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องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในรูปแบบ 
ที่เข้าใจง่าย เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�าองค์ความรู้ 
ไปต่อยอด ทั้งในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน หรือโอกาสในการท�างาน สร้างรายได้  
สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนในที่สุด ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี ้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
และไม่มีการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์
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เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
หากการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ ละเลยความส�าคัญของชุมชน อาจส่งผลต่อความย่ังยืนของการ 
ท่องเที่ยวทั้งในส่วนของวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีภารกิจพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน โดยท�าหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ 
เพือ่ให้เกิดความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซึ่งในปัจจุบัน อพท. ด�าเนนิงานใน 6 พื้นที่พิเศษ ได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่
เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ก�าแพงเพชร 
พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

จากความรู้คือโอกาส อพท. จึงเช่ือว่าความรู้เร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะสามารถจุดประกาย เปิดมมุคิด
ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�าความรู้ไปต่อยอด ทั้งในแง่ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน หรือโอกาสในการสร้างงาน  
สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการท่องเที่ยว เพ่ือจะน�าไปสูก่ารพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน
ในที่สุด

ดังนั้น อพท. จึงได้จัดท�าซีรีส์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่หลากหลาย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
อาทิ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�่า (Low Carbon Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)  
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 

โดยซีีรีส์ความรู้ชุดแรกจะน�าเสนอเร่ือง “Low Carbon Tourism” ซึ่งจะฉายภาพให้เห็นถึงความส�าคัญของ 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ “คนไม่เอาถ่าน” เพ่ือกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการและนักท่องเที่ยวตระหนัก
ถงึการท่องเที่ยวที่ช่วยลดโลกร้อน และจุดประกายแนวความคิดในการด�าเนนิธุรกิจหรือการท่องเที่ยวแบบ  Low Carbon  
ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด และสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างมหาศาล หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน

ค�นำ�

พันเอก

ผู้อ�านวยการ อพท.
(ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนทิ)
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การท่องเที่ยวเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยคาร์บอน* (Carbon Emission) ที่มาจากกิจกรรม 
ท่องเที่ยว เช่น การใช้พลังงานจากการเดินทาง การเข้าพักในโรงแรม และการท�ากิจกรรมระหว่างท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน 
ภาคสว่นตา่งๆ ทั้งรัฐและเอกชนต่างเข้ามาชว่ยกนัสร้างเทรนด์หรือกระแสการทอ่งเที่ยวใหม่ๆ  ที่สง่เสริมให้นกัทอ่งเที่ยวหนัมาใสใ่จ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อพท. เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จึงมีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
แบบคาร์บอนต�่า หรือ Low Carbon Tourism โดยมุ่งพัฒนาด้าน supply เน้นกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วมหรือ 
Co-Creation (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัต ิร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์) กับภาคีเครือขา่ยด้านการท่องเที่ยวให้มี 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมกับเป็นพ่ีเลี้ยงเตรียมความพร้อมชุมชนให้สามารถรองรับ 
การท่องเที่ยวและกลุม่นักท่องเที่ยวได้อย่างมคุีณภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่ที่ผา่นมา อพท. ได้ส่งเสริมการพัฒนา 
สถานประกอบการที่พักในพ้ืนที่พิเศษให้มีการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ  
Low Carbon อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2556

การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และมสีว่นร่วมกับกิจกรรมที่ชว่ยลดการปล่อยคาร์บอน  
โดยครอบคลุมทั้งเรื่องพัก กิน เที่ยว เช่น ปั่นจักรยานท่องเที่ยวแทนการใช้รถยนต์ ช่วยลดการเผาผลาญน�้ามันเชื้อเพลิง แล้วยังได้สัมผัส 
วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง ตามด้วยทานอาหาร Low Carbon Menu ที่ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง
ในการขนส่ง และเข้าพักในโรงแรมที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมกันช่วยลดการใช้ทรัพยากร โดยไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ซึ่งจะช่วย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน�้าประปาในการซักล้าง รวมถึงลดการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบนั อพท. มพ้ืีนที่พิเศษทั้งหมด 6 แห่ง เน้นพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างการรับรู้และการมสีว่นร่วมของนักท่องเที่ยว 
ให้หันมาเดินทางท่องเที่ยวอย่างมจิีตส�านึก คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม มีความเคารพต่อสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ 
กระจายรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในท้องถ่ิน และจะเดินหน้าพัฒนา Low Carbon Tourism อย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือสร้างต้นแบบให้การท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ น�าไปสู่การท่องเที่ยวที่เรียกว่า  
การท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง

LOW CARBON TOURISM

คาร์บอน* (หรือถ่าน) คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide : CO2 = ตัวการส�าคัญเรื่องโลกร้อน)

บทนำ�

การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนำาการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เป็นำการสร้างทางเลือกให้กับ 
นำกัท่องเทีย่ว เพือ่เรยีนำรู้และมส่ีวนำร่วมกบักจิกรรมทีช่่วยลดการปล่อยคาร์บอนำ
ซึ่งเป็นำสาเหตุของภาวะโลกร้อนำ โดยกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon  
ที่ อพท. พยายามจะผลักดันำให้เกิดขึ้นำนำั้นำจะเกิดจากการมีส่วนำร่วมของ 
ภาคส่วนำต่างๆ ทั้งสถานำประกอบการที่พัก ร้านำอาหาร ชุมชนำ แหล่งท่องเที่ยว  
และที่ส�คัญคือตัวนำักท่องเที่ยวเอง

นำโยบายในำการพัฒนำา

สร้างความเข้าใจ กับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ โดยเข้าไปสนับสนุน 
ด้านองค์ความรู้ และจัดท�าต้นแบบเพ่ือสง่เสริมการพัฒนาแก่ชุมชน  
กลุ่มผู้ประกอบการที่พัก และร้านอาหาร ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

ส�รวจและจัดท�แผนำที่ เพ่ือพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
แบบ Low Carbon เช่น เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว

พื้นำที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนำ 6 แห่ง กับเป้าหมายการด�เนำินำงานำ

1.

สร้างภาพลักษณ์และพัฒนำากิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
พิเศษเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว

Co-Creation การท่องเที่ยวจะย่ังยืนได้ต้องเกิดจากการ 
ที่ ทุกฝ ่ายที่ เ ก่ียวข ้องร ่วมคิด ร ่วมวางแผน ร ่วมปฏิบัต ิ
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์

พ้ืนที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

2.

เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.

คุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก

4.
เมืองแห่งการพักผ่อน

5.
เมืองเก่าที่มีชีวิต

6. 
อารยธรรมสวุรรณภูม ิต�านานประวัตศิาสตร์ชาตไิทย

นำิยาม Low Carbon Tourism สไตล์ อพท.

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�า่ (Low Carbon Tourism) คือ กิจกรรมท่องเที่ยว 
ที่เป็นทางเลือกในการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง เมื่อเทียบกับ 
การท่องเที่ยวแบบปกต ิในขณะที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มสีว่นร่วม 
ในการลดโลกร้อน โดยยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายและความสุขที่ ได้รับ 
จากการท่องเที่ยว

Low Carbon Destination

Greenovative Tourism City

World Heritage City

Leisure Loei Living Old City Origin of Suvarnabhumi

แนำวคิด

สร้างการรับรู้และการมสีว่นร่วมของนักท่องเที่ยว 
ให้หันมาเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีจิตส�านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกิดการ 
กระจายรายได้ ชว่ยเพ่ิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้กับคนในท้องถ่ิน ซึ่งท�าให้เกิดความย่ังยืนทั้ง  
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon  
ให้สามารถน�าไปต่อยอดขยายผลในพ้ืนที่อื่นๆ 
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทย 
และต่างชาติ เพ่ือน�าไปสู่การท่องเที่ยวที่เรียกว่า  
“การท่องเที่ยวคุณภาพ” อย่างแท้จริง

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก�าแพงเพชร

พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนระหว่าง 
การท่องเที่ยว เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Low Carbon Tourism ตอบโจทย์การท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนำได้อย่างไร

นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถ่ิน ผ ่านกิจกรรม 
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เช่ือมโยง 
กับการท่องเที่ยว

1.

2.

3.

1
2

3
4

5

6

การพัฒนำาพืน้ำที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืนำ
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ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้น�า้อย่างมปีระสทิธิภาพ

จัดการน�้าเสียและน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะ

กิจกรรมช่วยลดโลกร้อนำ

กิจกรรมที่เข้าไปพัฒนำาในำ 6 พื้นำที่พิเศษ

อบรมการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ

เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน (หลอดไฟ LED)  
ซึง่ช่วยประหยัดพลงังาน และมอีายุการใช้งานทีย่าวนานกว่า

สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองน�้าเสีย เพ่ือให้สามารถ
จัดการน�้าเสียและน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ให ้ความรู ้การจัดการน�้าใช ้ วิ ธีประหยัดน�้า และ 
การกักเก็บน�้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

จัดท�าไฟฉายพลังงานจากโซล่าร์เซล เพ่ือส่งเสริม 
การลดใช้ถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นขยะอันตรายที่ ไม่สามารถ 
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ให้ความรู้เร่ืองการใช้พลังงานทดแทนและอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน ภายในสถานประกอบการที่ พัก  
เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ ประสิทธิภาพ
ของหลอดไฟ LED เป็นต้น

จัดท�าชุดสาธิตระบบ Biogas ต้นแบบ เพื่อลดปริมาณ
ขยะจากเศษอาหารและน�าไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง

รณรงค ์การลดใช ้ ถุงพลาสติก โดยจัดหาถุงผ ้า 
ที่ท�าความสะอาดได้ เพื่อให้ลูกค้าน�าไปใช้เวลาซื้อของ

ให้ความรู้การบริหารจัดการสถานประกอบการที่พัก  
ให้สามารถยกระดับสู่สถานประกอบการที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานในระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติได้ในอนาคต 

มาตรการลดภาวะโลกร้อนำสไตล์ อพท.

