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ซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยว กับ อพท.” จั ดท�ำภายใต้งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
องค์การบริ หารการพั ฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�ำองค์ความรู้
ไปต่ อ ยอด ทั้ ง ในด้ า นเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการท�ำงาน หรื อ โอกาสในการท�ำงาน สร้ างรายได้
สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวเพื่อน�ำไปสู่การพั ฒนาการท่องเที่ ยว
อย่างยั่งยืนในที่สุด ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนี้ จั ดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่ วไป
และไม่มีการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิช ย์

สารบัญ

คำ�นำ�

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการขับ เคลื่อนการพั ฒนาประเทศ
หากการพั ฒนาการท่องเที่ยวไม่มีการจั ดการที่เป็นระบบ ละเลยความส�ำคัญของชุ มชน อาจส่งผลต่อความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวทั้ งในส่วนของวิ ถีชี วิ ตชุ มชน วัฒนธรรมประเพณี และสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว
องค์การบริหารการพั ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีภารกิจพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยท�ำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจั ดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พเิ ศษ
เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มคุณภาพชี วิ ต
ความอยู่ดี มีสุขของคนในชุ มชน ซึ่งในปัจจุบัน อพท. ด�ำเนินงานใน 6 พื้นที่พิเศษ ได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่
เชื่ อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพั ทยาและพื้นที่เชื่ อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย – ศรีสัชนาลัย – ก�ำแพงเพชร
พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
จากความรูค้ อื โอกาส อพท. จึงเชื่ อว่าความรูเ้ รื่องการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จะสามารถจุดประกาย เปิดมุมคิด
ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�ำความรู้ ไปต่อยอด ทั้ งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน หรือโอกาสในการสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างธุรกิจ รวมถึงการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมการท่องเที่ยว เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ในที่สุด
ดังนั้น อพท. จึงได้จั ดท�ำซีรีส์ความรู้เกี่ยวกับการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่หลากหลาย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
อาทิ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุ มชน (Community Based Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
โดยซีีรี ส์ความรู้ชุ ด แรกจะน�ำ เสนอเรื่ อง “Low Carbon Tourism” ซึ่งจะฉายภาพให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ “คนไม่เอาถ่าน” เพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวตระหนัก
ถึงการท่องเที่ยวที่ช่วยลดโลกร้อน และจุดประกายแนวความคิดในการด�ำเนินธุรกิจหรือการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด และสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างมหาศาล หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
พั นเอก

(ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท)
ผู้อ�ำนวยการ อพท.
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การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มาตรการลดภาวะโลกร้อนสไตล์ อพท.
ผลลัพธ์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

มุมมองการท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน
แคมเปญ “เที่ยวสุโขทัยใส่ใจไม่เอาถ่าน”

บทนำ�
LOW CARBON TOURISM
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยคาร์บอน* (Carbon Emission) ที่มาจากกิจกรรม
ท่องเที่ ยว เช่น การใช้พลังงานจากการเดินทาง การเข้าพั กในโรงแรม และการท�ำกิจกรรมระหว่างท่องเที่ ยว ซึ่งในปัจจุ บัน
ภาคส่วนต่างๆ ทั้ งรัฐและเอกชนต่างเข้ามาช่วยกันสร้างเทรนด์หรือกระแสการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สง่ เสริมให้นกั ท่องเที่ยวหันมาใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อพท. เป็นหน่วยงานที่ ท�ำหน้าที่ เกี่ยวกับการพั ฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายในการพั ฒนาการท่องเที่ ยว
แบบคาร์บอนต�่ำ หรือ Low Carbon Tourism โดยมุ่งพั ฒนาด้าน supply เน้นกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมหรือ
Co-Creation (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์) กับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวให้มี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับ เป็นพี่ เลี้ยงเตรียมความพร้อมชุ มชนให้สามารถรองรับ
การท่องเที่ยวและกลุม่ นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ที่ผา่ นมา อพท. ได้สง่ เสริมการพั ฒนา
สถานประกอบการที่ พั กในพื้นที่ พิเศษให้มีการด�ำเนินการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพั ฒนาการท่องเที่ ยวแบบ
Low Carbon อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2556

การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เป็นการท่องเที่ยวที่ นกั ท่องเที่ยวจะได้เรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมที่ชว่ ยลดการปล่อยคาร์บอน
โดยครอบคลุมทั้ งเรื่องพั ก กิน เที่ยว เช่น ปั่นจั กรยานท่องเที่ยวแทนการใช้รถยนต์ ช่วยลดการเผาผลาญน�้ำมันเชื้ อเพลิง แล้วยังได้สัมผัส
วิ ถีชี วิ ตของชุ มชนอย่างแท้จริง ตามด้วยทานอาหาร Low Carbon Menu ที่ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้ อเพลิง
ในการขนส่ง และเข้าพั กในโรงแรมที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมกันช่วยลดการใช้ทรัพยากร โดยไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่ นอน ซึ่งจะช่วย
ลดการใช้ ไฟฟ้าและน�้ำประปาในการซักล้าง รวมถึงลดการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบนั อพท. มีพนื้ ที่พเิ ศษทั้งหมด 6 แห่ง เน้นพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของนักท่องเที่ยว
ให้หันมาเดินทางท่องเที่ ยวอย่างมีจิ ตส�ำนึก คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม มีความเคารพต่อสถานที่ และแหล่งท่องเที่ ยว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
กระจายรายได้ แ ละสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ คนในท้ องถิ่ น และจะเดิ น หน้ า พั ฒ นา Low Carbon Tourism อย่ า งต่ อ เนื่ อง
เพื่อสร้างต้นแบบให้การท่องเที่ ยวของไทยเป็นที่ ยอมรับของนักท่องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและต่างประเทศ น�ำไปสู่การท่องเที่ ยวที่ เรียกว่า
การท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง

คาร์บอน* (หรือถ่าน) คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide : CO2 = ตัวการส�ำคัญเรื่องโลกร้อน)
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การพัฒนาพนื้ ที่พเิ ศษเพอื่ การท่องเที่ยวอยา่ งยงั่ ยืน
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เป็นการสร้างทางเลือกให้กับ
นักท่องเทีย่ ว เพือ่ เรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทีช่ ว่ ยลดการปล่อยคาร์บอน
ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
ที่ อพท. พยายามจะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ขึ้ นนั้ น จะเกิ ด จากการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งสถานประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
และที่สำ�คัญคือตัวนักท่องเที่ยวเอง

Low Carbon Tourism ตอบโจทย์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร

นิยาม Low Carbon Tourism สไตล์ อพท.
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�ำ่ (Low Carbon Tourism) คือ กิจกรรมท่องเที่ยว
ที่ เป็นทางเลือกในการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง เมื่อเที ยบกับ
การท่องเที่ยวแบบปกติ ในขณะที่ นกั ท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มสี ว่ นร่วม
ในการลดโลกร้อน โดยยังคงไว้ซ่ึงความสะดวกสบายและความสุขที่ ได้รับ
จากการท่องเที่ยว

1. นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนระหว่าง
การท่องเที่ยว เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. นักท่องเที่ ยวได้มีปฏิสัมพั นธ์กับคนในท้องถิ่ น ผ่านกิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
3. เกิดการกระจายรายได้สู่ชุ มชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ เชื่ อมโยง
กับการท่องเที่ยว

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 แห่ง กับเป้าหมายการดำ�เนินงาน
1. พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
พืน้ ที่ตน้ แบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
Low Carbon Destination
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แนวคิด

นโยบายในการพัฒนา

สร้างการรับรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของนักท่องเที่ยว
ให้ หั น มาเดิ นทางท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมีจิ ต ส� ำ นึ ก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกิดการ
กระจายรายได้ ช่วยเพิม่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้กับคนในท้องถิ่น ซึ่งท�ำให้เกิดความยั่งยืนทั้ ง
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สร้างความเข้าใจ กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยเข้าไปสนับสนุน

ด้านองค์ความรู้ และจัดท�ำต้นแบบเพือ่ ส่งเสริมการพั ฒนาแก่ชุมชน
กลุ่มผู้ประกอบการที่พั ก และร้านอาหาร ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

4

3

6
2

2. พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Greenovative Tourism City

1

สำ�รวจและจั ด ทำ�แผนที่ เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
แบบ Low Carbon เช่น เส้นทางปั่นจั กรยานท่องเที่ยว

สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
ให้สามารถน�ำไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ อื่ นๆ
และสามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย
และต่างชาติ เพื่อน�ำไปสู่การท่องเที่ยวที่เรียกว่า
“การท่องเที่ยวคุณภาพ” อย่างแท้จริง

3. พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก�ำแพงเพชร
คุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก
World Heritage City

สร้างภาพลักษณ์และพัฒนากิจกรรม แหล่งท่องเที่ ยวในพื้นที่

พิเศษเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว

Co-Creation การท่ องเที่ ย วจะยั่ ง ยื น ได้ ต ้ อ งเกิ ด จากการ
ที่ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มปฏิ บั ติ
ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์
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4. พื้นที่พิเศษเลย
เมืองแห่งการพั กผ่อน
Leisure Loei

5. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
เมืองเก่าที่มีชี วิ ต
Living Old City
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6. พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
อารยธรรมสุวรรณภูมิ ต�ำนานประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
Origin of Suvarnabhumi

มาตรการลดภาวะโลกร้อนสไตล์ อพท.
กิจกรรมช่วยลดโลกร้อน
4 มาตรการลดภาวะโลกร้อน

1
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่เข้าไปพัฒนาใน 6 พื้นที่พิเศษ

2
ใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รณรงค์ ก ารลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก โดยจั ด หาถุ ง ผ้ า
ที่ท�ำความสะอาดได้ เพื่อให้ลูกค้าน�ำไปใช้เวลาซื้อของ

เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน (หลอดไฟ LED)
ซึง่ ช่วยประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานกว่า

จั ด ท� ำ ไฟฉายพลั ง งานจากโซล่ าร์ เซล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การลดใช้ถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นขยะอันตรายที่ ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่ องน�้ำ เสีย เพื่อให้สามารถ
จั ดการน�้ำเสียและน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า

ให้ ค วามรู ้ เรื่ องการใช้ พ ลั ง งานทดแทนและอุ ป กรณ์
ประหยั ด พลั ง งาน ภายในสถานประกอบการที่ พั ก
เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ ประสิทธิภาพ
ของหลอดไฟ LED เป็นต้น

ให้ ค วามรู ้ ก ารจั ด การน�้ ำ ใช้ วิ ธี ป ระหยั ด น�้ ำ และ
การกักเก็บน�้ำใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

