


	 สถานการณ์์การระบาดของ	 COVID-19	 ทำำาให้้อุตสาห้กรรมการท่ำองเทำ�่ยวและ 
การบริการได้รับผลกระทำบอย่างห้นัก			แม้ว่าการท่ำองเทำ�่ยวอาจจะซบเซาลง	ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
กลับฟ้ื้�นฟืู้ข้�นเร่�อย	 ๆ	 นั�นอาจเป็็นสัญญาณ์อันด่	 ทำ�่ทำำาให้้คนส่วนให้ญ่เริ�มหั้นกลับมาดูแลเอาใจใส่ 
สิ�งแวดล้อมรอบตัว	 รวมถ้งวางแผนรักษาทำรัพยากรทำางธรรมชาติเพ่�อสร้างโอกาสการทำ่องเทำ�่ยว
ให้ม่	ๆ	ในอนาคต

	 แนวโน้มการดูแลสิ�งแวดล้อมและทำรัพยากรทำางธรรมชาติได้รับความสนใจมากข้�น
เร่�อย	 ๆ	 ส่งผลให้้	 “การทำ่องเทำ�่ยวส่เข่ยว”	 ม่บทำบาทำสำาคัญเพ่�อแก้ไขป็ัญห้าสิ�งแวดล้อม	ห้น้�งใน 
รปู็แบบของการทำ่องเทำ�่ยวสเ่ข่ยว	ค่อ	การทำ่องเทำ�่ยวคาร์บอนตำ�า	(Low	Carbon	Tourism)	กิจกรรม 
ทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ลดการป็ล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ�งแวดล้อมน้อยทำ�่สุด	 นำาไป็สู่การทำ่องเทำ�่ยว 
ทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธเิป็็นศนูย์	(Carbon	Neutral	Tourism)	กล่าวคอ่	ไม่มก่ารป็ล่อยก๊าซเรอ่นกระจก 
สู่ชั�นบรรยากาศเพิ�มข้�นจากการทำ่องเทำ�่ยว	 เพ่�อสร้างสมดลุให้้โลกและป็้องกันผลกระทำบ	จากวิกฤต
สภาพภมูิอากาศ

	 “คู่ม่อแนวทำางการออกแบบและพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์”	
คอ่กระบวนการและองค์ความรูท้ำ�่จะเป็ล�่ยนภาพอตุสาห้กรรมการท่ำองเทำ�่ยวไทำยให้้เป็็นการท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ม่
ความรับผิดชอบ	 เตร่ยมความพร้อมให้้กับชุมชนและธุรกิจทำ่องเทำ�่ยวสู่การทำ่องเทำ�่ยววิถ่ให้ม่	 ใส่ใจ 
สิ�งแวดล้อม	พร้อมสร้างจดุเด่นและข้อได้เป็ร่ยบในตลาดทำ่องเทำ�่ยวโลก

	 การทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์	 จะทำำาให้้อุตสาห้กรรมการทำ่องเทำ�่ยว 
ทำั�งภาคธุรกิจและป็ระชาชนได้กลับมาคร้กคร่�นอ่กครั�ง	 ขณ์ะเด่ยวกันก็ช่วยฟ้ื้�นฟืู้ทำรัพยากร 
ทำางธรรมชาติให้้อุดมสมบูรณ์์อ่กครั�ง	เพ่�อเตร่ยมความพร้อมและสร้างเป็้าห้มายในการพัฒนา
การทำ่องเทำ�่ยวสู่ความยั�งย่นในอนาคต

                                กองวางแผนลงทำนุอตุสาห้กรรมทำ่องเทำ�่ยว
																																									ฝ่ายส่งเสริมการลงทำนุอตุสาห้กรรมทำ่องเทำ�่ยว
																																									การทำ่องเทำ�่ยวแห้่งป็ระเทำศไทำย	(ทำทำทำ.)

บทำนำาบทำนำา



เร่�อง						เร่�อง						 ห้น้าห้น้า
ส่วนทำ�่	1	การทำ่องเทำ�่ยวคาร์บอนตำ�า			ส่วนทำ�่	1	การทำ่องเทำ�่ยวคาร์บอนตำ�า			                                                                                                                   

โลกร้อนข้�นเพราะท่ำองเทำ�่ยวจริงห้ร่อไม่								 			6

คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ค่ออะไร 7

ป็ระโยชน์ของการคำานวณ์คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ 8

ป็ระเภทำของการคำานวณ์คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ 9

วัดค่าคาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์จากอะไร 10

การท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์ 11

ป็ระโยชน์ของการท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์ 12

นักทำ่องเทำ�่ยวกลุ่มคณุ์ภาพ								 		13

คาร์บอนเครดิตค่ออะไร 14

ส่วนทำ�่	2	แนวทำางในการออกแบบและพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์		ส่วนทำ�่	2	แนวทำางในการออกแบบและพัฒนาธรุกิจท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์		
แนวทำาง	LOW	CARBON	สู่การพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศนูย์		 		17

กระบวนการพัฒนาเส้นทำางทำ่องเทำ�่ยวเป็็นมิตรกับโลก 18

ส่วนทำ�่	3	ถอดบทำเรย่นการพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์	ส่วนทำ�่	3	ถอดบทำเรย่นการพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์	
ชมุชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์ต้นแบบธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์		 		28

ถอดบทำเรย่นผ่านกระบวนการพัฒนาชมุชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์ 29

ส่วนทำ�่	4	ส่วนทำ�่	4	แบบป็ระเมินศกัยภาพความพร้อมเพ่�อการพฒันาเป็็นธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธเิป็็นศนูย์แบบป็ระเมินศกัยภาพความพร้อมเพ่�อการพฒันาเป็็นธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธเิป็็นศนูย์                                                
ป็ระเมินศักยภาพความพร้อม			 			46