4 มาตรการลดภาวะโลกร้อนำ

1 2

3 4
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1

2

3 4

5

6

หลังจากเข้าไปท�กิจกรรมลดภาวะโลกร้อนำในำ 6 พื้นำที่พิเศษของ อพท. มาดูผลลัพธ์ของค่าการปล่อยคาร์บอนำว่าในำปี 2557 ลดลงไปเท่าไหร่กันำ 

ค่าคาร์บอนใน 6 พื้นที่พิเศษ เฉพาะภาคการท่องเที่ยว

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี

การลดลงจากการใช้พลังงาน

93.29 % 5.83 % 0.67 %

CO2

ก่อนท�ากิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

หลังท�ากิจกรรมสามารถลดภาวะโลกร้อน
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อปี

0.21 %

ปลูกพืชเมืองร้อนเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอน

น�าไม้เก่ากลับมาใช้ตกแต่งรีสอร์ทเพื่ออนรุักษ์ป่า

กจิกรรมลดภาวะโลกร้อนของสถานประกอบการที่พัก The spa resort Kohchang 

ใช้น�้าทิ้งที่บ�าบัดแล้วในการท�าสวน และไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ

ตัวอย่าง 

แยกขยะเพื่อน�ามาใช้ใหม่และรีไซเคิล 

น�าเศษอาหาร เศษใบไม้ มาใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

น�าเศษผลไม้เปรี้ยว หมักผสมกับน�้ายาชีวภาพ เพื่อท�าความสะอาดในรีสอร์ท

ปลูกสวนผักออร์แกนกิเป็นแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพในภัตตาคาร 

มีพัดลมในห้องพัก เพื่อใช้แทนเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ต้องการใช้งาน

แชมพูและเจลอาบน�้า บรรจุ ในขวดเซรามิกที่เติมได้

มีนโยบายไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและผ้าปูเตียงใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดน�้า พลังงานและลดการใช้น�้ายาท�าความสะอาด

มีบริการจักรยานและเรือคายัคฟรี ให้ท่องเที่ยวรอบรีสอร์ทแทนการใช้รถยนต์

มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พาไปชมสวนผลไม้ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น

ไม่เปิดไฟตอนกลางคืน 1 ปี ลดคาร์บอนได้ 990 Kg CO
2

ไม่ขบัรถยนต์ 1 ปี ลดการปล่อยคาร์บอนถึง 1,232 Kg CO
2

Tips box 

อาหารที่เราทานทุกวัน มีคาร์บอนเท่าไหร่?

เนื้อวัว 1 กก.

เนื้อหมู 1 กก.

เนื้อไก่ 1 กก.

ชีสเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น

ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถท�าอะไรได้บ้าง

ละลายน�้าแข็ง
ต้มน�้า
ต้มกาแฟ
อาบน�้าอุ่นได้
เร่งความเร็วรถยนต์
ขนาดกลางให้วิ่ง

การลดลงจากการจัดการขยะ การลดลงจากการจัดการน�า้ การลดลงจากปัจจัยอื่นๆ

6.43 กก.

1.87 กก. 

1.33 กก. 

4 กก.   

คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์

10
10
70
1-2
60

กก.
ลิตร
ถ้วย
นาที
กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผลลพัธก์ารพัฒนำาพ้ืนำท่ีพิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างย่ัง
ยืนำ

 = 5,710,907

 = 436,722

ปลูกต้นไม้
ลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ

ต่อปี
=

ต้นต่อปี

 7.65% 19,852
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ศูนำย์กสิกรรมภูหลวง

เทีย่วแบบ Low Carbon เทีย่วแบบทัว่ไป
การใช้ทรพัยากร

หรอืการปล่อยของเสยี

หุ งข ้ า ว ในกระบอกไม ้ ไผ ่
ข ้าวหลาม และเจียวไข ่บน
เตาไฟแบบชีวมวล

การใช้เตาแก๊สท�าอาหาร

ขึ้นภูป่าเปาะด้วยรถอีแต๊ก การใช้รถยนต์ท่องเที่ยว การใช้น�้ามัน

หนำองหินำ

กิจกรรมโรงแรมสีเขียว โรงแรมทั่วไป การใช้น�้า การใช้ไฟฟ้า 
การทิ้งขยะ 

การจัดการน�้าเสีย

บ้านำกลาง / ภูเรือ

ขี่จักรยานท่องเที่ยว ขับรถยนต์ท่องเที่ยวหรือ
รถจักรยานยนต์ รถตู้

การใช้น�้ามัน

ด่านำซ้าย

ตัวอย่างการปลอ่ยคาร์บอนจากกิจกรรมท่องเที่ยว

กจิกรรมท่องเท่ียวที่ 
ห้ามพลาดในำเมอืงเลย

จงัหวดัเลยถอืเป็นำเมอืงท่องเทีย่วท่ีน่ำาสนำใจอีกแห่ง เพราะมกิีจกรรมท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย แถมยงัคงไว้ซึง่ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์
เหมาะแก่การพกัผ่อนำอย่างย่ิง ลองมาดูกันำซว่ิา ถ้าท่องเทีย่วแบบ Low Carbon ในำเมอืงเลย จะมกีารปล่อยคาร์บอนำเท่าไหร่กนัำ

สัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อ เดินชม
วัดและชุมชนเก่าแก่

ชมวิวภูหอที่แสนงดงาม

เรียนรู้เร่ืองการฟื้นฟูป่า 
และเข้าพักโรงแรมสเีขียว
สวนชัชนาถ

ปั ่นจักรยานท่องเที่ยว
เรี ยนรู ้ การท� าต ้นผึ้ ง  
และนอนพักที่ โรงแรม 
สีเขียวภูนาค�า

เมืองเลย

ขึ้นภูป่าเปาะ (หนองหิน)

ปลาบ่า 

ทดลองปลูกป่าและท�า
แนวกันไฟที่ภูบักได

ศูนย์กสิกรรมศรีเจริญ (ภูหลวง)

เรียนรู้เรื่องข้าวพ้ืนบ้าน หุงข้าว
ในกระบอกไม้ไผ ่ เจียวไข่บนเตา
ชีวมวล

ด่านซ้าย

ภูเรือ

ชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อ (นาอ้อ)

การเดินทางระยะไกล

173 kg CO
2

32 kg CO
2

ข้อมลูการปล่อยคาร์บอนำ Co2

การเดนิทางระยะใกล้

0.27 kg CO
2

0.13 kg CO
2

0.07 kg CO
2

0 kg CO
2

โรงแรมที่พัก

3.1 kg CO
2

เมนูอาหาร

1.0 kg CO
2

ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

ปล่อยคาร์บอน 946  kg CO
2

= ปล่อยคาร์บอน 9.31  kg CO
2 
/ คน / วัน

ปล่อยคาร์บอน 1,606  kg CO
2

สรปุผลการปล่อยคาร์บอนำจากการท่องเทีย่ว

การท่องเที่ยวแบบทั่วไป

/     / 1,000 กม.

/     / 1,000 กม.

/     / 1,000 กม.

/     / 1,000 กม.

10 kg CO
2

35 kg CO
2

/ วัน15-20 kg CO
2

3-10 kg CO
2 / วัน

/ กม.

/ กม.

/ กม.

/ กม.

/ มื้อ

/ มื้อ

การใช้เชื้อเพลิง
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What is Low Carbon Tourism?

มาท�าความรู้จักกับการท่องเที่ยวแบบใหม่สุดคูลที่คุณจะต้องตกหลุมรักกันดีกว่า

เทีย่วไม่เอาถ่านำคอือะไร

การท่องเที่ยวสุดคูลที่ ช ่วยลดโลกร้อน ด้วยการท�ากิจกรรม 
ที่ลดการใช้พลังงานและเช้ือเพลิง อย่างปั่นจักรยานท่องเที่ยว
รอบเมือง ทานอาหารพ้ืนเมืองที่ ใช ้ วัตถุดิบท ้องถ่ิน และ 
พักโรงแรมที่ ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมจะเน้น
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ือมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน
ระหว่างท่องเที่ยว ซึ่งยังคงสนุกและสบายไม่ต ่างจากการ 
ท่องเที่ยวแบบเดิม

LOW CARBON TOURISM

มาท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กับการท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่านำ

ถ่าน = คาร์บอนไดออกไซด์ = ตัวการโลกร้อน

Why is important?

ท�ไมเราต้องเที่ยวแบบไม่เอาถ่านำ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 4.9%  
ของปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด

คาร์บอนำที่เกิดจากการท่องเที่ยว

การเดินทาง  75% แบ่งออกเป็น

การเดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยรถยนต์

การเดินทางวิธีอื่นๆ 

บริการและกิจกรรมจากที่พัก = 21% 
กิจกรรมต่างๆ จากการท่องเที่ยว = 4%

ภายในปี 2578 คาดว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากการท่องเที่ยว

จะเพิ่มสูงถึง 130% 

Fun Fact

ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเพียง  
1 วันต่อสัปดาห์ เท่ากับลด
การปล่อยคาร์บอน 20% 
ต่อปี 

ขับรถยนต์ป ีละ 25,000 
กิโลเมตร ปล่อยคาร์บอน 
ขั้นต�่า 7,200 กิโลเมตร  
ต้องปลูกต้นไม้ชดใช้มากถึง 
800 ต้น

การเดินทางด้วยเคร่ืองบินจะ
พ ่นคาร์บอนพร้อมไอน�้าออกสู่
ช้ันบรรยากาศเบ้ืองบนโดยตรง  
ซึ่ งร ้ ายแรงกว ่ าการปล ่อย
คาร์บอนล้วนๆ ถึง 1.9 เท่า

ในอกี 40 ปีข้างหน้า คาร์บอน
ที่ ลอยล ่องในท ้องฟ ้าอาจ 
มาจากเคร่ืองบินประมาณ 
15%

ขั้นตอนการบรรจุน�้าลงขวด
พลาสตกิส�าหรับดืม่ ก่อให้เกิด
คาร์บอนมากถึง 2.5 ล้าน
ตันต่อปี