จั ดท�ำชุ ดสาธิตระบบ Biogas ต้นแบบ เพื่อลดปริมาณ
ขยะจากเศษอาหารและน�ำไปใช้เป็นพลังงานเชื้ อเพลิง
ให้ความรู้การบริ หารจั ดการสถานประกอบการที่ พั ก
ให้สามารถยกระดับสู่สถานประกอบการที่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานในระดับ ประเทศหรือ
ระดับนานาชาติได้ ในอนาคต

อบรมเรื่องการจั ดการขยะมูลฝอย

4
การจัดการขยะ

3
จั ดการน�้ำเสียและน�ำน�้ำกลับมาใช้ ใหม่

10
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ผลลพั ธก์ ารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพอื่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตัวอย่าง

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของสถานประกอบการที่พั ก The spa resort Kohchang
หลังจากเข้าไปทำ�กิจกรรมลดภาวะโลกร้อนใน 6 พื้นที่พิเศษของ อพท. มาดูผลลัพธ์ของค่าการปล่อยคาร์บอนว่าในปี 2557 ลดลงไปเท่าไหร่กัน

CO2

5

ค่าคาร์บอนใน 6 พื้นที่พิเศษ เฉพาะภาคการท่องเที่ยว

4

3

6

ก่อนท�ำกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

2
1

หลังท�ำกิจกรรมสามารถลดภาวะโลกร้อน

ลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ

93.29 %

การลดลงจากการใช้พลังงาน

7.65%
ต่อปี

5.83 %

=

ปลูกต้นไม้

การลดลงจากการจัดการน�ำ้
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กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์
ต่อปี

= 436,722
กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์
ต่อปี

19,852

0.67 %

การลดลงจากการจั ดการขยะ

= 5,710,907

ต้นต่อปี

0.21 %

การลดลงจากปัจจั ยอื่นๆ

น�ำไม้เก่ากลับมาใช้ตกแต่งรีสอร์ทเพื่ออนุรักษ์ป่า
ปลูกพืชเมืองร้อนเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอน
ใช้น�้ำทิ้งที่บ�ำบัดแล้วในการท�ำสวน และไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
แยกขยะเพื่อน�ำมาใช้ ใหม่และรี ไซเคิล
น�ำเศษอาหาร เศษใบไม้ มาใช้ ในการผลิตปุ๋ยชี วภาพ
น�ำเศษผลไม้เปรี้ยว หมักผสมกับน�้ำยาชี วภาพ เพื่อท�ำความสะอาดในรีสอร์ท
ปลูกสวนผักออร์แกนิกเป็นแหล่งอาหารที่ดี ต่อสุขภาพในภัตตาคาร
มีพั ดลมในห้องพั ก เพื่อใช้แทนเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
แชมพูและเจลอาบน�้ำ บรรจุ ในขวดเซรามิกที่เติมได้
มีนโยบายไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและผ้าปูเตียงใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดน�้ำ พลังงานและลดการใช้น�้ำยาท�ำความสะอาด
มีบริการจั กรยานและเรือคายัคฟรี ให้ท่องเที่ยวรอบรีสอร์ท แทนการใช้รถยนต์
มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร พาไปชมสวนผลไม้ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุ มชนท้องถิ่น
Tips box

ไม่เปิดไฟตอนกลางคืน 1 ปี ลดคาร์บอนได้ 990 Kg Co2

ไม่ขบั รถยนต์ 1 ปี ลดการปล่อยคาร์บอนถึง 1,232 Kg Co2

อาหารที่เราทานทุกวัน มีคาร์บอนเท่าไหร่?

ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถท�ำอะไรได้บ้าง
ละลายน�้ำแข็ง
ต้มน�้ำ
ต้มกาแฟ
อาบน�้ำอุ่นได้
เร่งความเร็วรถยนต์
ขนาดกลางให้วิ่ ง

6.43 กก. คาร์บอนไดออกไซด์
เนื้อวัว 1 กก.
1.87 กก. คาร์บอนไดออกไซด์
เนื้อหมู 1 กก.
1.33 กก. คาร์บอนไดออกไซด์
เนื้อไก่ 1 กก.
ชี สเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น 4 กก. คาร์บอนไดออกไซด์
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70
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60

กก.
ลิตร
ถ้วย
นาที
กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่างการปลอ
่ ยคาร

ชุ มชนวัฒนธรรมไทลื้อ (นาอ้อ)

์บอนจากกิจกรรมท่องเที่ยว
ภูเรือ
เรี ยนรู้เรื่ องการฟื้นฟูป่า
และเข้าพั กโรงแรมสีเขียว
สวนชัชนาถ

จังหวัดเลยถือเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจอีกแห่ง เพราะมีกจิ กรรมท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย แถมยังคงไว้ซงึ่ ธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์
เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างยิง่ ลองมาดูกนั ซิวา่ ถ้าท่องเทีย่ วแบบ Low Carbon ในเมืองเลย จะมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่กนั
กิจกรรมท่องเทีย่ วที่
ห้ามพลาดในเมืองเลย

เทีย่ วแบบ Low Carbon

เทีย่ วแบบทัว่ ไป

การใช้ทรัพยากร
หรือการปล่อยของเสีย

ศูนย์กสิกรรมภูหลวง

หุ ง ข้ า วในกระบอกไม้ ไผ ่
ข้ า วหลาม และเจี ย วไข่ บ น
เตาไฟแบบชี วมวล

การใช้เตาแก๊สท�ำอาหาร

การใช้เชื้ อเพลิง

ด่านซ้าย
ปั ่ นจั ก รยานท่ อ งเที่ ย ว
เรี ย นรู ้ ก ารท� ำ ต้ น ผึ้ ง
และนอนพั ก ที่ โรงแรม
สีเขี ยวภูนาค�ำ

การใช้รถยนต์ท่องเที่ยว

เมืองเลย

ปลาบ่า
ทดลองปลูกป่า และท�ำ
แนวกันไฟที่ภูบักได

ศูนย์กสิกรรมศรีเจริญ (ภูหลวง)
เรี ยนรู้เรื่ องข้าวพื้นบ้าน หุงข้าว
ในกระบอกไม้ ไผ่ เจียวไข่บนเตา
ชี วมวล

หนองหิน

ขึ้นภูป่าเปาะด้วยรถอีแต๊ก

สัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อ เดินชม
วัดและชุ มชนเก่าแก่

การใช้น�้ำมัน

ขึ้นภูป่าเปาะ (หนองหิน)
ชมวิ วภูหอที่แสนงดงาม

ข้อมูลการปล่อยคาร์บอน Co2
บ้านกลาง / ภูเรือ

กิจกรรมโรงแรมสีเขี ยว

โรงแรมทั่ วไป

การใช้น�้ำ การใช้ ไฟฟ้า
การทิ้งขยะ
การจั ดการน�้ำเสีย

ด่านซ้าย

การเดินทางระยะไกล
173 kg Co2 /
32 kg Co2 /

/ 1,000 กม.

10 kg Co2

/

/ 1,000 กม.

0.13 kg Co2 / กม.
0.07 kg Co2 / กม.

35 kg Co2

/

/ 1,000 กม.

0 kg Co2 / กม.

/ 1,000 กม.

โรงแรมที่พั ก
ขับรถยนต์ท่องเที่ ยวหรือ
รถจั กรยานยนต์ รถตู้

ขี่ จั กรยานท่องเที่ยว
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การใช้น�้ำมัน

15-20 kg Co2 / วัน
3-10 kg Co2 / วัน

การเดินทางระยะใกล้
0.27 kg Co2 / กม.

เมนูอาหาร

สรุปผลการปล่อยคาร์บอนจากการท่องเทีย่ ว
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

ปล่อยคาร์บอน 946 kg Co2
= ปล่อยคาร์บอน 9.31 kg Co2 / คน / วัน
การท่องเที่ยวแบบทั่วไป

3.1 kg Co2 / มื้อ
1.0 kg Co2 / มื้อ
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ปล่อยคาร์บอน 1,606 kg Co2

Low Carbon Tourism

มาท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กับการท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน

Fun Fact
เรื่อง (ไม)่ ลับเกยี่ ว

ท�ำไมเราต้องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน

กับคาร์บอน

มาท�ำความรู้จักกับการท่องเที่ยวแบบใหม่สุดคูลที่คุณจะต้องตกหลุมรักกันดีกว่า

What is Low Carbon Tourism?

Why is important?

เทีย่ วไม่เอาถ่านคืออะไร

ทำ�ไมเราต้องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน
อุต สาหกรรมท่องเที่ ยวปล่อ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 4.9%
ของปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้ งหมด

CO2

คาร์บอนที่เกิดจากการท่องเที่ยว

ขั บ รถยนต์ ป ี ล ะ 25,000
กิ โ ลเมตร ปล่ อ ยคาร์ บ อน
ขั้ น ต�่ ำ 7,200 กิ โ ลเมตร
ต้ องปลู ก ต้ น ไม้ ช ดใช้ มากถึ ง
800 ต้น

ปั่นจั กรยานท่องเที่ ยวเพี ยง
1 วันต่อสัปดาห์ เท่ากับลด
การปล่ อ ยคาร์ บ อน 20%
ต่อปี

การเดินทางด้วยเครื่ องบิ นจะ
พ่นคาร์บอนพร้อมไอน�้ำออกสู่
ชั้นบรรยากาศเบื้องบนโดยตรง
ซึ่ ง ร้ า ยแรงกว่ า การปล่ อ ย
คาร์บอนล้วนๆ ถึง 1.9 เท่า

ในอีก 40 ปีขา้ งหน้า คาร์บอน
ที่ ล อยล่ อ งในท้ อ งฟ้ า อาจ
มาจากเครื่ อ งบิ น ประมาณ
15%

ขั้นตอนการบรรจุ น�้ำลงขวด
พลาสติกส�ำหรับดืม่ ก่อให้เกิด
คาร์บอนมากถึง 2.5 ล้าน
ตันต่อปี

ท า น อา ห า ร ท ้ อ ง ถิ่ น ห รื อ
ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบที่หาได้
ในชุ ม ชน ถื อ เป็ น ทางเลื อ ก
ที่ ดี เพราะการขนส่ ง อาหาร
ในระยะทางไกลปล่อยคาร์บอน
ถึง 80%

การเดินทาง 75% แบ่งออกเป็น

ถ่าน = คาร์บอนไดออกไซด์ = ตัวการโลกร้อน

40% = การเดินทางโดยเครื่องบิน
32% = การเดินทางโดยรถยนต์

การท่ องเที่ ย วสุ ด คู ล ที่ ช ่ ว ยลดโลกร้ อ น ด้ ว ยการท� ำ กิ จ กรรม
ที่ ล ดการใช้พลังงานและเชื้ อเพลิง อย่างปั่นจั กรยานท่องเที่ ยว
รอบเมื อ ง ทานอาหารพื้ น เมื อ งที่ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ท้ อ งถิ่ น และ
พั กโรงแรมที่ ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกกิจกรรมจะเน้น
ให้นักท่องเที่ ยวได้เรี ยนรู้เพื่อมีส ่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน
ระหว่ า งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ยั ง คงสนุ ก และสบายไม่ ต ่ า งจากการ
ท่องเที่ยวแบบเดิม

3%

การเดินทางวิ ธีอื่นๆ
บริการและกิจกรรมจากที่พั ก = 21%
กิจกรรมต่างๆ จากการท่องเที่ยว = 4%
=

ภายในปี 2578 คาดว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากการท่องเที่ยว
จะเพิ่มสูงถึง 130%
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ข้อควรรู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
ก่ อ นจะออกเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วแบบคนไม่ เ อาถ่ า น ลองมาดู กั น ว่ า มี ข ้ อ ควรรู ้ อ ะไรบ้ า ง
ที่จะทำ�ให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

1.