พัฒนาธรุกิจท่ำองเทำ�่ยวตามแนวทำาง	LOW	CARBON 52

ส่วนทำ�่	5	แห้ล่งอ้างอิงข้อมลู	ส่วนทำ�่	5	แห้ล่งอ้างอิงข้อมลู	    53

สารบัญ	สารบัญ	



WW

BB
AA RR
OO

OO
CC

NN

LL



ฦ

ส่วนทำ่�	1ส่วนทำ่�	1
การทำ่องเทำ่�ยวคาร์บอนต�ำาการทำ่องเทำ่�ยวคาร์บอนต�ำา



ฦ

เม่�อพูดถ้งภาวะโลกร้อน	 ในความคิด
ของใครห้ลาย	 ๆ	 คนคงไม่พ้นภาพของโรงงาน
อุตสาห้กรรมขนาดให้ญ่กับป็ล่องควันทำ�่ป็ล่อย
มวลควันพิษจำานวนมาก	ห้ร่ออาจจะเป็็นภาพ
ของรถยนต ์ในทำุก	ๆ	เช ้าเย็นทำ�่ป็ล ่อยควันดำา
ไม ่ เว ้นวัน	 แต ่แทำ ้จ ริงแล ้วโลกร ้อนนั�นเกิดจาก	
“คนทำุกคน”	 เพราะทำุกกิจกรรมในช่วิตป็ระจำาวัน
ของมนุษย ์ล ้ วนสร ้ า ง 	 “ก ๊ าซเร่อนกระจก” 
(Greenhouse	gas)	แม ้กระทัำ�งการห้ายใจ
ก็สามารถสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้ว	ซ้�ง
ทำุก	ๆ	กิจกรรมส่งผลให้้เกิดก ๊าซเร่อนกระจก
ทำ�่ทำำาให้้พ่�นผิวโลกม่อุณ์ห้ภูมิสูงข้�น	เร่ยกให้้เข้าใจ
ง่าย	ๆ 	ว่า	การป็ล่อยก๊าซคาร์บอน	(Carbon	Emission)

โลกร้อนข้�นเพราะโลกร้อนข้�นเพราะ
ทำ่องเทำ่�ยวจริงห้ร่อไม่	?	ทำ่องเทำ่�ยวจริงห้ร่อไม่	?	

COCO22

25%	Electricity	&	Heat

ทำ�่มา	:	
UN	IPCC	Fifth	Assessment	Report	(2014);
UN	FAO	Food	Wastage	Footprint	(2013)
Percent	Of	Global	Greenhouse	Gas	Emissions

20.4%	Agriculture	&	Land

17.9%	Industry

14%	Transportation

9.6%	Other	Energy

6.4%	Buildings

6.7%	Food	Waste

ใ นภาคอุ ตส าห้ก ร รมทำ ่ อ ง เทำ�่ ย ว	
กิจกรรมทำ�่เกิดข้�นในระห้ว่างการทำ่องเทำ�่ยว	ตั�งแต่
การเดนิทำางไป็ยังสถานทำ�่ท่ำองเทำ�่ยว	การทำำากจิกรรม
ร่วมกับชมุชน	การทำำาอาห้ารห้รอ่เปิ็ดเคร�่องใช้ไฟื้ฟ้ื้า
ในทำ�่พัก	ฯลฯ	ล้วนสร้าง	คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์	ห้ร่อ
ร่องรอยของก๊าซคาร์บอนทำ�่เกิดข้�นจากกิจกรรม
ต่าง	ๆ		ก๊าซเห้ล่านั�นจะกักเก็บความร้อนของโลก
ไม่ให้้สามารถระบายออกไป็ได้	เป็ร่ยบเสม่อน
การคลมุถงุพลาสตกิให้้โลก	จนเกดิเป็็นฝ้าและอณุ์ห้ภมูิ
ภายในร้อนอย่างรวดเร็ว	นำาไป็สูภ่าวะโลกร้อน	ห้ร่อ	
Global	Warming	

Carbon	Footprint	of	Global	Tourism
Sustainable Travel International

49%	49%	
Transport

12%12%
	Goods

10%10%
	Food	&	Beverage

8%8%
	Agriculture

8%	8%	
Services

6%	6%	
Lodging

6%	6%	
Construction	&	Mining

1%	1%	
Other
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COCO22
คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์ค่ออะไร	?	คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์ค่ออะไร	?	

COCO22

COCO22?? ??
??

	คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์	 (Carbon	 footprint)	ค่อ	 การวัดป็ริมาณ์ของก๊าซเร่อนกระจกทำ�่ป็ล่อย
จากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาห้กรรม	การเกษตรและป็ศุสัตว์	การขนส่ง	การทำ่องเทำ�่ยวและบริการ
และกจิวตัรป็ระจำาวนัของมนษุย์	ดงันั�น	คาร์บอนฟื้ตุพริ�นท์ำ	คอ่ผลกระทำบทำ�่สามารถตรวจสอบได้ว่าในปั็จจบุนั	
มนุษย์ทำำาลายโลกไป็มากแค่ไห้น	โดยการคำานวณ์ป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนจากกิจกรรม	ซ้�งถ้าผล
ของการคำานวณ์ยิ�งมป่็ริมาณ์คาร์บอนฟื้ตุพริ�นท์ำมากเท่ำาไห้ร่	กเ็ท่ำากบัว่ามนษุย์ยิ�งป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจกสู่
ชั�นบรรยากาศมากข้�นเทำ่านั�น	และส่งผลให้้เกิดภาวะโลกร้อนทำวค่วามรนุแรงข้�น

คาร ์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ ์ 	 ค่อผลจากการคำานวณ์ของก ๊าซเร่อนกระจก	7	ชนิด	ได ้แก ่
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ก๊าซม่เทำน	 ก๊าซไนตรัสออกไซด์	 กลุ่มก๊าซไฮโดรฟื้ลูออไรคาร์บอน	 
กลุ่มก๊าซเป็อร์ฟื้ลูออโรคาร์บอน	 	 ก๊าซซัลเฟื้อร์เฮกซะฟื้ลูออไรด์	 	และก๊าซไนโตรเจนไตรฟื้ลูออไรด์	ซ้�งก๊าซ 
เห้ล่าน�่ทำำาให้้เกิดสภาวะเร่อนกระจก	 (Greenhouse	Effect)	 ซ้�งเม่�อนำาไป็คำานวณ์ห้าป็ริมาณ์คาร์บอน 
ทำ�่ถูกป็ล่อยออกมา	 จำาเป็็นต้องแป็ลงทุำกก๊าซเป็็นห้น่วยเด่ยวกันค่อ	 “กิโลคาร์บอนเทำ่ยบเทำ่า”	 
ห้ร่อ	kgCo2eq
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มก่ารวางแผนเชิงนโยบายพัฒนา
ป็ระเทำศให้้ยั�งย่นมากยิ�งข้�น

สร้างจดุเด่นห้ลากห้ลายใน
อตุสาห้กรรม	เพ่�อสร้าง
ความได้เป็รย่บทำางการแข่งขัน

ส่งเสริมให้้ป็ระเทำศมท่ำรัพยากร
ทำางธรรมชาติทำ�่อดุมสมบรูณ์์

ป็ระโยชน์ต่อป็ระเทำศป็ระโยชน์ต่อป็ระเทำศ

เพ่�อแสดงเจตนารมณ์์
ความรับผดิชอบต่อสงัคม	
สร้างจติสำานก้ด้านการอนรุักษ์

ส่งเสริมให้้องค์กรใช้เทำคโนโลย่
ห้ร่อป็รับวิธก่ารดำาเนินงานเพ่�อ
ลดการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก

ป็ระโยชน์ต่อองค์กรป็ระโยชน์ต่อองค์กร

ป็ระโยชน์ต่อบคุคลป็ระโยชน์ต่อบคุคล
เกิดความตระห้นักรู้และทำราบถ้ง
ผลกระทำบต่อโลก	นำาไป็สู่
การป็รับเป็ล�่ยนพฤติกรรม

สร้างจิตสำาน้กการอนุรักษ์และให้้
ความสนใจป็ระเด็นสิ�งแวดล้อม
มากข้�น

การคำานวณ์คาร์บอนฟุื้ตพริ�นทำ์	นอกจากจะทำำาให้้ทำราบป็ริมาณ์การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก
สู ่ชั�นบรรยากาศโลกแล้ว	ยังทำำาให้้เกิดความตระห้นักรู ้ถ้งผลกระทำบต่อสิ�งแวดล้อม	และสร้าง
ความร่วมม่อในการแก้ป็ัญห้าอย่างม่ส่วนร่วมของทำุกภาคส่วน	 รวมถ้งสร้างป็ระโยชน์ทำั�งต่อบุคคล	
องค์กรและป็ระเทำศ	ดังน่�

ป็ระโยชน์ของการคำานวณ์คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์ป็ระโยชน์ของการคำานวณ์คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์
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คำานวณ์การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจกจาก
กิจกรรมในชว่ิตป็ระจำาวัน

-	การใช้ไฟื้ฟื้้าในทำ�่อยู่อาศัย
-	การเดินทำางไป็ทำำางานและการทำ่องเทำ�่ยว
-	การรับป็ระทำานอาห้ารและเคร่�องด่�ม

-	การใช้ไฟื้ฟ้ื้าในองค์กร
-	การดำาเนนิงานห้ร่อกจิกรรมขององค์กร
-	การใช้วสัดอุปุ็กรณ์์ขององค์กร
-	การเผาไห้ม้ของเช่�อเพลงิห้ร่อยานพาห้นะ
-	การจดัการของเสย่	

คำานวณ์การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจกจาก
การดำาเนินกิจการ

คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ขององค์กรคาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ของบคุคล

คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ของผลิตภัณ์ฑ์

ป็ระเภทำของการคำานวณ์คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์ป็ระเภทำของการคำานวณ์คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์
ตามทำ�่องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจกกำาห้นด	สามารถจำาแนกได้	3	ป็ระเภทำ	ได้แก่

2211

33
การคำานวณ์ก๊าซเร่อนกระจกทำ�่เก็บข้อมลูตลอด
วัฏจักรของกระบวนการผลิตภัณ์ฑ์
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ในกระบวนการการคำานวณ์ห้าคาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์จากกิจกรรม	 จำาเป็็นต้องเก็บข้อมูลกิจกรรม	
(Activity	Data)	ทำ�่มาจาก	 3	 ขอบเขตข้อมูล	 ค่อทำางตรง	ทำางอ้อม	 และทำางอ้อมอ่�น	 ๆ	 ก่อนทำ�่จะถูกนำา
ไป็คำานวณ์กับค่าสัมป็ระสิทำธ์ิการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก	 (Emission	 Factor	 :	 EF)	 	 เพ่�อให้้รู้ว่าป็ล่อย 
คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์ให้้โลกมากแค่ไห้น

วัดค่าคาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์จากอะไรวัดค่าคาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์จากอะไร

			ขอบเขตทำ�่	1
การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก
ทำางตรง	เช่น	การเผาไห้ม้
นำ�ามนัเช่�อเพลงิของยานพาห้นะ	
การเผาไห้ม้เช่�อเพลิงจาก
การป็รงุอาห้าร		

				ขอบเขตทำ�่	3
การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก
ทำางอ้อมอ่�น	ๆ 	เช่น	การป็ล่อย	
ก๊าซเรอ่นกระจกจากผลิตภณั์ฑ์
ตั�งแต่กระบวนการผลติ-ขนส่ง-
ย่อยสลายผลติภณั์ฑ์ 

		ขอบเขตทำ�่	2
การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก
ทำางอ้อม	เช่น	การใช้
พลังงานไฟื้ฟื้้า	นำ�าป็ระป็า
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	 อุตสาห้กรรมการทำ่องเทำ�่ยวม่ส่วนสำาคัญทำ�่ทำำาให้้เกิดก๊าซเร่อนกระจกไม่ว่าทำางตรงห้ร่อทำางอ้อม	
ซ้�งในแต่ละป็ี	 ป็ริมาณ์ก๊าซเร่อนกระจกจากอุตสาห้กรรมทำ่องเทำ�่ยวสร้างผลกระทำบต่อโลกอย่างมาก	ทำางออก
ของปั็ญห้า	ค่อ	ส่งเสริมการท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์	ห้รอ่	Carbon	Neutral	Tourism	กล่าวคอ่
	 เป็็นการลดการป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจกจากกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยว	 เพ่�อไม่ให้้เกดิผลกระทำบต่อโลกห้ร่อเกดิผลกระทำบ
น้อยทำ�่สดุ

CARBON	CREDITCARBON	CREDIT

0000000000...

CarbonCarbon
NeutralNeutral
TourismTourism

การทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์การทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์
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มส่่วนบรรเทำา
ก๊าซเร่อนกระจกใน
ชั�นบรรยากาศ

กระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่ำองเทำ�่ยวและ

สร้างภาพลักษณ์์ทำ�่ดต่่อป็ระเทำศ

สร้างการรับรู้และ
ตระห้นักถ้งผลกระทำบ
ต่อส�ิงแวดล้อม

เพิ�มมลูค่าและ
ความน่าสนใจให้้กับ
สนิค้าและบริการ
ด้านการท่ำองเทำ�่ยว

ได้เจอนกัท่ำองเทำ�่ยว
กลุม่คณุ์ภาพทำ�่เป็็นมติรกบั

สิ�งแวดล้อม	

ป็ระโยชน์ของการทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์ป็ระโยชน์ของการทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์
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22
33