ท า น อา ห า รท ้ อ ง ถ่ิ น ห รื อ 
ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบที่หาได้ 
ในชุมชน ถือเป ็นทางเลือก 
ที่ ดี เพราะการขนส ่งอาหาร 
ในระยะทางไกลปล่อยคาร์บอน
ถึง 80%

=

=

=

CO2

เรื่อง (ไม)่ ลับเกีย่วกับคาร์บอนำ

40%

32%

3%

ท�าไมเราต้องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน



18 19

ข้อควรรู้ก่อนำเดินำทางท่องเที่ยวแบบคนำไม่เอาถ่านำ

หยิบแต่ของจ�เป็นำใส่กระเป๋า

ก่อนำจะออกเดินำทางท่องเท่ียวแบบคนำไม่เอาถ่านำ ลองมาดูกันำว่ามีข้อควรรู ้อะไรบ้าง 
ที่จะท�ให้การเดินำทางท่องเที่ยวเป็นำมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นำ

น�้าหนักกระเป๋าที่เบาลงจะช่วยให้
เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง 
และช่วยประหยัดเช้ือเพลิงให้กับ
ยานพาหนะด้วย

ใช้นำ�้าอย่างประหยัด

ไม่เปิดก๊อกน�้าทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน
หรือฟอกสบู ่ และไม ่ขอเปลี่ยน
ผ้าเช็ดตวัหรือผ้าปทูี่นอน เมือ่พักแรม
ที่เดิมหลายวัน

เลี่ยงบริการซักรีดแบบรายชิ้นำ
บริการซกัรีดบางโรงแรมจะสง่ซกัรีด
เป็นรายช้ิน คือแยกซักเสื้อผ้าของ
ผู ้เข ้าพักแต่ละราย ซึ่งเป็นการ 
สิ้นเปลืองน�้าและพลังงาน ช่วยกันำลดปริมาณขยะ

ด้วยการ Reduce Reuse Recycle เช่น ใช้สบู่ก้อน
เดียวส�าหรับอ่างล้างมอืและห้องอาบน�า้ สง่คืนโปรชวัร์
และแผนที่เมื่อใช้งานเสร็จ ใช้ขวดน�้าดื่มแบบเติมได้

ดูแลที่พักดุจดูแลบ้านำตัวเอง

ช ่วยกันประหยัดพลังงานด้วยการปิดไฟ 
แอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนจะออก
ไปข้างนอก 

แขวนำป้ายงดท�ความสะอาดห้องพัก

เลอืกท�าความสะอาดห้องพักเมือ่จ�าเป็นจริงๆ 
ซึ่งจะช่วยประหยัดอุปกรณ์ท�าความสะอาด 
ลดการใช้สารเคมี และช่วยประหยัดพลังงาน
จากการใช้เคร่ืองดดูฝุ่นและการซกัผ้าปเูตยีง

ใช้บริการระบบขนำส่งสาธารณะ

เลือกเดินทางด ้วยการใช ้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะหรือพาหนะที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม เช่น จักรยาน รถสามล้อถีบ

เคารพสถานำที่ท่องเที่ยว

เมื่อไปเที่ยวในแหล่งโบราณคดีหรือสถานที่
ธรรมชาติควรถือคติว่า “เก็บไปแต่ภาพถ่าย 
และเหลือทิ้งไว้แค่รอยเท้า” ไม่ควรเดิน 
ออกนอกเส้นทางที่ ถูกก�าหนดไว้ และไม่
ฉกฉวยอะไรที่ ไม่ใชข่องเราตดิไม้ตดิมอืกลบัไป

ใส่ใจในำการซื้อของที่ระลึก

ควรอ่านฉลากและสอบถามผูข้ายก่อนซือ้ เชน่ 
สิ่งของเหล่าน้ันท�ามาจากอะไร และเป็นของ 
ที่ท�าในท้องถ่ินหรือไม่ เพราะของบางอย่าง
อาจท�ามาจากช้ินส ่วนของสัตว ์ป ่าที่ ใกล ้
สูญพันธ์ุหรือไม้ที่ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

อุดหนำุนำร้านำค้าท้องถิ่นำ

อย่างร้านช�า หรือสินค้างานฝีมือที่ท�าขึ้น 
โดยคนในท้องถ่ิน เป็นการช่วยสร้างรายได้
ให้หมุนเวียนในชุมชน

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 7. 

8. 9. 10. 
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CheCkLIST TO pRepARe 
fOR The LOW CARBON TRIp

หยิบเสื้อผ้าที่ซักง่ายและแห้งเร็วใส่กระเป๋า 
เพราะสามารถซักท�าความสะอาดเองได้ง่าย 
และแห้งเร็ว

เตรียมพร้อมเที่ยวแบบไม่เอาถ่านำ

เตรียมขวดนำ�้า ถุงผ้าไปด้วย 
เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน

อย่าลืมหยิบผ้าเช็ดตัว แชมพู สบู่ขวดเล็กๆ 
ติดตัวไปด้วย

เปิดใจให้กว้าง 
พร้อมส�าหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

พกภาชนำะช้อนำส้อมส่วนำตัวไปด้วย 
เพื่อปฏิเสธการทานอาหารในภาชนะใช้แล้วทิ้ง

ฟิตร่างกายให้แข็งแรง
เพ่ือพร ้อมส�าหรับทุกความสนุกที่ ก� าลัง 
จะเกิดขึ้น

ลองศกึษาวฒันำธรรมหรอืประเพณท้ีองถิน่ำคร่าวๆ 
เพื่อท�าความเข้าใจ

อย่าลืมจัดยาส�หรับโรคประจ�ตัว
หรือยาสามัญติดตัวไปด้วย

เสื้อยืดไม่ต้องรีดก็ได้ เคล็ดลับ
ลดรอยย่นหลังการซักคือ บิดให้
หมาดแล้วสะบัดแรงๆ เพ่ือยืด 
เน้ือผ้าก ่อนเอาขึ้นราวตากผ้า  
เมื่อเสื้อแห้งแล้วก่อนใส่สะบัด
แรงๆ อีกคร้ัง เท่าน้ีก็ไม่เปลือง
ไฟฟ้า ไม่เสียเวลารีดด้วย

Travel Tips

เปิดแอร์ ให้เย็นแบบพอดี ควร
ปรับอุณหภูมิ ไว ้ที่  25 องศา
เซลเซียส จะได้เย็นแบบพอดี
และปล่อยคาร์บอนแบบพอเพียง 
วันไหนร้อนน้อยปรับ เพ่ิมเป็น  
2 6 - 2 8  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ล  
ช่วยประหยัดไฟอีก 15-20%

ถอดปลั๊กทุกคร้ังหลังเลิกใช้งาน 
แม้จะกดปิดแล้วแต่ถ้ายังเสียบ
ปลั๊กอยู ่ กระแสไฟฟ้าก็เข ้าไป 
วิ่ งเล่นได้ตลอดเวลา ถ้าทุกคน
ช่วยกันถอดปลั๊ก จะลดการปล่อย
คาร์บอนมากถึง 29 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

ขับช้าๆ ก็ถึงที่หมาย ลองขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในระยะทางไกล 
จะช่วยลดการใช้น�้ามันลง 20% หรือลดการปล่อยคาร์บอน 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ถ้าไปไหนำใกล้ๆ ลองเปลีย่นำมาเดินำหรอืป่ันำจกัรยานำแทนำ การปล่อยคาร์บอนำเป็นำ 0 แถมได้ออกก�ลังกายไปในำตัวด้วย

หากใจคุณพร้อมแล้วส�หรับการเดินำทางท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่านำ ก่อนำจะก้าวเท้าออกเดินำทางลองหยุดคิด
ซักนิำดว่าเตรียมพร้อมดีแล้วหรือยัง เพ่ือให้ทริปน้ีำเป็นำทริปที่แสนำสนุำกและประทับใจ มาดูกันำว่ามีอะไรที่ต้อง 
เตรียมให้พร้อม และไม่ควรพลาดส�หรับทริปเที่ยวแบบไม่เอาถ่านำ
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ACTIvITy IN LOW CARBON

กิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon มีอะไรบ้าง และจะสนำุกแค่ไหนำ มาดูกันำเลย!

ด้วยพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช ่น ปั ่นจักรยานหรือเดินชมเมือง 
ท�าให้ ได้สัมผัสกับวิถี ชี วิตของชุมชน
อย่างแท้จริง แถมช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนด้วย

เที่ยวแบบ Low Carbon

ทิ้งขยะลงถัง ไม่เพ่ิมขยะให้ชุมชน 
หรือสถานที่ท่องเที่ยว ให้ความเคารพ
วัฒนธรรมของชุมชน และเคารพ 
ในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงธรรมชาติ

ดื่มด�่ากับศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับ
หาโอกาส เรี ยนรู ้ทั กษะงานฝ ีมือ 
ที่ทรงคุณค่าหรือลองลงมอืปรุงอาหาร
พ้ืนเมอืงด้วยตัวเอง และสร้างมติรภาพ
กับชุมชน

เที่ยวแบบทั่วไป

เลื อก ขับรถยนต ์ ไปตามสถานที ่
ท่องเที่ยวต่างๆ แม้จะสามารถเดิน
หรือปั ่นจักรยานไปก็ได้ อาจท�าให้
พลาดรายละเอียดแสนสวยงาม 
บางอย่างระหว่างทาง

สั่งเมนูที่ทานทุกวันหรือเดินเข้าร้าน 
อาหารฟาสต์ฟู ้ดเพ่ือความสะดวก  
แต่เมนูที่คุ้นเคยบางอย่างต้องขนส่ง
มาจากแดนไกล ท�าให้ต้องใช้เช้ือเพลิง 
หรือปล่อยคาร์บอนมากขึ้นเท่าตัว

ความสะดวกสบายต ้องครบครัน  
ทั้งสระว่ายน�้า สปา บาร์ ทั้งที่บางครั้ง
ก็ไม่ได้ใช้บริการ

คิดเพี ยงแค ่ว ่ า ไม ่ ใช ่บ ้ านของเรา  
เลยไม่สนใจเร่ืองความสะอาดหรือ 
การดูแลรักษา และไม่เคารพความเชื่อ 
หรือวัฒนธรรมของชุมชน

