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ค�ำน�ำ

พบกับซีรีส์ควำมรู้ชุดใหม่ “ ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” ตอน แหล่งท่องเที่ยวคำร์บอนต�่ำ (Low 
Carbon Destination) เพ่ือท�ำควำมรู้จักกับพ้ืนที่พิเศษแห่งแรกของ อพท. น่ันก็คือพ้ืนที่พิเศษ 
หมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง หรือ อพท.1 ที่ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมย่ังยืน
ภำยใต้แนวคิด Low Carbon Destination 

เน้ือหำสำระในซรีีส์ชุดน้ีจะน�ำเสนอภำพกำรเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ Low carbon Destination ใน
พ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง ในเร่ืองกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำ กำรวัดกำรปล่อยคำร์บอนจำกภำคกำรท่องเที่ยว กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบ
คำร์บอนต�่ำ กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว
แบบคำร์บอนต�่ำ นอกจำกน้ียังได้รวบรวมกรณีศึกษำในต่ำงประเทศที่เน้นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
แบบคำร์บอนต�ำ่ รวมถึงมมุมองประสบกำรณ์ของกูรูในแวดวงกำรท่องเที่ยวแบบคำร์บอนต�ำ่ ทั้งจำก 
ภำครัฐ นักวิชำกำร ผู้ประกอบกำร และผู้น�ำชุมชน

ภำพควำมส�ำเร็จที่ผ ่ำนมำของอพท.1 ที่เด่นชัด ได้แก่ ปฏิญญำเกำะหมำก Low Carbon 
Destination เพ่ือกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน กำรวัดร่องรอยคำร์บอนใน
พื้นที่หมู่เกำะช้ำง โดยร่วมกับองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) กำรส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชนและสถำนประกอบกำรตำมมำตรกำรลดภำวะโลกร้อน Branding เกำะหมำก
ให้เป็น Low Carbon Destination และล่ำสุด อพท. ได้เชิดชูคุณค่ำให้กับกำรพัฒนำโปรแกรม
ท่องเที่ยวแบบคำร์บอนต�่ำและกำรท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับนำนำชำติ โดยได้รับ
รำงวัล PATA Gold Awards 2016 จำกโปรแกรมท่องเที่ยว Low Carbon Holiday ในสำขำ 
Environment-Ecotourism Project 

อพท. หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ ซีรีส์ควำมรู้ Low carbon Destination ชุดน้ี จะสร้ำงควำม
ตระหนักและรับรู้ให้ผูอ่้ำนได้เห็นควำมส�ำคัญของแหล่งท่องเที่ยวแบบคำร์บอนต�ำ่ โดยเฉพำะเยำวชน
คนรุ่นใหม่ คนในชุมชน ผู้ประกอบกำร รวมถึงภำคีเครือข่ำย เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน
ในกำรช่วยกันลดกำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ลดภำวะโลกร้อนอีกด้วย และ
น�ำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนได้ วันน้ีหำกทุกคนเร่ิมต้นและให้ควำมส�ำคัญกับกำร 
ท่องเที่ยวที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันข้ำงหน้ำก็จะยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่งดงำมและ
วิถีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและสืบสำนต่อไป

(ดร.นำฬิกอตภัิค แสงสนิท)
ผูอ้�ำนวยกำร อพท.
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6

    จำกผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540-2544 ท�ำให้รัฐบำลได้เล็งเห็นควำม
ส�ำคัญของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีบทบำทช่วยพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ โดยเฉพำะถ้ำมีกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงมี
เอกภำพและประสิทธิภำพ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ประเทศจำกเดิมปีละแสนล้ำนบำท 
เป็นปีละล้ำนล้ำนบำทได้ เพรำะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพจ�ำนวนมำก
ซึ่งบำงแห่งมีควำมโดดเด่นทำงธรรมชำติสูง บำงแห่งมีเอกลักษณ์ทำงประวัติศำสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน ที่สำมำรถพัฒนำสร้ำงเป็น 
จุดขำยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติทั่วโลกได้ โดยผลกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรของรัฐบำลที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2544 ได้จุดประกำยนโยบำย 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีเอกภำพและ 
ประสิทธิภำพ ให้มีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวหมู่เกำะช้ำงเชิงอนรุักษ์ระดับโลก

ควำมเป็นมำ และนโยบำยรัฐบำล 
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
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กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

     ลักษณะส�ำคัญของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน คือ 
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดควำมสำมำรถ
ของธรรมชำติ และต้องมีควำมตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อกระบวนกำร
ท่องเที่ยว อีกทั้งต้องสนับสนนุให้เกิดกำรกระจำยผลประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ จำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงเสมอภำค เท่ำเทียมกัน
แก่ประชำชนทุกภำคส่วน ภำยใต้ควำมต้องกำรของประชำชน 
ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น

ชวนกันมำท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน กำรท่องเที่ยวที่ชว่ยอนุรักษ์ 
ทั้งธรรมชำติและวัฒนธรรมให้ยืนยำว

     กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เป็นกำรท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง
ควำมจ�ำเป็นทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภำพ 
โดยค�ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรที่มีคุณค่ำอย่ำงสมเหตุสมผล 
ทั้งยังสำมำรถรักษำเอกลักษณ์ของธรรมชำติและวัฒนธรรม 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
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กำรประกำศเขตพื้นที่พิเศษ
หมู่เกำะช้ำงและพื้นที่เชื่อมโยง

    พ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เชื่อมโยง ได้รับกำรประกำศให้เป็นเขตพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ในควำมรับผิดชอบของ อพท. เมือ่วันที่ 24 กันยำยน 
2547 โดยแบง่เป็นพ้ืนที่ 4 สว่น ได้แก่ พ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำง หมูเ่กำะหมำก  
หมูเ่กำะกูด และพ้ืนที่เชื่อมโยงชำยฝ่ังทะเล มพ้ืีนที่รวม 4,280 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 2,675,000 ไร่ 
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        อพท. ได้จัดกำรประชุมแนะน�ำพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืน ในวำระกำร
ประกำศเขตพ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง เมือ่วันที่ 28 กันยำยน 2547 
ที่ศำลำประชำคม จังหวัดตรำด และได้เชิญทกุภำคีกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำง
และพ้ืนทีเ่ช่ือมโยง เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเสรมิสร้ำงพันธมติรในกำรประสำนควำมร่วมมอื 
กำรบริหำร กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงฯ 

      โดย อพท. ได้จัดแบง่กลุม่ภำคีกำรพัฒนำเป็น 8 กลุม่ ได้แก่

กลุม่บริษทัน�ำเที่ยว

รวมถึงได้ก�ำหนดกระบวนกำรกำรมสีว่นร่วมของสมำชิกกลุม่ และกำรประสำนงำน
ระหว่ำงกลุม่เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป

ควำมส�ำคัญของพ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยงในจังหวดัตรำด

   หมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยงในจังหวัดตรำด มีทรัพยำกรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชำต ิ ทั้งป่ำดิบช้ืน ป่ำชำยเลน และทะเล รวมถึงยังมปีระวตัศิำสตร์  
ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำ ซึ่งสำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนระดับโลกได้ รัฐบำลจึงเห็นถึงศกัยภำพของหมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง 
โดยให้กำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำในช่วง พ.ศ. 2545-2546 เพ่ือเร่งรัด
กำรพัฒนำหมู่เกำะช้ำงเบื้องต้น โดยเฉพำะโครงข่ำยถนน กำรรักษำสิ่งแวดล้อม  
กำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเทีย่ว และกำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนที ่ฯลฯ

 โรงแรมรีสอร์ท ภัคตำคำรร้ำนอำหำร  คมนำคมขนสง่

อนุรักษ์สิง่แวดล้อม  องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน

 หน่วยงำนสว่นกลำง
สว่นภูมภิำค

ประชำชน ชุมชน
ท้องถ่ิน



ท่าอ่าวธรรมชาติ

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ ท่าเรือแหลมงอบ

เกาะช้าง

เกาะหวาย

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทำงทะเลของ 
พื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพื้นที่เชื่อมโยง



ท่าเรือแหลมงอบ ท่าเรือแหลมศอก

เกาะหวาย

เกาะขาม

เกาะหมาก

เกาะกูด
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วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำพื้นที่

        ผสมผสำนควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรทำงธรรมชำต ิประวตัศิำสตร์ 
ศลิปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนเพ่ือพัฒนำเอกลกัษณ์และมำตรฐำนกำรบริกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของท้องถ่ินในพ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงฯ ให้ได้มำตรฐำน
ระดับสำกล โดยใช้กระบวนกำรบริหำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ที่มคีวำมสมดลุระหว่ำงกำรพัฒนำกับกำรอนุรักษ์ เพ่ือน�ำไปสูก่ำรท่องเที่ยวที่
เป็นเลิศได้รับกำรกล่ำวขวัญในระดับสำกล (Smart Green Management 
leads to World Class Tourism Destination)

กำรก�ำหนดกรอบกำรบริหำรและพัฒนำ
 พื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพื้นที่เชื่อมโยง  

เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรกำรพัฒนำ

   เน้นกำรอนรุักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับกำรใช้ประโยชน์เพ่ือกำรพัฒนำให้เกิดควำมสมดลุ และเหมำะสมตำม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพ้ืนที่ ด้วยประเดน็ที่ส�ำคัญ 3 ด้ำนคือ

1. กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เพื่อกำรท่องเที่ยว

2. กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

3. กำรระดมกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรกำรพัฒนำ
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สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรระดับโลก เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เพิ่มขึ้น อยู่นำน จ่ำยมำก และมำซ�้ำ
จัดท�ำแผนกำรตลำดเชิงรุก สร้ำงภำพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
พร้อมกับก�ำหนดตลำดเฉพำะกลุ่ม
บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคี
สร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยง Place People Products
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนรุักษ์และกำรพัฒนำ

พัฒนำเชิงอนรุักษ์และฟื้นฟูระบบนเิวศของป่ำดิบชื้น ป่ำชำยเลน และ
ทะเล ให้ด�ำรงอยู่ โดยให้พื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงฯ สำมำรถก้ำวสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับสำกล (World Class Destination)
สำมำรถเสริมสร้ำงเศรษฐกิจท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยวภำคตะวันออก
และภูมภิำคได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยมเีป้ำหมำยกำรเพ่ิมจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
และกำรใช้จ่ำยของกำรท่องเที่ยว
พัฒนำเสริมสร้ำงสงัคมท้องถ่ินให้มเีอกลกัษณ์และมกีำรบริกำรที่ดี เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

ประเด็นในกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรกำรพัฒนำเป้ำหมำยในกำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ
หมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง เพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน
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ย้อนอดีตไปกับเรื่องรำวประวัติศำสตร์น่ำรู้

   หำกลองย้อนไปเมื่อ 50 ปี หรือ 100 ปีที่แล้ว จังหวัดตรำดในตอนน้ันจะมีบทบำท  
มีควำมส�ำคัญอย่ำงไรบ้ำง หรือจะมีเรื่องรำวน่ำสนใจอะไรบ้ำงนะ มำย้อนอดีตไปพร้อมๆ กันเลย

สมัยอยุธยำ (พ.ศ. 2178) 

       เมอืงตรำดหรือเมอืงทุง่ใหญ่ ปรำกฏในท�ำเนียบหัวเมอืงสมยัพระเจ้ำปรำสำททองว่ำ เป็นหัวเมอืง
ชำยทะเลสงักัดฝ่ำยกำรต่ำงประเทศ ซึง่เก่ียวข้องกับด้ำนกำรคลงั นอกจำกเป็นแหล่งสนิค้ำแล้วยัง
เป็นหน่ึงในเมอืงท่ำชำยทะเล ที่มชัียภูมเิหมำะกับกำรแวะจอดเรือ เพ่ือขนถ่ำยซือ้ขำยแลกเปลีย่นสนิค้ำ 
เติมเสบียงอำหำรน�้ำจืด บริเวณอ่ำวเมืองตรำดจึงเป็นที่ตั้งชุมชนพ่อค้ำชำวจีนที่เดินทำงมำค้ำขำย

หลังเสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310)

      สมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิทรงเลอืกตรำดเป็นเมอืงหน้ำด่ำนกันชน ท�ำหน้ำที่สง่เสบียงอำหำรก่อน
เคลื่อนกองทัพเรือออกจำกจันทบุรียกไปขับไล่พม่ำ เพื่อกอบกู้เอกรำชคืนสู่ชำติไทย

สมัยรัตนโกสินทร์

       ในสมยัรัชกำลที่ 5 อยู่ในยุคล่ำอำณำนิคมของตะวันตก ฝร่ังเศสได้สง่กองทัพเรือเข้ำยึดจันทบุรี  
ปี 2436 และคืนให้ไทยในปี 2447 แต่ได้บงัคับให้ไทยต้องยอมมอบเมอืงตรำดให้อยู่ในกำรปกครอง
ของฝร่ังเศส ต่อมำรัฐบำลไทยเห็นว่ำ ตรำดมีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์และพลเมืองส่วนใหญ ่
เป็นคนไทย ด้วยพระปรีชำสำมำรถของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ฝร่ังเศสจึง
ยินยอมท�ำสัญญำยกเมืองตรำดคืนให้กับไทย โดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมรำฐ ศรโีสภณ 
ชำวตรำดจึงถือเอำวันที่ 23 มีนำคมของทุกปี เป็นวันส�ำคัญที่ชำวตรำดและคนไทยจะได้ส�ำนึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณขององค์พระพุทธเจ้ำหลวง ในกำรปกป้องเอกรำชอธิปไตยของไทยไว้ให้ลกูหลำน

ข้อมูลน่ำรู้ในพื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำง
และพื้นที่เชื่อมโยง
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 พ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงและท้องทะเลตรำด ไม่ได้มแีค่น�ำ้ทะเลใสๆ หำดทรำย
ขำวๆ เท่ำน้ัน เพรำะนอกจำกธรรมชำตทิี่งดงำมแล้ว ที่น่ียังมรีะบบนิเวศที่มคีวำมส�ำคัญ
และโดดเด่น เพรำะมคีวำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสงูอกีด้วย 

         อพท. ด�ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลยับรูพำในปี 2555 พบว่ำ มชีนิดพันธ์ุของสิง่มชีีวิต 
ที่พบในบริเวณแนวปะกำรังของหมูเ่กำะกระดำษและหมูเ่กำะรังไม่น้อยกว่ำ 597 ชนิด

ควำมหลำกหลำยทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่

รวม 597 ชนดิ 

สำหร่ำยทะเล 66 ชนดิ หญ้ำทะเล 4 ชนดิ ฟองน�้ำ 40 ชนิด

ดอกไม้ทะเล 6 ชนิด ปะกำรัง 102 ชนิด กุ้ง กั้ง ปู 31 ชนิด

หอย 141 ชนดิ ปลิง เม่นทะเล 34 ชนดิ ปลำ 173 ชนิด

ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรชีวภำพทำงทะเล 
หมู่เกำะหมำกและหมู่เกำะรัง จังหวัดตรำด
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 อพท. ด�ำเนนิกำรร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ในช ่วงเดือนเมษำยนถึงกันยำยน ปี 2555 พบว ่ำ ในพ้ืนที่ เกำะกูดมีควำม 
หลำกหลำยของชนดิพันธุ์พืชและสัตว์รวมกัน 259 ชนิด