66
สร้างโอกาสและการต่อยอด
ให้้กับผู้ป็ระกอบการและชมุชน

55
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“Workcation-รกัษ์โลก-ช่วยชมุชน”	โดย	
Booking.com	จากผลสำารวจนักทำ ่องเทำ�่ยว
กลุ่มคุณ์ภาพกว่า	 28	 ป็ระเทำศพบว่า	 67%	ของ 
นักทำ่องเทำ�่ยวในกลุ่มป็ระเทำศและภูมิภาคดังกล่าว
คำ าน้ ง ถ้ งการ เดินทำางทำ�่ลดผลกระทำบเชิ งลบ
ต่อสิ�งแวดล้อม	 และ	 84%	นักทำ่องเทำ�่ยวชาวไทำย
ต้องการเลอ่กการเดนิทำางทำ�่สร้างป็ระโยชน์มส่่วนร่วม	
ฟื้้�นฟืู้ทำ้องถิ�น	 นับเป็็นตัวเลขทำ�่สูงทำ�่สุดในบรรดา 
นักทำ่องเทำ�่ยวทำั�วโลก

28	ป็ระเทำศแรกทำ�่มจ่ำานวณ์นักท่ำองเทำ�่ยวคณุ์ภาพมากทำ�่สดุ 
ได ้แก ่ 	 สห้รัฐอเมริกา	 จ่น	 ญ�่ป็ุ ่น	 เยอรมน่ 	 อินเด่ย	 
สห้ราชอาณ์าจักร	ฝรั�งเศส	อิตาล	่บราซิล	แคนาดา	รัสเซย่	
เกาห้ล่ใต้	 สเป็น	 ออสเตรเล่ย	 เม็กซิโก	 เนเธอร์แลนด	์
ไต้ห้วัน	 ไทำย	 สว่เดน	 อาร์เจนตินา	 อิสราเอล	 ฮ่องกง	
สิงคโป็ร์	 เดนมาร์ก	 โคลอมเบ่ย	 เว่ยดนาม	 นิวซ่แลนด์	
และ	โครเอเชย่

Source	:			https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/2053387

นักทำ่องเทำ่�ยวกลุ่มคุณ์ภาพนักทำ่องเทำ่�ยวกลุ่มคุณ์ภาพ

เทำรนด์ทำ่องเทำ่�ยวคุณ์ภาพ	เทำรนด์ทำ่องเทำ่�ยวคุณ์ภาพ	
และสถิตินักทำ่องเทำ่�ยวรักษ์โลกและสถิตินักทำ่องเทำ่�ยวรักษ์โลก

นกัท่ำองเทำ�่ยวกลุม่คณุ์ภาพ	เป็็นกลุม่นกัท่ำองเทำ�่ยวทำ�่มค่วามเข้าใจและสนใจการท่ำองเทำ�่ยวทำ�่รบัผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม	และยอมจ่ายเพ่�อให้้ได้ป็ระสบการณ์์และคุณ์ค่าทำ�่ไม่สร้างผลกระทำบทำางลบต่อ
แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว	ชมุชน	และสิ�งแวดล้อม	รวมถ้งมค่วามสนใจทำ�่จะเล่อกซ่�อสินค้าทำ�่เป็็นมิตรต่อโลก	ซ้�งห้ากเรา
ทำำาความเข้าใจพฤติกรรมของพวกเขาก็จะสามารถด้งดดูคนเห้ล่านั�นมาทำ่องเทำ�่ยวกับเราได้

33.7%33.7% 67.3%67.3%
ชาย

ข้อมลูวิจัยการตลาดโลกสวย	Voice	of	Green:	เพ่�อโลก	เพ่�อเรา	จากกลุ่มผู้บริโภคจำานวน	1,252	คน	
จากวิทำยาลัยการจัดการ	มห้าวทิำยาลัยมหิ้ดล	(CMMU),	10/01/2020

ห้ญิง

BabyBaby
BoomersBoomers

(55-73	ป็ี)
15.3%

(39-54	ป็ี)
16.7%

GenGen
YY

GenGen
XX

GenGen
ZZ

(23-38	ป็ี)
60.9%

(ตำ�ากว่า	23	ป็ี)
5.0%

สถิติผู้บริโภคคุณ์ภาพทำ่�เล่อกซ่�อสินค้าทำ่�เป็็นมิตรต่อโลก
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67%67%
ทำั�วโลกทำั�วโลก

84%84%
ป็ระเทำศไทำยป็ระเทำศไทำย



แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	มปีริมาณสงูขึ้นทกุปี	เป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและโลก	เพือ่จ�ากัดปริมาณคาร์บอนจึงเกิดข้อตกลงร่วมกันของ
ทกุประเทศทัว่โลกในพธิสีารเกยีวโต	ปี	ค.ศ.	2007	ภายใต้อนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 (United	 Nations	 Framework	 Convention	 on	 Cl imate	 Change:	
UNFCCC)	โดยในข้อตกลงได้ก�าหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตนเอง	ซึง่หาก
ประเทศใดสามารถลดหรือปล่อยได้น้อยกว่าที่ก�าหนดจะได้รับ	คาร์บอนเครดิต	

คาร์บอนเครดิต	 (Carbon	 Credit)	 คือ	 สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
สู่ช้ันบรรยากาศโลก	 อันเนื่องมาจากบุคคลหรือองค์กรได้ด�าเนินงานหรือโครงการที่มีเป้าหมายเพ่ือลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตในการหันมาเน้นพลังงานสีเขียวหรือ 
พลังงานสะอาดมากข้ึน	 โดยบุคคลหรือองค์กรน้ันจะได้รับคาร์บอนเครดิตที่สามารถท�าการซ้ือ	 -	 ขาย	 
เครดิตในการปล่อยก๊าซคาร์บอนกับองค์กรที่มค่ีาการปล่อยก๊าซคาร์บอนเกินมาตรฐาน	เพ่ือน�าไปชดเชยให้
ค่าการปลอ่ยใหส้มดลุกับเครดติที่ม	ีและน�าไปสู่การเปน็	Net	Zero	หรือ	มค่ีาการปลอ่ยคารบ์อนสทุธเิปน็ศนูย	์

ในปัจจุบันผูป้ระกอบการสามารถซ้ือคาร์บอนเครดิตผ่านตลาดคาร์บอนที่เปิดโอกาสให้้บคุคลหรือ
องค์กรที่สนใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีสิทธ์ิถือครองคาร์บอนเครดิตได้แล้ว

CARBON	CREDITCARBON	CREDIT

0000000000...