ใช ้ เวลาอ ยู ่ ในห ้ อง พั ก เป ็นหลั ก  
เมือ่ออกไปเที่ยวก็เที่ยวอย่างฉาบฉวย 
เพ่ือถ ่ายรูปหรือเช็คอินให ้คนอื่ น 
ได้รู้ว่ามาเที่ยว

มักคิดเพี ยงแค ่จะเ ดินทางไปยัง 
แหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ เพ่ือให้รู้สกึแค่ว่า
เคยไปมาแล้วนะ

ท่องเที่ยวแสนำสนำุก..ช่วยลดโลกร้อนำ

ลิม้รสอาหารพ้ืนำเมอืง 
มจิีตส�นำกึและให้ความเคารพ

ท�ตวัเป็นำนำกัเดนิำทางท่องเทีย่วอย่างไม่เร่งรีบ

ไม่เห็นำคณุค่า ไม่ให้ความเคารพ
ท่องเทีย่วแบบรวดเรว็ เลอืกทานำอาหารท่ีคุ้นำเคย

นำอนำโรงแรมท่ีสะดวกสบาย

ท�ตวัเป็นำนำกัท่องเทีย่ว
อยูแ่ต่ในำห้องพัก แวะเทีย่วเพือ่ถ่ายรูป

นอนหลบัสบาย แถมยังได้ชว่ยกระจาย 
รายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วย

พักโรงแรมสเีขยีว

อาหาร พ้ืน เมื องหลากหลายเมนู 
ที่มากด้วยคุณค่า รสชาติอร่อยจับใจ
เพราะวตัถุดิบมาจากท้องถ่ิน จึงสดใหม่ 
ไร ้สารเคมี ขนส่งในระยะทางใกล้
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเลยน้อยนิด

ท�าความรู้จักกับชาวบ้านและวิถีชีวิตประจ�าวนั
ของพวกเขา แล้วอาจต้องทึง่กับประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่จะได้จากคนในท้องถิ่น

ออกไปเรยีนำรูแ้ละสมัผสัวัฒนำธรรมท่ีแตกต่าง
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“ยินำดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนำ”
ขอต้อนรับสูเ่มอืงน่าน “เมอืงเก่าที่มชีีวิต” เมอืงที่เป็นมติร 

กับจักรยาน มาร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์วิ ถีการท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon การท่องเที่ยวสุดคูลที่ช่วยลดโลกร้อน  
ด้วยการป่ันจักรยานหรือน่ังสามล้อถีบแอ่วเมอืงน่าน แทนการ
ใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เลือกทานอาหารพ้ืนเมือง และ 
พักโรงแรมที่ ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อท่านมาแอ่วน่านแบบ Low Carbon ก็เท่ากับท่านได้
ช่วยให้เมืองน่านยังคงมีอากาศแสนบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนกับ 
การได้ปลูกดอกไม้สวยๆ ไว้ที่เมืองน่าน

แอ่วม่วนำใจ ๋ไม่เอาถ่านำ

ครัง้แรกในำไทยกับการทอ่งเที่ยวแบบไมเ่อาถ่านำ

แอ่วม่วนำใจ ๋ไม่เอาถ่านำ



26 27

แอ่วเมืองนำ่านำ ด้วยจักรยานำ

มาพัก กินำ เที่ยวแบบ Low Carbon ในำเมืองนำ่านำกันำเถอะ
เมอืงเลก็ๆ ที่เป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตที่แสนเรียบง่าย 

เหมาะกับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเก่า 
ระหว่างที่สองเท้าถีบจักรยานก็จะได้สัมผัสและใกล้ชิดกับเมืองน่าน
อย่างแท้จริง หรือจะน่ังสามล้อถีบท่องเที่ยวแทนก็ได้ ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไม่แพ้กัน

แหล ่งท ่องเที่ ยวที่ เข ้าร ่วมแคมเปญมีทั้ งหมด 11 แห ่ง  
เมื่อนักท่องเที่ยวไปถึงแต่ละสถานที่จะได้รับการประทับตรา 
เพื่อสะสมดอกไม้ลดโลกร้อน 

สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมแคมเปญ

วัดพระธาตุช ้างค�้ า วัดมิ่ งเมือง วัด กู ่ค�า วัดศรี พั นต ้น  
วัดภูมินทร์ วัดสวนตาล โฮงเจ้าฟองค�า วัดพระธาตุแช ่แห้ง  
วัดพระธาตุเขาน้อย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดน่าน

ล�แต๊แต๊กับ Low Carbon Menu

Low Carbon Menu คืออาหารพ้ืนเมอืงที่ ใช้วัตถุดิบ
ในท้องถ่ิน เลยไม่ต้องขนส่งมาจากที่ ไกลๆ การปล่อย
คาร์บอนเลยน้อยนดิเมื่อเทียบกับวัตถุดิบจากต่านแดน

เมนูอาหารพ้ืนเมืองน้ันมีมากมาย เช่น แกงฮังเล 
ไส้อั่ว น�้าพริก น�้าพริกอ่อง อาหารทุกเมนูรสชาต ิ
ล้วนอร่อยจับใจ เพราะวัตถุดิบสดใหม่จากสวนไร่ของ
ชาวเมืองน่าน

หลับสบายใจ๋แบบไม่เอาถ่านำ

นอนหลับสนิทในราคาที่เป็นมิตร แถมลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการ
เลือกพักโรงแรม Low Carbon ซึ่งเป็นโรงแรมที่ ใส่ใจและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

โรงแรมที่ เข้าร่วมแคมเปญจะมอบส่วนลดพิเศษในส่วนของห้องพัก  
10-20%  ให้กับนักท่องเที่ยว ซึง่จะต้องพักอย่างน้อย 2 คืนขึน้ไป และทางโรงแรม 
จะมีบริการต่างๆ เช่น

บริการอาหารเช้าท้องถิ่น (ส�าหรับที่พักที่มีอาหารเช้า) 

ไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้าเช็ดเท้า 

ไม่บริการสบู่ แชมพู (ถ้านักท่องเที่ยวไม่ร้องขอ) 

งดบริการท�าความสะอาดห้องน�้าในทุกวันที่เข้าพัก แต่จะท�า 
ความสะอาดในทุก 2 หรือ 3 วัน

แอ่วม่วนำใจ๋ ไม่เอาถ่านำ

ร้านำอาหารทีเ่ข้าร่วมแคมเปญ และมเีมนำ ูLow Carbon

ร้านวโีอวสีลดั ร้านคาเฟ่สดุกองดี ร้าน Workboxes 
Cafe’Nan ห้องอาหารเลมอนกราส ร้านเฮือนก�าก๋ิน 
ร้านวีคอฟฟี่

โรงแรมที่เข้าร่วมแคมเปญ

โรงแรมน่านบูตกิ ภูหรรษาบูตกิโฮเทล โรงแรมบ้านชมดาว  
โรงแรมเวียงภูมินทร์  บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุด และเกสต์โฮม 
น่าน ซีซั่นส์ บูติก รีสอร์ท โรงแรมบ้านน่าน น่านเกสต์เฮ้าส์  
ริสาสิน ีรีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเทวราช  เฮือนน่านนทิรา

นำักท่องเที่ยวที่ปั่นำจักรยานำหรือนำั่งสามล้อถีบมาทานำอาหาร

กับร้านำที่ร่วมแคมเปญ จะได้รับส่วนำลด 10-50%
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แอ่วม่วนำใจ๋ ไม่เอาถ่านำ

เมื่อตัดสินำใจจะแอ่วเมืองนำ่านำแบบไม่เอาถ่านำแล้ว ท่านำจะได้รับ Passport คู่มือท่องเท่ียวลดโลกร้อนำ ซึ่งจะมีข้อมูล
การท่องเที่ยวทั้งเรื่องพัก กินำ เที่ยวแบบ Low  Carbon แล้วยังมีลูกเล่นำสนำุกๆ เมื่อท�กิจกรรมตามจุดหมายในำคู่มือ  
จะได้รับการประทับตราดอกไม้ ซึ่งเปรียบเหมือนำตัวแทนำของค่าคาร์บอนำจากการท�กิจกรรมท่องเที่ยว

กับ Passport คู่มือท่องเที่ยวลดโลกร้อนำ
ประกาศนยีบัตรฮโีร่ไม่เอาถ่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ ในการเป็นนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

ตราประทับดอกไม้ 1 ดอก 
= ลดการปล ่อยคาร ์บอนจากการ 
ท่องเที่ยว 60 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์

การเก็บตราประทับดอกไม้ในกิจกรรมจะเร่ิมต้นต้ังแต่ การเข้าพัก
โรงแรม Low Carbon ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ก�าหนดไว้  
และทานอาหาร Low Carbon Menu 

อยากได้ตราประทับดอกไม้ต้องท�อย่างไร?