หยิบแต่ของจำ�เป็นใส่กระเป๋า
น�้ำหนักกระเป๋าที่เบาลงจะช่วยให้
เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง
และช่วยประหยัดเชื้ อเพลิงให้กับ
ยานพาหนะด้วย

2.

ใช้น�้ำอย่างประหยัด

5.

6.

7.

ดูแลที่พักดุจดูแลบ้านตัวเอง

แขวนป้ายงดทำ�ความสะอาดห้องพัก

ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

ช่ ว ยกั น ประหยั ด พลั ง งานด้ ว ยการปิ ด ไฟ
แอร์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนจะออก
ไปข้างนอก

เลือกท�ำความสะอาดห้องพั กเมือ่ จ�ำเป็นจริงๆ
ซึ่งจะช่วยประหยัดอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ลดการใช้สารเคมี และช่วยประหยัดพลังงาน
จากการใช้เครื่องดูดฝุน่ และการซักผ้าปูเตียง

เลื อ กเดิ น ทางด้ ว ยการใช้ บ ริ ก ารระบบ
ขนส่งสาธารณะหรื อพาหนะที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น จั กรยาน รถสามล้อถีบ

8.

9.

10.

เคารพสถานที่ท่องเที่ยว

ใส่ใจในการซื้อของที่ระลึก

อุดหนุนร้านค้าท้องถิ่น

เมื่อไปเที่ ยวในแหล่งโบราณคดี หรือสถานที่
ธรรมชาติควรถือคติว่า “เก็บไปแต่ภาพถ่าย
และเหลื อ ทิ้ ง ไว้ แ ค่ ร อยเท้ า ” ไม่ ค วรเดิ น
ออกนอกเส้ นทางที่ ถู ก ก� ำ หนดไว้ และไม่
ฉกฉวยอะไรที่ ไม่ใช่ของเราติดไม้ตดิ มือกลับไป

ควรอ่านฉลากและสอบถามผูข้ ายก่อนซือ้ เช่น
สิ่งของเหล่านั้นท�ำมาจากอะไร และเป็นของ
ที่ท�ำในท้องถิ่นหรือไม่ เพราะของบางอย่าง
อาจท� ำ มาจากชิ้ น ส่ ว นของสั ต ว์ ป ่ า ที่ ใกล้
สูญพั นธ์ุหรือไม้ที่ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

อย่างร้านช�ำ หรื อสิน ค้างานฝีมือที่ ท�ำขึ้น
โดยคนในท้องถิ่น เป็นการช่วยสร้างรายได้
ให้หมุนเวียนในชุ มชน

ไม่เปิด ก๊อกน�้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน
หรื อ ฟอกสบู ่ และไม่ ข อเปลี่ ย น
ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน เมือ่ พักแรม
ที่เดิมหลายวัน

3.

เลี่ยงบริการซักรีดแบบรายชิ้น
บริการซักรีดบางโรงแรมจะส่งซักรีด
เป็นรายชิ้น คือแยกซักเสื้อผ้าของ
ผู ้ เข้ า พั ก แต่ ล ะราย ซึ่ ง เป็ น การ
สิ้นเปลืองน�้ำและพลังงาน

4.

ช่วยกันลดปริมาณขยะ
ด้วยการ Reduce Reuse Recycle เช่น ใช้สบู่ก้อน
เดียวส�ำหรับอ่างล้างมือและห้องอาบน�ำ้ ส่งคืนโปรชัวร์
และแผนที่เมื่อใช้งานเสร็จ ใช้ขวดน�้ำดื่มแบบเติมได้
18

19

Checklist to prepare
for the low carbon trip
Travel Tips

เตรียมพร้อมเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน

หากใจคุณพร้อมแล้วสำ�หรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน ก่อนจะก้าวเท้าออกเดินทางลองหยุดคิด
ซักนิดว่าเตรียมพร้อมดีแล้วหรือยัง เพื่อให้ทริปนี้เป็นทริปที่แสนสนุกและประทับใจ มาดูกันว่ามีอะไรที่ต้อง
เตรียมให้พร้อม และไม่ควรพลาดสำ�หรับทริปเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน

หยิบเสื้อผ้าที่ซักง่ายและแห้งเร็วใส่กระเป๋า

พกภาชนะช้อนส้อมส่วนตัวไปด้วย

เพราะสามารถซักท�ำความสะอาดเองได้ง่าย
และแห้งเร็ว

เพื่อปฏิเสธการทานอาหารในภาชนะใช้แล้วทิ้ง

เสื้อยืดไม่ต้องรี ดก็ ได้ เคล็ดลับ
ลดรอยย่นหลังการซักคือ บิ ดให้
หมาดแล้วสะบัด แรงๆ เพื่อยืด
เนื้ อ ผ้ า ก่ อ นเอาขึ้ นราวตากผ้ า
เมื่ อ เสื้ อ แห้ ง แล้ ว ก่ อ นใส่ ส ะบั ด
แรงๆ อีกครั้ง เท่านีก้ ็ ไม่เปลือง
ไฟฟ้า ไม่เสียเวลารีด ด้วย

เปิ ด แอร์ ให้ เ ย็ น แบบพอดี ควร
ปรั บ อุ ณ หภู มิ ไว้ ที่ 25 องศา
เซลเซี ย ส จะได้ เ ย็ น แบบพอดี
และปล่อยคาร์บอนแบบพอเพี ยง
วั น ไหนร้ อ นน้ อ ยปรั บ เพิ่ ม เป็ น
2 6 - 2 8 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ล
ช่วยประหยัดไฟอีก 15-20%

ถอดปลั๊ ก ทุ ก ครั้ ง หลั ง เลิ ก ใช้ ง าน
แม้จะกดปิด แล้วแต่ถ้ายังเสียบ
ปลั๊ ก อยู ่ กระแสไฟฟ้ า ก็ เ ข้ า ไป
วิ่ ง เล่ น ได้ ต ลอดเวลา ถ้ าทุ ก คน
ช่วยกันถอดปลั๊ก จะลดการปล่อย
คาร์ บ อนมากถึ ง 29 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ฟิตร่างกายให้แข็งแรง

เตรียมขวดน�้ำ ถุงผ้าไปด้วย

เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในชุ มชน

เพื่ อ พร้ อ มส� ำ หรั บ ทุ ก ความสนุ ก ที่ ก� ำ ลั ง
จะเกิดขึ้น

อย่าลืมหยิบผ้าเช็ดตัว แชมพู สบู่ขวดเล็กๆ

ลองศึกษาวัฒนธรรมหรือประเพณีทอ้ งถิน่ คร่าวๆ

ขับช้าๆ ก็ถึงที่หมาย ลองขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะทางไกล
จะช่วยลดการใช้น�้ำมันลง 20% หรือลดการปล่อยคาร์บอน 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อท�ำความเข้าใจ

ติดตัวไปด้วย

ถ้าไปไหนใกล้ๆ ลองเปลีย่ นมาเดินหรือปัน่ จักรยานแทน การปล่อยคาร์บอนเป็น 0 แถมได้ออกกำ�ลังกายไปในตัวด้วย
เปิดใจให้กว้าง

อย่าลืมจัดยาสำ�หรับโรคประจำ�ตัว

พร้อมส�ำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่

หรือยาสามัญติดตัวไปด้วย
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Activity in Low Carbon

ท่องเที่ยวแสนสนุก..ช่วยลดโลกร้อน
กิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon มีอะไรบ้าง และจะสนุกแค่ไหน มาดูกันเลย!

เที่ยวแบบ Low Carbon
ท่องเทีย่ วอย่างไม่เร่งรีบ

ด้วยพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่ น ปั ่ นจั ก รยานหรื อ เดิ นชมเมื อ ง
ท� ำ ให้ ไ ด้ สั มผั ส กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
อย่างแท้จริ ง แถมช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนด้วย

ลิม้ รสอาหารพืน้ เมือง

อาหารพื้ น เมื อ งหลากหลายเมนู
ที่ มากด้วยคุณค่า รสชาติอร่อยจั บใจ
เพราะวัตถุดบิ มาจากท้องถิ่น จึงสดใหม่
ไร้ ส ารเคมี ขนส่ ง ในระยะทางใกล้
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเลยน้อยนิด

มีจติ สำ�นึกและให้ความเคารพ
ออกไปเรียนรูแ้ ละสัมผัสวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
พักโรงแรมสีเขียว

นอนหลับสบาย แถมยังได้ชว่ ยกระจาย
รายได้ ให้กับคนในท้องถิ่นด้วย

ท�ำความรูจ้ ักกับชาวบ้านและวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ของพวกเขา แล้วอาจต้องทึง่ กับประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่จะได้จากคนในท้องถิ่น

ทิ้ ง ขยะลงถั ง ไม่ เพิ่ ม ขยะให้ ชุ ม ชน
หรือสถานที่ทอ่ งเที่ยว ให้ความเคารพ
วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน และเคารพ
ในสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงธรรมชาติ

ทำ�ตัวเป็นนกั เดินทาง

ดื่มด�่ำกับศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับ
หาโอกาสเรี ย นรู ้ ทั กษะงานฝี มื อ
ที่ทรงคุณค่าหรือลองลงมือปรุงอาหาร
พืน้ เมืองด้วยตัวเอง และสร้างมิตรภาพ
กับชุ มชน

เที่ยวแบบทั่วไป
ท่องเทีย่ วแบบรวดเร็ว

เลื อ กขั บ รถยนต์ ไปตามสถานที่
ท่องเที่ ยวต่างๆ แม้จะสามารถเดิน
หรื อ ปั ่ นจั ก รยานไปก็ ไ ด้ อาจท� ำ ให้
พลาดรายละเอี ย ดแสนสวยงาม
บางอย่างระหว่างทาง