คาร์บอนเครดิตคืออะไร	?	
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ส่วนทำ่�	2ส่วนทำ่�	2
แนวทำางในการออกแบบแนวทำางในการออกแบบ
และพัฒนาธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวและพัฒนาธุรกิจทำ่องเทำ่�ยว
ทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์ทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์





WW
Approach
คำานวณ์ห้าป็ริมาณ์
การป็ล่อยคาร์บอนตาม
ห้ลักการและขอบเขตสากล

Reduce
ลดการป็ล่อยคาร์บอน
ห้ ร่ อลด ใ ช้พ ลั ง ง า น 
ในกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยว

BB
AA RR
OO

OO
CC

NN

Collect	Data
เก็บข้อมูลกิจกรรมและ
ปั็จจัยในการคำานวณ์ 
ห้ า ป็ ริมาณ์คา ร์บอน 
ฟุื้ตพริ�นท์ำ

Location
กำาห้นดสถานทำ�่
เพ่�อพัฒนาเส้นทำาง
ทำ่องเทำ�่ยว

Objective
ตั�งเป็้าห้มาย
เพ่�อป็รบัเป็ล�่ยนกจิกรรม
ลดการป็ล่อยคาร์บอน

What	 is	Carbon	
Footprint
ทำำาความรูจ้กัและเข้าใจ
เร่�องคาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์

Balance
สร้างความสมดุลของ
การป็ล่อยคาร์บอน

Offset
ชดเชยคาร์บอนส่วนเกนิ
จากกจิกรรมท่ำองเทำ�่ยว	
ทำ�่ไม่สามารถลดได้

Neutrality
สร้างคณุ์ค่าให้้กับ
การทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อย
คาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์

LL
LOW	CARBON	เป็็นแนวทำางสำาคัญทำ�่จะช่วยพัฒนาการทำ่องเทำ�่ยวป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์	

ซ้�งจะช่วยต่อยอดโอกาส	 และเพิ�มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการทำ่องเทำ�่ยวให้้เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 
มากข้�น	ม่ห้ลักการง่าย	ๆ	ดังน�่

แนวทำาง	LOW	CARBON		สู่การพัฒนาธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวทำ่�แนวทำาง	LOW	CARBON		สู่การพัฒนาธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวทำ่�
ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์
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กระบวนการพัฒนาเส้นทำางทำ่องเทำ่�ยวทำ่�เป็็นมิตรกับโลกกระบวนการพัฒนาเส้นทำางทำ่องเทำ่�ยวทำ่�เป็็นมิตรกับโลก
การพฒันาธรุกจิสูก่ารเป็็นธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์	จำาเป็็นต้องดำาเนนิการตาม

กระบวนการพฒันา	โดยเร�ิมจากการป็ระเมนิศกัยภาพของธรุกจิ	ก่อนออกแบบห้ร่อป็รบัเป็ล�่ยนรปู็แบบกจิกรรม
การท่ำองเทำ�่ยวให้้เป็็นมติรต่อสิ�งแวดล้อมมากข้�น	โดยการใช้ห้ลักการ	การท่ำองเทำ�่ยวคาร์บอนตำ�า	(Low	Carbon	
Tourism)	คอ่	ลดการใช้พลังงานและใช้วสัดอุุป็กรณ์์จากธรรมชาตมิากข้�น	ห้ลงัจากนั�นจง้มก่ารคำานวณ์ป็รมิาณ์
การป็ล่อยคาร์บอน	และ	“ชดเชย”	(Carbon	Offsetting)	ด้วยคาร์บอนเครดิต	เพ่�อทำำาให้้ค่าการป็ล่อยคาร์บอน
สุทำธิเป็็นศนูย์	และสร้างความสมดลุแก่ธรรมชาติตาม	5	กระบวนการ	ต่อไป็น่�

ออกแบบและพัฒนา
กิจกรรม

ป็ระเมินศักยภาพ

คำานวณ์

22

33

11

44 55

เก็บข้อมลู

ชดเชย	
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การบริห้ารจัดการ
อย่างยั�งย่น

การบริห้ารจัดการเศรษฐกิจ
และการกระจายผลป็ระโยชน์

สู่สังคม/ชมุชน

การทำำางานร่วมกับพันธมิตร
ด้านการทำ่องเทำ�่ยว

อย่างย�ังย่น

การอนรุักษ์และส่งเสริม
มรดกทำางวัฒนธรรม
ในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

การส่งเสริมการตลาด
เพ่�อสนับสนนุความยั�งย่น

การบริห้ารจัดการทำรัพยากร
ทำางธรรมชาติอนรุักษ์
สิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย่น

ก่อนจะเริ�มต้นพัฒนาเป็็นธุรกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศูนย์	 ชุมชนห้ร่อธุรกิจทำ่องเทำ�่ยว
จำาเป็็นต้องป็ระเมินตามเกณ์ฑ์การป็ระเมินศักยภาพเพ่�อการพัฒนาชมุชนห้ร่อธุรกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอน
สทุำธเิป็็นศนูย์	โดยอ้างองิจากกรอบแนวคิดการพฒันาการท่ำองเทำ�่ยวย�ังยน่โลก	(Global		Sustainable	Tourism	
Criteria:	 GSTC)	 และห้ลักเกณ์ฑ์การพัฒนาการทำ่องเทำ�่ยวโดยชุมชน	 (CBT)	 โดยม่ทำั�งห้มด	50	ตัวช่�วัด	
ครอบคลมุ	7	 ด้านการพัฒนาอย่างยั�งยน่	 ทัำ�งน่�	 เพ่�อมุง่ให้้ธรุกจิและชมุชนท่ำองเทำ�่ยวมก่ารบริห้ารจดัการท่ำองเทำ�่ยว	 
อย่างมป่็ระสิทำธิภาพและลดผลกระทำบต่อส�ิงแวดล้อมไป็พร้อมกัน		

การบริการและ
ความป็ลอดภัย
ในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

ชุมชนห้ร่อธุรกิจทำ่องเทำ�่ยวสามารถป็ระเมิน
ศกัยภาพ	ตามเอกสารท้ำายเล่มได้เลย!