เมื่อสะสมครบ 51 ดอก
= 3,060 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์  
นักท่องเที่ยวจะได้รับยกย่องให้เป็น  
“ฮีโร่ไม่เอาถ่าน” สุดยอดนักท่องเที่ยว 
ที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รางวัลแด่ฮีโร่ไม่เอาถ่านำ

Good to Know

สงัฆทานดอกไม้ คือการน�าเอาจ�านวนตราประทับดอกไม้ของฮีโร่ไม่เอาถ่าน
ทกุคนมารวมกัน จากตราประทับดอกไม้สูก่ารปลกูต้นไม้จริงไว้ที่เมอืงน่าน 
(400 ดอก = ต้นไม้ 1 ต้น) โดยชาวน่านจะส่งภาพการเติบโตของต้นไม้
ไปให้ฮีโร่ไม่เอาถ่าน พร้อมเชญิชวนให้กลบัมาเย่ียมเยือนสิง่สวยงามที่มอบให้
เมืองน่าน

ของที่ระลึก เพ่ือแทนความระลึกถึงกันและหวังว่าจะกลับมาเย่ียมเยือน
เมืองน่านอีก

ลดคาร์บอนำได้ถึง

ป่ันำจักรยานำท่องเทีย่วในำวัดภมูนิำทร์ 

0.5
กรัมคาร์บอนำไดออกไซด์

ลดคาร์บอนำ

ปลูกต้นำชมพูภูคาไว้เมืองนำ่านำ 1 ต้นำ

0.4
=

การปั่นำจักรยานำไปยังจุดหมายแต่ละแห่ง เทียบได้กับการคืนำดอกไม้ให้สถานำที่ท่องเที่ยว

นำัง่รถสามล้อถีบท่องเทีย่วในำระยะทาง 2 กม. 

x 400 ดอก =

กรัมคาร์บอนำไดออกไซด์

คู่มือการท่องเที่ยวลดโลกร้อน (Low Carbon Tourism)

ถ่าน = คาร์บอน(ไดออกไซด์) = ตัวการโลกร้อน
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H11

H01 H05

T10

H08

B04

MAp Of NAN

แหล่งท่องเที่ยว
(Tourist Attractions)

T01 – วัดพระธาตุช้างค�้า 
T02 – วัดมิ่งเมือง
T03 – วัดกู่ค�า
T04 – วัดศรีพันต้น
T05 – วัดพญาวัด
T06 – วัดภูมินทร์
T07 – วัดสวนตาล
T08 – โฮงเจ้าฟองค�า
T09 – วัดพระธาตุแช่แห้ง
T10 – วัดพระธาตุเขาน้อย
T11 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดน่าน

โรงแรม
(Hotels)

H01 – โรงแรมน่านบูติก
H02 – ภูหรรษา บูติกโฮเทล
H03 – โรงแรมบ้านชมดาว
H04 – บ้านๆ น่านๆ ห้องสมดุ และเกสต์โฮม
H05 – โรงแรมบ้านน่าน
H06 – ริสาสิน ีรีสอร์ท แอนด์ สปา
H07 – เฮือนน่านนทิรา
H08 – โรงแรมเวียงภูมินทร์
H09 – น่าน ซีซั่นส์ บูติก รีสอร์ท
H10 – น่านเกสต์เฮ้าส์
H11 – โรงแรมเทวราช

ร้านำอาหาร
(Restaurants)

R01 – ร้านโอวโีอสลัด
R02 – ร้าน Workboxes   
        Cafe’Nan
R03 – ร้านเฮือนเก่ากิ๋น
R04 – ร้านคาเฟ่ สุดกองดี
R05 – ห้องอาหารเลมอนกราส
R06 – ร้านวี คอฟฟี่

ร้านำจักรยานำ 
(Bicycle Shops)

B01 – ร้านปังงี่อัว
B02 – ร้าน บ. ไบค์
B03 – ร้านโอเวอร์ซี
B04 – บ้านรถถีบเมืองน่าน

อพท. นำ่านำ
(DASTA Nan)

แผนที่แอ่วน่านม่วนใจ๋
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ผู้ประกอบการสีเขียว

ความรู้สึกของผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหาร 
ที่เข้าร่วมแคมเปญ “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน”

ริสาสินำี รีสอร์ท แอนำด์ สปา

เฮือนำนำ่านำนำิทรา

นำ่านำบูติก รีสอร์ท

เวียงภูมินำทร์ บ้านำชมดาว

บ้านำๆ นำ่านำๆ 
ห้องสมุดและเกสต์โฮม

ภูหรรษา บูติกโฮเทล

นำ่านำ ซีซั่นำส์ บูติก รีสอร์ท

บ้านำนำ่านำ

โรงแรม 

“แคมเปญน้ี ได้รับความสนใจจากผูเ้ข้าพัก
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ อยากให้มีการ
ขยายแคมเปญออกไปอีกและเชิญชวนให้ 
ผู้ประกอบการเข้าร่วมมากขึ้น”

“เป็นแคมเปญทีจ่ะส่งผลดี ในระยะยาว
ต่อเมืองน่าน กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มาพักส ่วนมากจะช่ื นชอบการ
ท่องเที่ยวแบบน้ีอยู่แล้ว จึงเข้าใจ 
และตระหนักถึงภาวะโลกร้อน”

“เป็นแคมเปญที่ดีที่มีส ่วนในการพัฒนา 
การท่องเทีย่วเมอืงน่านให้มทีศิทางทีชั่ดเจนขึน้ 
และยังช ่วยในการสร้างความรับรู้ และ 
ความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วย”

“เป ็นปรากฏการณ ์ ใหม ่และ
แนวทางที่ดีส�าหรับการท่องเที่ยว
เมืองน่าน นอกจากจะเที่ยวอย่าง
สนกุยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย”

“เข้าร่วมแคมเปญเพราะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเมอืงน่าน เป็นเร่ืองใหม่
ที่เอาเร่ืองท่องเที่ยวมารวมกับการ
ลดโลกร้อน ”

“ผู ้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจ 
เร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว อยากให้
เน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่านี”้

“ภูมิ ใจและเห็นด้วยกับแคมเปญ 
อยากให ้มี กิจกรรมท ่อง เที่ ยว
รูปแบบใหม ่ๆ เพ่ิมเ ติม เช ่น  
ป่ันจักรยานเรียนรู้เร่ืองการปลกูผกั”

“เห็นด้วยกับแคมเปญเพราะตรงกับ
แนวคิดของรีสอร์ทอยู่แล้ว และอยากให้
ขยายแคมเปญต่อไปอีก”

“นักท่องเที่ยวสามารถเสพสิง่ที่มอียู่ผา่นการท่องเที่ยว  
ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รากวัฒนธรรมที่ยังคง 
หลงเหลือให้เห็น แล้วยังน�าเอาเร่ืองภาวะโลกร้อน 
มาผูกโยงซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์”

hILIghT:ที่ น่ีออกแบบอาคารให้ 
อากาศถ่ายเทสะดวก และมีการแยกขยะ 
เพื่อท�าปุ๋ยชีวภาพด้วย

hILIghT:มีบริการให้ยืมจักรยานปั ่นท่องเที่ยวชมเมือง  
โดยไม่คิดค่าเช ่า แล้วยังให้บริการข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 
แบบครบครันอีกด้วย

hILIghT:ที่พั กในเมือง 
น ่ า นรุ ่ น บุ ก เบิ ก ที่ ก า รั นตี
มาตรฐานในความสะดวกสบาย hILIghT:โรงแรมที่ประหยัด 

ท รั พ ยากร  มี การปลู กต ้ น ไม ้
เพ่ือลดการใช ้ เคร่ืองปรับอากาศ  
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมจะได้ส่วนลด 
10% 

hILIghT: โรงแรมที่ ให้ 
ความรู้สกึเหมอืนอยู่บ้าน สามารถ
เดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวก

hILIghT:ที่ น่ีมีทั้งห้องสมุด ร้านกาแฟ
เพ่ือน่ังพูดคุย แชร์เร่ืองราวของคนพ้ืนเมือง 
และนักท่องเที่ยว

hILIghT:มีการปลูกผัก 
สวนครวัปลอดสารเคม ีและมกีาร 
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ

hILIghT:บรรยากาศแสนสงบ 
ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ 

hILIghT:มีบริการแนะน�าสถานที่ 
ท่องเที่ยวและให้ยืมจักรยานฟรี
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ร้านำอาหาร

คุณวรรณา สุขเจริญ

“การท่องเที่ยวแบบน้ีท�าให้เข้าใจ 
และได้เห็นวิถีชี วิตชาวบ้านได้ดี
กว่าการขับรถยนต์ท่องเที่ยว”

คุณอุทุมพร บุญสาราญ

“ได้รู้เร่ืองราวเก่ียวกับสถานที่
ท่องเที่ยวมากขึ้น และสนกุกว่า
การปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบ
ไม่มีแผน แถมได้สนับสนนุการ
ท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อนด้วย”

สนใจและเข้าร่วมแคมเปญทันทีเพราะที่ร้าน 
มีการส่งเสริมการลดโลกร้อนอยู่แล้ว พบว่า 
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ เข้ามา 
ในร้านค่อนข้างจะให้ความสนใจกับแคมเปญ 

“เป็นแคมเปญที่ดีและได้ช่วยลดโลกร้อน 
นักท่องเที่ยวค่อนข้างตื่นตัวและสนใจ
พอสมควร อยากให้ขยายเครือข ่าย 
มากข้ึนซึ่งจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยว
ให้ดียิ่งขึ้น”

“ยินดีที่ ได้เข้าร่วมแคมเปญ เพราะทางร้านใส่ใจเก่ียวกับเร่ือง 
ลดโลกร้อนอยู่แล้ว และอยากให้ขยายระยะเวลาแคมเปญออกไปอกี”

“นักท่องเที่ ยวให ้ความสนใจและคนเมืองน่าน 
กเ็ริ่มสนใจ น่าจะเปน็สว่นที่ช่วยสนบัสนนุให้เกดิการ 
รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวแบบน้ีมากขึ้น 
ว่ามีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร”h I L I g h T : มี กิจกรรมส นับส นุน 

การลดโลกร้อน เชน่ น�าแก้วมาเองจะได้ลด
ราคา 5%

hILIghT:เมนูท้องถิ่น เช่น ส้มต�า
ปลาทอด แกงฮังเล น�้าพริกหนุ ่ม  
น�้าพริกอ ่อง ลดให ้ 10% ส�าหรับ 
นักท่องเที่ยวที่ป่ันจักรยานหรือใช้บริการ 
สามล้อถีบไมทานอาหาร

hILIghT:ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวแบบ Low Carbon  
จะได้ส่วนลดเครื่องดื่มแก้วละ 5 บาท

hILIghT:ที่ร้านสนับสนุนการลดใช้สารเคม ี
ในการปลกูผกัของชาวบ้าน และเลอืกใช้ผกัที่ชาวบ้าน
ปลกูมาประกอบอาหาร แถมยังมเีมนู Low Carbon  
ทีม่อบส่วนลดถึง 50% 

สุดยอดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเลือกท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

คุณอดิศา เหล่ารักวงศ์

“ทริปท่องเที่ยวที่สนุกแถมยังได้
ชว่ยลดการปล่อยคาร์บอน ขอบคุณ
ส�าหรับแคมเปญดีๆ ค่ะ”