              อพท. ด�ำเนินกำรร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภัฏร�ำไพพรรณ ี
ในปี 2553 พบว่ำบนเกำะช้ำงมชีนิดพันธ์ุพืชสมนุไพรที่ค่อนข้ำงหลำกหลำยประมำณ 200 ชนิด 
มีสมุนไพรที่ ใช้อยู่ประจ�ำ 34 ชนดิ 

ควำมหลำกหลำยของพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์
เกำะกูด จังหวัดตรำด

ควำมหลำกหลำยของพืชสมุนไพรที่ส�ำคัญและหำยำก
เกำะช้ำง จังหวัดตรำด

กลุ่มเฟิร์น 15 ชนดิ กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย 1 ชนดิ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
จ�ำนวน 4 ชนดิ

กลุ่มพืชดอกที่มี
ใบเลี้ยงคู่ 85 ชนดิ

กลุ่มพืชดอกที่มี
ใบเลี้ยงเดี่ยว 20 ชนดิ สัตว์เลื้อยคลำน 8 ชนิด

รวม 259 ชนดิ

นก 20 ชนดิ แมลง 99 ชนิด
สัตว์สะเทินน�้ำ

สะเทินบก 7 ชนดิ

รวม 200 ชนิดิ
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ที่มำของกำรเป็นพื้นที่ต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ในปี 2554 อพท. ได้ร่วมกับวิทยำลัยนวัตกรรม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ด�ำเนนิกำรศึกษำ
โดยได้มีกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือก�ำหนดมำตรกำร/แนวทำงกำรลดภำวะ
โลกร้อน ซึง่ได้ออกมำเป็นมำตรกำร/แนวทำงกำรลดภำวะโลกร้อนในภำคกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน  
4 ด้ำน โดยจะน�ำไปใช้กับโรงแรมน�ำร่องต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้แก่  

จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำพื้นที่
ต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Low Carbon Destination

กำรจัดกำรน�้ำเสีย
และน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่

หลงัจำกน้ันมำตรกำรลดภำวะโลกร้อนกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 4 ด้ำนน้ี ได้ถูกน�ำไปบรรจุ
อยู่ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และได้รับกำรจัดท�ำเป็นโครงกำร ‘Low Carbon Destination’  
ซึง่ อพท. ได้วำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้พ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยด�ำเนินกำรสง่เสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงำนรำชกำร ชุมชน และผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ภำยใต้กรอบ
แนวคิดที่จะให้คนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองและส่งเสริม
รูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบ ‘Low Carbon Tourism’ หรือกำรท่องเที่ยวแบบคำร์บอนต�่ำ*

*คำร์บอน (หรือถ่ำน) คือ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide: CO2 = ตัวกำร
ส�ำคัญเรื่องโลกร้อน)

 กำรจัดกำรขยะ
กำรใช้น�้ำอย่ำงมี
 ประสิทธิภำพ  

กำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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อพท. ร่วมกับมหำวิทยำลัยบูรพำ ท�ำกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผ ่ำน
กระบวนกำรเก็บข ้อมูลแบบสอบถำมจำกตัวแทนผู ้ประกอบกำรโรงแรมแล ะ
รี ส อ ร ์ ท  ร ้ ำ น อำหำร  บ ้ ำ น พั ก อำศั ย  ร ว ม ถึ ง สถำนปร ะกอบกำร อื่ น ๆ  
โดยให้บริษัท Adelphi Consultant จำกประเทศเยอรมัน เป็นผู้วิ เครำะห์ข้อมูล 
พบว่ำ พ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่เชื่อมโยง ร่วมกันปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์
สู่ชั้นบรรยำกำศถึง 47,835 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ 

กำรวัดร่องรอยคำร์บอนในพื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำง 
และพื้นที่เชื่อมโยง

 อุตสำหกรรมโรงแรมและโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ 3 เกำะและพ้ืนที่
เช่ือมโยง ปล่อยก๊ำซเทียบเท่ำคำร์บอนไดออกไซด์สูงสุดต่อเดือน 
ที่เกิดจำกกำรผลิตควำมร้อนและไฟฟ้ำ = 1,236 CO2eq ตัน/เดือน 

CO2
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ผลกำรศึกษำข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือร่องรอยคำร์บอนในอุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยวหมู่เกำะช้ำง ที่จัดท�ำโดยโครงกำรกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศในภำคกำรท่องเที่ยว 
โดยองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ อพท. ภำยใต้กรอบงำนปกป้อง 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับสำกล 

            นักท่องเทีย่วเฉลีย่ปล่อยปริมำณก๊ำซเทยีบเท่ำ CO2 19.74 กิโลกรัมต่อวนั 
โดยที่ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซฯ ของนักท่องเที่ยว/คน/วันในเกำะช้ำง 
(15.96 กก./วัน) ต�่ำกว่ำในเกำะกูด (20.72 กก./วัน) และเกำะหมำก 
(21.12 กก./วัน)

แหล่งปล่อยก๊ำซฯ ที่ส�ำคัญ ได้แก่

ภำคที่มีสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซฯ มำกที่สุด คือ

เมื่อคิดเป็นจ�ำนวนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคกำรท่องเที่ยวของ
เกำะช้ำง/ปี อยู่ที่ 29.28 ตนั เกำะกูด 6.75 ตนั และเกำะหมำก 5.720 ตนั 

โรงแรม
58%

กำรขนส่งทำงเรือ 
10%

ร้ำนอำหำร 
27%

ผู้ประกอบกำรอื่นๆ
5%

กำรผลิตควำมร้อน
และไฟฟ้ำ

58%

ภำคกำรขนส่ง
39%

ของเสีย
3%

หมำยเหตุ* ในพื้นที่ ไม่มีกำรระบุแหล่งดูดซับคำร์บอน (Carbon sink) ที่เกี่ยวข้อง
ค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรค�ำนวณอยู่ที่ +15%
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     หลงัจำกที่ ได้ก�ำหนดให้พ้ืนที่พิเศษหมูเ่กำะช้ำงฯ เป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมแล้ว ทำง อพท. ได้มกีำรพัฒนำพ้ืนที่และพัฒนำกำรท่องเที่ยวดงัน้ี

กำรด�ำเนินกำรส่งเสรมิกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติร 
กับสิง่แวดล้อมและลดกำรปล่อยคำร์บอนให้แก่ภำคีเครอืข่ำย 

ในพืน้ทีพ่เิศษหมูเ่กำะช้ำงและพืน้ทีเ่ช่ือมโยง

ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำร
ท่องเที่ยวให้แก่หน่วยงำนในท้องถิ่น

    ร่วมกับ GIZ (องค์กรควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศของเยอรมนั) 
พัฒนำภำคกำรท่องเที่ยวที่มุ ่งเน้นให้เกิดกำรลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกในพื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพื้นที่เชื่อมโยง

ปี 2554
ศึกษำวิจัยเพื่อท�ำมำตรกำรลดภำวะโลกร้อนกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จนได้ 

ออกมำเป็น 4 มำตรกำรลดภำวะโลกร้อนในกำรท่องเที่ยว*
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำให้พ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงฯ กลำยเป็นต้นแบบ 

พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มกีำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ต�ำ่ หรือ Low Carbon Destination
ร่วมด�ำเนินกำรกับ GIZ ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มุ ่งเน้นให้เกิดกำรลด 

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในพื้นที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

* มำตรกำรลดภำวะโลกร้อน 4 ด้ำน
1. กำรจัดกำรน�้ำเสียและน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่  2. กำรจัดกำรขยะ 
3. กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ    4. กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ก่อนปี 2554
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ปี 2555
ส่งเสริมให้หน่วยงำน สถำนที่รำชกำร ชุมชน และสถำน 

ประกอบกำรที่ เ ก่ียวข ้องกับกำรท ่องเที่ ยวในพ้ืนที่ พิ เศษ 
หมู่เกำะช้ำงฯ ด�ำเนนิกำรใน 4 มำตรกำรลดภำวะโลกร้อน

ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่เส้นทำงจักรยำนเพ่ือกำรท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่พิเศษต่ำงๆ 

ปี 2556
ด�ำเนินกำรขยำยผลในกำรส ่งเสริมให ้ ชุ มชนและสถำน

ประกอบกำรที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษทุกแห่ง 
ด�ำเนนิกำรใน 4 มำตรกำรลดภำวะโลกร้อน

ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่เส้นทำงจักรยำนเพ่ือกำรท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่พิเศษต่ำงๆ

ผลกัดันให้เกิดปฏิญญำเกำะหมำก ที่ภำคีเครือขำ่ยทกุภำคสว่น
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำให้เกำะหมำกเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
Low Carbon เกำะแรกในไทย

ด�ำเนินกำรสง่เสริมให้ชุมชนและสถำนประกอบกำรที่เก่ียวข้อง
กับกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ด�ำเนินกำรใน 4 มำตรกำรลดภำวะ 
โลกร้อนอย่ำงต่อเนื่อง

พัฒนำเกณฑ์และตัวช้ี วัดควำมเป็นสถำนประกอบกำรที่พัก
คำร์บอนต�่ำเพื่อกำรท่องเที่ยว ส�ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
โรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่

ปี 2557

ปี 2558-ปัจจบุนั
ด�ำเนินกำรสง่เสริมให้ชุมชนและสถำนประกอบกำรที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยว

ในพื้นที่พิเศษทุกแห่ง ด�ำเนนิกำรใน 4 มำตรกำรลดภำวะโลกร้อนอย่ำงต่อเนื่อง
สง่เสริมภำพลกัษณ์ของเกำะหมำกในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
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ประกำศปฏิญญำเกำะหมำกและจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสำร 
ภำพลักษณ์ของกำรเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon 
Destination ในพื้นที่เกำะหมำก

ปี 2558-ปัจจบุนั 
มีกำรสื่อสำรภำพลักษณ ์ของกำรเป ็นพ้ืนที่ ท ่อง เที่ ยว 

แบบ Low Carbon ใน พ้ืนที่ พิ เศษหมู ่ เ กำะช ้ ำงและ
พ้ืนที่ เ ช่ื อมโยง  เช ่ น  B ra nd ing  เกำ ะหมำก ให ้ เป ็ น 
Low Carbon Destination จัดแคมเปญชวนบล็อกเกอร์อำสำ 
รักษ์ โลกมำร่วมกิจกรรมแชร์ริตี้รักษ์ โลก ปลูกปะกำรังและ 
หญ้ำเทียม

ส่งเสริมกำรพัฒนำโปรแกรม Low Carbon Holiday ให้
แก่ภำคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรำด ซึ่งเป็นโปรแกรมน�ำเที่ยว 
ที่ชูกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมกิีจกรรมกำรท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำร่วม รวมทั้งมีกำรคิด
ค�ำนวณค่ำ Carbon Emission ที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวตำม
โปรแกรมน�ำเที่ยวด้วย

กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วแบบคำร์บอนต�ำ่  
(Low Carbon Tourism) ทีเ่ปิดโอกำสให้นักท่องเทีย่ว 

เข้ำมำเรยีนรูแ้ละเข้ำร่วมกิจกรรมกำรท่องเทีย่ว

ปี 2557
ด�ำเนินโครงกำรสือ่สำรภำพลกัษณ์ของกำรเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว

แบบ Low Carbon Destination ในพ้ืนที่เกำะหมำกอย่ำงต่อเน่ือง
ส ่งเสริมกำรพัฒนำกิจกรรมท่องเที่ ยวใหม่ๆ ในพ้ืนที ่

เกำะหมำก เช่น กำรร่วมปลูกต้นไม้บนเกำะ 10,000 ต้น 
จัดท�ำแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวด้วยจักรยำนบนเกำะหมำก

ปี 2556
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ภำคประชำชน 

สนับสนนุให้มีกำรด�ำเนนิชีวิตแบบดั้งเดิมและพอเพียง
จัดท�ำโปสเตอร์ประชำชนตำมหลักกำร ‘น้อยๆ หน่อย’
จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

กำรจัดกำรขยะ
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรน�ำน�้ำเสียกลับมำใช้ใหม่
กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ

        อพท. ได้วำงแนวทำงกำรสง่เสริมกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
โดยชุมชน และกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ไว้ดังนี้

กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยเพื่อช่วยกันพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

ภำครำชกำร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนำบุคลำกร
บันทึกควำมร่วมมือ ปฏิญญำท่องเที่ยวโลว์คำร์บอนบนเกำะหมำก* 
เพื่อกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
นโยบำยกำรบริหำรพัฒนำจังหวัดและท้องถิ่นเป็น Green City 
ผลักดันให้มีกำรเทศบัญญัติด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรบริหำรจัดกำรขยะ
สนับสนนุให้มีกำรใช้พลังงำนทำงเลือก

* ปฏิญญำท่องเที่ยวโลว์คำร์บอนบนเกำะหมำก ท�ำขึ้นเพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรน�ำไป
สู่ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินโครงกำร Low Carbon Destination เพ่ือกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในกำรรณรงค์รักษำสิ่งแวดล้อมและลด
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนอันเกิดจำกกำรท่องเที่ยวของผู้เก่ียวข้องในภำคส่วนต่ำงๆ โดยคู่สัญญำ 
ทุกฝ่ำยจะยึดถือและปฏิบัติตำมข้อตกลง



ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

พัฒนำบุคลำกร
แนวทำงกำรลดกำรใช้พลังงำน
กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จัด Low Carbon activity (Countdown Low Carbon Dinner ใต้แสงเทียน) 
กำรใช้เครื่องมือกำรประเมินกำรปล่อยคำร์บอนในสถำนประกอบกำร
กำรบริหำรจัดกำรระบบของเหลือใช้
สนับสนนุ Low Carbon Menu
บันทึกควำมร่วมมือ ปฏิญญำท่องเที่ยวโลว์คำร์บอนบนเกำะหมำกเพื่อกำรท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
สนับสนนุให้มีกำรใช้พลังงำนทำงเลือก
สนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเทีย่วทีป่ล่อยคำร์บอนต�ำ่ที่ ไม่ต้องพ่ึงพำเช้ือเพลงิฟอสซลิ
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สร้ำงกิจกรรม

เด็กรุน่ใหม่หัวใจ No Carbon
กำรคัดแยกขยะ
กำรลดกำรใช้พลังงำน
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

เยำวชน

กระตุ้นสร้ำงจิตส�ำนึกแก่เด็กและเยำวชน ด้ำนสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยว

จัดท�ำคู่มือนักท่องเที่ยว “คุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยลดภำวะโลกร้อนได้ Do&Don’t” ได่แก่
กำรลดกำรใช้พลังงำน Low Carbon Menu กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรเลือกใช้กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม



ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

พัฒนำบุคลำกร
แนวทำงกำรลดกำรใช้พลังงำน
กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จัด Low Carbon activity (Countdown Low Carbon Dinner ใต้แสงเทียน) 
กำรใช้เครื่องมือกำรประเมินกำรปล่อยคำร์บอนในสถำนประกอบกำร
กำรบริหำรจัดกำรระบบของเหลือใช้
สนับสนนุ Low Carbon Menu
บันทึกควำมร่วมมือ ปฏิญญำท่องเที่ยวโลว์คำร์บอนบนเกำะหมำกเพื่อกำรท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
สนับสนนุให้มีกำรใช้พลังงำนทำงเลือก
สนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเทีย่วทีป่ล่อยคำร์บอนต�ำ่ที่ ไม่ต้องพ่ึงพำเช้ือเพลงิฟอสซลิ

ชุมชนท�ำอะไรบ้ำง

คัดแยกและก�ำจัดขยะออกเป็นประเภท
มธีนำคำรขยะเพ่ือให้เยำวชนน�ำขยะมำแลก 

     เป็นเงินเข้ำบญัชี สร้ำงนิสยักำรออม
ลดกำรใช้โฟม แก้ว ถุงพลำสติก

กำรบริหำรจัดกำรในชุมชน

มีกองทุนชุมชน
มีสวัสดิกำรชุมชน
ร่วมกันระดมหุ้นลงทุนเพื่อจัดกำรกำรท่องเที่ยว

กิจกรรมปลูกป่ำโกงกำง
กิจกรรมงมหอยปำกเป็ด
กิจกรรมสอนท�ำขนมพ้ืนบ้ำน เช่น ขนมตงัเมกรอบ
ข้ำวเกรียบยำหน้ำ ทอดมันถั่ว
กิจกรรมเย็บขอบใบจำก

รำงวัลที่ ได้รับ

      กำรประมงพ้ืนบ้ำนแบบพอเพียง รำงวลัแห่งควำมร่วมใจของกลุม่ท่องเที่ยวบ้ำนน�ำ้เช่ียว 
ประจ�ำปี 2556 จำก อพท.

รำงวัลพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืนยอดเยี่ยม
รำงวัลพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนก้ำวกระโดดดีเด่น 
รำงวัลพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนดีเด่น ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพชีวิต

   ชุมชนตัวอย่ำงที่จัดกำรเร่ืองท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่ำงแท้จริง ที่ น่ีถือเป็น 
หน่ึงในชุมชนที่ท�ำเรื่องกำรท่องเที่ยวเชงินิเวศพร้อมบุกเบิกโฮมสเตย์ เพรำะมต้ีนทนุ
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ บวกกับเอกลักษณ์ของชุมชนสองศำสนำ  
ที่หล่อหลอมควำมเป็นอยู่เข้ำกับวิถีอนัเรียบง่ำยระหว่ำงชำวไทยพุทธและไทยมสุลมิ 
มีกำรแบ่งกลุ่มงำนอย่ำงชัดเจน แบ่งปันรำยได้อย่ำงเป็นธรรม สะท้อนให้เห็นถึง 
ควำมเข้มแขง็ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอย่ำงมรีะบบ จนได้รับ
รำงวัลด้ำนกำรท่องเที่ยวมำกมำย 

บ้ำนน�้ำเชี่ยว
ชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว ต�ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด
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กำรสร้ำงชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ชุมชนประมงพ้ืนบ้ำนที่ ใช้ภูมปัิญญำท้องถ่ินในกำรจับสตัว์น�ำ้ โดยคนใน
ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศเพ่ือรักษำให้มคีวำมอดุมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
ทั้งยังร่วมกันฟื้นฟูท้องทะเลให้เป็นบ้ำนหลังใหญ่ของสัตว์น�้ำอย่ำง ‘ปูม้ำ’  
จนก่อตัง้ศนูย์เพำะพันธ์ุปมู้ำหรอืเรียกสัน้ๆ ว่ำ ‘ธนำคำรปมู้ำ’ ขึน้มำ ซึง่ถือเป็น 
หน่ึงในตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของ 
ชำวชุมชนแหลมกลัด

บ้ำนแหลมกลัด
ชุมชนแหลมกลัด ต�ำบลแหลมกลัด อ�ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

เรียนรู้วงจรชีวิตของปูม้า
Life Cycle of Blue 
Swimming Crab 

ซูเอี้ย
(Zoea)

เมกาโลปา
(Megalopa)

รูปร่างเหมือนพ่อแม่
(Juvenile crabs)

ปูม้าตัวเต็มวัย
(Adult Crab)

แม่ปูไข่
นอกกระดอง

วางไข่
ฟัก

(Hatched)

11-15 วัน
(Day)

4-5 วัน
(Day)

4-5 เดือน
(Month)

ไข่สีส้ม 7 วัน ไข่สีน้้ตาล 5 วัน ไข่สีเทา 3 วัน

ระยะเวลาการพัฒนา
ของไข่จนฟักเป็นตัว

ไข่สีด้ 1 วัน

ใช้โซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้าส้หรับ
ออกซิเจนในธนาคารปูม้า

ชุมชนท้อะไรบ้าง

น้ปูม้ามาเป็นวัตถุดิบใน 
การปรุงอาหารให้นักท่องเที่ยว การท้หญ้าเทียม

พัฒนาการของไข่ 7-9 วัน
(Development 7-9 day)
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กำรบริหำรจัดกำรในชุมชน

มีกองทุนชุมชน
มีสวัสดิกำรชุมชน
มีเงินส่วนกลำง
ร่วมกันระดมหุ้นลงทุนเพื่อจัดกำรกำรท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ

ล่องเรือมำดหรือเรือกอนโดล่ำแห่งเกำะช้ำง ท่องป่ำชำยเลน และชมพระอำทติย์ตก
กิจกรรมสลักรัก สลักคอก โดยจะจัดงำนทุกวันที่ 14 ก.พ. ของทุกปี

ชุมชนท�ำอะไรบ้ำง

น�ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำปรับใช้ในครัวเรือนและส�ำนักงำน 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ

บ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้ DASTA Ball

         หมูบ้่ำนชำวประมงเลก็ๆ ที่ซ่อนตวัอยู่ในช่องแคบภำยในเวิ้งขนำดใหญ่ลกัษณะคล้ำย
คอกสตัว์ ล้อมรอบด้วยแนวป่ำชำยเลน ชำวบ้ำนที่น่ี ได้ร่วมกันตัง้กลุม่อนุรักษ์และชมรม
น�ำเที่ยวพ้ืนบ้ำนสลักคอก เพ่ือด�ำเนินกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป้องกันกำรถูกคุกคำม
จำกกลุ่มนำยทุนภำยนอก รวมถึงไม่อยำกให้กำรท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือท�ำลำยวิถี
ดั้งเดิมของชุมชน พร้อมทั้งต้องกำรสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำทรัพยำกรธรรมชำติ 
ที่มีอยู่ และอนรุักษ์วิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำนให้คงอยู่อย่ำงยืนยำว

บ้ำนสลักคอก
ชุมชนบ้ำนสลักคอก ต�ำบลเกำะช้ำงใต้ อ�ำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด



         อพท. ได้ร่วมกับภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ สร้ำงกิจกรรม
ท่องเที่ ยวที่ พ้ืนที่ พิ เศษหมู ่ เกำะช ้ำงและพ้ืนที่ 
เชื่อมโยงสไตล์ Low Carbon ขึ้นมำอย่ำงกิจกรรม 
ด�ำน�้ำชมเรือรบเก่ำแก่ที่กลำยมำเป็นบ้ำนปลำ 
ขนำดใหญ่ หรือกิจกรรมปั่นจักรยำนชิลๆ เที่ยว 
รอบเกำะ นอกจำกจะสนุกแล้วยังถือเป็นกำร 
อนรุักษ์ธรรมชำติ ในพื้นที่อีกด้วย 

กำรสร้ำงกจิกรรมท่องเที่ยว
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Good to know

เรือหลวงช้ำงเป็นเรือยกพลขึน้บกขนำดใหญ่ เดิมช่ือ ‘ลนิคอร์น เคำน์ตี’้ แอล. เอส. ที 898 
แห่งกองทัพสหรัฐฯ สร้ำงขึ้นในตอนปลำยสงครำมโลกครั้งที่ 2 เคยเข้ำร่วมภำรกิจส�ำคัญ
ในกำรรบที่ โอกินำวำ สว่นใหญ่เรือล�ำน้ีจะได้รับมอบหมำยให้มำปฏิบัตกิำรในน่ำนน�ำ้แปซฟิิก
ภำคตะวันออกไกลเป็นส่วนใหญ่

โครงกำรเรือหลวงช้ำงรักษ์ทะเลตรำด เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำมหำรำชินี  
ถือเป็นโครงกำรใหญ่ของจังหวัดตรำด ที่ ได้
รับควำมร่วมมอืจำกกองทัพเรือ จังหวดัตรำด/ 
อพท./ สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวดัตรำด 

/ สมำคมกำรประมงจังหวัดตรำด และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องจำกทุกภำคส่วนใน 
กำรน�ำเรือหลวงช้ำงที่ตัง้ช่ือตำมเกำะช้ำง ซึง่ปัจจุบันปลดประจ�ำกำรแล้วกลบัคืนสูบ้่ำน 
พร้อมท�ำกำรวำงลงสูท้่องทะเลตรำด เพ่ือประโยชน์ในกำรเป็นบ้ำนปลำและสตัว์น�ำ้ 
นำนำชนิด รวมถึงเป็นแหล่งด�ำน�ำ้แห่งใหม่ นับเป็นภำรกิจด้ำนกำรอนุรักษ์ของเรือหลวงช้ำง 
และยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในท้องถิ่นอีกด้วย 

 โดยบริเวณที่วำงเรือหลวงช้ำงจะอยู่บริเวณหนิลกูบำต ตรงร่องน�ำ้ระหว่ำง 
เกำะช้ำงกับเกำะคลุ ้ม เพ่ือเปิดให้เป็นจุดด�ำน�้ำลึกขนำดใหญ่อีกแห่งหน่ึงของ 
ท้องทะเลตรำด นอกจำกน้ีบริเวณน้ียังมีควำมส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์ยุทธนำวี 
เกำะช้ำง เพรำะเป็นจุดที่เคยมกีำรสูร้บระหว่ำงไทยกับฝร่ังเศส กรณข้ีอพิพำทระหว่ำง
ไทยกับอินโดจีนฝร่ังเศส จึงน่ำจะเป็นจุดด�ำน�้ำแห่งใหม่ที่ ได้รับควำมสนใจจำก 
นักท่องเที่ยวอย่ำงแน่นอน

เรือหลวงช้ำง 
บ้ำนปลำพร้อมแหล่งด�ำน�้ำแห่งใหม่ของเกำะช้ำง
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เส้นทำงจักรยำนบ้ำนสลักเพชร

ชมสถำนที่ส�ำคญั สัมผสัควำมงดงำมธรรมชำติ

บ้ำนรักกะลำ ร้ำนขำยของที่ระลึก ที่น�ำกะลำมำสร้ำงเป็นงำนฝีมือ เช่น โคมไฟ พวงกุญแจ  
เข็มขัด ฯลฯ หรืองำนสั่งท�ำ

วัดสลักเพชร สถำนที่ยึดเหนีย่วจิตใจส�ำคัญของชำวสลักเพชร มีหลวงพ่อเพชรที่ชำวบ้ำนเคำรพ
นับถือ โบสถ์ที่ตระกำรตำด้วยจิตรกรรมฝำผนัง และรูปปั้นของเทพและสัตว์ในป่ำหิมพำนต์

พิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชร บูรณะจำกอุโบสถหลังเก่ำอำยุกว่ำ 100 ปี ภำยในงดงำมด้วยจิตรกรรม 
ฝำผนังบอกเล่ำเรื่องรำวครั้งรัชกำลที่ 5 เสด็จประพำสเกำะช้ำง ธำรพระกรของพระรำชทำนที่ 
ทรงให้ไว้กับหลวงสลักเพชรพัฒนกิจซึ่งเป็นเพื่อนต้น

พลับพลำที่ประทับของรัชกำลที่ 5 เมื่อคร้ังเสด็จประพำสต้น ณ บริเวณวัดสลักเพชรและ 
คลองห้วงเสด็จ

โฮมสเตย์บ้ำนสลักเพชร โฮมสเตย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องควำมเป็นกันเองของเจ้ำบ้ำน มีอำหำรทะเลสดๆ  
รสเด็ด และบรรยำศริมน�้ำที่แสนโรแมนติก

น�้ำตกคีรีเพชร น�้ำตกที่มีควำมสูงมำก สำมำรถมองเห็นได้จำกบำงจุดของหมู่บ้ำนสลักเพชร  
งดงำมมำกในช่วงฤดูฝน

ป่ำชำยเลนบ้ำนนำใน เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ มีสะพำนไม้สีแดงทอดยำวจนถึงทะเลให้เดินชม
ระบบนเิวศป่ำชำยเลน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดถ่ำยรูปที่สวยงำมแห่งหนึ่ง 

เส้นทำงปั่นจักรยำน
        อพท. ได้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้มทีำงเลอืกในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวสมัผสัวิถีชุมชนด้วย
จักรยำน โดยมีเส้นทำงกำรท่องเที่ยวทั้งหมด 4 เส้นทำง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำไปสัมผัสและ
เรียนรู้เร่ืองรำวควำมน่ำสนใจของทรัพยำกรธรรมชำติ วฒันธรรม และวิถีชีวิตชุมชนที่มคีวำมโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่เชื่อมโยง รวมถึงยังเป็นกำรช่วยลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย



แผนที่เส้นทาง
จักรยาน

บ้านสลักเพชร

บ้านรักกะลา

วัดสลักเพชร

พิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชร

พลับพลาที่ประทับ
ของรัชกาลที่ 5 

โฮมสเตย์บ้านสลักเพชร

น�้าตกคีรีเพชร

ป่าชายเลนบ้านนาใน
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เส้นทำงจักรยำนบ้ำนด่ำนใหม่

เรียนรู้วถิีชมุชน ศึกษำประวตัิศำสตร์ ชมสวนผลไม้

น�้ำตกคลองนนทรี น�้ำตกขนำดเล็ก และเคยเป็นที่เสด็จสรงน�้ำของรัชกำลที่ 5 ช่วงน�้ำมำกคือ
ช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค.

สวนคีรีบัญชร เจ้ำของสวนตั้งใจให้เป็นจุดถ่ำยทอดกำรเกษตรที่เอื้อเฟื้อต่อธรรมชำติ 

สวนสมหวัง มีทุเรียนที่อุดมไปด้วยไอโอดีนและวิตำมินอี เน่ืองจำกปลูกในพ้ืนที่ ใกล้ทะเล  
ออกผลในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.