1.	ป็ระเมินศักยภาพก่อนการพัฒนา1.	ป็ระเมินศักยภาพก่อนการพัฒนา

ป็ระเมินศักยภาพ	7	ด้าน	ก่อนพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์

19



แนวทำางการป็รับ-ลด	เพ่�อให้้การทำ่องเทำ่�ยวป็ล่อยคาร์บอนน้อยทำ่�สุดแนวทำางการป็รับ-ลด	เพ่�อให้้การทำ่องเทำ่�ยวป็ล่อยคาร์บอนน้อยทำ่�สุด

ป็รับป็รับ ลดลด ชดเชยชดเชย

เพ่�อก้าวเข้าสู ่เส้นทำางทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์	 ชุมชนห้ร่อธุรกิจทำ่องเทำ�่ยว
ต้องคำาน้งถ้งป็ัจจัยห้ร่อกิจกรรมทำ�่ก่อให้้เกิดก๊าซเร่อนกระจกมากข้�น	โดยเน้นการป็รับเป็ล�่ยนห้ร่อพัฒนา
กิจกรรมในชุมชนห้ร่อแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวให้้เกิดการป็ล่อยคาร์บอนน้อยทำ�่สุด	 โดยอยู ่บนฐานของการใช้
ทำรัพยากรอย่างรู ้คุณ์ค่า	สร้างป็ระโยชน์สูงสุด	แต่ต้องไม่ล่มเร่�องความป็ลอดภัยของนักทำ่องเทำ�่ยวด้วย

1.ลดการใช้น�ำามันเช่�อเพลิง
เป็ล�่ยนมาใช้จักรยานห้ร่อเดิน	ภายใน
แห้ล่งท่ำองเทำ�่ยวใกล้	ๆ	แทำนการใช้รถยนต์
ใช้ยานพาห้นะทำ�่ไป็ได้ห้ลายคน	และวางแผน
ก่อนเดินทำาง
ป็รบัห้รอ่เป็ล�่ยนกจิกรรมท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ใช้เช่�อเพลงิ	
เช่น	เป็ล�่ยนเร่อห้างยาวมาใช้พายเร่อคายัค

2. ลดการใช้พลังงานไฟื้ฟื้้า
จัดกิจกรรมในพ่�นทำ�่เป็ิด	อากาศถ่ายเทำ	อาศัย
แสงและลมจากธรรมชาติ
ใช้ห้ลอดไฟื้	LED	และเคร�่องใช้ไฟื้ฟ้ื้าป็ระห้ยดั
พลังงาน
เป็ล�่ยนมาใช้พลังงานทำดแทำน	ห้ร่อ	พลังงาน
สะอาด

3. ลดการใช้พลาสติก
เป็ล�่ยนมาใช้ภาชนะใช้ซำ�าแทำนพลาสติก	เช่น
ป็ิ่นโต	แก้วนำ�า
เป็ล�่ยนมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ	 แทำนการใช้
กล่องโฟื้ม	เช่น	จานกาบห้มาก
รณ์รงค์ใช้ถุงผ้าห้ร่อกระเป็๋าตลอดเส้นทำาง
ท่ำองเทำ�่ยว
ใช้ขวดนำ�าป็ระจำาตวัและเพิ�มจดุให้้บรกิารเตมินำ�า	
แทำนการใช้ขวดนำ�าพลาสติก

4. ลดคาร์บอนจากม่�ออาห้าร
ห้ันมาใช้วัตถดุิบทำ้องถ�ิน	เพ่�อลดการขนส่ง
จัดเซตอาห้าร	เพ่�อลดป็รมิาณ์ให้้พอดก่บัห้น้�งคน
เป็ล�่ยนเป็็นการเติมอาห้าร	ดก่ว่าตักเผ่�อขาด
วางแผนก่อนลงม่อทำำาอาห้าร	 กะป็ริมาณ์ให้้
เพย่งพอเพ่�อลดอาห้ารเห้ล่อ
ลดป็ริมาณ์เน่�อสัตว์จากฟื้าร์มเล่�ยง
จัดการเศษอาห้ารให้้ถกูต้อง	เช่น	ทำำาป็ุ๋ย
ทำำาอาห้ารสัตว์

2. ออกแบบและพัฒนากิจกรรมให้้คาร์บอนต�ำา2. ออกแบบและพัฒนากิจกรรมให้้คาร์บอนต�ำา

20



ห้ลงัจากทำ�่ดำาเนนิการพัฒนากจิกรรมตามแนวทำางการป็รบั-ลดแล้ว	ชมุชนห้รอ่ธรุกจิต้องมก่ารจดัเกบ็	
ข้อมลูเชิงป็ริมาณ์	ห้ร่อ	ข้อมูลกิจกรรม	(Activity	Data)	เพ่�อนำาไป็ใช้ในการคำานวณ์ห้าค่าการป็ล่อยคาร์บอน	
โดยจะเก็บจากห้น่วยของพลังงาน	เช่�อเพลิงห้ร่อป็ริมาณ์วัสดสุิ�นเป็ล่องทำ�่เกิดข้�นจริงในกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว	ดังน่�

3. เก็บข้อมูลกิจกรรม	เพ่�อนำาไป็คำานวณ์

(ระบปุ็ระเภทำยานพาห้นะ)	ห้น่วยเป็็น	ลิตร	(Liter	:	L)

ป็ริมาณ์การใช้นำ�ามันเช่�อเพลิงของยานพาห้นะ	

ห้น่วยเป็็น	กิโลกรัม		(Kilogram	:	Kg)		ห้ร่อ	ตัน	(tons)	

นำ�าห้นักของขยะและเศษอาห้าร

ห้น่วยเป็็น	ชิ�น	(Piece)

การใช้พลาสติก	โฟื้ม	กระดาษ	วสัด	ุห้รอ่ภาชนะอ่�น	ๆ 	ทำ�่	ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้

ห้น่วยเป็็น	ลิตร	(Liter	:	L)

การใช้นำ�าสำาห้รับการอปุ็โภค-บริโภค

ห้น่วยเป็็น	กิโลเมตร	(Kilometer	:	Km)

ระยะทำางในการเดินทำางโดยเคร่�องบิน	

ห้น่วยเป็็น	กิโลวัตต์ต่อชั�วโมง	(Kilowatthour	:	kWh)

ค่าพลังงานไฟื้ฟื้้า	

(ระบปุ็ระเภทำยานพาห้นะ)	ห้น่วยเป็็น	กิโลเมตร	(Kilometer	:	Km)	

ระยะทำางในการขนส่งวัตถดุิบป็ระกอบอาห้ารและการขนส่งอ่�น	ๆ
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การคำานวณ์ห้าค่าการป็ล่อยคาร์บอน	ห้ร่อคาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์	จำาเป็็นต้องใช้ข้อมูลกิจกรรม
ทำ�่เกิดข้�นจริงจากกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวเพ่�อนำามาคำานวณ์ตามห้ลักการ	ดังน่�

ข้อมูลกิจกรรม ค่าสัมป็ระสิทำธิ์การป็ล่อย
ก๊าซเร่อนกระจก	

(Carbon	Emission)(Carbon	Emission)
ป็ริมาณ์การ

ป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก

==
COCO22

ป็ริมาณ์การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก
มห่้น่วยเป็็น	
กิโลกรัม	(kg)	ห้ร่อ	ตัน	(tons)	
แล้วตามด้วย
“คาร์บอนไดออกไซด์เทำย่บเทำ่า”	
(CO2eq)=	kgCO2eq

เช่น	 ใช้รถกระบะเดินทำางจากจุด
ต้อนรับไป็ยังจุดล่องเร่อ	 ระยะ
ทำาง	6	กิโลเมตร	 (ไป็-กลับ)	 ใช้
เวลา	10	นาทำ่

ช่�อ:	ไฟื้ฟื้้าช่�อ:	ไฟื้ฟ้ื้า  (Electricity,	grid	mix)
รายละเอย่ด:รายละเอย่ด:	ไฟื้ฟ้ื้าแบบ	grid	mix	ปี็	2016-2018;	LCIA	
methods	IPCC	2013	GWP	100a	V1.03
ห้น่วย:ห้น่วย:	kWh
ค่าสัมป็ระสิทำธิ์	(kgCOค่าสัมป็ระสิทำธิ์	(kgCO22eq/ห้น่วย):eq/ห้น่วย):	0.5986
แห้ล่งข้อมลูอ้างอิง:แห้ล่งข้อมลูอ้างอิง:	Thai	National	LCI	Database,	
TIIS-MTEC-NSTDA	
(with	TGO	electricity	2016-2018)
วันทำ�่อัพเดทำ:วันทำ�่อัพเดทำ:	Update_24Dec2019
อ้างองิข้อมลูจาก:	องค์การบรหิ้ารจดัการก๊าซเร่อนกระจก	
(องค์การมห้าชน)	(อบก.)

เป็็นข้อมลูป็ริมาณ์การใช้
ทำรัพยากรและพลังงานจริง

ในกิจกรรม

	เป็็นค่าคงทำ�่ของการป็ล่อย
คาร์บอนต่อห้น้�งห้น่วย
กิจกรรม/ผลิตภัณ์ฑ์

Activity	DataActivity	Data   Emission	FactorEmission	Factorxx

ค่าการป็ล่อยคาร์บอน
(CO2	Emission)

ข้อมลูกิจกรรม	
(Activity	Data)

ค่าสัมป็ระสิทำธ์ิ 
การป็ล่อยก๊าซเร่อนกระจก
(Emission	Factor)		

4. คำานวณ์คาร์บอนฟืุ้ตพริ�นทำ์
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ห้ลกัการการคำานวณ์ข้างต้น	สามารถอ้างองิข้อมลูค่าสมัป็ระสทิำธิก์ารป็ล่อยก๊าซเรอ่นกระจก
ของ	องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	 (องค์การมห้าชน)	 (อบก.)	 โดยสามารถคำานวณ์ได้ใน
ลกัษณ์ะบคุคลห้รอ่องค์กรกไ็ด้	แต่ในด้านการท่ำองเทำ�่ยวยงัไม่ม่เคร่�องม่อทำ�่สามารถคำานวณ์ค่าคาร์บอน
จากกจิกรรมเห้ล่านั�นได้	จง้จำาเป็็นต้องดำาเนนิการภายใต้องค์กรห้ร่อห้น่วยงานทำ�่ได้รบัการรบัรองจาก	
อบก.	เทำ่านั�น	

สำาห้รบัชมุชนห้รอ่ธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่สนใจสามารถตดิต่อ	สมาคมไทำยท่ำองเทำ�่ยวเชงิอนรัุกษ์	
และผจญภัย	 (TEATA)	 ในการคำานวณ์การป็ล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวซ้�งทำางสมาคมฯ	
สามารถให้้คำาป็ร้กษาและอบรมให้้ความรู้เร่�องคาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์	รวมถ้งการชดเชยคาร์บอนด้วย

อย่างไรก็ตาม	ชุมชนห้ร่อธุรกิจท่ำองเท่ำ�ยว	สามารถใช้แอพพลิเคชั�น	Event	CF	Calculator	
ซ้�งพัฒนาโดยองค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	 (องค์การมห้าชน)	 (อบก.)	 เป็็นเคร่�องม่อใน 
การทำำาความเข้าใจและการคำานวณ์คาร์บอนเบ่�องต้นได้ด้วยตนเอง	 โดยสามารถดาวน์โห้ลดได้ 
ทัำ�งระบบ	IOS	และ	Android

เพ่�อก้าวสูก่ารเป็็นการท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์	ห้ลงัจากทำ�่รูค่้าการป็ล่อย
ก๊าซเรอ่นกระจกแล้ว	ชมุชนห้รอ่ธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวสามารถชดเชยการป็ล่อยคาร์บอน	(Carbon	Offsetting)	
ด้วยการซ่�อคาร์บอนเครดติได้จากห้น่วยงานทำ�่ดำาเนนิโครงการลดก๊าซเรอ่นกระจกห้รอ่ได้รับรองจาก	
อบก.	แล้วห้รอ่ทำางเวบ็ไซต์	carbonmarket.tgo.or.th	 โดยม่ขั�นตอนและวิธ่การชดเชยคาร์บอน
ให้้เป็็นศนูย์	ดงัน่�	

5.	ชดเชยคาร์บอนสุทำธิให้้เป็็นศูนย์
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ขั�นตอนทำ่�

ขั�นตอนทำ่�

1. ชมุชนห้ร่อผู้ป็ระกอบการขอรายช่�อและ
ข้อมลูติดต่อผู้ขายคาร์บอนเครดิตจาก
องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก
(องค์การมห้าชน)	(อบก.)

1. ชุมชนห้ร่อผู้ป็ระกอบการติดต่อซ่�อ
คาร์บอนเครดิตจากผู้ขาย	 (โดยแจ้ง
จำานวนคาร์บอนเครดิตตามทำ�่ต้องการ
ชดเชยและชำาระเงินแก่ผู้ขาย)

2. องค์การบรหิ้ารจดัการก๊าซเรอ่นกระจก
(องค์การมห้าชน)(อบก.)	ส่งรายช่�อ
และข้อมลูติดต่อผู้ขายคาร์บอนเครดิต
ให้้ชมุชนห้ร่อผูป้็ระกอบการ

2. ผู้ขายส่งมอบคาร์บอนเครดิตให้้แก่
ชุมชนห้ร่อผู ้ป็ระกอบการในรูป็แบบ
ห้มายเลข 	 รห้ัสคาร ์ บอนเครดิต
(Serial	number)

11

22
CARBON	CREDITCARBON	CREDIT

0000000000...