ฮีโร่ไม่เอาถ่านำ

Workboxes Cafe’Nan

ร้านำเฮือนำก�กิ๋นำ

ร้านำ วี คอฟฟี่

ร้านำโอวีโอ สลัด

พนักงานบริษัท พนักงาน NGO กราฟฟิกดีไซน์
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“การปั่นจักรยานท่องเที่ยวท�าให้ได้มโีอกาส
เข้าไปสมัผสัพูดคุยกับชาวบ้าน ได้เห็นวิถีชีวิต
ชาวบ้านอย่างแท้จริง” “สนุกและได้ออกก�าลังกาย 

ไปในตัว อยากให้มี ในสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ มากขึ้น จะได้
ช่วยลดโลกร้อนมากขึ้น”

“เป ็นแคมเปญการท ่องเที่ ยว 
ที่น่าสนใจ ผมว่าการป่ันจักรยานช่วย
ลดโลกร้อนได้จริง แถมยังเข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวกกว่า
รถยนต์อีกด้วย”

“จากตอนแรกไม่รู้จะไปเที่ยวที่ ไหนดี 
แต่พอมาร่วมแคมเปญท�าให้ได้รู้จัก
สถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน ได้ความรู ้
มากขึน้ เช่น ที่ โฮงเจ้าฟองค�า”

“เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถ
ช ่ ว ย ล ด โ ล ก ร ้ อ น ไ ด ้ จ ริ ง  
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ก า ร 
ท่องเที่ยวได้เอง ท�าให้เป็นทริป 
ที่น่าจดจ�าอีกทริปหนึ่ง”

“ได้ออกก�าลังกาย แล้วยังประหยัด 
ค่าใช้จ่ายการเช่ารถท่องเที่ยว สามารถ
ก�าหนดเวลา สถานที่ และการเดินทาง
ได้ด้วยตัวเอง ได้เก็บเกี่ยวรายละเอียด
ความสวยงามข้างทางมากขึ้น”

“นอกจากความส นุกแล ้ ว 
ยังได้ความรู้ ในการประหยัด
พลังงานด้วย คิดว่าถ้าทุกคน
หันมาท่องเที่ยวแบบน้ีก็จะชว่ย
โลกเราได้มากขึ้น”

“เป ็นแคมเปญที่ ดี  อยากให ้ม ี
ในทุกจังหวัด คิดว่าช่วยลดโลกร้อน
ได้จริงเพราะจักรยานไม่มีท่อไอเสีย  
แล้วยังได้ออกก�าลงักายไปในตวัด้วย”

คุณกมลพร สุนำทรสีมะ

คุณมาลินำี จันำทร์เลิศฟ้า

คุณภัตตาวาร์ ชมถิ่นำ

คุณกรรวี ชีวีวัฒนำ์

คุณณัฎฐนำิช เจนำชัยจิตรวนำิช

 คุณจิระศักดิ์ มณทิพย์

คุณบุญญาพร คชรินำทร์

คุณสุระ อนันตพงศ์

นักเขียน

ธุรกิจส่วนตัว

นักศึกษา

Layout Designer

นักศึกษา

นักศึกษา

พนักงานธนาคาร

นักวิชาการ
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ลดคาร์บอนำไปเท่าไหร่ ?

แคมเปญแอ่วม่วนำใจ๋ ไม่เอาถ่านำ 

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 31 มีนาคม 2558 = 73 วัน 

ฮโีร่ไม่เอาถ่าน 13 คน 

นักท่องเที่ยวทั่วไป 500 คน

ลดการปล่อยคาร์บอนเมื่อเปรียบเทียบ
กับการท่องเที่ยวปกติได้ถึง

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองน่านในปี 2556

เพียง

รู ้ ไหม? ต้นชมพูภูคาเป็นไม้ยืนต้นหายากที่ ใกล้สูญพันธุ์ มีดอกสีชมพูอมขาว 
แสนสวยงาม ในเมืองไทยหาชมได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

ดูดซับคาร์บอนจากต้นไม้ 14 ต้น 

มจี�านวน 495,295 คน

เทียบเท่ากับการท�าลายต้นชมพูภูคา 4,549 ไร่

เลือกเที่ยวน่านแบบ Low Carbon  
เมืองน่านจะมีต้นชมพูภูคาเพิ่มขึ้น

จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทั้งหมด 513 คน

313.92  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี5,504

1 %
ของนักท่องเที่ยว

18 1,852

ถ้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน่านทุกคน
เที่ยวแบบ Low Carbon

เมืองน่านจะมีต้นชมพูภูคาเพิ่มขึ้นถึง

ไร่ต่อปี

ปล่อยคาร์บอน
ถ้าเปลี่ยนมาท่องเที่ยวแบบ Low Carbon 
จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 40.73 %

ไร่ต่อปี
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มิ้นำท์ - มณฑล กสานำติกุล

ในปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ได้รับความสนใจ  
และเร่ิมเป็นหน่ึงในทางเลอืกให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุม่คนรุ่นใหม่  
เช่นเดียวกับหญงิสาวผูเ้ป่ียมด้วยรอยย้ิมสดใส คุณมิน้ท์ - มณฑล กสานติกุล  
เจ้าของบลอ็ก “I Roam Alone” ทีอ่อกเดนิทางคนเดียวแบบแบ็คแพ็ค 
อย่างจริงจังตัง้แต่อายุ 23 จนวันน้ีเธออายุย่าง 28 แต่ไปมาแล้ว 7 ทวีป 
กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ด้วยสไตล์การเทีย่วแบบ Low Carbon ใกล้ชดิ
ธรรมชาตแิละคนท้องถ่ิน เพ่ือเรียนรูว้ิถีชีวิตทีแ่ท้จรงิ ทั้งยังช่วยประหยัด
พลงังานให้โลกใบน้ี

ออกท่องโลกกว้าง 
แรงบนัดาลใจมาจากอยากเดนิทางรอบโลก สว่นใหญ่จะเน้นเดินป่า  

ดสูตัว์ ภูเขาไฟ แต่ละประเทศจะมจุีดเด่นจุดด้อยต่างกันไป การเดนิทาง
เหมอืนการออกไปผจญภัย เป็นการเอาตวัเองไปในดนิแดนที่ ไม่รู้เลยว่าจะไป
เจออะไรบ้าง ไม่มกีรอบอะไรมาก้ัน เปิดรับมากข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึง 
ความแตกต่างของวฒันธรรม เข้าใจและไม่ตดัสนิคน เป็นการพัฒนาตัวเอง
อย่างหน่ึง อกีอย่างพอเร่ิมเดนิทางคนเดียวก็ตดิใจ เพราะท�าให้เราเปิดโลก
จริงๆ และรู้จักตวัเองมากขึน้ 

เที่ยวแบบ Low Carbon สนำุกไม่รู้ลืม

ท่องเที่ยวแบบมิ้นำท์
ออกท่องโลกกว้าง

เสน่ห์ของท้องถ่ิน

เทีย่วอย่างสร้างสรรค์
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เสนำ่ห์ของท้องถิ่นำ
ดี ใจที่มโีอกาสได้ไปเที่ยวกับ อพท. ทั้ง 6 พ้ืนที่พิเศษคือ จังหวดัเลย ตราด 

สุพรรณบุรี น่าน ก�าแพงเพชร และสุโขทัย สนกุมาก อย่างที่ จ.เลย ได้ไปดู 
ชาวบ้านท�าถั่วแมคคาเดเมีย ดูสวนผักกันไฟ ซึ่งชาวบ้านจะหยิบผักขึ้นมากิน
จากดิน มันมีความเป็นท้องถิ่นจริงๆ ที่อู่ทอง สุพรรณบุรีได้ไปปั่นจักรยาน
อายุ 100 ปี เหมือนเป็นการอนุรักษ์ของชาวบ้าน ส่วนที่ตราดน่ีชอบที่สุด  
เพราะได้ไปด�าน�้า จับหอย การเที่ยวแบบน้ีท�าให้ตระหนักว่าของท้องถ่ิน
จริงๆ ดีแค่ไหนและเป็นการเที่ยวแบบรักธรรมชาติ เพราะชาวบ้านจะเอา 
นักท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนเสริม เราต้องปรับตัว เช่น นอนพัดลมไม่มีแอร์  
รอออกเรือหลังจากชาวบ้านท�าประมงเสร็จ

การเดินำทางแบบ Low Carbon 
ชอบการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เพราะเป็นการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ ต้องปรับตัว 
ให้เข้ากับชุมชน ไม่ใช่ให้ชุมชนปรับตวัเข้ากับเรา ยกตวัอย่างให้เห็นชัดที่จังหวัดเลย 
โรงแรมที่ ไปพักมีคูปองอาหารที่เป็นผ้า เพื่อจะได้น�ากลับมาใช้ใหม่ ยาสระผม 
ทกุอย่างท�าเองทั้งหมด ไม่มกีารขนส่งใดๆ หรอืตลาดแบบ Low Carbon แม่ค้า
พ่อค้าจะใช้ถ้วยที่เป็นกระดาษย่อยสลายได้ มีการแยกขยะ ใช้หลอดประหยัด
ไฟ แล้วก็ท�าให้เป็นการท่องเที่ยวที่ ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม หรือที่น่านที่มกีารท�า 
พาสปอร์ต Low Carbon คือถ้าปั่นจักรยานโดยไม่ใช้รถยนต์จะได้ตราปั๊ม 
ที่สะสมรวมกันแล้วสามารถน�าไปเป็นส่วนลดตามร้านอาหารต่างๆ ได้ 
 