เลือกทานอาหารทีค่ นุ้ เคย

สั่งเมนูที่ ทานทุกวันหรื อเดินเข้าร้าน
อาหารฟาสต์ ฟู ้ ด เพื่ อ ความสะดวก
แต่เมนูท่ี คุ้นเคยบางอย่างต้องขนส่ง
มาจากแดนไกล ท�ำให้ต้องใช้เชื้ อเพลิง
หรือปล่อยคาร์บอนมากขึ้นเท่าตัว
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นอนโรงแรมทีส่ ะดวกสบาย

ความสะดวกส บายต้ อ งครบครั น
ทั้ งสระว่ายน�้ำ สปา บาร์ ทั้ งที่บางครั้ง
ก็ ไม่ได้ ใช้บริการ

อยูแ่ ต่ในห้องพัก แวะเทีย่ วเพือ่ ถ่ายรูป

มั ก คิ ด เพี ยงแค่ จ ะเดิ น ทางไปยั ง
แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ เพือ่ ให้รสู้ กึ แค่วา่
เคยไปมาแล้วนะ

ไม่เห็นคุณค่า ไม่ให้ความเคารพ

คิ ด เพี ยงแค่ ว ่ า ไม่ ใ ช่ บ ้ า นของเรา
เลยไม่ ส นใจเรื่ อ งความสะอาดหรื อ
การดูแลรักษา และไม่เคารพความเชื่ อ
หรือวัฒนธรรมของชุ มชน
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ทำ�ตัวเป็นนกั ท่องเทีย่ ว

ใช้ เ วลาอยู ่ ใ นห้ อ งพั กเป็ น หลั ก
เมือ่ ออกไปเที่ยวก็เที่ยวอย่างฉาบฉวย
เพื่ อ ถ่ า ยรู ป หรื อ เช็ ค อิ น ให้ ค นอื่ น
ได้รู้ว่ามาเที่ยว

แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอา น
ถ่า

ครัง้ แรกในไทยกับก
ารทอ่ งเที่ยวแบบไมเ่ อาถ่าน

“ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน”
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ขอต้อนรับสูเ่ มืองน่าน “เมืองเก่าที่มชี ีวิต” เมืองที่เป็นมิตร
กั บ จั ก รยาน มาร่ ว มกั น เพาะเมล็ ด พั น ธุ ์ วิ ถี การท่ องเที่ ย ว
แบบ Low Carbon การท่องเที่ยวสุดคูลที่ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการปัน่ จักรยานหรือนัง่ สามล้อถีบแอ่วเมืองน่าน แทนการ
ใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ ไซค์ เลือกทานอาหารพื้นเมือง และ
พั กโรงแรมที่ ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อท่านมาแอ่วน่านแบบ Low Carbon ก็เท่ากับท่านได้
ช่วยให้เมืองน่านยังคงมีอากาศแสนบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนกับ
การได้ปลูกดอกไม้สวยๆ ไว้ที่เมืองน่าน
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แอ่วเมืองน่าน ด้วยจักรยาน
เมืองเล็กๆ ที่เปีย่ มไปด้วยมนต์เสน่หข์ องวิถีชี วิตที่แสนเรียบง่าย
เหมาะกับการปั่นจั กรยานท่องเที่ ยวชมความสวยงามของเมืองเก่า
ระหว่างที่สองเท้าถีบจั กรยานก็จะได้สัมผัสและใกล้ชิดกับ เมืองน่าน
อย่างแท้จริง หรือจะนั่งสามล้อถีบท่องเที่ยวแทนก็ ได้ ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไม่แพ้กัน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า ร่ ว มแคมเปญมี ทั้ ง หมด 11 แห่ ง
เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปถึ ง แต่ ล ะสถานที่ จ ะได้ รั บ การประทั บ ตรา
เพื่อสะสมดอกไม้ลดโลกร้อน

มาพัก กิน เที่ยวแบบ Low Carbon ในเมืองน่านกันเถอะ
หลับสบายใจ๋แบบไม่เอาถ่าน
นอนหลับสนิทในราคาที่ เป็นมิตร แถมลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการ
เลือกพั กโรงแรม Low Carbon ซึ่งเป็นโรงแรมที่ ใส่ใจและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
โรงแรมที่ เข้ าร่ ว มแคมเปญจะมอบส่ ว นลดพิ เ ศษในส่ ว นของห้ องพั ก
10-20% ให้กบั นักท่องเที่ยว ซึง่ จะต้องพักอย่างน้อย 2 คืนขึน้ ไป และทางโรงแรม
จะมีบริการต่างๆ เช่น
บริการอาหารเช้าท้องถิ่น (ส�ำหรับที่พั กที่มีอาหารเช้า)

ลำ�แต๊แต๊กับ Low Carbon Menu
Low Carbon Menu คืออาหารพืน้ เมืองที่ ใช้วตั ถุดบิ
ในท้องถิ่น เลยไม่ต้องขนส่งมาจากที่ ไกลๆ การปล่อย
คาร์บอนเลยน้อยนิดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบจากต่านแดน
เมนูอาหารพื้นเมืองนั้นมีมากมาย เช่น แกงฮังเล
ไส้ อั่ ว น�้ ำ พริ ก น�้ ำ พริ ก อ่ อง อาหารทุ ก เมนู ร สชาติ
ล้วนอร่อยจั บใจ เพราะวัตถุดิบสดใหม่จากสวนไร่ของ
ชาวเมืองน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมแคมเปญ

วั ด พระธาตุ ช ้ า งค�้ ำ วั ด มิ่ ง เมื อ ง วั ด กู ่ ค� ำ วั ด ศรี พั นต้ น
วั ด ภู มิ นทร์ วั ด สวนตาล โฮงเจ้ า ฟองค� ำ วั ด พระธาตุ แช่ แห้ ง
วัดพระธาตุเขาน้อย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจั งหวัดน่าน

ไม่เปลี่ยนผ้าปูที่ นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้าเช็ดเท้า
ไม่บริการสบู่ แชมพู (ถ้านักท่องเที่ยวไม่ร้องขอ)
งดบริ การท�ำความสะอาดห้องน�้ำในทุกวันที่ เข้าพั ก แต่จะท�ำ
ความสะอาดในทุก 2 หรือ 3 วัน

ร้านอาหารทีเ่ ข้าร่วมแคมเปญ และมีเมนู Low Carbon

ร้านวีโอวีสลัด ร้านคาเฟ่สดุ กองดี ร้าน Workboxes
Cafe’Nan ห้องอาหารเลมอนกราส ร้านเฮือนก�ำกิ๋น
ร้านวีคอฟฟี่

โรงแรมที่เข้าร่วมแคมเปญ

นักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานหรือนั่งสามล้อถีบมาทานอาหาร

โรงแรมน่านบูตกิ ภูหรรษาบูตกิ โฮเทล โรงแรมบ้านชมดาว
โรงแรมเวียงภูมินทร์ บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุด และเกสต์ โฮม
น่าน ซีซั่นส์ บูติก รีสอร์ท โรงแรมบ้านน่าน น่านเกสต์เฮ้าส์
ริสาสินี รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเทวราช เฮือนน่านนิทรา

กับร้านที่ร่วมแคมเปญ จะได้รับส่วนลด 10-50%
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แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน

รางวัลแด่ฮีโร่ไม่เอาถ่าน
ประกาศนียบัตรฮีโร่ไม่เอาถ่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ ในการเป็นนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

กับ Passport คู่มือท่องเที่ยวลดโลกร้อน

ของที่ ระลึก เพื่อแทนความระลึกถึงกันและหวังว่าจะกลับมาเยี่ยมเยือน
เมืองน่านอีก
สังฆทานดอกไม้ คือการน�ำเอาจ�ำนวนตราประทับดอกไม้ของฮีโร่ไม่เอาถ่าน
ทุกคนมารวมกัน จากตราประทับดอกไม้สกู่ ารปลูกต้นไม้จริงไว้ที่เมืองน่าน
(400 ดอก = ต้นไม้ 1 ต้น) โดยชาวน่านจะส่งภาพการเติบโตของต้นไม้
ไปให้ฮโี ร่ไม่เอาถ่าน พร้อมเชิญชวนให้กลับมาเยีย่ มเยือนสิง่ สวยงามที่มอบให้
เมืองน่าน

เมื่อตัดสินใจจะแอ่วเมืองน่านแบบไม่เอาถ่านแล้ว ท่านจะได้รับ Passport คู่มือท่องเที่ยวลดโลกร้อน ซึ่งจะมีข้อมูล
การท่องเที่ยวทั้งเรื่องพัก กิน เที่ยวแบบ Low Carbon แล้วยังมีลูกเล่นสนุกๆ เมื่อทำ�กิจกรรมตามจุดหมายในคู่มือ
จะได้รับการประทับตราดอกไม้ ซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของค่าคาร์บอนจากการทำ�กิจกรรมท่องเที่ยว

คู่มือการท่อ

งเที่ยวลดโลกร

ถ่าน = คาร

์บอน(ไดออกไ

้อน (Low

อยากได้ตราประทับดอกไม้ต้องทำ�อย่างไร?

Carbon Tou

ซด์) = ตัวการ

rism)

โลกร้อน

การเก็บตราประทั บ ดอกไม้ ในกิจกรรมจะเริ่ มต้นตั้งแต่ การเข้าพั ก
โรงแรม Low Carbon ปั่นจั กรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ก�ำหนดไว้
และทานอาหาร Low Carbon Menu
ตราประทั บดอกไม้ 1 ดอก
= ลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนจากการ
ท่องเที่ยว 60 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่อสะสมครบ 51 ดอก
= 3,060 กรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ รั บ ยกย่ อ งให้ เป็ น
“ฮีโร่ไม่เอาถ่าน” สุดยอดนักท่องเที่ยว
ที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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x 400

ดอก =

Good to Know

การปั่นจักรยานไปยังจุดหมายแต่ละแห่ง เทียบได้กับการคืนดอกไม้ให้สถานที่ท่องเที่ยว
ปัน่ จักรยานท่องเทีย่ วในวัดภูมนิ ทร์

นัง่ รถสามล้อถีบท่องเทีย่ วในระยะทาง 2 กม.