ศำลเจ้ำก๋ง 108 เจ้ำแม่ทับทมิ มมีำตัง้แต่เร่ิมตัง้ชุมชนด่ำนใหม่ ภำยในศำลมเีฮียย่ีกง องค์ 108-109 
ในช่วงเดือน เม.ย.จะมีงำนฉลองศำล

กลุ่มแม่บ้ำนด่ำนใหม่ รวมตัวกันเพ่ือท�ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจ�ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือคือ 
ทุเรียนกวนและกะปิเกำะช้ำง

พิพิธภัณฑ์หนังสือเก่ำ สถำนที่ที่รวบรวมประวัตินำงสำวไทยตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน หนังสือ
เกี่ยวกับดำรำหนังและหนังไทยทุกเรื่อง 

บ้ำนผ้ำบำติก มำท�ำผ้ำบำติกเพ่ือเป็นของที่ระลึก ลำยของผ้ำบำติกที่ น่ีจะเป็นลำยเฉพำะ 
ของเกำะช้ำง ซึ่งแตกต่ำงจำกที่อื่น

โรงผลติน�ำ้ปลำเก่ำ ตัง้อยู่เชิงสะพำนบ้ำนด่ำนใหม่เพรำะเรือประมงจะมำขึน้ปลำที่สะพำนน้ี และ
ยังคงเหลือร่องรอยบ่อน�้ำปลำให้เห็น



น�้าตกคลองนนทรี

บ้านผ้าบาติก

โรงผลิตน�้าปลาเก่า

สวนคีรีบัญชร

พิพิธภัณฑ์หนังสือเก่า

สวนสมหวัง

ศาลเจ้าก๋ง 108
เจ้าแม่ทับทิม

กลุ่มแม่บ้าน
ด่านใหม่

แผนที่เส้นทาง
จักรยาน

บ้านด่านใหม่



34

ท�ำบุญทุง่ต้นไทร จะท�ำกันในวนัพระใดวนัพระหน่ึงในเดอืน ม.ีค. ของทกุปี เพ่ือเป็นกำรขอบคุณ
แม่ธรณีที่ช่วยให้กำรปลูกพืชของชำวบ้ำนรำบรื่นและยังสำมำรถมำชมนกพันธุ์ต่ำงๆ ได้ในช่วงที่
ต้นไทรออกลูก เพรำะนกหลำกหลำยชนดิจะมำกินลูกไทร 

ท�ำบุญคลองจุดยำ สถำนที่ท�ำบุญสญัจรเพ่ือขอบคุณท้องทะเล ซึง่จะท�ำบุญกันในชว่งเดอืน ก.พ. 
โดยชำวบ้ำนจะน�ำหม้อแกงหรือปิ่นโตมำคนละเถำร่วมกันท�ำบุญแก่พระสงฆ์ 

ท�ำบุญหนองน�้ำอีลึม กำรขอบคุณน�้ำจืดที่มีควำมส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตและท�ำมำหำกิน  
จะมี ในช่วงเดือน ก.พ. โดยชำวบ้ำนจะร่วมกันไหว้เจ้ำที่หนองน�้ำอีลึม และบริจำคสิ่งของเพ่ือ
โยนทำน 

วัดท่ำโสม ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ในวิหำรวัดท่ำโสมมีพระพุทธรูปท�ำด้วยไม้ 
ปำงสมำธิประดิษฐำนอยู่ และมีพระพุทธรูปหยกขำวที่ ได้รับกำรยกย่องให้เป็นพระประธำน
ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำจังหวัดตรำด

ศำลท่ำนพ่อตรอกศำลเจ้ำ ที่เคำรพบูชำและที่พึ่งพิงทำงใจของชำวบ้ำนท่ำโสม มีต้นส�ำรองที่มี
ดอกสวยงำม และผลสำมำรถน�ำมำโยนให้ทิ้งตัวลงเหมือนกับปีกเฮลิคอปเตอร์

บ้ำนร้อยปี บ้ำนไม้เก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี ที่อยู่กันมำ 7 ชั่วอำยุคน แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม
หลำยแขนง ควำมพิเศษคือ กำรท�ำว่ำวจุฬำฯ ว่ำวดุ๊ยดุ่ย และกำรสำนภำชนะด้วย ‘ไม้ไผ่สีสุก’  
ที่คนโบรำณเชื่อว่ำมีชื่อเป็นมงคลมีควำม ‘มั่งมีศรีสุข’ 

บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงของป้ำอัจฉรำ ปัณณำศรี ปลูกพืชแบบผสมผสำน ใช้เตำชีวมวลและ 
เตำผลิตน�้ำส้มควันไม้

บ้ำนภูมิปัญญำของป้ำเล็ก เจ้ำแม่น�้ำหมักที่มีฝีมือในกำรท�ำกล้วยฉำบ ข้ำวต้มมัดและของว่ำง

บ้ำนภูมิปัญญำยำงพำรำ มโีรงเรือนสะอำด ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน สำมำรถชมวิธีกำรท�ำยำงพำรำ
ได้ในช่วงเช้ำ 

เส้นทำงจักรยำนบ้ำนท่ำโสม

ท�ำบุญท�ำทำน เที่ยวลำนวฒันธรรม



ท้บุญทุ่งต้นไทร

ท้บุญคลองจุดยา

ท้บุญหนองน�้าอีลึม

วัดท่าโสม

ศาลท่านพ่อ
ตรอกศาลเจ้า

บ้านร้อยปี
สุปรีดาพันธุ์ยาง

บ้านภูมิปัญญา
ยางพารา

บ้านภูมิปัญญา
ของป้าเล็ก

บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของป้า

อัจฉรา

แผนที่เส้นทาง
จักรยาน
บ้านท่าโสม
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เส้นทำงจักรยำนเกำะหมำก

เที่ยวชมควำมงดงำมอนัหลำกหลำย

เรือนหลวงพรหมภักดี เรือนไม้สองช้ันที่ตั้งอยู่ริมทะเลน้ีเป็นบ้ำนเก่ำของหลวงพรหมภักดี  
ต้นสกุลตะเวทีกุล ตัวเรือนเป็นสถำปัตยกรรมแบบสมยัรัชกำลที่ 6 ที่มคุีณค่ำทำงสถำปัตยกรรม
และประวัติศำสตร์ 

อำณำจักรควำมรักของสมชำย จำกแรงบันดำลใจและแรงขับอันยิ่งใหญ่ของสมชำย น�ำไปสู่งำน
แกะสลักไม้ประติมำกรรมลอยตัวรูปผู้หญิงเปลือย รวมถึงงำนประติมำกรรมอื่นๆ ที่น่ำสนใจ

จุดชมวิวเขำแผนที่ (แหลมตุ๊กตำ) เขำแผนที่เป็นภูเขำที่สูงที่สุดบนเกำะหมำก สำมำรถมำชมวิว
มุมกว้ำงที่สวยงำมของเกำะหมำกและเกำะใกล้เคียงได้ จะสวยงำมเป็นพิเศษในช่วงก่อนตะวัน
ตกดิน 

โรงเรียนบ้ำนเกำะหมำก (สถิตย์สุทธิวงษ์) ใครเล่ำจะเชื่อว่ำบนเกำะเล็กๆ ที่ห่ำงไกลจำกเมือง
จะมโีรงเรียนด้วย มำสัมผัสควำมน่ำรัก ไร้เดียงสำของเด็กๆ ที่จะสร้ำงควำมสุขและท�ำให้คุณ
ตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว

วัดเกำะหมำก สร้ำงข้ึนเมื่อปี 2490 ใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำและเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของชำวชุมชนเกำะหมำก ให้ยึดมั่นในแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตบนวิถีแห่งควำม
เรียบง่ำยและดีงำม 

สวนผักไฮโดรโปนกิส์ จำกควำมต้องกำรในกำรทำนผักสดที่ปลอดสำรพิษ แทนผักที่ขนส่งมำ
ไกลจำกฝั่งเมืองตรำด เป็นแรงผลักดันให้มีกำรพัฒนำกำรปลูกผักปลอดสำรแบบไม่ใช้ดินขึ้น

พิพิธภัณฑ์เกำะหมำก ที่ น่ีมกีำรจัดแสดงแผนที่ รปูภำพ เร่ืองรำวควำมเป็นมำของชำวเกำะหมำก
ที่มีควำมเป็นมำยำวนำนกว่ำร้อยปี และจัดวำงข้ำวของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ แสดงไว้ในเรือนโบรำณ 
ยุคปลำยสมัยรัชกำลที่ 5

สะพำนอ่ำวตำนิด ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของเกำะหมำก เป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมจำกฝั่ง
เมอืงตรำดสูเ่กำะหมำก หำกมำในชว่งเย็นจะได้ชมบรรยำกำศของพระอำทติย์ตกที่แสนสวยงำม 
เพรำะน�้ำทะเลจะกลำยเป็นแสงสีทอง 

*เส้นทำงนีเ้ป็นเพียง 1 ใน 3 เส้นทำงของกำรปั่นจักรยำนท่องเที่ยวบนเกำะหมำกเท่ำนั้น 



เรือนหลวง
พรหมภักดี

อาณาจักร
ความรักของสมชาย

จุดชมวิวเขาแผนที่
(แหลมตุ๊กตา)

โรงเรียน
บ้านเกาะหมาก
(สถิตย์สุทธิวงษ์)

วัดเกาะหมาก

สะพานอ่าวตานิด

สวนผัก
ไฮโดรโปนิกส์

พิพิธภัณฑ์
เกาะหมากแผนที่เส้นทาง

จักรยาน
เกาะหมาก



            ตัวอย่ำงสถำนประกอบกำรทีพั่ก  Low Carbon 
ในพ้ืนที่ พิเศษหมู ่เกำะช ้ำงและพ้ืนที่ เช่ื อมโยง 
ที่มีกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดโลกร้อน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีไอเดียอะไรดีๆ  
ที่ สำมำรถน�ำไปประยุกต ์ ใช ้ตำมได ้บ ้ำงนะ  
มำดูกันเลย 

ที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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Koh Chang Grand Orchid Resort&Spa

 มีกำรใช้หลักกำร 3R – Reuse Reduce Recycle 

 ลดขยะเปียกซึ่งเป็นสำเหตุของก๊ำซมีเทน โดยจัดท�ำโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม 

 และใช้ถังหมักธรรมชำติ/ชีวภำพ (EM)

 ท�ำกำรคัดแยกเศษอำหำรครบวงจร 100%

 ก�ำจัดวัชพืช โดยจัดตั้งบ่อหมักวัชพืชเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ 

 ใช้น�้ำหมัก EM รดน�้ำต้นไม้ ท�ำให้ลดกำรซื้อปุ๋ย

 ใช้หลอดไฟ LED ช่วยประหยัดไฟฟ้ำ 15%

 ชุดโซล่ำเซลล์ไฟสนำมกลำงแจ้ง ทดแทนไฟฟ้ำหลวง 

 มีกำรปลูกพืชผักในรีสอร์ท ช่วยลดกำรขนส่งวัตถุดิบจำกภำยนอก โดยใช้วัตถุดิบจำกท้องถิ่น

 ใช้วัตถุดิบที่มีตำมฤดูกำล เพื่อลดกำรใช้พลังงำนในกำรแช่แข็ง

 ลดขยะเปียก และน�ำไปหมักก๊ำซชีวภำพ

 ผลิตน�้ำยำท�ำควำมสะอำดห้องน�้ำและน�้ำยำล้ำงจำน

 เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงำน 

 มีบริกำรจักรยำนเพื่อให้นักท่องเที่ยวปั่นจักรยำนชมชุมชน

 ใช้รถรับส่ง Shuttle Bus เพื่อลดคำร์บอน

 ลดกำรใช้ทิชชูในห้องน�้ำ เปลี่ยนมำใช้ผ้ำเช็ดมือแทน

 จ�ำหน่ำยมินบิำร์ที่บำร์รวม แทนกำรใส่ในตู้เย็นห้องพัก 

โรงแรมบ้ำนป ูรีสอร์ท แอนด์ สปำ 
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เกำะหมำกซีฟู๊ด

ปลูกพืชสวนครัวไว้ใช้ในกำรท�ำอำหำร ลดกำรขนส่งวัตถุดิบจำกฝั่ง 

ลดขยะเปียกซึ่งเป็นสำเหตุหลักของก๊ำซมีเทน เช่น ถังหมักชีวภำพ

คัดแยกเศษอำหำรและขยะภำยในร้ำน โดยส่วนหนึ่งน�ำไปเป็นปุ๋ย 

อีกส่วนน�ำไปหมักก๊ำซชีวภำพ

ใช้ถ่ำนกะลำมะพร้ำว แทนกำรใช้แอลกอฮอล์แห้ง 

ใช้ก๊อกน�้ำแบบกดไหล ปล่อยหยุด เพื่อลดกำรสิ้นเปลืองน�้ำ

ลดกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบที่มำจำกฝั่ง ช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรขนส่ง

เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ช่วยประหยัดพลังงำน

ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์

เปิด (ประตู) ดบั / ปิด (ประต)ู ตดิ โดยกำรตดิเซน็เซอร์เพ่ือลดกำรสิน้เปลอืงไฟฟ้ำ 

มีป้ำยรณรงค์กำรประหยัดพลังงำน

เกำะหมำกรีสอร์ท

น�ำเศษอำหำรไปท�ำไบโอแก๊ส

ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ช่วยควบคุมระบบไฟฟ้ำบริเวณสระว่ำยน�้ำ 

แนะน�ำลูกค้ำให้ทำนปลำตำมฤดูกำล ลดกำรสิ้นเปลืองพลังงำน 

ในกำรแช่แข็ง และช่วยรักษำพันธุ์ปลำ

ลดกำรปล่อยคำร์บอนในกำรขนส่ง โดยซื้อวัตถุดิบภำยในท้องถิ่น

ปลูกผักเพื่อน�ำไปใช้ประกอบอำหำร ลดกำรขนส่งวัตถุดิบจำกฝั่ง
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เกำะหวำย ปะกำรัง รีสอร์ท

 ปลูกผักอินทรีย์ในเดือนสิงหำคม 

 บ�ำบัดน�้ำเสีย มีถังดักน�้ำมัน

 มีกำรคัดแยกขยะแห้งและเปียกภำยในรีสอร์ท เพื่อน�ำไปรีไซเคิล

 ร่วมฟื้นฟูปะกำรัง ท�ำ Coral Bank เนื่องจำกผลกระทบโลกร้อน 

 ท�ำให้เกิดปะกำรังฟอกขำว

 ปล่อยหอยมือเสือและปลำกำร์ตูนคืนสู่ธรรมชำติ

 มีศูนย์เรียนรู้ทรัพยำกรทำงทะเล 

The Spa Resort เกำะช้ำง

 จัดตั้งศูนย์ธรรมชำติบ�ำบัดศึกษำที่ The Spa เกำะช้ำง

 ใช้เครื่องย่อยกิ่งไม้แทนกำรเผำ

 ลดขยะจำกดอกไม้ประดับ โดยกำรปลูกสับปะรดตกแต่งภำยในรีสอร์ท

 ลดถุงพลำสติก โดยกำรใช้กล่องเก็บวัตถุดิบอำหำร

 ใช้กล่องที่สำมำรถย่อยสลำยได้โดยธรรมชำติ

 ไม่ตัดดอกไม้มำตกแต่งแจกัน

 ท�ำปุ๋ยหมักจำกเศษอำหำร 

 ติดมุ้งลวดที่หน้ำต่ำงและประตู เพิ่มอำกำศบริสุทธิ์ ช่วยประหยัดพลังงำน

 ลดค่ำใช้จ่ำย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรเวลำในกำรใช้ไฟฟ้ำ 

 มีเมนู Low Carbon ทั้งเคร่ืองดื่ม ขนม และอำหำร ใช้ผักออร์แกนิกและอำหำร 

          ทะเลจำกชำวประมงในเกำะช้ำง





                   เส้นทำงท่องเทีย่วที่นอกจำกจะสนุกและสร้ำงควำมประทบัใจ 
ให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีควำมพิเศษตรงที่ ได้มีกำร
ประมำณค่ำกำรปล่อยคำร์บอนของกำรท�ำกิจกรรมท่องเที่ยว 
ตลอดเส้นทำง ตั้งแต่กำรเดินทำงโดยรถ-เรือสำธำรณะ 
กำรเข้ำพักสถำนประกอบกำรทีดู่แลสิง่แวดล้อม กำรทำนอำหำร 
เมนู Low Carbon และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ดแูลธรรมชำติ 
เพ่ือเพ่ิมกำรดูดซบัคำร์บอน ซึง่ถือเป็นมติิ ใหม่ในกำรท่องเที่ยว
ที่เกิดจำกกำรร่วมมอืร่วมใจของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว
ที่ท่องเที่ยวแบบใส่ใจธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

   ท่องเที่ยวสนุกสขุใจ แถมช่วยลดโลกร้อนด้วยกำรท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon กันเถอะ พร้อมแล้วออกลุยกันเลย!