รักษ์โลกแบบคนำไม่เอาถ่านำ

การเที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน ท�าให้เราได้สมัผสัชุมชนอย่างแท้จริง แม้จะ
ไม่สบายมาก แต่ได้ผจญภัย ได้เร่ืองราวกลบัมา เหมาะกับคนทกุเพศทกุวัย  
อยากให้คนไทยมาเที่ยวกันเยอะๆ ซึง่คนต่างชาตก็ิชอบการเที่ยวแบบน้ีนะ ค่อยๆ 
ท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาสิง่ที่เป็นเอกลกัษณ์หรือยังไม่ถูกกลนืไปกับสงัคมยุคปัจจุบัน 
ถ้าเราสร้างเอกลักษณ์ได้ ท�าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผูกพันกับชาวบ้าน ได้เห็น 
วิ ถี ชี วิต เขาก็จะกลับมาอีก เพราะเป็นความผูกพันที่ ไม ่ใช ่การเที่ยว 
แบบฉาบฉวย ซึ่งในยุโรปส่วนใหญ่จะเที่ยวแบบ Low Carbon เกือบทั้งหมด  
และอยากให้คนไทยปรับเร่ืองขยะบ้าง รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะเพ่ือให้ธรรมชาติ
ไม่ถูกท�าลาย เพราะการเดินทางแบบ Low Carbon น�าไปสู่ความสนุกที ่
แตกต่างและท�าให้โลกน่าอยู่ขึ้น

เพราะการเดินำทางแบบ 
Low Carbon นำ�ไปสู่
ความสนุำกที่แตกต่าง
และช่วยโลกให้นำ่าอยู่

Low Carbon Tourism สไตล์มิ้นำท์
ใกล้ชิดธรรมชาติและคนท้องถิ่น

เรียนรู้วิถีชีวิตที่แท้จริง

ช่วยประหยัดพลังงานให้โลก
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แม้ว่าจะได้ออกเดินทางหลากหลายรูปแบบเพราะบทบาท
พิธีกรรายการสารคดีพ้ืนที่ชีวิต แต่สงิห์ - วรรณสงิห์ ประเสริฐกุล  
กลับช่ืนชอบการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
รวมไปถึงท่องเที่ยวที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ยวสไตล์
สิงห์ท�าให้เขาได้รู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ น�าไปสู่ประสบการณ์ที่ น่าจดจ�า  
จนท�าให้ชายคนน้ีชอบออกเดนิทางท่องเทีย่วเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้
ประเทศไทยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล 
ทุกการเดินำทางเติมเต็มชีวิต
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เปิดโลกใบใหม่ 
ก่อนหน้าที่จะท�ารายการก็เดินทางบ้าง จนมาท�ารายการนีป้ระมาณ 

5 ปีกว่าๆ ได้เดินทางไปทั่วโลก หลายอย่างที่คิดว่ารู้แล้ว พอไปเจอ 
จริงๆ มีอีกหลายมิติที่ต่อให้อ่านหนังสือดูรูปแค่ไหนก็ไม่มหัศจรรย ์
และไม่สวยเท่าที่เห็นด้วยตัวเอง แล้วรายการของเราเน้นออกเดินทาง 
เพ่ือตั้งค�าถามเก่ียวกับอะไรหลายๆ อย่างที่คนสงสัย ท�าให้เราได้รู้ว่า 
การเดินทางเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 

อัตลักษณ์คือจุดขาย
ส�าหรับคนเที่ยวม ี 2 อย่างที่ต่างกันคือ เที่ยวเพ่ือพักผอ่นหย่อนใจ

และเดินทางแบบลุยๆ ต้องยอมรับว่าบ้านเรามีมุมมองว่าวันพักผ่อน 
คือการไปอยู่สบาย ท�าให้อัตลักษณ์ท้องถ่ินหายไปและไม่ย่ังยืน  
รวมทั้งท�าให้การเที่ยวแบบ Low Carbon มีปัญหา เพราะนักท่องเที่ยว 

จะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกคร้ังหลังอาบน�้า เปิดแอร์ทิ้งไว้ ฯลฯ ซึ่งน�าไปสู่
การปล่อยคาร์บอนเยอะและเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรม แต่ถ้าเที่ยว 
แบบออกไปเดินที่ น่ันที่ น่ี จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนโดยไม่รู้ตัว  
ยกตัวอย่างอินเดียกับญี่ปุ ่นมีที่ ให้เดินเที่ยวเยอะมาก ไม่จ�าเป็น 
ต้องเช่ารถ ปล่อยคาร์บอนรอบเดียวคือตอนน่ังเคร่ืองบินไป แต่สิ่งน้ี 
จะเกิดขึน้ได้ต้องมกีารท่องเที่ยวชุมชนที่ทกุคนรู้จักเอกลกัษณ์พ้ืนที่ตวัเอง  
รู้ว่าจุดขายคืออะไร น�าไปสู่การเที่ยวแบบส�ารวจมากขึ้น

เล่าเรื่องให้มีสีสันำ
 ตอนที่ ได้ไปเที่ยววดัภูมนิทร์ที่น่านกับ อพท. จ�าได้เลยว่าชอบมาก 

เพราะได้ฟังอาจารย์ท่านหน่ึงเล่าความหมายของภาพเขียนฝาผนัง  
อย่างแต่ก่อนผู้ชายเอาบุหร่ีเหน็บหูแบบน้ี เล่นพนันกันแบบน้ี มีฝรั่ง 
เข้ามาแบบน้ี ท�าให้การดูวัดสนุก จากที่คิดแค่ว่ามีแต่เร่ืองรามเกียรติ์ 

หรือพุทธศาสนาซึ่งบางคร้ังไกลจากชีวิตเรา แต่พอเข้าวัดแล้วฟัง 
เร่ืองเล่าของชาวบ้านหลายร้อยปีก่อนที่เล่าผ ่านคนทั่วไป ท�าให้เห็น
การเล่าเรื่องที่น�าวัฒนธรรมหรือทรัพยากรท้องถ่ินมาเช่ือมโยงกับชีวิต 
คนจริงๆ ในปัจจุบัน น่ีเป็นอีกโจทย์หน่ึงที่ท�าให้การเที่ยวท้องถ่ินสนุก
และมีสีสัน

โซเชียลเนำ็ตเวิร์คสร้างเทรนำด์
ถ ้า เรา เน ้นที่ วัฒนธรรมท ้อง ถ่ินจะน�ามาซึ่ งการเที่ ยวแบบ  

Low Carbon ได้ วิ ธีการคือพยายามท�าให้วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ตอบโจทย์ชิคคูลของคนเมืองหรือว่าอะไรที่เก่ียวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
ตวัอย่างทีชั่ดเจนคือ การสร้าง Social Application ขึน้มา อย่างทีผ่มไป
ก�าแพงเพชรจะมีบ้านที่รับปั้นพระเป็นกิจกรรมที่ น่าสนใจมาก แต่จะ
ท�าอย่างไรให้ลิงค์ไปสู่การสร้างเทรนด์ ซึ่งสมัยน้ีมีวิธีการหลายอย่าง  
ทั้ง Viral Clip Social Application และอีกมากมาย ซึ่งถ้ามีคนที่เก่ง
และเข้าใจเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์คในเชิงการตลาดช่วยท�าตรงน้ี จะช่วยได้
เยอะ เพราะรายละเอียดมีคุณค่าอยู่แล้ว

เสนำ ่ห ์ ของการท ่อง เที่ ยว 
ไม ่ ใ ช ่ เ พี ย ง แค ่ ความส นุำก  
แต ่ คือการเรียนำรู ้ วิถีชี วิต 
และวัฒนำธรรมของท้องถิ่นำ

อย่างเข้าใจ

ไอเดียท่องเที่ยวแบบ
Low Carbon ให้สนำุกสไตล์สิงห์

เปิดโลกใบใหม่

อตัลกัษณ์คือจุดขาย

เล่าเร่ืองให้มสีสีนั

Social Network สร้างเทรนด์

เที่ยวลดคาร์บอนำ
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon คือการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สดุ 

แปลว่าใช้ทรัพยากรน้อยที่สดุ ซึง่ควรมกีารสนับสนุนจากรัฐบาล มกีาร
ก�าหนดนโยบายเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และไม่ลืมวิ ถีของชุมชน 
ท้องถ่ิน สร้างความตระหนักและใส่ใจการท่องเที่ยวด้านสิง่แวดล้อม อยู่กับ 
สิ่งที่มี กระทบธรรมชาติน้อยที่สุด 
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จากความชอบในการอ่านหนังสือเก่ียวกับธุรกิจแนวคิด
แปลกใหม่และแนวโน้มในอนาคตของยุ้ย - สฤณ ีอาชวานันทกุล  
นักเขี ยน นักแปล นัก วิ ชาการอิสระด ้ านการเงิน  
และกรรมการผู ้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้บริษัท 
ป่าสาละ น�าไปสูก่ารต้ังค�าถามเก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
จนพบกับค�าตอบของวิ ถีการพัฒนาที่ต้องเปลี่ยนแปลง
การใช้ทรัพยากรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเป็นหัวใจของการ
อนรุักษ์ เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ปลูกแนำวคิดธุรกิจยั่งยืนำ 
จริงๆ แล้วแนวคิดน้ีเข้าใจไม่ยาก คือคุณต้องส่งมอบ

โลกที่ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมให้กับลูกหลาน ธุรกิจที่ยั่งยืน
คือการท�าธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ ย่ังยืน  
ธุรกิจเป ็นเหมือนหัวจักรที่ ใหญ่ที่ สุดของการพัฒนา  
วิถีการท�าธุรกิจต้องไม่ลดิรอนความสามารถของคนรุน่หลงั  
แต่รูปธรรมและวิ ธีการก็แตกต่างกันไป เช ่น บริษัท 
ที่ตัดไม้มาใช้ท�าผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีวิธีฟื้นฟู เช่น ปลูกป่า
ทดแทน ฯลฯ และจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่ได้  
เพราะธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม ผู้บริโภค  
และคนอื่นมากมาย ธุรกิจที่คิดเร่ืองความย่ังยืนต้องใส่ใจ 
ทกุเร่ือง มองมติสิงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม หรือทกุฝ่าย
ที่มีส่วนเก่ียวข้องให้มีความย่ังยืนให้ได้ในอนาคตและต้อง 
มกี�าไรด้วย เพราะฉะน้ันเศรษฐกิจจึงถือเป็นหัวใจของความย่ังยืน 