ลดคาร์บอน

ลดคาร์บอนได้ถึง

0.4

0.5
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์

=
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กรัมคาร์บอนไดออกไซด์
ปลูกต้นชมพูภูคาไว้เมืองน่าน 1 ต้น

แผนที่แอ่วน่าน

ม่วนใจ๋

H03

T08

MAP OF NAN

T09

H02
H06
R01

R05

H01 H05

R02

H09

R04
R03

B01
B02

H07

H11

B03

T07

T03
T01

แหล่งท่องเที่ยว
(Tourist Attractions)

โรงแรม
(Hotels)

T01 – วัดพระธาตุช้างค�้ำ
T02 – วัดมิ่งเมือง
T03 – วัดกู่ค�ำ
T04 – วัดศรีพั นต้น
T05 – วัดพญาวัด
T06 – วัดภูมินทร์
T07 – วัดสวนตาล
T08 – โฮงเจ้าฟองค�ำ
T09 – วัดพระธาตุแช่แห้ง
T10 – วัดพระธาตุเขาน้อย
T11 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจั งหวัดน่าน

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

H10

T11

T06

T02

ร้านอาหาร
(Restaurants)

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

B04
H08

H04 R06

ร้านจักรยาน
(Bicycle Shops)
T04

B01 – ร้านปังงี่อัว
B02 – ร้าน บ. ไบค์
B03 – ร้านโอเวอร์ซี
B04 – บ้านรถถีบ เมืองน่าน

T05

T10

อพท. น่าน
(DASTA Nan)

ผู้ประกอบการสีเขียว
น่าน ซีซั่นส์ บูติก รีสอร์ท

ความรู้สึกของผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหาร
ที่เข้าร่วมแคมเปญ “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน”

“เห็ น ด้ ว ยกั บ แคมเปญเพราะตรงกั บ
แนวคิดของรีสอร์ทอยู่แล้ว และอยากให้
ขยายแคมเปญต่อไปอีก”
Hili g h t : บรรยากาศแสนสงบ
ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ

โรงแรม
ริสาสินี รีสอร์ท แอนด์ สปา

“แคมเปญนี้ ได้รับความสนใจจากผูเ้ ข้าพั ก
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ อยากให้มีการ
ขยายแคมเปญออกไปอีกและเชิญชวนให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมมากขึ้น”
Hilight: ที่ นี่อ อกแบบอาคารให้
อากาศถ่ายเทสะดวก และมีการแยกขยะ
เพื่อท�ำปุ๋ยชี วภาพด้วย

ภูหรรษา บูติกโฮเทล

“ภูมิ ใจและเห็นด้วยกับ แคมเปญ
อยากให้ มี กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ยว
รู ป แบบใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น
ปัน่ จักรยานเรียนรูเ้ รือ่ งการปลูกผัก”
Hilight: มี การปลู ก ผั ก
สวนครัวปลอดสารเคมี และมีการ
ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ

บ้านๆ น่านๆ
ห้องสมุดและเกสต์โฮม

บ้านน่าน

“นักท่องเที่ยวสามารถเสพสิง่ ที่มอี ยูผ่ า่ นการท่องเที่ยว
ไม่วา่ จะเป็นวิถีชี วิตที่เรียบง่าย รากวัฒนธรรมที่ยงั คง
หลงเหลือให้เห็น แล้วยังน�ำ เอาเรื่องภาวะโลกร้อน
มาผูกโยงซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์”
Hilight:มีบริ การแนะน�ำสถานที่
ท่องเที่ยวและให้ยืมจักรยานฟรี

“ผู ้ เข้ า พั ก ส่ ว นใหญ่ เป็ น คนรุ ่ น ใหม่ ที่ ส นใจ
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว อยากให้
เน้นการประชาสัมพั นธ์มากกว่านี”้
Hilight:ที่ นมี่ ีทั้ งห้องสมุด ร้านกาแฟ
เพื่อนั่งพูดคุย แชร์เรื่องราวของคนพื้นเมือง
และนักท่องเที่ยว

น่านบูติก รีสอร์ท

“เป็ น แคมเปญที่ ดี ที่ มี ส ่ ว นในการพั ฒ นา
การท่องเทีย่ วเมืองน่านให้มที ศิ ทางทีช่ ดั เจนขึน้
และยั ง ช่ ว ยในการสร้ า งความรั บ รู ้ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วย”
Hilight: ที่ พั ก ในเมื อง
น่ า นรุ ่ น บุ ก เบิ ก ที่ กา รั น ตี
มาตรฐานในความสะดวกสบาย

เฮือนน่านนิทรา

“เป็นแคมเปญทีจ่ ะส่งผลดี ในระยะยาว
ต่อเมืองน่าน กลุ่มนักท่องเที่ ยว
ที่ มาพั ก ส่ ว นมากจะชื่ นชอบการ
ท่องเที่ ยวแบบนีอ้ ยู่แล้ว จึงเข้าใจ
และตระหนักถึงภาวะโลกร้อน”
Hilight: มี บ ริ การให้ ยื มจั ก รยานปั ่ นท่ อ งเที่ ย วชมเมื อ ง
โดยไม่ คิ ด ค่ า เช่ า แล้ ว ยั ง ให้ บ ริ การข้ อ มู ล เส้ นทางท่ อ งเที่ ย ว
แบบครบครันอีกด้วย
32

เวียงภูมินทร์

บ้านชมดาว

“เป็ น ปรากฏการณ์ ใหม่ แ ละ
แนวทางที่ดี ส�ำหรับการท่องเที่ยว
เมืองน่าน นอกจากจะเที่ยวอย่าง
สนุกยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย”
Hilight: โรงแรมที่ ประหยัด
ท รั พ ยา ก ร มี การ ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้
เพื่ อ ลดการใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ
นักท่องเที่ ยวที่ เข้าร่วมจะได้ส่วนลด
10%

“เข้าร่วมแคมเปญเพราะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่ เมืองน่าน เป็นเรือ่ งใหม่
ที่เอาเรื่องท่องเที่ยวมารวมกับการ
ลดโลกร้อน ”
Hilight: โรงแรมที่ ให้
ความรูส้ กึ เหมือนอยูบ่ า้ น สามารถ
เดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวก
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ร้านอาหาร

ฮีโร่ไม่เอาถ่าน
สุดยอดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเลือกท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

Workboxes Cafe’Nan

สนใจและเข้าร่วมแคมเปญทันทีเพราะที่รา้ น
มีการส่งเสริมการลดโลกร้อนอยู่แล้ว พบว่า
นั ก ท่ องเที่ ย วและประชาชนทั่ ว ไปที่ เข้ า มา
ในร้านค่อนข้างจะให้ความสนใจกับแคมเปญ
Hili g h t : มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น
การลดโลกร้อน เช่น น�ำแก้วมาเองจะได้ลด
ราคา 5%

ร้านโอวีโอ สลัด

“นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจและคนเมื อ งน่ า น
ก็เริ่มสนใจ น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวแบบนี้มากขึ้น
ว่ามีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร”
Hilight: ที่ ร้านสนับสนุนการลดใช้สารเคมี
ในการปลูกผักของชาวบ้าน และเลือกใช้ผกั ที่ชาวบ้าน
ปลูกมาประกอบอาหาร แถมยังมีเมนู Low Carbon
ทีม่ อบส่วนลดถึง 50%

“การท่องเที่ยวแบบนีท้ ำ� ให้เข้าใจ
และได้เห็นวิ ถี ชี วิ ตชาวบ้านได้ดี
กว่าการขับรถยนต์ท่องเที่ยว”

“ได้รู้เรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวมากขึ้น และสนุกกว่า
การปั่นจั กรยานท่องเที่ ยวแบบ
ไม่มีแผน แถมได้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อนด้วย”

“ทริ ปท่องเที่ ยวที่ ส นุกแถมยังได้
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ขอบคุณ
ส�ำหรับ แคมเปญดี ๆ ค่ะ”

ร้านเฮือนกำ�กิ๋น

“เป็นแคมเปญที่ดีและได้ชว่ ยลดโลกร้อน
นักท่องเที่ ยวค่อนข้างตื่ นตัวและสนใจ
พอสมควร อยากให้ ข ยายเครื อ ข่ า ย
มากขึ้นซึ่งจะช่วยผลักดันการท่องเที่ ยว
ให้ดี ยิ่งขึ้น”
Hilight:เมนูท้องถิ่น เช่น ส้มต�ำ

ปลาทอด แกงฮั ง เล น�้ ำ พริ ก หนุ ่ ม
น�้ ำ พริ ก อ่ อ ง ลดให้ 10% ส� ำ หรั บ
นักท่องเที่ยวที่ปน่ั จักรยานหรือใช้บริการ
สามล้อถีบไมทานอาหาร

ร้าน วี คอฟฟี่

“ยินดี ที่ ได้เข้าร่วมแคมเปญ เพราะทางร้านใส่ใจเกี่ยวกับ เรื่อง
ลดโลกร้อนอยูแ่ ล้ว และอยากให้ขยายระยะเวลาแคมเปญออกไปอีก”
Hilight:ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวแบบ Low Carbon
จะได้ส่วนลดเครื่องดื่มแก้วละ 5 บาท
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คุณวรรณา สุขเจริญ

พนักงานบริษัท

คุณอุทุมพร บุญสาราญ

พนักงาน NGO
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คุณอดิศา เหล่ารักวงศ์

กราฟฟิกดี ไซน์

“การปั่นจั กรยานท่องเที่ยวท�ำให้ ได้มโี อกาส
เข้าไปสัมผัสพูดคุยกับชาวบ้าน ได้เห็นวิถีชี วิต
ชาวบ้านอย่างแท้จริง”

“จากตอนแรกไม่รจู้ ะไปเที่ยวที่ ไหนดี
แต่พอมาร่วมแคมเปญท�ำให้ ได้รู้จั ก
สถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น ได้ความรู้
มากขึน้ เช่น ที่ โฮงเจ้าฟองค�ำ”

“นอกจากความสนุ ก แล้ ว
ยังได้ความรู้ ในการประหยัด
พลังงานด้วย คิดว่าถ้าทุกคน
หันมาท่องเที่ยวแบบนีก้ จ็ ะช่วย
โลกเราได้มากขึ้น”

“ได้ อ อกก� ำลั ง กาย แล้ ว ยั ง ประหยั ด
ค่าใช้จ่ายการเช่ารถท่องเที่ยว สามารถ
ก�ำหนดเวลา สถานที่ และการเดินทาง
ได้ด้วยตัวเอง ได้เก็บ เกี่ยวรายละเอียด
ความสวยงามข้างทางมากขึ้น”

คุณกมลพร สุนทรสีมะ

นักเขี ยน

“เป็ น แคมเปญการท่ อ งเที่ ย ว
ที่นา่ สนใจ ผมว่าการปัน่ จักรยานช่วย
ลดโลกร้อนได้จริง แถมยังเข้าถึง
สถานที่ ท ่ องเที่ ย วได้ ส ะดวกกว่ า
รถยนต์อีกด้วย”

“สนุก และได้ อ อกก� ำ ลั ง กาย
ไปในตัว อยากให้มี ในสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ มากขึ้น จะได้
ช่วยลดโลกร้อนมากขึ้น”

คุณบุญญาพร คชรินทร์

นักศึกษา

“เป็ น การท่ องเที่ ย วที่ ส ามารถ
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�ำให้เป็นทริป
ที่ น่าจดจ�ำอีกทริปหนึ่ง”

คุณมาลินี จันทร์เลิศฟ้า

นักศึกษา

คุณกรรวี ชีวีวัฒน์

นักศึกษา

“เป็ น แคมเปญที่ ดี อยากให้ มี
ในทุกจั งหวัด คิดว่าช่วยลดโลกร้อน
ได้จริงเพราะจั กรยานไม่มีท่อไอเสีย
แล้วยังได้ออกก�ำลังกายไปในตัวด้วย”
คุณจิระศักดิ์ มณทิพย์

นักวิ ชาการ

คุณณัฎฐนิช เจนชัยจิตรวนิช

คุณภัตตาวาร์ ชมถิ่น

ธุรกิจส่วนตัว

Layout Designer

36

คุณสุระ อนันตพงศ์

พนักงานธนาคาร
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แคมเปญแอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน
ถ้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน่านทุกคน
เที่ยวแบบ Low Carbon

เพี ยง

ลดคาร์บอนไปเท่าไหร่ ?