ท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อนที่เกำะหมำก
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ล้อหมุนที่กรุงเทพฯ
   เริ่มออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ สู่จังหวัดตรำด โดยรถทัวร์ พร้อมเสิร์ฟ
อำหำรว่ำงและน�้ำด่ืมช่ืนใจบนรถ น่ังชมวิวเพลินๆ หรือพูดคุยกับเพ่ือร่วมทริป  
เผลอแป๊บเดียวก็ถึงท่ำเรือแหลมศอก จังหวัดตรำดแล้ว 

เช็คอินที่เกำะกูด
       ลงเรือเพ่ือข้ำมไปเกำะกูด เมือ่ถึงสะพำนเทียบเรือเกำะกูดอ่ำวพร้ำวบีช สะพำน
ที่สวยที่สุดของเกำะกูด แวะนั่งพักผ่อนชมควำมสวยงำมหรือจะเดินเล่น ถ่ำยรูป
เก็บบรรยำกำศไปพลำงๆ เพื่อรอรถมำรับไปทำนอำหำรกลำงวันสไตล์ท้องถิ่น 

อิ่มอร่อยกับอำหำรท้องถิ่น
        มือ้กลำงวนัฝำกท้องไว้กับร้ำนอำหำรริมคลองเจ้ำ ซึง่มร้ีำนอำหำรให้เลอืกทำน  
3 ร้ำน รับรองว่ำอร่อยทกุร้ำน เพรำะวัตถุดิบที่น�ำมำท�ำอำหำรน้ันสดใหม่จำกชุมชน 
ทำนอำหำรท้องถิ่นรสอร่อยในบรรยำกำศริมน�้ำ ช่ำงโรแมนติกจริงๆ 

เที่ยวสนกุกับ 2 เส้นทำง 
   หลังจำกอิ่มท้องแล้วก็เตรียมตัวออกลุยกันเลย โดยมีเส้นทำงให้ท่องเที่ยว 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แล้วแต่ว่ำใครจะชื่นชอบกำรเที่ยวแบบไหน 

กรุงเทพฯ  เกำะกูด  เกำะหมำก 

Day 1

เส้นทำงควำมสนุก
Low Carbon Holiday

โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน 
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กลุ่ม 1  ชื่นใจกับน�้ำตกเย็นฉ�่ำ
    เดนิทอดน่องไปน�ำ้ตกคลองเจ้ำ น�ำ้ตกประวตัศิำสตร์ที่มนีำมว่ำ ‘น�ำ้ตกอนัมก๊ก’ 
และสนุกไปกับกำรยิงเมล็ดพันธุ์พืชป่ำ (Seed bomb) แล้วต่อด้วยเริงร่ำเล่น
น�้ำตกเย็นชื่นใจ หรือสนกุไปกับปลำตัวน้อยๆ สไตล์สปำปลำจำกล�ำธำรธรรมชำติ

กลุ่ม 2  พำยเรือคำยัคชมวิถีชำวเกำะ
      ส�ำหรับคนที่ ไม่อยำกไปน�ำ้ตกก็สำมำรถเลอืกเส้นทำงน้ีแทนได้ เริ่มต้นเดนิชิลๆ  
ชมธรรมชำติบริเวณหำดคลองเจ้ำ (หน้ำร้ำนอำหำรกลำงวัน) เพลิดเพลินสุขใจ
กับกำรปล่อยลูกปลำ-ลูกปูตัวน้อยลงสู่ล�ำคลอง ต่อด้วยไปพำยเรือคำยัคชิลๆ  
ในคลองเจ้ำ ชมทิวทัศน์อันสวยงำมและวิถีชีวิตอันเรียบง่ำยของชำวเกำะ

ชมกิจกรรม Low Carbon
        ตื่นแต่เช้ำเพ่ือเก็บกระเป๋ำ และทำนอำหำรเช้ำเมนู Low Carbon ที่รีสอร์ท พออิม่แล้ว 
ก็พร้อมหน้ำพร้อมตำกันที่ เกำะหมำกรีสอร์ท เพ่ือชมกิจกรรม Low Carbon  
ที่เกำะหมำกจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ปล่อยลูกเต่ำสู่ธรรมชำติ
      หลังจบกิจกรรมแล้วก็ลงเรือเพื่อไปเกำะขำม เกำะแห่งไข่มุกมรกตแห่งทะเลตรำด 
ท�ำกิจกรรมปล่อยลูกเต่ำน้อยๆ สู่ธรรมชำติ 

ดูพระอำทิตย์ตกดินที่อ่ำวพร้ำว
       ลงเรือเดินทำงไปอ่ำวพร้ำว แล้วน่ังเรือไปเกำะหมำกต่อ จนถึงท่ำเรืออ่ำวนิด เกำะหมำก 
ก็จะแยกย้ำยเข้ำที่พักและพักผ่อนตำมอัธยำศัย พอพระอำทิตย์เร่ิมลับขอบฟ้ำ 
ก็ได้เวลำทำนอำหำรค�่ำ พร้อมกับชมวิวพระอำทิตย์ตกดิน

เกำะหมำก เกำะขำม  เกำะหวำย 

Day 2
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ชมแปลงเกษตร เรียนรู้กำรเลี้ยงปูนิม่

                      ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ำมฟำกไปฝ่ังตรำด แล้วต่อด้วยขึน้รถทัวร์เดินทำงไป บ้ำนป ูรีสอร์ท  แอนด์   สปำ 
เดินเล่นเที่ยวชมแปลงเกษตรอินทรีย์ กำรเลี้ยงปูนิม่ และอิ่มอร่อยกับอำหำรกลำงวันเมนู  
Low Carbon From Farm to Table แลว้ออกเดนิทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพและ 
ควำมประทับใจ

เกำะช้ำง  ตรำด  กรุงเทพฯ 

Day 3

ลงมือปลูกปะกำรังที่เกำะหวำย
 ต่อด้วยเดินทำงไปเกำะหวำย เกำะเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ซ่อนเร้นเป็นแหล่งธรรมชำติที่

สมบูรณ์ เมื่อถึงแล้วก็แวะไปทำนอำหำรกลำงวันที่ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน ฟินสุดๆ กับเมนู 
Low Carbon ที่แสนอร่อย อิม่แล้วก็ออกเดนิเล่นชมบรรยำกำศรอให้อำหำรย่อย แล้วไปท�ำ
กิจกรรมโครงกำรวีนิไทยร่วมใจปลกูปะกำรัง 80,000 ก่ิง: เร่ิมต้นเพ่ือล้นเกล้ำ โดยทกุท่ำน
จะได้รับ Tag หมำยเลขเฉพำะในกำรเป็นสว่นหน่ึงของกำรปลกูปะกำรังที่เกำะหวำยด้วยล่ะ

สนกุกับกิจกรรมเวิร์คช็อป
          นัง่เรอืไปตอ่กนัทีเ่กำะชำ้ง เกำะสขุสนัตแ์หง่ทะเลตะวนัออก สนกุกบักจิกรรมเวริค์ชอ็ปที่ 
ศูนยส์ขุภำพดสีเีขยีวที่ เดอะสปำ สลกัคอก หลงัท�ำกจิกรรมเสรจ็กแ็ยกยำ้ยเขำ้ทีพ่กัและพกั
ผอ่นตำมอธัยำศัย 

ปำร์ตี้เก๋ๆ สไตล์ Low Carbon
         หลงัจำกพักเหน่ือยในห้องพักแล้วก็ได้เวลำร่วมงำนปำร์ตีส้ดุเก๋ บรรยำกำศชิลๆ ริมหำด
สไตล์ Low Carbon ที่อยัยะปรุะ รีสอร์ท แอนด์ สปำ โดยมเีรียลลติีป้ระชันโชว์ 6 สดุยอดเชฟ 
ผู้เข้ำท้ำชิงเชฟกระทะเหล็กและทีมจำกเกำะช้ำงเชฟคลับมำปรุงเมนูตำมควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยวหัวใจ Low Carbon 
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ตัวอย่ำงกำรปล่อย CO2 จำกกิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 100 คน

กำรเปรียบเทียบกำรปล่อยคำร์บอน
จำกกิจกรรมท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ลดกำรปล่อย CO2 ได้ถึง 56% แถมยังช่วยโลกในกำรชดเชย 
กำรปล่อย CO2 ได้อีกด้วยนะ

กำรเดินทำงโดยรถยนต์ 
6,589.53 KgCO2  

กำรท่องเที่ยวแบบทั่วไป  

กำรเข้ำพักในที่พัก
871.95 KgCO2

ไม่มีกิจกรรมชดเชย

กำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
ลดกำรปล่อย CO2 ลง

กำรเดินทำงโดยรถบัส 
81.6%

กิจกรรมชดเชย = กิจกรรมยิง
เมล็ดพันธุ์ ชดเชยกำรปล่อย CO2

เข้ำพักที่พักที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
53.3%

ทำนอำหำรท้องถ่ิน
16.7%

ได้โดยใช้ระยะเวลำประมำณ 3 ปี

กำรทำนอำหำร 
1,440 KgCO2

     ในปี 2559 กิจกรรม Low Carbon 
Holiday ได้รับรำงวัล PATA Gold 
Award 2016 ในสำขำ Environment- 
Ecotourism Project ถือเป็นอกีหน่ึง
ควำมส�ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนของ อพท.

หมำยเหตุ* เป ็นค่ำเฉลี่ยที่ ได ้จำกกำรค�ำนวณตำรำงเปรียบ เทียบกำรปล่อยก๊ำซคำร ์บอนไดออกไซด์จำก  
            กิจกรรมท่องเที่ยว 



บทควำมที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด 
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่ำงไรไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม 

และช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอน
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ท่องเที่ยวอย่ำงไรไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม 
และช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอน

แหล่งท่องเที่ยวที่ ฉันจะยกมำก็คือ สวนสำธำรณะวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นที่ 
ท่องเที่ยวสบำยๆ อยู่ภำยในกรุงเทพ ไม่ไกลส�ำหรับผูท้ี่อำศยัอยู่ในเมอืงกรุงและต้องกำรท่องเที่ยว
แบบธรรมชำติ เพรำะสถำนที่นีเ้ป็นสวนสำธำรณะ มีกิจกรรมให้เรำได้สำมำรถท�ำหลำยอย่ำง เช่น  
ป่ันจักรยำน ออกก�ำลงักำย ฉันก็เป็นคนหน่ึงที่ ได้มโีอกำสไปเที่ยวที่ น่ีแล้วชอบในบรรยำกำศร่มร่ืน 
เพรำะสวนสำธำรณะแห่งนีม้ีต้นไม้จ�ำนวนมำก ท�ำให้เรำรู้สึกสดชื่น แจ่มใส เหมำะส�ำหรับให้เรำได้
ไปพักผ่อนและมีมุมให้เรำได้ถ่ำยภำพกับธรรมชำติ โดยไม่ต้องนั่งรถไปไกล 

ส่วนกำรเดินทำงก็ง่ำยนิดเดียว และเป็นกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยคือ  
ฉันได้เลอืกเดินทำงโดยขึน้รถไฟฟ้ำใต้ดินไปลงสถำนีจตจัุกร และเดนิเท้ำต่อไประยะทำงก็ไม่ไกลมำก 
ระหว่ำงทำงเรำก็จะได้เห็นบรรยำกำศรอบๆ วิวทวิทัศน์ที่เรำอำจไม่ได้เห็นบอ่ยๆ และจำกน้ันเรำจะ
เช่ำจักรยำนปั่นภำยในสวน และสูดอำกำศให้เต็มปอดแบบชิลล์ๆ และได้ผ่อนคลำยจำกกำรด�ำเนนิ
ชีวิตประจ�ำวันอีกด้วย ส่วนน�้ำและอำหำรเรำก็จะน�ำใส่กล่องไปเองค่ะ โดยเรำสำมำรถน�ำกลับได้  
ไม่ต้องทิ้ง เพ่ือเป็นกำรลดปริมำณขยะ และปัจจุบันกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ
น้ี ได้มีกำรแพร่หลำยเพ่ิมมำกข้ึนและในปัจจุบันมีกำรพัฒนำรูปแบบไปอย่ำงหลำกหลำย สำมำรถ
ให้ทั้งควำมสนกุสนำนเพลิดเพลินกับนักท่องเที่ยว แค่กำรท่องเที่ยวง่ำยๆ แค่นีเ้รำก็สำมำรถช่วย
โลกได้ท�ำงำนน้อยลงโดยเป็นกำรช่วยลดคำร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

คุณจุฑำมำศ ทองคง
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รอยยิ้มแห่งน่ำน

ก่อนอื่นขอแนะน�ำตัวก่อนนะคะ ชื่อ ‘นุ้ย’ ค่ะ เป็นเด็กอีสำนเกิดและโตที่จังหวัดชัยภูมิ เป็น
คนที่หลงรักและคลั่งไคล้กับกำรท่องเที่ยวชุมชนมำกเป็นพิเศษ และจังหวัดที่ ได้มโีอกำสไปเที่ยว
และหลงใหลในเสน่ห์แห่งควำมเป็นล้ำนนำก็คือ จังหวัดน่ำน จังหวัดเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์
แห่งศิลปะ วัฒนธรรมและควำมงำม ทุกครั้งที่ ได้มโีอกำสมำเที่ยวที่จังหวัดน่ำน นุ้ยและเพื่อนๆ 
จะเลือกปั่นจักรยำนหรือไม่ก็เดินชมควำมงำมของเมืองมำกกว่ำกำรนั่งรถยนต์ เพรำะมันท�ำให้เรำ
ได้มองเห็นอะไรมำกกว่ำกำรน่ังรถยนต์ ได้สัมผัสและเก็บเก่ียวควำมสุขได้มำกกว่ำ ที่ส�ำคัญถือ
เป็นกำรเที่ยวแบบช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอนไปในตัวด้วยค่ะ