ยุ้ย - สฤณี อาชวานำันำทกุล
มุ่งมั่นำสู่ความยั่งยืนำ
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เดินำทางให้ยืนำยาว
การท่องเที่ยวที่ ย่ังยืนรูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ส�าคัญที่สุด อีกทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ส�าคัญ ต้องรู้จักคืนกลับ
ให้ชุมชน โดยเฉพาะถ้าเป็นพ้ืนที่แหล่งสวยงามตามธรรมชาติควรเป็น
ของสาธารณะที่ดูแลร่วมกัน ต้องมองในหลายมิติ ทั้งนักท่องเที่ยว 
และผูป้ระกอบการ ทกุคนมสีว่นทั้งน้ัน การจูงใจให้คนเปลีย่นวิธีเดนิทาง
จากขับรถหรือน่ังเคร่ืองบินมาเป็นขนส่งสาธารณะมากขึ้น หรือจูงใจ 
ให้สายการบินใช้เคร่ืองบินที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน เป็นเร่ืองสนุก
ท้าทาย ซึ่งไม่ต่างจากธุรกิจอื่นที่ต้องดูว่าส่งผลกระทบอะไรกับสังคม 
และสิง่แวดล้อม และพยายามปรับเปลีย่นเพ่ือลดผลกระทบให้ได้มากที่สดุ

โมเดลธุรกิจท่องเที่ยว
ถ้าจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมี 3 สเต็ป เริ่มจากง่าย

ที่สุดคือ ลดต้นทุน คือเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงาน เมื่อใช้ทรัพยากรน้อยลง 
ก็ย่ังยืนขึน้และประหยัดต้นทนุได้ เชน่ วางป้ายตามจุดต่างๆ เพ่ือบอกแขก
ที่มาพักให้ปิดไฟเมือ่ไม่ใช้ สเตป็ต่อมาจะยากขึน้คือ ดงึให้ผูบ้ริโภคหรือแขก
ที่มาเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างแรงจูงใจ เช่น ให้ส่วนลดในคร้ังต่อไป
ถ้าประหยัดพลังงานได้ จัดทัวร์สวนผัก ฯลฯ ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติ
ได้ และอีกสเต็ปคือเปลี่ยนคนรอบๆ ทั้งผู้จัดส่งวัตถุดิบหรือชุมชน  
เช่น ออกกฎว่าจะรับซื้อแต่อาหารออร์แกนิก หรือท�าโครงการร่วมกับ
ชุมชนเพื่อน�าไปสู่การอนรุักษ์ร่วมกัน

เที่ยวแบบคาร์บอนำต�่า
การเที่ยวแบบ Low Carbon หรือคาร์บอนต�า่ คนเที่ยวต้องตระหนัก

และมคีวามรู้ เชน่ ไม่ทิง้ขยะ แต่ต้องได้ความสนุกด้วย ความท้าทายจึงอยู่ที่
การให้ความรู้และแง่มมุที่ท�าให้คนเข้าใจ ซึง่การเที่ยวแบบน้ีถ้าไม่มกีารพัฒนา
นวัตกรรมหรือการจัดการที่ดีพอจะมีแค่คนกลุ่มเล็กๆ ที่ท�า เพราะเป็น
เรื่องวิธีคิด ความชอบ รสนยิม ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถจัดการให้ดีได้  
เชน่ เปลี่ยนระบบจัดการน�้าเสีย เป็นต้น แทนที่จะรอนักท่องเที่ยวเปลี่ยน 
อย่างในต่างประเทศแถบยุโรปอเมริกัน คนรุ่นใหม่สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เริ่มตั้งค�าถามด้วยตัวเองมากขึ้น

วัฒนำธรรมคือเสนำ่ห์
ส่วนตัวสนใจเร่ือง Cultural Tourism การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

เพราะเมืองไทยมีเสน่ห์เรื่องน้ีอย่างในชนเผ่าหรือแต่ละท้องถ่ิน แต่การดึง
ความน่าสนใจโดยใช้การสือ่สารยังท�าได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะการใช้ภาษาองักฤษ
และอนิเทอร์เน็ต อย่างไปต่างประเทศสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชันได้เลย 
พอไปถึงก็มีเสียงบรรยาย ซึ่งไทยเรามีเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมสนุกๆ 
เยอะแยะ ทั้งวัด พิธีกรรมต่างๆ ถ้าท�าเป็น Self Service ได้ คนที่มาเที่ยว 
ก็สามารถรู้เร่ืองราวโดยไม่ต้องรอไกด์ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และก�าไรให้ชุมชนได้ คือเราสามารถขายทุกที่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

ความย่ังยืนคือหวัใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจยุคใหม่ที่ธุรกิจทกุประเภท
สามารถท�าได้ คือสิง่ทีคุ่ณยุ้ยบอกอย่างมัน่ใจ ทั้งยังทิง้ท้ายด้วยว่า “การปรับตวั
และป้องกันก่อนที่ความเสี่ยงจะมาถึงย่อมดีกว่าการจัดการความเสี่ยง 
ในภายหลัง ทั้งยังส่งผลดี ในระยะยาว ซึ่งธุรกิจที่ น่าจับตามองคือธุรกิจ
พลังงานสะอาดทั้งหลาย รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ที่ก�าลัง
มาแรง จะเห็นได้จากความนิยมของการปั่นจักรยานหรือการที่คนเมือง
สนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ก็น่าสนใจดีว่าวิธีคิดและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ในอนาคต” 

วิธีคิดและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม ่
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน

โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนำ
ลดต้นทุน
เปลี่ยนวิธีการใช้พลังงาน
สร้างแรงจูงใจ และเปลี่ยนทัศนคติ สุดท้ายจะน�าไปสู่   
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เช่น ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�า่
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จ.สุโขทัย ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลกที่ยังคงงดงาม แต่ด้วย
สภาพอากาศทีร้่อนจัดในช่วงเวลากลางวันส่งผลให้นักท่องเทีย่วส่วนหน่ึงเลอืก
ที่จะหลบร้อนอยู่ในโรงแรม ท�าให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้น และมีการ
ปล่อยคาร์บอนเป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นสาเหตหุน่ึงที่ท�าให้อากาศร้อนข้ึน  
จากเหตุผลดังกล่าวทาง อพท. จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ Don’t Burn 
the Heritage เพ่ือสง่เสริมให้นักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวในเวลากลางวัน 
โดยเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสชุมชนอย่างแท้จริง และกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

มาท่องเที่ยวสุโขทัย “เมืองแห่งมรดกโลก” อย่างใส่ใจด้วยวิถีการ
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon กันเถอะ เมื่อคุณเลือกท่องเที่ยวสุโขทัย
แบบ Low Carbon ก็เท่ากับว่าได้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการ
ท�าลายโบราณสถาน* และชว่ยเพ่ิมอากาศบริสทุธ์ิ ให้กับเมอืงแห่งมรดก
โลกที่ทรงคุณค่า

การท ่องเที่ ยวที่ นักท ่องเที่ ยวได ้ เรียนรู ้ความเป ็นตัวตน 
ที่แท้จริงเก่ียวกับวิถีชีวิตหรือชีวิตประจ�าวันของชุมชนผ่านการ
ท�ากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชนหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนเร่ือง
เรียนรู้ระหว่างกัน 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
Creative Tourism 

เที่ยวสุโขทัย ใส่ใจไม่เอาถ่านำ

*คาร์บอน เป็นตัวการหนึ่งที่ท�าลายโบราณสถาน
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เมือ่ตดัสนิำใจแล้วว่าจะท่องเทีย่วเมอืงแห่งมรดกโลกแบบ Low Carbon...ลองมาดกูนัำดกีว่าว่ามกีจิกรรมและสถานำทีท่่องเทีย่วทีไ่หนำ 
ที่พลาดไม่ได้ส�หรับทริปเที่ยวสุโขทัยแบบใส่ใจไม่เอาถ่านำ ถ้าพร้อมแล้วลุยกันำเลย!

ได้อะไรบ้าง?...
เมื่อเข้าร่วมแคมเปญ Don’t Burn the Heritage 

Travel Kit = แผนที่พกพา   
สมุดพก และกระบอกน�้า

ความสนุกที่จะเติมเต็มให้ทริปน้ี
เป็นหน่ึงในทริปที่แสนประทับใจ 
ไม่ลมืเลอืน และได้แชร์ประสบการณ์
ท่องเทีย่ว

ตื่ น ต า ตื่ น ใจ กั บ ก า ร เ รี ย น รู ้
ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น 
ของคนในชุมชน

ได้ออกก�าลังกายเพ่ิมความสดช่ืน  
คลายความเมื่อยล้า

ช ่วยลดการปล่อยคาร์บอนจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว = ช่วยลด
โลกร้อนในเมืองแห่งมรดกโลก

สามารถสร ้างสรรค ์ เส ้นทาง 
การท่องเที่ยวได้เองตามใจชอบ

ช่วยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ผ ่านประสบการณ ์
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

CO2

สถานำที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด

เที่ยวชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิถีชุมชนปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีต

พื้นำที่พิเศษสุโขทัย -ศรีสัชนำาลัย-ก�แพงเพชร

ชม 3 อทุยานประวตัศิาสตร์ ได้แก่ อทุยานประวตัศิาสตร์
สโุขทัย อทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลยั และอทุยาน
ประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร เพ่ือเรียนรู้รากเหง้า 
และประวัติศาสตร์ชนชาติไทย

ลิ้ มรสอาหาร โบราณของชาวสุ โขทั ย 
และก�าแพงเพชร

ศึกษาและร่วมอนรุักษ์เครื่องสังคโลก 

ชมเมืองเก่าสุโขทัย

ชมวิวแม่น�้ายม เส้นเลือดใหญ่ของชนชาติไทย

รออะไรอยู่ล่ะ? ความสนำุก ความสุข เพื่อนำใหม่ ประสบการณ์ที่นำ่าจดจ�  
รอคุณอยู่เบื้องหนำ้าแล้ว ช้าอยู่ใย...ออกไปท่องเที่ยวแบบ Low Carbon กันำเถอะ !!!

DON’T BURN The heRITAge

เรียนรู้วิธีการพิมพ์พระแบบโบราณ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์การท�าข้าวตอกพระร่วง
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“travel like a local”

go local
eat local
stay local
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