1%
ของนักท่องเที่ยว

เมืองน่านจะมีต้นชมพูภูคาเพิ่มขึ้นถึง

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทั้ งหมด 513 คน

ฮีโร่ไม่เอาถ่าน 13 คน

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 31 มีนาคม 2558 = 73 วัน

นักท่องเที่ยวทั่ วไป 500 คน

18

1,852

ไร่ต่อปี

ไร่ต่อปี

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองน่านในปี 2556

ลดการปล่อยคาร์บอนเมื่อเปรียบเทียบ
กับการท่องเที่ยวปกติได้ถึง

313.92

เลือกเที่ยวน่านแบบ Low Carbon
เมืองน่านจะมีต้นชมพูภูคาเพิ่มขึ้น

มีจ�ำนวน 495,295 คน
ปล่อยคาร์บอน

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

5,504

ดูดซับคาร์บอนจากต้นไม้ 14 ต้น

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

เทียบเท่ากับการท�ำลายต้นชมพูภูคา 4,549 ไร่
38

ถ้าเปลี่ยนมาท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง

40.73 %

รู ้ ไหม? ต้ นชมพู ภู คาเป็ น ไม้ ยื น ต้ น หายากที่ ใกล้ สู ญ พั น ธุ ์ มี ด อกสี ช มพู อ มขาว
แสนสวยงาม ในเมืองไทยหาชมได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
39

มิ้นท์ - มณฑล กสานติกุล
เที่ยวแบบ Low Carbon สนุกไม่รู้ลืม
ในปั จ จุ บั น เทรนด์ การท่ องเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น ได้ รั บ ความสนใจ
และเริ่มเป็นหนึง่ ในทางเลือกให้กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุม่ คนรุน่ ใหม่
เช่นเดียวกับหญิงสาวผูเ้ ปีย่ มด้วยรอยยิม้ สดใส คุณมิน้ ท์ - มณฑล กสานติกลุ
เจ้าของบล็อก “I Roam Alone” ทีอ่ อกเดินทางคนเดียวแบบแบ็คแพ็ค
อย่างจริงจังตัง้ แต่อายุ 23 จนวันนีเ้ ธออายุยา่ ง 28 แต่ไปมาแล้ว 7 ทวีป
กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ด้วยสไตล์การเทีย่ วแบบ Low Carbon ใกล้ชดิ
ธรรมชาติและคนท้องถิน่ เพือ่ เรียนรูว้ ิถีชีวิตทีแ่ ท้จริง ทั้งยังช่วยประหยัด
พลังงานให้โลกใบนี้
ออกท่องโลกกว้าง
แรงบันดาลใจมาจากอยากเดินทางรอบโลก ส่วนใหญ่จะเน้นเดินป่า
ดูสตั ว์ ภูเขาไฟ แต่ละประเทศจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป การเดินทาง
เหมือนการออกไปผจญภัย เป็นการเอาตัวเองไปในดินแดนที่ ไม่รเู้ ลยว่าจะไป
เจออะไรบ้าง ไม่มกี รอบอะไรมากัน้ เปิดรับมากขึน้ จากกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
ความแตกต่างของวัฒนธรรม เข้าใจและไม่ตดั สินคน เป็นการพัฒนาตัวเอง
อย่างหนึง่ อีกอย่างพอเริม่ เดินทางคนเดียวก็ตดิ ใจ เพราะท�ำให้เราเปิดโลก
จริงๆ และรูจ้ ักตัวเองมากขึน้

ท่องเที่ยวแบบมิ้นท์
ออกท่องโลกกว้าง
เสน่หข์ องท้องถิน่
เทีย่ วอย่างสร้างสรรค์
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เสน่ห์ของท้องถิ่น

ดี ใจที่มโี อกาสได้ไปเที่ยวกับ อพท. ทั้ง 6 พืน้ ที่พเิ ศษคือ จังหวัดเลย ตราด
สุพรรณบุรี น่าน ก�ำแพงเพชร และสุโขทั ย สนุกมาก อย่างที่ จ.เลย ได้ ไปดู
ชาวบ้านท�ำถั่วแมคคาเดเมีย ดูสวนผักกันไฟ ซึ่งชาวบ้านจะหยิบผักขึ้นมากิน
จากดิน มันมีความเป็นท้องถิ่นจริงๆ ที่อู่ทอง สุพรรณบุรี ได้ ไปปั่นจั กรยาน
อายุ 100 ปี เหมือนเป็นการอนุรักษ์ของชาวบ้าน ส่วนที่ตราดนีช่ อบที่สุด
เพราะได้ ไปด�ำน�้ำ จั บหอย การเที่ ยวแบบนี้ท�ำให้ตระหนักว่าของท้องถิ่ น
จริ งๆ ดี แค่ไหนและเป็นการเที่ ยวแบบรักธรรมชาติ เพราะชาวบ้านจะเอา
นักท่องเที่ยวเป็นเพี ยงส่วนเสริม เราต้องปรับตัว เช่น นอนพั ดลมไม่มีแอร์
รอออกเรือหลังจากชาวบ้านท�ำประมงเสร็จ

เพราะการเดินทางแบบ
Low Carbon นำ�ไปสู่
ความสนุ ก ที่ แ ตกต่ า ง
และช่วยโลกให้น่าอยู่

การเดินทางแบบ Low Carbon

ชอบการท่ องเที่ ย วแบบ Low Carbon เพราะเป็ น การท่ องเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ ต้องปรับตัว
ให้เข้ากับชุมชน ไม่ใช่ให้ชุมชนปรับตัวเข้ากับเรา ยกตัวอย่างให้เห็นชัดที่จังหวัดเลย
โรงแรมที่ ไปพั กมีคูปองอาหารที่เป็นผ้า เพื่อจะได้น�ำกลับมาใช้ ใหม่ ยาสระผม
ทุกอย่างท�ำเองทั้งหมด ไม่มกี ารขนส่งใดๆ หรือตลาดแบบ Low Carbon แม่คา้
พ่อค้าจะใช้ถ้วยที่เป็นกระดาษย่อยสลายได้ มีการแยกขยะ ใช้หลอดประหยัด
ไฟ แล้วก็ทำ� ให้เป็นการท่องเที่ยวที่ ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม หรือที่ นา่ นที่มกี ารท�ำ
พาสปอร์ต Low Carbon คือถ้าปั่นจั กรยานโดยไม่ใช้รถยนต์จะได้ตราปั๊ม
ที่สะสมรวมกันแล้วสามารถน�ำไปเป็นส่วนลดตามร้านอาหารต่างๆ ได้

รักษ์โลกแบบคนไม่เอาถ่าน

การเที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน ท�ำให้เราได้สมั ผัสชุมชนอย่างแท้จริง แม้จะ
ไม่สบายมาก แต่ได้ผจญภัย ได้เรื่องราวกลับมา เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
อยากให้คนไทยมาเที่ยวกันเยอะๆ ซึง่ คนต่างชาติกช็ อบการเที่ยวแบบนีน้ ะ ค่อยๆ
ท่องเที่ยวเพือ่ ค้นหาสิง่ ที่เป็นเอกลักษณ์หรือยังไม่ถกู กลืนไปกับสังคมยุคปัจจุบนั
ถ้าเราสร้างเอกลักษณ์ ได้ ท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผูกพั นกับชาวบ้าน ได้เห็น
วิ ถี ชี วิ ต เขาก็ จ ะกลั บ มาอี ก เพราะเป็ น ความผู ก พั นที่ ไม่ ใช่ การเที่ ย ว
แบบฉาบฉวย ซึ่งในยุโรปส่วนใหญ่จะเที่ยวแบบ Low Carbon เกือบทั้ งหมด
และอยากให้คนไทยปรับ เรื่องขยะบ้าง รณรงค์ ไม่ให้ทิ้งขยะเพื่อให้ธรรมชาติ
ไม่ถูกท�ำลาย เพราะการเดินทางแบบ Low Carbon น�ำไปสู่ความสนุกที่
แตกต่างและท�ำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

Low Carbon Tourism สไตล์มิ้นท์
ใกล้ชิดธรรมชาติและคนท้องถิ่น
เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตที่แท้จริง
ช่วยประหยัดพลังงานให้โลก
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สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ทุกการเดินทางเติมเต็มชีวิต
แม้ ว ่ าจะได้ อ อกเดิ นทางหลากหลายรู ป แบบเพราะบทบาท
พิธีกรรายการสารคดีพนื้ ที่ชีวิต แต่สงิ ห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
กลับชื่ นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิ ถีชี วิ ตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมไปถึงท่องเที่ ยวที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ ยวสไตล์
สิงห์ท�ำให้เขาได้รู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ น�ำไปสู่ประสบการณ์ที่ น่าจดจ�ำ
จนท�ำให้ชายคนนีช้ อบออกเดินทางท่องเทีย่ วเป็นชีวิตจิตใจ และอยากให้
ประเทศไทยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย
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เสน่ ห ์ ข องการท่ อ งเที่ ย ว
ไ ม ่ ใ ช ่ เ พี ย ง แ ค ่ ค ว า ม ส นุ ก
แต่ คื อ การเรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต
และวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
อย่างเข้าใจ

ก่อนหน้าที่จะท�ำรายการก็เดินทางบ้าง จนมาท�ำรายการนีป้ ระมาณ
5 ปีกว่าๆ ได้เดินทางไปทั่ วโลก หลายอย่างที่คิดว่ารู้แล้ว พอไปเจอ
จริ งๆ มีอีกหลายมิติที่ ต่อให้อ่านหนังสือดูรูปแค่ไหนก็ ไม่มหัศจรรย์
และไม่สวยเท่าที่เห็นด้วยตัวเอง แล้วรายการของเราเน้นออกเดินทาง
เพื่อตั้งค�ำถามเกี่ยวกับอะไรหลายๆ อย่างที่คนสงสัย ท�ำให้เราได้รู้ว่า
การเดินทางเป็นการเรียนรู้ที่ดี ที่สุด

จะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกครั้งหลังอาบน�้ำ เปิดแอร์ทิ้งไว้ ฯลฯ ซึ่งน�ำไปสู่
การปล่อยคาร์บอนเยอะและเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรม แต่ถ้า เที่ ยว
แบบออกไปเดินที่ นั่ นที่ น่ี จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนโดยไม่รู้ตัว
ยกตั ว อย่ า งอิ น เดี ย กั บ ญี่ ปุ ่ น มี ที่ ให้ เ ดิ น เที่ ย วเยอะมาก ไม่ จ� ำ เป็ น
ต้องเช่ารถ ปล่อยคาร์บอนรอบเดี ยวคือตอนนั่งเครื่องบิ นไป แต่สิ่งนี้
จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมีการท่องเที่ยวชุมชนที่ทกุ คนรูจ้ ักเอกลักษณ์พนื้ ที่ตวั เอง
รู้ว่าจุดขายคืออะไร น�ำไปสู่การเที่ยวแบบส�ำรวจมากขึ้น

อัตลักษณ์คือจุดขาย

เล่าเรื่องให้มีสีสัน

เปิดโลกใบใหม่

ส�ำหรับคนเที่ยวมี 2 อย่างที่ตา่ งกันคือ เที่ยวเพือ่ พั กผ่อนหย่อนใจ
และเดินทางแบบลุยๆ ต้องยอมรับว่าบ้านเรามีมุมมองว่าวันพั กผ่อน
คื อ การไปอยู ่ ส บาย ท� ำ ให้ อั ต ลั ก ษณ์ ท ้ อ งถิ่ น หายไปและไม่ ย่ั ง ยื น
รวมทั้ งท�ำให้การเที่ยวแบบ Low Carbon มีปัญหา เพราะนักท่องเที่ยว

ตอนที่ ได้ไปเที่ยววัดภูมนิ ทร์ที่ นา่ นกับ อพท. จ�ำได้เลยว่าชอบมาก
เพราะได้ ฟ ั ง อาจารย์ ท ่ า นหนึ่ ง เล่ าความหมายของภาพเขี ย นฝาผนั ง
อย่างแต่ก่อนผู้ชายเอาบุหรี่เหน็บหูแบบนี้ เล่นพนันกันแบบนี้ มีฝรั่ง
เข้ามาแบบนี้ ท�ำให้การดูวัดสนุก จากที่คิดแค่ว่ามีแต่เรื่องรามเกียรติ์
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หรื อ พุ ท ธศาสนาซึ่ ง บางครั้ ง ไกลจากชี วิ ตเรา แต่ พ อเข้ า วั ด แล้ ว ฟั ง
เรื่องเล่าของชาวบ้านหลายร้อยปีก่อนที่ เล่าผ่านคนทั่ วไป ท�ำให้เห็น
การเล่าเรื่องที่ น�ำวัฒนธรรมหรือทรัพยากรท้องถิ่นมาเชื่ อมโยงกับชี วิ ต
คนจริงๆ ในปัจจุบัน นีเ่ ป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท�ำให้การเที่ยวท้องถิ่นสนุก
และมีสีสัน

เที่ยวลดคาร์บอน

การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon คือการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สดุ
แปลว่าใช้ทรัพยากรน้อยที่สดุ ซึง่ ควรมีการสนับสนุนจากรัฐบาล มีการ
ก� ำ หนดนโยบายเพื่ อ รองรั บ การท่ องเที่ ย ว และไม่ ลื ม วิ ถี ข องชุ ม ชน
ท้องถิ่น สร้างความตระหนักและใส่ใจการท่องเที่ยวด้านสิง่ แวดล้อม อยูก่ บั
สิ่งที่มี กระทบธรรมชาติน้อยที่สุด

โซเชียลเน็ตเวิร์คสร้างเทรนด์

ถ้ า เราเน้ น ที่ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น จะน� ำ มาซึ่ ง การเที่ ย วแบบ
Low Carbon ได้ วิ ธี การคื อ พยายามท� ำ ให้ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ตอบโจทย์ชิคคูลของคนเมืองหรื อว่าอะไรที่ เกี่ยวกับโซเชี ยลเน็ตเวิ ร์ค
ตัวอย่างทีช่ ดั เจนคือ การสร้าง Social Application ขึน้ มา อย่างทีผ่ มไป
ก�ำแพงเพชรจะมีบ้านที่ รับ ปั้นพระเป็นกิจกรรมที่ น่าสนใจมาก แต่จะ
ท�ำอย่างไรให้ลิงค์ ไปสู่การสร้างเทรนด์ ซึ่งสมัยนี้มีวิ ธีการหลายอย่าง
ทั้ ง Viral Clip Social Application และอีกมากมาย ซึ่งถ้ามีคนที่เก่ง
และเข้าใจเรื่องโซเชี ยลเน็ตเวิ ร์คในเชิงการตลาดช่วยท�ำตรงนี้ จะช่วยได้
เยอะ เพราะรายละเอียดมีคุณค่าอยู่แล้ว

ไอเดียท่องเที่ยวแบบ
Low Carbon ให้สนุกสไตล์สิงห์
เปิดโลกใบใหม่
อัตลักษณ์คอื จุดขาย
เล่าเรื่องให้มสี สี นั
Social Network สร้างเทรนด์
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ยุ้ย - สฤณี อาชวานันทกุล
มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน
จากความชอบในการอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจแนวคิด
แปลกใหม่และแนวโน้มในอนาคตของยุย้ - สฤณี อาชวานันทกุล
นั ก เขี ยน นั ก แปล นั ก วิ ชาการอิ ส ระด้ า นการเงิ น
และกรรมการผู ้ จั ด การ ด้ า นการพั ฒ นาความรู ้ บ ริ ษั ท
ป่าสาละ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับการพั ฒนาอย่างยัง่ ยืน
จนพบกับค�ำตอบของวิ ถี การพั ฒนาที่ ต้ องเปลี่ ยนแปลง
การใช้ทรัพยากรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเป็นหัวใจของการ
อนุรักษ์ เพื่อน�ำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ปลูกแนวคิดธุรกิจยั่งยืน

จริงๆ แล้วแนวคิดนีเ้ ข้าใจไม่ยาก คือคุณต้องส่งมอบ
โลกที่ดี เท่าเดิมหรือดี กว่าเดิมให้กับลูกหลาน ธุรกิจที่ยั่งยืน
คือการท�ำธุรกิจที่ สอดคล้องกับหลักการพั ฒนาที่ ยั่งยืน
ธุ ร กิ จ เป็ น เหมื อ นหั ว จั ก รที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของการพั ฒนา
วิถีการท�ำธุรกิจต้องไม่ลดิ รอนความสามารถของคนรุน่ หลัง
แต่ รู ป ธรรมและวิ ธี การก็ แ ตกต่ า งกั น ไป เช่ น บริ ษั ท
ที่ ตัดไม้มาใช้ท�ำผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีวิ ธีฟื้นฟู เช่น ปลูกป่า
ทดแทน ฯลฯ และจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดี ยวไม่ได้
เพราะธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุ มชน สังคม ผู้บริ โภค
และคนอื่ นมากมาย ธุรกิจที่คิดเรื่องความยั่งยืนต้องใส่ใจ
ทุกเรื่อง มองมิตสิ งั คม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม หรือทุกฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความยั่งยืนให้ ได้ ในอนาคตและต้อง
มีกำ� ไรด้วย เพราะฉะนัน้ เศรษฐกิจจึงถือเป็นหัวใจของความยัง่ ยืน
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วิธีคิดและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน
เที่ยวแบบคาร์บอนต�่ำ

การเที่ยวแบบ Low Carbon หรือคาร์บอนต�ำ่ คนเที่ยวต้องตระหนัก
และมีความรู้ เช่น ไม่ทงิ้ ขยะ แต่ตอ้ งได้ความสนุกด้วย ความท้าทายจึงอยูท่ ี่
การให้ความรูแ้ ละแง่มมุ ที่ทำ� ให้คนเข้าใจ ซึง่ การเที่ยวแบบนีถ้ า้ ไม่มกี ารพั ฒนา
นวัตกรรมหรื อการจั ด การที่ ดี พอจะมีแค่คนกลุ่มเล็กๆ ที่ ท�ำ เพราะเป็น
เรื่องวิ ธีคิด ความชอบ รสนิยม ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถจั ดการให้ดี ได้
เช่น เปลี่ยนระบบจั ดการน�้ำเสีย เป็นต้น แทนที่จะรอนักท่องเที่ยวเปลี่ยน
อย่างในต่างประเทศแถบยุโรปอเมริกัน คนรุ่นใหม่สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เริ่มตั้งค�ำถามด้วยตัวเองมากขึ้น

วัฒนธรรมคือเสน่ห์

โมเดลธุรกิจท่องเที่ยว

เดินทางให้ยืนยาว

ถ้าจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมี 3 สเต็ป เริ่มจากง่าย
ที่สุดคือ ลดต้นทุน คือเปลี่ยนวิ ธีการใช้พลังงาน เมื่อใช้ทรัพยากรน้อยลง
ก็ยงั่ ยืนขึน้ และประหยัดต้นทุนได้ เช่น วางป้ายตามจุดต่างๆ เพือ่ บอกแขก
ที่มาพั กให้ปดิ ไฟเมือ่ ไม่ใช้ สเต็ปต่อมาจะยากขึน้ คือ ดึงให้ผบู้ ริโภคหรือแขก
ที่มาเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างแรงจูงใจ เช่น ให้ส่วนลดในครั้งต่อไป
ถ้าประหยัดพลังงานได้ จั ดทั วร์สวนผัก ฯลฯ ที่สามารถเปลี่ยนทั ศนคติ
ได้ และอีกสเต็ปคือเปลี่ยนคนรอบๆ ทั้ งผู้จั ดส่งวัตถุดิบหรื อชุ มชน
เช่น ออกกฎว่าจะรับซื้อแต่อาหารออร์แกนิก หรือท�ำโครงการร่วมกับ
ชุ มชนเพื่อน�ำไปสู่การอนุรักษ์ร่วมกัน