รุง่เช้ำของวนัต่อมำ สิ่งที่เรำให้ควำมสนใจเป็นอนัดบัต้นๆ กค็ือ ‘ตลำดเช้ำ’ เรำปัน่จักรยำนจำก
ที่พักเพ่ือมำตลำดเช้ำ เพ่ือชมและช็อปสนิค้ำพ้ืนเมอืง นุ้ยว่ำกำรที่ ได้ไปเที่ยวต่ำงถ่ินต่ำงที่ สิง่ที่ขำด
ไม่ได้เลยของทริปน้ันๆ คือกำรเที่ยวชมตลำด เพรำะเรำจะได้รู้ถึงกำรใช้ชีวิต วิถีกำรกิน วฒันธรรม
จำกกำรเดินตลำดนีแ่หละค่ะ ได้เห็นผักแปลกๆ อำหำรท้องถิ่นแท้ๆ ได้รับรอยยิ้มและมิตรไมตรี
จำกคนท้องถิ่น บำงร้ำนซื้ออย่ำงแถมให้อีกอย่ำงเพรำะเห็นเรำเป็นนักท่องเที่ยว เลยยื่นโน่นยื่นนี่
ให้ชิมด้วยรอยยิ้ม มำตลำดได้ทั้งของกิน ของฝำก ได้กระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่นอีกต่ำงหำก นุ้ยรู้สึก
ภูมิ ใจกับกำรท่องเที่ยววิถีไทยแบบนีจ้ังเลยค่ะ อยำกให้ทุกคนหำเวลำให้ตัวเองได้เที่ยวบ้ำง มันจะ
ท�ำให้เรำมองเห็นโลกใบน้ีกว้ำงออกไปอีกมำกมำย แล้วเรำก็จะรู้ว่ำควำมสุขของกำรท่องเที่ยวมัน
กว้ำงใหญ่มำกจริงๆ มีอีกหลำยสิ่งที่เรำมองข้ำมจำกกำรที่เรำน่ังรถยนต์ผ่ำนอย่ำงรวดเร็ว กำร
เที่ยวครั้งนีท้�ำให้เรำรู้ว่ำควำมสุขอยู่รอบๆ ตัวเรำ ค่อยๆ มองแล้วจะเจอแต่ควำมสุขบำงอย่ำงใช้
แค่ตำมองอำจจะไม่เจอ ลองเปิดใจมองด้วยเรำอำจจะสัมผัสได้ชัดเจนขึ้น

คุณเกษิณี กิ่งนอก



ภำพถ่ำยที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด 
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่ำงไรไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม

และช่วยลดกำรปล่อยคำร์บอน

ข้ำวเม็ดเล็กกับเด็กที่เติบใหญ่

พำน้องชำยตวัเลก็ออกเทีย่วนอกเมอืงกรุงไปจังหวดัพะเยำ จังหวดัเลก็ๆ ทียั่งคงมวีิถีชีวิตทีเ่รียบง่ำย
ฉันและน้องได้เรียนรูวิ้ถีชีวิตของชำวบ้ำน ได้ทักษะชีวิตมำกมำยกลบับ้ำน กิจกรรมที่น้องชอบมำกที่สดุ 
คือกำรไปทุ่งนำเรียนรู้วิธีเกี่ยวข้ำว ท�ำให้เรำเข้ำใจถึงควำมยำกล�ำบำกของข้ำวแต่ละเม็ด ได้เห็นวิถีของ 
ชำวบ้ำนที่แท้จริง แถมทุง่นำก็ท�ำให้รู้สกึสขุใจและสดช่ืน จนน้องฉันกล้ำย้ิมโชว์ฟันหลอออกมำเลยทีเดียว
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บ้ำนห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนเล็กๆ ที่ต้องห้ำพลำด เพรำะที่ น่ีมีกิจกรรมสไตล์ 
Low Carbon มำกมำย อย่ำงกำรเดินไปไร่กำแฟออร์แกนิกช้ันดี ช่วยชำวบ้ำนเก็บเมล็ดกำแฟ 
และเรียนรู้ขั้นตอนกำรท�ำกำแฟรสอร่อยสูตรเฉพำะของที่ น่ี พอท�ำเสร็จแล้วก็น่ังจิบกำแฟฝีมือตัวเอง
ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่ โอบล้อมไปด้วยขุนเขำ

สู่แหล่งกำแฟชั้นดีที่ห้วยห้อม



กรณีศึกษำในต่ำงประเทศ

มำดูตัวอย่ำงโมเดลและไอเดียกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism  
ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ กันเลย

อุทยำนแห่งชำติ Lake District ประเทศอังกฤษ
     Nature Lake land คือ อุทยำนแห่งชำติที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ 

ตัง้อยู่ทีบ่ริเวณมณฑลคัมเบรีย (Cumbria) จุดเด่นของที่น่ีคือ The Lake District 

ทะเลสำปและเทือกเขำที่มีควำมสวยงำม ซึ่งเกิดจำกกำรระเบิดของธำรน�้ำแข็ง

ในยุคโบรำณเกิดเป็นภำพน�้ำ ภำพเขำที่สวยจับใจ จนทุกวันน้ีสถำนที่ น้ีเป็น 

อกีหน่ึงจุดหมำยชื่อดงัส�ำหรับนักปีนเขำ แคมป์ป้ิง และกลุม่นักท่องเที่ยวธรรมชำติ  

โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมำเยือนรำว 14 ล้ำนคน 
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  กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำณะเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
  มีกำรพัฒนำอย่ำงน้อย 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้

  •  กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรขนส่่งสำธำรณะส�ำหรับนักท่องเที่ยว

  •  กำรพัฒนำระบบจรำจร

  •  กำรพัฒนำระบบให้เช่ำรถยนต์แบบคำร์บอนต�่ำ

  •  กำรพัฒนำกำรตลำดท่องเที่ยว

  •  ระบบ Smart Ticketing 

  •  กำรปรับปรุงระบบอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผู้ใช้จักรยำน

  •  กำรพัฒนำเครือข่ำยให้บริกำรจักรยำน

  •  กำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว 

ท�ำแคมเปญเพื่อควำมยั่งยืน
    กำรปล่อยคำร์บอนของ The Lake District ปริมำณ 2 ใน 3 มำจำกกิจกรรม 

ท่องเที่ยวโดยเฉพำะกำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวที่มักเลือกใช้รถยนต ์

ส่วนตัวเดินทำงเข้ำมำในน้ี ประกอบกับปริมำณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้เกิด

ปัญหำกำรจรำจรติดขัด และปัญหำนักท่องเที่ยวน�ำรถส่วนตัวเข้ำไปจอดบริเวณที่ ไม่เหมำะสม 

ในขณะเดียวกันกำรวิจัยพบว่ำ นักท่องเที่ยวสว่นใหญ่ยังรูส้กึว่ำไม่ได้รับควำมสะดวกสบำยเก่ียวกับ 

กำรเดินทำง พร้อมกับต้องกำรให้มีทำงเลือกของบริกำรขนส่งเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์                

นักท่องเที่ยว เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้ำ ฯลฯ จำกประเด็นดังกล่ำวน�ำไปสู่กำรท�ำแคมเปญ 'Drive 

Less See More, Let's look after the lake district' ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและ

กลุ่มธุรกิจในพื้นที่ร่วมกันเปลี่ยนไปสู่ควำมยั่งยืน

ผลลัพธ์ของแคมเปญ 
•  นักท่องเที่ยวมีกำรใช้รถโดยสำรสำธำรณะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 62.4%

•  นักท่องเที่ยวใช้จักรยำนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 51%

•   กำรปล่อยคำร์บอนจำกกำรท่องเที่ยวลดลงจำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวประมำณ 7.8% หรือเทียบได้ 41,000 tonnes CO2eq
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เกำะปำลำวัน ประเทศฟิลิปปินส์

รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เกำะปำลำวนัเป็นเกำะที่ ใหญ่ที่สดุในจังหวดัปำลำวนั 
สีของน�้ ำทะเลรอบ เกำะมีสีฟ ้ำผสมสี เขี ยวมรกต 
และน�ำ้ใสจนมองเห็นสำหร่ำยทะเล ปะกำรัง และโขดหิน
ด้ำนล่ำง จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกำะที่ดีที่สุดในโลก

El Nido resorts ประกอบด้วยรีสอร์ท 4 แห่ง ตั้งกระจำยอยู่บนเกำะต่ำงๆ 4 เกำะในพื้นที่ 
ตอนเหนือของเกำะปำลำวัน โดยรีสอร์ทแต่ละแห่งจะมีกำรบริหำรงำนภำยใต้นโยบำย
เดียวกันในกำรดูแลรักษำ และกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ส่งผลให้ได้
รับรำงวัลมำกมำย ล่ำสุดได้รับรำงวัล 'Best Branded Accommodation' จำกสมำคม 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association – PATA) 

กำรบริหำรงำนจะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ ชุมชน พนักงำน และนักท่องเทีย่ว โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

• ให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของรีสอร์ท เช่น พัฒนำกิจกรรมร่วมกับ 
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน 
• สร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน เช่น น�ำงำนหัตถกรรมของชำวบ้ำน 
มำเป็นของที่ระลึกให้ลูกค้ำของรีสอร์ท เพื่อต่อยอดจำกภูมิปัญญำดั้งเดิม 
• สนับสนนุชุมชนให้มีกำรรวมกลุ่มกันเพื่อบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน

กำรด�ำเนินงำนของ El Nido resorts 



กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนรีสอร์ท

• รับพนักงำนชำวฟิลปิปินส์และคนท้องถ่ินจ�ำนวนถึง 90% ของพนักงำนทั้งหมด มกีำรทดสอบ 
และสัมภำษณ์พนักงำน โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจำกผู้สมัครที่มี ใจบริกำร และมีควำมเข้ำใจ 
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้ำใจเร่ืองกำรลดผลกระทบจำกกำร 
ท่องเที่ยวของรีสอร์ท
• มีกำรอบรมพนักงำนให้ทรำบถึงกำรท�ำงำนของรีสอร์ทแต่ละแผนก โดยให้ผู้เชี่ยวชำญของ
แต่ละแผนกเป็นคนสอนทีมงำน เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยวหรือชุมชน

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว

• จัดกิจกรรม Green night full moon ให้นักท่องเที่ยวได้ทำนอำหำรค�่ำใต้แสงเทียน โดย
จะมีกำรปิดไฟทั้งหมดในรีสอร์ท และหยุดกำรใช้เครื่องปั่นไฟในช่วงเวลำ 1 ทุ่มจนถึง 3 ทุ่ม
ของวันเพ็ญเดือนหงำย กิจกรรมดังกล่ำวช่วยในกำรประหยัดพลังงำนโดยนักท่องเที่ยวจะ 
ไม่รู้สึกว่ำเป็นกำรบังคับ
• สร้ำงกิจกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยดึงดดูและสร้ำงควำมประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม
ให้อำหำรปลำ ซึ่งรีสอร์ทได้พัฒนำกิจกรรมโดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนนิเวศวิทยำและค�ำนึงถึง 
ผลกระทบทำงธรรมชำต ิเป็นต้น

• ก�ำหนดปริมำณอำหำรให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ท�ำให้ปริมำณอำหำรคงเหลือเพื่อ
ทิ้งน้อยมำก
• ก�ำจัดขยะให้เป็นศูนย์ ตั้งแต่ต้นทำงไปถึงปลำยทำง เช่น น�ำขยะเศษอำหำรมำท�ำปุ๋ย  
ฝังกลบกระดำษทิชชูย่อยสลำยได้ ฯลฯ
• มีระบบกรองน�้ำทะเลให้เป็นน�้ำจืดมำใช้ในห้องน�้ำภำยในรีสอร์ท

กำรรักษำสิ่งแวดล้อมภำยในรีสอร์ท
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วำงแนวทำงและพัฒนำสู่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์
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ภำยใต้ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำหมู่เกำะช้ำง เกำะหมำก และเกำะกูด ให้เป็น Low Carbon 
Destination หน่ึงในบุคคลที่อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จน้ันคือ ‘คุณแหม่ม-พลตรีหญิงจรัสพิมพ์  
ธีรลักษณ์’ อดีตผู้จัดกำร อพท.1 หมู่เกำะช้ำง จังหวัดตรำด ซึ่งเป็นผู้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อ
น�ำไปสู่กำรท่องเที่ยวที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริง
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ศกึษำหำสำเหตอุย่ำงจริงจัง
ในช่วงปี 2552 ทำง อพท. ได้รับมอบหมำย

จำกรัฐบำลให้ท�ำงำนร่วมกับรัฐบำลเยอรมนัหรือ 
GIZ องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของ
เยอรมนั ซึง่ตอนน้ันรัฐบำลเยอรมนัมโีครงกำร
ปกป้องสภำพภูมอิำกำศในภำคกำรท่องเทีย่ว ทำง GIZ 
กับเรำเลยเลอืกพ้ืนทีจั่งหวัดตรำดเพ่ือทีจ่ะท�ำเร่ืองน้ี 
โดยได้ลงไปศึกษำพ้ืนที่ทั้งหมดว่ำมีกำรปล่อย 
คำร์บอนจำกกิจกรรมอะไรบ้ำง ซึง่ผลจำกกำรศกึษำ 
ก็พบว่ำตวัเลขออกมำสงูกว่ำมำตรฐำนของประเทศไทย
หรือค่ำของพ้ืนทีท่่องเทีย่วอืน่

พัฒนำสูก่ำรท่องเทีย่ว Low Carbon
เมือ่ได้รู้ถึงปัญหำทีเ่กิดขึน้แล้ว ต่อมำเรำก็เชิญ 

ทุกคนที่เก่ียวข้องมำคุยกัน เก่ียวกับเร่ืองกำร
รณรงค์กำรปล่อยคำร์บอนว่ำ จะท�ำอย่ำงไรดี ให้กำร 
ท่องเที่ยวย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เมื่อตกลงร่วมกันได้แล้วก็สรุปได้ว ่ำเรำจะ 
ร่วมกันท�ำ ‘Low Carbon Destination’ ซึง่
ทำง อพท. ก็มบีทบำทในกำรเข้ำไปให้ควำมรู้กับ
คนในพ้ืนที่ว่ำกำรปล่อยคำร์บอนเกิดจำกอะไร
ได้บ้ำง เรำจะช่วยกันลดได้อย่ำงไร โดยมีกำร
ก�ำหนด 4 เร่ืองใหญ่ๆ ทีจ่ะท�ำ คือ ลดในเร่ืองขยะ  
ใช้พลงังำนทำงเลอืก ใช้น�ำ้อย่ำงประหยัด และรักษำ
วถีิชีวติชุมชนเอำไว้ 

