ
ວຂອງທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼບໍ? 

ສະຖານທ່ີຍືນຍົງ: 
ວິທີການນ້ີເພ່ີມປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ 

ແລະ ການພັດທະນາ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບ 

ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຮ່ອງຮອຍຂອງອາຄານທ່ີມີຜົນຕ່ໍກັບລະບົບນິ
ເວດວິທະຍາ 

 
ພະລັງງານທ່ີມີປະສິດທິພາບ: 

ເຕັກນິກນ້ີແນ່ໃສ່ການສ້າງເປ້ົາໝາຍການປະຕິບັດ 

ທ່ີນໍາເອົາການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕ່າງໆສໍາລັບໂຄງການ 

ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການສ້ອມແປງໃໝ່ 

 
ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາທ່ີມີປະສິດທິພາບ: 

ເຕັກນິກນ້ີສຸມໃສ່ການຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຈືດ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນການຜະລິດນ້ໍາເສຍຜ່ານການເພ່ີມປະສິດທິພ
າບຂອງພູມສັນຖານ, ການຈັດເກັບນ້ໍາຝົນ, 

ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຄືນໃໝ່ ແລະ ລະບົບການບັດນ້ໍາເສຍ 

 
ວັດສະດຸຂອງອາຄານ: ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ ແລະ 
ຊັັບພະຍາກອນທ່ີຍືນຍົງ, 
ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງສີຂຽວໄດ້ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນການສະກັດ, 

ການປຸງແຕ່ງ, ການຂົນສ່ົງ, ສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ 
ການຊົມໃຊ້ 

 
ຄຸນະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນອາຄານ: 

ຂະບວນການນ້ີໄດ້ຊ່ວຍເສີມສ້າງໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມຍືນ
ຍົງ ໂດຍຜ່ານການ ລະບາຍອາກາດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, 

ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມ, ແສງແດດ, 



ການຄວບຄຸມຄວັນຢາສູບ ແລະ 
ປົກປ້ອງຄຸນະພາບອາກາດໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ 

6.5
-5 

ສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານໄດ້ມີ  

ການສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ 
ໃຫ້ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງ
ການພິເສດ ຫືຼບໍ? 

ສ້າງລາຍການຂອງບຸກຄົນທ່ີອາດຈະຕ້ອງການການຊ່ວ
ຍເຫືຼອພິເສດ ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ່ັນ: ລົດເຂັນ 
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ສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ 
ມີການປະສົມປະສານອົງປະກອບແບບດ່ັງເດີມ 

ແລະ ທັນສະໄໝ ເຊ່ັນ ສິລະປະທ້ອງຖ່ິນ, 

ສະຖາປັດຕິຍະກໍາ, ຫືຼ ວັດທະນະທໍາ 
ເຂ້້ົາໃນການອອກແບບ, ການຕົກແຕ່ງ, ແລະ ອ່ືນໆ 
ຫືຼບໍ? 

ລາຍການຂອງອົງປະກອບແບບປະສົມປະສານ ແລະ 
ລາຍລະອຽດ 
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ສະຖານທ່ີພັກແຮມຂອງທ່ານ 

ໄດ້ເຄົາລົບສິດທິດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຊຸມຊົນ 

ຫືຼບໍ? 

ຮູບແບບທ່ີນໍາໃຊ້ພາຍໃນອາຄານ ແລະ 
ການປະຕິບັດງານ 

ແມ່ນບ່ໍໄດ້ລ່ວງລະເມີດສິດທິດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອ
ງຊຸມຊົນ 

 

6) ອົງປະກອບອ່ືນໆ 

 ມາດຕະຖານ ຕົວຊ້ີວັດ 
6.6-1 ທ່ານໄດ້ມີການຕິດປະກາດໃນຫ້ອງພັກ ຫືຼ ເຂດສ່ວນລວມ 

ຫືຼ ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮັບຊາບກ່ຽວກັບ ທໍາມະຊາດ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ, ເລ່ືອງຄວາມປອດໄພ, 

ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃໝ່, ການຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ອ່ືນໆ 
ຫືຼບໍ? 

ອະທິບາຍວິທີການປະກາດ ຫືຼ ແຈ້ງແຂກ  

6.6-2 ທ່ານໄດ້ມີການຕິດປະກາດໃນຫ້ອງພັກ ຫືຼ ເຂດສ່ວນລວມ 

ຫືຼ ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮັບຊາບກ່ຽວກັບ ແນວທາງທ່ີເໝາະສົມ 

ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມເຂດທໍາມະຊາດ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ເຂດມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ 

ອະທິບາຍວິທີການປະກາດ ຫືຼ ແຈ້ງແຂກ 

6.6-3 ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມປຸງແຕ່ງອາຫານໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິ
ບຈາກທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ສູດດ່ັງເດີມ 

ເພ່ືອສ່ົງເສີມການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖ່ິນ 

ໝາຍເຫດໃນລາຍການອາຫານວ່າ 
ອາຫານຈານໃດແມ່ນໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມ
າຈາກທ້ອງຖ່ິນ. 

ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ປະລິມານຂອງການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິ
ບທ້ອງຖ່ິນ 



6.6-4 
ທາງເລື
ອກ 

ທ່ານໄດ້ຂາຍອາຫານທ້ອງຖ່ິນ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ 
ສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນ 

ພາຍໃນຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງສະຖານທ່ີພັກແຮມ ຫືຼບໍ? 

ຖ້າມີ, 

ໃຫ້ເຮັດລາຍການຈໍານວນເຄ່ືອງທ່ີຂາຍພາ
ຍໃນຮ້ານ 

6.6-5 
ທາງເລື
ອກ 

ທ່ານມີການຖະແຫຼງການປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງ 
Asian Ecotourism Network ໃນເວບໄຊ້ ຂອງທ່ານ 

ຫືຼບໍ? 

ແບບຢ່າງແມ່ນສາມາດຫາໄດ້ໃນ 

https:www.asianecotourism.org/  

6.6-6 ເມືອໄດ້ຮັບແຈ້ງລ່ວງໜ້າ, 
ທ່ານສາມາດປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ີມີອາການແ
ພ້ອາຫານບາງປະເພດ, ບຸກຄົນທ່ີບໍລິໂພກແຕ່ຜັກ ຫືຼ 

ເຫດຜົນທາງສາດສະໜາ ຫືຼບໍ? 

ລາຍການອາຫານທ່ີສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້ 

 