การท่ องเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื นรู ป แบบและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ องเที่ ย ว
ส�ำคัญที่สุด อีกทั้ งผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ส�ำคัญ ต้องรู้จั กคืนกลับ
ให้ชุ มชน โดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ แหล่งสวยงามตามธรรมชาติควรเป็น
ของสาธารณะที่ ดูแลร่วมกัน ต้องมองในหลายมิติ ทั้ งนักท่องเที่ ยว
และผูป้ ระกอบการ ทุกคนมีสว่ นทั้งนัน้ การจูงใจให้คนเปลีย่ นวิธเี ดินทาง
จากขับรถหรือนั่งเครื่องบิ นมาเป็นขนส่งสาธารณะมากขึ้น หรือจูงใจ
ให้สายการบิ นใช้เครื่องบิ นที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน เป็นเรื่องสนุก
ท้าทาย ซึ่งไม่ต่างจากธุรกิจอื่ นที่ ต้องดูว่าส่งผลกระทบอะไรกับสังคม
และสิง่ แวดล้อม และพยายามปรับเปลีย่ นเพือ่ ลดผลกระทบให้ได้มากที่สดุ
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ส่วนตัวสนใจเรื่อง Cultural Tourism การท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม
เพราะเมืองไทยมีเสน่ห์เรื่องนีอ้ ย่างในชนเผ่าหรือแต่ละท้องถิ่ น แต่การดึง
ความน่าสนใจโดยใช้การสือ่ สารยังท�ำได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ
และอินเทอร์เน็ต อย่างไปต่างประเทศสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันได้เลย
พอไปถึงก็มีเสียงบรรยาย ซึ่งไทยเรามีเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมสนุกๆ
เยอะแยะ ทั้ งวัด พิธีกรรมต่างๆ ถ้าท�ำเป็น Self Service ได้ คนที่มาเที่ยว
ก็สามารถรู้เรื่องราวโดยไม่ต้องรอไกด์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
และก�ำไรให้ชุ มชนได้ คือเราสามารถขายทุกที่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
ความยัง่ ยืนคือหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่ธรุ กิจทุกประเภท
สามารถท�ำได้ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ยุย้ บอกอย่างมัน่ ใจ ทั้งยังทิง้ ท้ายด้วยว่า “การปรับตัว
และป้ องกั น ก่ อ นที่ ค วามเสี่ ย งจะมาถึ ง ย่ อ มดี ก ว่ า การจั ด การความเสี่ ย ง
ในภายหลัง ทั้ งยังส่งผลดี ในระยะยาว ซึ่งธุรกิจที่ น่าจั บตามองคือธุรกิจ
พลังงานสะอาดทั้ งหลาย รวมทั้ งการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ที่ก�ำลัง
มาแรง จะเห็นได้จากความนิยมของการปั่นจั กรยานหรื อการที่ คนเมือง
สนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ก็น่าสนใจดี ว่าวิ ธีคิดและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับ เคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ในอนาคต”
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โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ลดต้นทุน
เปลี่ยนวิ ธีการใช้พลังงาน
สร้างแรงจูงใจ และเปลี่ยนทั ศ นคติ สุดท้ายจะน�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เช่น ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต�ำ่

เที่ยวสุโขทัย ใส่ใจไม่เอาถ่าน
จ.สุโขทั ย ขึ้นชื่ อว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลกที่ยังคงงดงาม แต่ด้วย
สภาพอากาศทีร่ อ้ นจัดในช่วงเวลากลางวันส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วส่วนหนึง่ เลือก
ที่จะหลบร้อนอยู่ในโรงแรม ท�ำให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้น และมีการ
ปล่อยคาร์บอนเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ที่ทำ� ให้อากาศร้อนขึน้
จากเหตุผลดังกล่าวทาง อพท. จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ Don’t Burn
the Heritage เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ท่องเที่ยวออกไปเที่ยวในเวลากลางวัน
โดยเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชุ มชนอย่างแท้จริง และกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มาท่องเที่ยวสุโขทั ย “เมืองแห่งมรดกโลก” อย่างใส่ใจด้วยวิ ถีการ
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon กันเถอะ เมื่อคุณเลือกท่องเที่ยวสุโขทั ย
แบบ Low Carbon ก็เท่ากับว่าได้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการ
ท�ำลายโบราณสถาน* และช่วยเพิม่ อากาศบริสทุ ธิ์ ให้กบั เมืองแห่งมรดก
โลกที่ทรงคุณค่า
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Creative Tourism

การท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เรี ย นรู ้ ค วามเป็ น ตั ว ตน
ที่แท้จริงเกี่ยวกับวิ ถี ชี วิ ตหรือชี วิ ตประจ�ำวันของชุ มชนผ่านการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุ มชนหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง
เรียนรู้ระหว่างกัน
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*คาร์บอน เป็นตัวการหนึ่งที่ท�ำลายโบราณสถาน

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด

Don’t Burn th
e Heritage

พื้นที่พิเศษสุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-กำ�แพงเพชร

เที่ยวชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิ ถีชุ มชนปัจจุบันที่เชื่ อมโยงกับ เรื่องราวในอดี ต

เมือ่ ตัดสินใจแล้วว่าจะท่องเทีย่ วเมืองแห่งมรดกโลกแบบ Low Carbon...ลองมาดูกนั ดีกว่าว่ามีกจิ กรรมและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ หน
ที่พลาดไม่ได้สำ�หรับทริปเที่ยวสุโขทัยแบบใส่ใจไม่เอาถ่าน ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย!

ลิ้ ม รสอาหารโบราณของชาวสุ โ ขทั ย
และก�ำแพงเพชร

ศึกษาและร่วมอนุรักษ์เครื่องสังคโลก

ได้ออกก�ำลังกายเพิ่มความสดชื่ น
คลายความเมื่อยล้า

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

ชมเมืองเก่าสุโขทั ย

CO

Travel Kit = แผนที่ พ กพา
สมุดพก และกระบอกน�้ำ

2

ช่ ว ยลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว = ช่วยลด
โลกร้อนในเมืองแห่งมรดกโลก

ความสนุก ที่ จ ะเติ มเต็ ม ให้ ท ริ ป นี้
เป็นหนึ่งในทริ ปที่ แสนประทั บใจ
ไม่ลมื เลือน และได้แชร์ประสบการณ์
ท่องเทีย่ ว

สามารถสร้ า งสรรค์ เ ส้ น ทาง
การท่องเที่ยวได้เองตามใจชอบ

ตื่ น ต า ตื่ น ใจ กั บ ก า ร เรี ย นรู ้
ภู มิ ป ั ญ ญาที่ สื บ ทอดจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น
ของคนในชุ มชน

ช่ ว ยอนุรั ก ษ์ แหล่ ง ท่ องเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ผ ่านประสบการณ์
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

ชมวิ วแม่น�้ำยม เส้นเลือดใหญ่ของชนชาติไทย

ชม 3 อุทยานประวัตศิ าสตร์ ได้แก่ อุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัย อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย และอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ก� ำ แพงเพชร เพื่ อ เรี ย นรู ้ รากเหง้ า
และประวัติศาสตร์ชนชาติไทย

เรียนรู้วิ ธีการพิมพ์พระแบบโบราณ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์การท�ำข้าวตอกพระร่วง
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รออะไรอยู่ล่ะ? ความสนุก ความสุข เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ที่น่าจดจำ�
รอคุณอยู่เบื้องหน้าแล้ว ช้าอยู่ใย...ออกไปท่องเที่ยวแบบ Low Carbon กันเถอะ !!!

55

ขอบคุณข้อมูล
หน้า 10-17

งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริ หารยุทธศาสตร์. 2558. ชุ ดความรู้ :
การท่องเที่ ยวแบบคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Tourism). อพท.
: กรกฎาคม 2558.
อพท. 2556. รายงานผลการด�ำเนินงานตาม 4 มาตรการลดภาวะ
โลกร้อนของ อพท.
การถอดบทเรี ย นการจั ด ต้ น แบบ Low Carbon Tourism
พื้นที่ พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่ พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย
– ศรีสัชนาลัย – ก�ำแพงเพชร. มิถุนายน. 2558.
อพท. 2558. โครงการด�ำเนินกิจกรรมเปรียบเทียบการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการท่องเที่ ยว. รายงานฉบับ
สมบูรณ์. คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิดล.
UNWTO and UNEP. 2008. Climate Change and Tourism:
Responding to Global Challengers. First printing. Madrid: Spain.
หมายเหตุ: The United Nations Environments Programme
(UNEP) and The World Tourism Organization (UNWTO)
www.thespakohchang.com
หน้า 18-31

เอกสาร 10 ข้อควรปฏิบตั งิ า่ ยๆ กับการท่องเที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน
(Low Carbon Tourism)
http://blog.goinggreentoday.com/7-ways-that-bicycling-can-save-the-environment/
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_carbon_diet

หนังสือโลกร้อน ทุกสิ่งที่เราท�ำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ โดย มูลนิธิ
โลกสีเขี ยว
งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริ หารยุทธศาสตร์. 2558. สรุปผลการ
ส�ำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญฯ
“แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน” ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม 2558
คูม่ อื แคมเปญ Low Carbon Tourism อพท.6 “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน
ฉบับ อพท.” 2558.
การถอดบทเรี ย นการจั ด ต้ น แบบ Low Carbon Tourism
พื้นที่ พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่ พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย
– ศรีสัชนาลัย – ก�ำแพงเพชร. มิถุนายน. 2558.
คณะท�ำงานจั ดท�ำต้นแบบ Low Carbon Tourism. สรุปผลการ
จั ดท�ำต้นแบบ Low Carbon Tourism ภายใต้แคมเปญ “แอ่วม่วนใจ๋
ไม่เอาถ่าน”. 26 พฤษภาคม 2558.
งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริ หารยุทธศาสตร์. 2558. ชุ ดความรู้ :
การท่องเที่ ยวแบบคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Tourism). อพท.
: กรกฎาคม 2558.
รายงานผลการจั ดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism ณ พื้นที่พิเศษเมือง
เก่าน่าน จั งหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558.

น่าน (อพท.6) ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพั นธ์ 2558
งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์. 2558. รายงานผลการ
ปฏิบตั งิ าน การรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดท�ำชุดองค์ความรูก้ ารด�ำเนินงานของ
อพท. ภายใต้แคมเปญ “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน” ณ พืน้ ที่พเิ ศษเมืองเก่า
น่าน (อพท.6) ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558
บทสัมภาษณ์ “ฮีโร่ ไม่เอาถ่าน” แคมเปญ แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญฯ ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม
2558
งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์. 2558. รายงานผลการ
ด�ำเนินงานตาม 4 มาตรการ ลดภาวะโลกร้อนของ อพท. ในพื้นที่พิเศษ
เมืองเก่าน่าน
หน้า 52-55

Low Carbon Tourism การท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทั ย มิ.ย. 2558
การถอดบทเรี ย นการจั ด ต้ น แบบ Low Carbon Tourism
พื้นที่ พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่ พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย
– ศรีสัชนาลัย – ก�ำแพงเพชร. มิถุนายน. 2558.
รูปภาพ

หน้า 32-39

งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์. 2558. รายงานผลการ
ปฏิบตั งิ าน การรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดท�ำชุดองค์ความรูก้ ารด�ำเนินงานของ
อพท. ภายใต้แคมเปญ “แอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน” ณ พืน้ ที่พเิ ศษเมืองเก่า

ส�ำนักสื่อสารองค์กร อพท.
สถานประกอบการที่ พั กและร้ า นอาหารที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ในแคมเปญแอ่วม่วนใจ๋ ไม่เอาถ่าน

“travel like a local”
go local
eat local
stay local
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