ให้ควำมรู้และประสบกำรณ์จริง
ปัจจุบันพูดได้เลยว่ำเกำะหมำกเป็นเกำะแห่ง 

Low Carbon แล้ว โดยเรำเร่ิมต้นค่อยๆ ปรับจำก 
เร่ืองเล็กๆ เช่น กำรใช้พลังงำนแดด จำกใช ้
เป็นไฟทำงเดนิเลก็ๆ จุดสองจุดจนวันน้ีรีสอร์ท 
ก็น�ำพลงังำนแดดมำใช้ในเรื่องกำรจัดกำรสระน�ำ้ 
กำรป่ันน�ำ้ ระบำยน�ำ้ท�ำควำมสะอำดน�ำ้ เป็นต้น 

ซึง่ในขัน้ตอนพวกน้ีทำง อพท. ได้หำวิทยำกรเพ่ือ 
ไปให้ควำมรู้กับคนในชุมชน ให้เขำได้เรียนรู ้
ได้สมัผสั ได้ประสบกำรณ์จริง ไม่ใชว่่ำจะให้ชุมชน
ใช้พลงังำนแดด แต่แค่ซือ้ชุดพลงังำนไฟฟ้ำมำให้
แค่น้ันจบ เรำต้องสอนให้เขำเป็นจนสำมำรถซ่อมได้ 
เพรำะถ้ำเกิดเสยีขึน้มำแล้วเขำซ่อมไม่ได้ สดุท้ำยมนัก็
จะกลำยเป็นขยะอยู่บนเกำะ

ร่วมกันคิดกิจกรรมในชุมชน
ในกำรสร้ำงกิจกรรมท่องเทีย่วน้ัน เรำจะหำคน 

ไปสร้ำงแรงบันดำลใจหรือวิทยำกรไปให้ควำมรู้ 
ด้ำนวิชำกำรกับคนในชุมชน เพ่ือให้พวกเขำได้คิด 
ร่วมกันว่ำในชุมชนควรจะมีกิจกรรมท่องเที่ยว
อะไรบ้ำง เช่น กิจกรรม Happy Hours เชิญชวน 
ให้นักท่องเทีย่วออกไปท่องเทีย่วในช่วงบ่ำยสอง เพ่ือ
ช่วยประหยัดกำรใช้แอร์หรือพลงังำนอืน่ๆ ซึง่จะมี
ส่วนลดร้ำนอำหำร กำรเช่ำจักรยำนเป็นต้น 

พัฒนำกำรท่องเทีย่วอย่ำงไรให้ย่ังยืน
จำกประสบกำรณ์ทีเ่ห็นแล้ว เรำคิดว่ำกำรจะท�ำ 

กำรท่องเที่ยวให้ย่ังยืนสำมำรถท�ำได้ ในทุก
พ้ืนที่  เพี ยงแต ่จะมีองค ์ประกอบในกำร
พัฒนำ คือ ต ้องมำคุยกันตั้ งแต ่ จั งหวัด  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หน่วยงำนภำครัฐจังหวัด  
ท้องถ่ิน ลงไปถึงผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำน
คุยกันเพ่ือมำร ่วมมือกันท�ำ ไม ่ใช ่ต ่ำงคน 
ต่ำงท�ำ อย่ำงจังหวัดตรำด ทำงผู้ว่ำรำชกำร
ก็เห็นชอบด้วยกับกำรท�ำจังหวัดตรำดให้เป็น  
Green City ซึง่ ณ วนัน้ี จังหวดัตรำดเองก็เป็นสงัคม
ปล่อยคำร์บอนต�่ำแล้ว สรุปก็คือกำรจะท�ำกำร
ท่องเที่ยวให้ย่ังยืนได้ ต้องท�ำร่วมกันทกุภำคส่วน  
ต้องช่วยกันท�ำ มำร่วมคุยกัน เพรำะปัญหำปัจจุบัน
ที่ท�ำไม่เสร็จ คือ ต่ำงคนต่ำงท�ำน่ันเอง



จุดยืนเข้มแข็งน�ำชุมชนสู่ควำมยั่งยืน
คุณสุรัตนำ ภูมิมำโนช 
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จำกชุมชนทีม่ปัีญหำเร่ืองกำรทิง้ขยะลงคลอง ชำวบ้ำนตดัต้นไม้ไปปลกูบ้ำน และเด็กรุ่นใหม่ละทิง้ถ่ินฐำน 
ไปอยู่ที่อื่น ท�ำให้ ‘คุณหน่อย-สุรัตนำ ภูมิมำโนช’ ประธำนชมรมชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว จังหวัดตรำด  
น�ำกำรท่องเที่ยวมำใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกกำรอนุรักษ์สิง่แวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 
น�ำไปสูก่ำรเป็นชุมชนตวัอย่ำงที่ท�ำเร่ืองกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สง่ผลให้ป่ำมคีวำมอดุมสมบูรณ์ข้ึน 
ปัญหำขยะลดน้อยลง เดก็รุ่นใหม่พูดถึงบ้ำนเกิดอย่ำงภำคภูมิใจและควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็ดขีึน้ไปด้วย



จุดยืนเข้มแข็งน�ำชุมชนสู่ควำมยั่งยืน
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ขำยควำมจริงให้กับนักท่องเที่ยว
กำรจะท�ำให้กำรท่องเที่ยวย่ังยืนได้ต้องน�ำ

วิถีชีวิต ภูมิปัญญำที่มี ในชุมชนมำน�ำเสนอเป็น
เรื่องของกำรท่องเที่ยวโดยค�ำนึงถึงสิง่แวดล้อม 
ซึง่เรำมองว่ำกำรท่องเที่ยวต้องขำยควำมเป็นจริง 
คือ ควำมเป็นจริงของวิถีชีวิต ควำมเป็นจริงของ 
ชุมชนไม่ใช ่โฆษณำขำยสิ่งที่ ไม่มี ในชุมชนเพ่ือ 
อยำกให้คนเข้ำมำท่องเที่ยวซึ่ง อพท. ได้เข้ำมำ 
ให้ควำมรู้เรื่องกำรค้นหำจุดแข็ง ค้นหำของดี ใน
ชุมชน ท�ำให้พวกเรำเข้ำใจมำกขึน้ และน�ำไปสูก่ำร 
จัดตัง้ชมรมชุมชนบ้ำนน�ำ้เช่ียวเพ่ือเป็นศนูย์กลำง
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน 
โดยเรำจะเน้นให้ทุกคนได้มีส ่วนร่วมในกำร
พัฒนำกิจกรรมท่องเที่ยว ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเอง
ถนัด และมีกำรแบ่งกลุ่มงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อ
บริหำรจัดกำรรองรับนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็น
ระบบ

กิจกรรมท่องเที่ยวสไตล์ Low Carbon
ปัจจุบันบ้ำนน�้ำเช่ียวมีกิจกรรมท่องเที่ยว 

ที่เน้นกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  
โดยจะมีกิจกรรมปลูกป่ำ กิจกรรมปั่นจักรยำน 
เพ่ือลดกำรใช้มอเตอร์ไซค์ กำรพำยเรือคำยัค 
แทนกำรใช้เรือเคร่ือง และมีกิจกรรมเรียนรู ้
กำรท�ำขนมข้ำวเกรียบยำหน้ำ ขนมพ้ืนถ่ิน 
ของเรำ กิจกรรมท�ำงอบจำกใบจำก และกิจกรรม 
ล่องเรือไปงมหอยปำกเป็ด ส่วนตอนกลำงคืน
ก็มีน่ังเรือไปดูหิ่งห้อย ซึ่งทุกกิจกรรมจะเน้นให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้ำไปมีส่วนร่วมด้วย
ตัวเองเป็นหลัก 

ต่อยอดกิจกรรมให้ยั่งยืน
วิธีกำรต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยว ทำง อพท. 

ได้เข้ำมำให้ควำมรู้เร่ืองกำรสร้ำงตัวของชุมชน
ให้เกิดคุณค่ำ โดยเรำได้น�ำภูมิปัญญำ วิถีชี วิต
ที่ เป ็นอัตลักษณ์ของชุมชนมำน�ำเสนอเป็น
กิจกรรมในกำรท่องเที่ยว เช่น มำเรียนรู้วิ ธี 
ท�ำงอบ ตั้งแต่กำรตัดใบจำก กำรเย็บ นอกจำก
จะได้ทักษะวิชำแล้ว คุณยังเป็นส่วนหน่ึงใน 
กำรสืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน หรือกำรท�ำ
กิจกรรมปลกูป่ำ คุณคือสว่นหน่ึงที่ท�ำให้ป่ำของ
เรำอุดมสมบูรณ์ข้ึน เป็นต้น เรำเน้นกำรสร้ำง
กำรมสีว่นร่วมระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับชุมชน ให้
เขำรู้สึกผูกพันกับเรำ รู้สึกได้ท�ำในสิ่งที่มีคุณค่ำ 
ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้คนในชุมชนก็อยำกเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรขับเคลื่อนเร่ืองกำรท่องเที่ยวให้
ยั่งยืนไปด้วยกันมำกขึ้นด้วย

ถ่ำยทอดวิชำให้เด็กรุ่นใหม่
ตอนน้ีมหีลำยคนคิดผิดทำงว่ำกำรท่องเที่ยว 

จะต้องเอำของไปขำยอย่ำงเดียวหรือต้องตั้งใจ 
ให้คนเข้ำมำเยอะๆ ซึ่งกำรท�ำชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวควรจะมีกำรรักษำวัฒนธรรม 
ประเพณี กิจกรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนให้คงอยู่ 
ไม่ต้องไปเปลีย่นตำมโลกหรอืกระแสต่ำงๆ แต่ให้
คนในชุมชนให้ควำมส�ำคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี
ด้ังเดิม พร้อมกับถ่ำยทอดทกุอย่ำงให้เดก็รุน่ใหม่
เพ่ือให้เขำได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่แท้จริงและรู้สกึ
รักและภูมิ ใจในถ่ินตัวเอง เพ่ือที่พวกเขำจะได้
บริหำรจัดกำรต่อจำกเรำได้ในอนำคต ซึง่ก็จะน�ำ
ไปสูก่ำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนที่แท้จริง



เดินหน้ำพัฒนำธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพื่อควำมยั่งยืน
คุณจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล 
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ด้วยควำมตั้งใจที่อยำกจะพัฒนำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในเกำะหมำกให้เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ท�ำให้ ‘คุณจักรพรรด์ิ ตะเวทีกุล’ นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวดัตรำดและกรรมกำรผูจั้ดกำร 
เกำะหมำกรีสอร์ท มุง่ศกึษำและวำงแผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำงจริงจัง เพ่ือน�ำไป
สู่กำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon อย่ำงครบวงจร ทั้งกิจกรรมท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร และที่พัก
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พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงแตกต่ำง
แนวคิดในกำรท�ำที่ พั กที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม มำจำกควำมตั้งใจที่จะพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวให้แตกต่ำงจำกที่อื่นๆ เพรำะ
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีกำรพัฒนำไป 
ในแนวทำงเดี ยวกันแทบทั้ งหมด ซึ่งเน ้น
พัฒนำในเรื่องแสงสี ควำมทันสมัย ไม่ค�ำนึงถึง 
กำรอนุรักษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ประกอบกับ
ปัจจุ บัน กระแสกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ  ์
เป็นที่นยิมมำกขึ้น ท�ำให้เกิดแรงจูงใจและอยำก
ให้มีกำรพัฒนำที่แตกต่ำง

จุดเริ่มต้นของ Low Carbon Tourism 
ในปี 2555 อพท. เห็นวำ่พ้ืนที่เกำะหมำก 

เป็นต�ำบลเลก็ๆ มปีระชำกรไม่มำก ผูป้ระกอบกำร 
สว่นใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ และมคีวำมเห็นตรงกัน 
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในช่วง
เร่ิมต้นทำง อพท. ได้จัดให้มีกำรรวมตัวกัน
ท�ำข้อตกลงหรือปฏิญญำร่วมกันในกำรยึดมั่น
รักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หลังจำกน้ัน 
อพท. ก็ได้สนับสนุนโครงกำรบริหำรจัดกำร
ขยะชุมชนแบบครบวงจร และได้เร่ิมมีกำร 
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดกำรปล่อยคำร์บอนใน
กำรท่องเที่ยว มีกำรวัดค่ำ Carbon Footprint 
จั ดท� ำแผ ่นพั บรณรงค ์กำรประหยัดน�้ ำ  
ไฟฟ ้ ำส ่ ง เส ริมกำรใช ้พลั งงำนทำงเลือก 
ท� ำ  B r a nd  Image  ของ เ กำ ะหมำก 
โดยชูประเด็นกำรลดกำรปล ่อยคำร ์บอน 
ในกิจกรรมท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร และที่พัก 
จนในปัจจุบันเกำะหมำกเร่ิมเป็นที่รู้จักในเร่ือง 
กำรท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์มำกขึ้น

จับมือร่วมกันท�ำตำมปฏิญญำเกำะ
ผูป้ระกอบกำรบนเกำะหมำกได้มกีำรรวมตวั

กันท�ำปฏิญญำหรือธรรมนูญของเกำะร่วมกันว่ำ
สิ่งใดเรำจะสนับสนุน หรือสิ่งใดเรำจะคัดค้ำน 
โดยเน้นกำรพัฒนำเชิงอนุรักษ์ร่วมกันเป็นหลัก 
เมือ่มกีำรท�ำปฏิญญำร่วมกันระหว่ำงผูป้ระกอบกำร 
ร้ำนค้ำ ส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ ท�ำให้ทุกชุมชน
ในท้องถ่ินมีกำรพัฒนำไปในแนวทำงเดียว  
เช่น กำรไม่สนับสนนุเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถยนต์
มำที่เกำะ กำรไม่สนับสนุนกิจกรรมทำงน�้ำที ่
ก่อให้เกิดมลพิษทำงเสยีง เช่น เจ๊ทสกี บำนำน่ำโบ๊ท 
กำรรณรงค์กำรใช้พลังงำนทำงเลือก มำตรกำร
ประหยัดกำรใช้น�้ำ กำรรณรงค์กำรใช้วัตถุดิบใน
พื้นที่ ในกำรประกอบอำหำร ซึ่งเกือบทุกอย่ำงมี
กำรท�ำอย่ำงเป็นรูปธรรม

มุ่งจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทำงในกำรบริหำรจั ดกำรเพ่ือน�ำ

ไปสู ่กำรเป ็นชุ มชนท ่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ ์  
สิง่ส�ำคัญ คือ กำรจัดกิจกรรมเน้นย�ำ้กำรลดกำร 
ปล่อยคำร์บอนซึ่งต้องท�ำอย่ำงต่อเน่ือง ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์ ให้ผู ้ประกอบกำร 
คนในชุมชนตื่นตัวในเร่ืองน้ีมำกข้ึนเร่ือยๆ  
มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์อย่ำง
ต่อเน่ือง ซึ่งทำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำดก็ได้
จัดวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ของจังหวดั โดยมเีป้ำหมำยจัดกำรให้เกำะหมำก 
เกำะกูดเป็น Low Carbon Destination  
ในปี 2559-2560 และเกำะช้ำงในปี 2561  
โดยจะมีกำรจัดวำงเป ้ำหมำยและตัว ช้ี วัด 
ให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
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กำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ถือเป็นกำรท่องเที่ยวมิติ ใหม่ส�ำหรับประเทศไทย ท�ำให้ต้องมี
กำรศกึษำวำงแผน พัฒนำและก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรท�ำงำน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรรับรู้อย่ำง
เป็นระบบและเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ อพท. จึงได้มอบหมำย สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (ISMED) ‘คุณธนันธน์ อภิวันทนำพร’ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจต่ำงประเทศ
และกำรตลำด ในกำรมำร่วมก�ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำภำพลกัษณ์ (Brand Image) และกำรสร้ำง
กำรรับรู้และประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวสไตล์ Low Carbon ที่เกำะหมำก จังหวัดตรำด ให้กับ 
นักท่องเที่ยวภำยใต้โมเดล Like-Love-Loyal

ชูกลยุทธ์แบรนด์แบบผสมผสำน สื่อสำรโลว์คำร์บอนสู่สำกล
คุณธนันธน์ อภิวันทนำพร
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เมือ่รู้จักแล้วจะรัก เมือ่รักแล้วจะผกูพัน
ในเข็มทิศกำรท�ำงำนของเรำนั้น เดินอยู่บน

คอนเซป็ต์ดังกล่ำวอนัดบัแรกคือ เรำต้องสร้ำงกำร
รับรู้ให้นักท่องเที่ยวรู้ว่ำ พ้ืนที่น้ีเขำมชีำวบ้ำนบน
เกำะทีห่่วงใยและเฝ้ำดแูลกำรท่องเทีย่วที่น่ีอยู่  ซึง่
เป็นกำรท่องเที่ยวที่มแีนวคิดไม่เหมอืนแหล่งอื่นๆ  
ทั่วไป  โดยเรำน�ำผลงำนกำรพัฒนำในพ้ืนที ่ต่ำงๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องจำก อพท. มำแปลงเป็นสำรทีเ่สพง่ำยๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรับรู้ ทั้งในแบบไวรัลบนโลก
ออนไลน์ หรือลงในนิตยสำร น่ีคือขัน้ตอน Like 
เมือ่เขำรู้สกึว่ำชอบแนวคิดน้ีจัง ดแูปลก ดเูป็น
มติรกับธรรมชำตแิละเกิดควำมรู้สกึอยำกไปเที่ยว  
ขัน้ตอนต่อไปก็คือนักท่องเที่ยวได้ไปท�ำกิจกรรม 
ได้ประสบกำรณ์จริงด้วยตวัเอง จำกกำรมส่ีวนร่วม
ในกำรท�ำกิจกรรมสไตล์ Low Carbon น�ำไปสู่
กำรรู้สกึ Love ซึง่ก็จะน�ำไปสูข้ั่นต่อไป คือกำร
ภักดีต่อแบรนด์ในที่สดุ หรอื Loyal น่ันเอง เมือ่
นักท่องเที่ยวรู้สกึรักในสถำนที่ พวกเขำก็จะชว่ย
สือ่สำรไปยังนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ให้หันมำเที่ยว
แบบน้ีมำกข้ึน

คิดสร้ำงสรรค์แคมเปญ
เร่ิมจำกกำรที่เรำกลบัมำตัง้โจทย์ใหญ่ในกำร

ท�ำงำนปีน้ี ว่ำ เรำจะแปลงควำมคิดกำรท่องเที่ยว
แบบเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมให้นักท่องเที่ยวเสพ
ได้ง่ำยขึน้ มคีวำมรู้สกึสนุกและมคีวำมท้ำทำย ได้
เจอภำพวิว ทวิทัศน์ทีส่วยงำม ได้ไปชิม ช้อปอำหำร
ท้องถ่ินที่เก็บสดใหม่จำกในท้องที่ และมโีอกำสได้
เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ จำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในรูปแบบ
น้ี และต้องสร้ำงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจและ
ชุมชนไปสูต่ลำดใหม่ๆ ที่กว้ำงขวำงขึน้ ทำงเรำจึง
ได้มกีำรออกแบบกิจกรรมเพ่ือกำรท่องเที่ยวแบบ 
Low Carbon ในหลำกหลำยมติ ิตัง้แต่กิจกรรม 

ล่องเรือใบในน่ำนน�ำ้หมูเ่กำะช้ำง เส้นทำงจักรยำน
เที่ยวชมควำมงดงำมตำมแหล่งท่องเที่ยว และ
ล่ำสดุปีน้ีเรำเปิด แคมเปญ Castaway@ Low 
Carbon Island พำบลอ็กเกอร์ชื่อดงัไปตดิเกำะ!  
แล้วบลอ็คเกอร์เหล่ำน้ันต้องท�ำภำรกิจต่ำงๆ ใน
แต่ละวนั เช่น ออกตำมหำเมนูอำหำรอร่อยท้องถ่ิน 
หรือออกเดนิป่ำ ด�ำน�ำ้ดปูลำนกแก้ว สำหร่ำยทะเล 
ศกึษำธรรมชำตริอบๆ เกำะหมำก โดยบลอ็กเกอร์
ช่ือดังเหล่ำน้ีก็เปรียบเสมอืน ผูเ้ล่ำเร่ืองและสะท้อน
ถึงเน้ือหำที่เรำผกูโยงกิจกรรมท่องเที่ยว ปรัชญำ
กำรดูแลสิง่แวดล้อมและกำรเทีย่วอย่ำงรับผิดชอบ 
มติรภำพที่พบบนเกำะ ซึง่น�ำไปสูก่ำรสร้ำงควำม
รู้สกึร่วมที่จะช่วยปกป้องและดูแลเกำะแห่งน้ี

หัวใจหลักในกำรสื่อสำร 
แนวทำงกลยุทธ์หรือวิธีที่ ใช้ในกำรสื่อสำร 

ถือเป็นหัวใจหลกัของเรำ อย่ำแคมเปญ Cast-
away @ Low Carbon Island พำบลอ็กเกอร์ 
ช่ื อดังไปติดเกำะ! เรำปล่อยข ่ำวและแพร่
กิจกรรมที่ท�ำทั้ งออนไลน์และออฟไลน์ ใช ้
ชอ่งทำงโซเซยีลมีเดีย และพัฒนำแอปพลเิคชัน 
บนมอืถือเพ่ือให้แฟนๆ บล็อคเกอร์ติดตำม
กิจกรรมได้แบบ Real time นอกจำกน้ีเรำก็ได้
พันธมติรที่ร่วมกับเรำทกุคร้ัง อย่ำงชอ่งรำยกำร
ท่องเที่ยว Travel Channel ที่ชว่ยร่วมทริปน้ี 
เก็บภำพและเร่ืองรำวมำเล่ำต่อในชอ่งรำยกำรทีวี 
และได้พันธมติร  GoPro Thailand กล้องเลก็
ที่เป็นที่ฮิตในปัจจุบันมำร่วมขบวนติดเกำะ ซึ่ง
ทั้งหมดน้ีเป็นกลยุทธ์ที่จะสือ่สำรภำพลกัษณ์ หรือ
รูปแบบกำรท่องเที่ยวลักษณะน้ี ซึ่งจะสำมำรถ
สร้ำงพลังดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ และ
สร้ำงควำมรู้สึกตระหนักในกำรท่องเที่ยวอย่ำง
รับผิดชอบได้

ชูกลยุทธ์แบรนด์แบบผสมผสำน สื่อสำรโลว์คำร์บอนสู่สำกล
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แชร์ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวแบบ  
Low Carbon จำกนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว

สุกัลยำ วิมำนทอง

ภำรวี  ชื่นใจ

ภัคจิรำ นนทะโคตร

ณัฐธิดำ มันตำวิจักษณ์

“ป่ันจักรยำนเที่ยวเชียงคำนค่ะ นอกจำกไม่มมีลพิษแล้ว
ยังเป็นกำรออกก�ำลงักำยไปในตัวด้วย”

“เที่ยวเกำะช้ำงด้วยวิธีกำรเดินในเกำะช่วยลด 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์จำกกำรเชำ่ 

มอเตอร์ไซต์ขับในเกำะ”

“ปั่นจักรยำน 3 ที่นั่ง เก็บขยะรอบหำดพัทยำ  
กับเพื่อน ไปเที่ยวได้ควำมสนกุ แถมยังช่วยอนรุักษ์

แหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ให้น่ำอยู่”

“ปั่นจักรยำนทัวร์รอบเกำะล้ำนแทนกำร 
ใช้มอเตอร์ไซค์ นอกจำกจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว  

ยังได้ออกก�ำลังกำยด้วย”
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ชนนิำถ เส้งโสต

บงกช อินทร์พรหม

นฤมล ใจเผื่อแผ่

ธีรชำติ ชัยประเสริฐ

ศุภัชญำ แสงสุวรรณโต

รำชกำร  งำมพร้อมทรัพย์

“เที่ยวกำญจนบุรีด้วยรถจักรยำนและกำรเดนิเท้ำ  
ได้สัมผัสกับธรรมชำติแบบเต็มๆ และได้

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ”

“เที่ยวแก่งกระจำน พำยเรือ ล่องแก่ง ชมธรรมชำติ 
และยังได้ออกก�ำลังกำยไปในตัว”

“เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลำน เห็นน�้ำในเขื่อนสีเขียวฟ้ำ 
ตัดกับภูเขำ ได้สูดอำกำศบริสุทธิ์เต็มปอดโดยไม่หวั่น

เรื่องมลพิษ”

“ไปเที่ยวเกำะช้ำงและเกำะกูดมำครับ ประทับใจกับ
ที่พักที่มีแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกๆ”

“ปั่นจักรยำนเที่ยวที่คุ้งบำงกะเจ้ำตอนเช้ำ ท่ำมกลำง
ธรรมชำติเขียว รับอำกำศบริสุทธิ์”

“กิจกรรมที่ประทับใจบนเกำะกูด คือ กำรพำยเรือ
คำยัครอบๆ เกำะ ชมทัศนยีภำพอันสวยงำมของ 

ท้องทะเล”
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ขอบคุณข ้อมู ล

หน้ำ 6-20
แผนแม ่ บ ท แ ล ะ แผนป ฏิ บั ติ ก ำ ร พั ฒนำ

พ้ืนที่ พิเศษหมู ่เกำะช้ำงและพ้ืนที่ เชื่ อมโยงเพ่ือกำร 
ท ่องเที่ ยวอย ่ ำง ย่ัง ยืน รำยงำนฉบับสมบูรณ ์ , 
องค ์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่ พิ เศษ เพ่ือกำร 
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

โครงกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของทรัพยำกร 
ชีวภำพทำงทะเลบริเวณหมู่เกำะหมำกและหมู่เกำะรัง 
จังหวดัตรำด ปีงบประมำณ 2555, มหำวิทยำลยับรูพำ

โครงกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ ์พืช 
พันธุ์สัตว์บนเกำะกูด จังหวัดตรำด ปีงบประมำณ 
2555, สถำบันวิ จั ยและพัฒนำ, มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณ ี
ร่วมกับองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือ 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) เพ่ือกำร 
รวบรวมพืชสมุนไพรที่ส�ำคัญ และหำยำกบนเกำะช้ำง 
ปีงบประมำณ 2555

กำรศึกษำข้อมูลฐำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
หรือ ร่องรอยคำร์บอน ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
หมู ่เกำะช้ำง โดยโครงกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศ 
ในภำคกำรท ่องเที่ ยว โดยองค ์กรควำมร ่วมมือ 
ระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) และองค์กำร 
บริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

กำร วั ด ร ่ อ ง ร อยกำร ใช ้ คำ ร ์ บ อน ใน พ้ื นที ่
พิเศษหมู่เกำะช้ำงและพ้ืนที่เช่ือมโยง กำรจัดเก็บข้อมูล 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยคณำจำรย์จำกคณะบริหำร 
รัฐกิจมหำวิทยำลัย และกำรวิ เครำะห์ข ้อมูลโดย 
บริษทั Adelphi Consultant จำกประเทศเยอรมนั

มติคณะรัฐมนตรี, วันที่  25 ต.ค. 2554.
www.cabinet.soc.go.th/soc/program 2-3.jsp?
top-serl=99228985.

หน้ำ 41-65
 กรณศีกึษำ Low Carbon Tourism ณ The Lake 
District, UK จำกรำยงำนกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยว ณ มณฑลคัมเบรีย ประเทศอังกฤษ. 
, อพท. (2558)
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 กรณีศึกษำ El Nido Resort. ประเทศฟิลิปปินส์.
จำกรำยงำนกำรศกึษำดูงำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ณ 
หมูเ่กำะปำลำวนั ประเทศสำธำรณรัฐฟิลปิปินส์. , อพท. 
(2559)

พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ อดีตผู้จัดกำร 
อพท. 1 หมู่เกำะช้ำง จังหวัดตรำด

คุณสุรัตนำ ภูมิมำโนช ผู ้น�ำชุมชนบ้ำนน�้ำเช่ียว 
จังหวัดตรำด

คุณจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล นำยกสมำคมธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดตรำดและกรรมกำรผู ้จัดกำรเกำะ
หมำกรีสอร์ท

คุณธนันธน์ อภิวันทนำพร ผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
พัฒนำธุรกิจต่ำงประเทศและกำรตลำด สถำบันพัฒนำ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อ (ISMED)

บทควำมจำกกำรประกวดกิจกรรมท่องเที่ยว
อย ่ำงไรไม ่รบกวนสิ่ งแวดล ้อมและช ่ วยลดกำร 
ปล่อยคำร ์บอน โดยคุณจุฑำมำศ ทองคง และ 
คุณเกษิณี กิ่งนอก

www.lowcarbondestination.com

ขอบคุณรูปภำพ

หน้ำ  47-65
องค์กรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือกำร 

ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ อดีตผู้จัดกำร 

อพท. 1 หมู่เกำะช้ำง จังหวัดตรำด
คุณสุรัตนำ ภูมิมำโนช ผู ้น�ำชุมชนบ้ำนน�้ำเช่ียว 

จังหวัดตรำด
คุณจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล นำยกสมำคมธุรกิจกำร

ท่องเที่ยวจังหวัดตรำดและกรรมกำรผู ้จัดกำรเกำะ
หมำกรีสอร์ท

คุณธนันธน์ อภิวันทนำพร ผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
พัฒนำธุรกิจต่ำงประเทศและกำรตลำด สถำบันพัฒนำ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ISMED)

www.facebook.com/lcd.chang.mak.kood/
รูปภำพจำกกำรประกวดกิจกรรมท่องเที่ ยว

อย ่ำงไรไม ่รบกวนสิ่ งแวดล ้อมและช ่ วยลดกำร 
ปล่อยคำร์บอน โดยคุณกรนชิำ มันตำวิจักษณ์
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