ข้อมลูการติดต่อซ่�อขายคาร์บอนเครดิต
สำานักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม	องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	(องค์การมห้าชน)	
คณุ์อโณ์ทำัย	สังข์ทำอง	(ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม)
โทำรศัพทำ์:	0-2141-9831
อเ่มล:	anothai@tgo.or.th

1. ขั�นตอนการซ่�อคาร์บอนเครดิต
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จดักิจกรรมทำอ่งเทำ�่ยวทำ�่
ป็ล่อยคาร์บอนตำ�า

บันทำ้กรายงานการชดเชย
คาร์บอนเครดิตในแต่ละครั�ง

คำานวณ์ค ่าการป็ล ่อย
คาร ์บอนจากกิจกรรม
ทำ่องเทำ�่ยวทำ�่จัดข้�น	

ซ่�อคาร์บอนเครดิตมาชดเชย
ค่าการป็ล่อยคาร์บอนทำ�่เกิด
ข้�นจริงจากกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว

11

33

22

44

2. วิธ่การชดเชยคาร์บอนให้้เป็็นศูนย์
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ส่วนทำ่�	3ส่วนทำ่�	3
ถอดบทำเร่ยนการพัฒนาธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวถอดบทำเร่ยนการพัฒนาธุรกิจทำ่องเทำ่�ยว

ทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์ทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์



	 	 	 	 	 ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์	 อำาเภอแก่งกระจาน	
จังห้วัดเพชรบุร่ 	 เป็ ็นชุมชนเล็ก	 ๆ	 ทำ�่ตั�งอยู ่ริม
แม่นำ�าเพชรบุร่	 ทำ่ามกลางผ่นป็่าทำ�่ม่การบูรณ์าการ
ทำรัพยากรทำางธรรมชาติมาใช้ในด้านการทำ่องเทำ�่ยว
อย่างลงตัว	พร้อมส่งเสริม	การอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
ในรูป็แบบของการทำ่องเทำ�่ยวเชิงนิเวศและเกษตร	 

ม่การจัดพ่�นทำ�่และบริการทำ�่พักทำ�่ เป็ ็นมิตรต ่อ 
สิ�งแวดล ้อมทัำ�งในรูป็แบบลานกางเต็นทำ ์ 	 และ 
โฮมสเตย์	รวมถง้กจิกรรมท่ำองเทำ�่ยวอย่างรบัผดิชอบ	
อาทิำ	 การล่องแพยาง	ห้ร่อการยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์
เพ่�อเพ�ิมพ่�นทำ�่ป็่าชมุชน	เป็็นต้น	

ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์ เป็็นห้น้�งใน
ชุมชนทำ�่อยู่ในโครงการธนาคารต้นไม้	 ซ้�งได้รับ 
การสนับสนนุจากองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดมา	
ทำำาให้้ชุมชนม่ความรู้ความเข้าใจพ่�นฐานในเร่�อง
คาร์บอนฟุื้ตพริ�นทำ์และการจัดการท่ำองเทำ�่ยวแบบ
คาร์บอนตำ�า	และด้วยความร่วมม่อของชุมชน	ทำำาให้้

ม่โครงสร้างการทำำางานทำ�่ชัดเจน	 ม่การแบ่งห้น้าทำ�่
ความ รับ ผิดชอบอย่ า ง เป็็ น ร ะบบ 	 ตลอดจน 
ม่การจัดการ	 และกระจายรายได้อย่างเป็็นรูป็ธรรม 
ภายใตวิ้สัยทำศันท์ำ�่ว่าการรกัษาทำรพัยากรในวนัน่�	ค่อ
ความมั�นคงของลูกห้ลานในวันข้างห้น้า

ชุมชนถ�ำาเส่อโฮมสเตย์ชุมชนถ�ำาเส่อโฮมสเตย์
ต้นแบบธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์	ต้นแบบธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์	
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คำานวณ์ห้าค่าคาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์

ป็ระเมินศักยภาพความพร้อม
การพัฒนาเส้นทำางทำ่องเทำ�่ยว

ซ่�อคาร์บอนเครดิต
เพ่�อชดเชยการป็ล่อย

เก็บข้อมลูทำรัพยากรทำ�่ใช้
ในการจัดกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวในเส้นทำาง	
“ตะลยุถำ�าเส่อสดุโก้	ซ่โร่คาร์บอน”

55

ป็ระเมิน

คำานวณ์ ชดเชย

ออกแบบกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว
เพ่�อลดการป็ล่อยคาร์บอน

พัฒนา เก็บข้อมลู

11
22 33

44

ถอดบทำเร่ยนผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนถ�ำาเส่อโฮมสเตย์
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แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว/ชมุชนมห่้น่วยงาน	ส่วนงาน	กลุ่มห้ร่อคณ์ะกรรมการ	ทำ�่มป่็ระสิทำธิภาพเพย่งพอทำ�่
จะรับผิดชอบเป็็นผู้ป็ระสานงานเพ่�อสร้างการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่นโดยการม่ส่วนร่วมของภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และภาคป็ระชาชน

ชมุชนทำ่องเทำ�่ยวม่การวางแผนโครงสร้างการจัดการการทำ่องเทำ�่ยวโดยชมุชนอย่างเป็็นระบบภายใน
กลุ่มม่การแบ่งห้น้าทำ�่รับผิดชอบเป็็นสัดส่วนชัดเจน	เพ่�อให้้การจัดการงานแต่ละส่วนเป็็นไป็ด้วย
ความเรย่บร้อยและเกิดป็ัญห้าน้อยทำ�่สดุ

มแ่ผนการบริห้ารจัดการงบป็ระมาณ์ทำ�่สามารถนำามาใช้ได้ทำั�งในป็ัจจบุันและอนาคต										

ชมุชนมบ่คุลากรผู้ม่ป็ระสบการณ์์	ป็ฏิบัติงานตามห้ลักการความยั�งย่น	และความโป็ร่งใส

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่การจัดทำำาและใช้แผน	ยุทำธศาสตร์การจัดการแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวระยะยาว	
และม่แผนป็ฏิบัติการทำ�่เห้มาะสม	โดยการจัดทำำาแผนยุทำธศาสตร์และแผนป็ฏิบัติการ	จะต้อง 
ดำาเนินการผ่านการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้เส่ย	และอยู่บนห้ลักการของความยั�งย่น	รวมถ้ง	 
จะต้องเปิ็ดเผยให้้สาธารณ์ชนรับทำราบ

การดำาเนินงานและผลลัพธ์จากการดำาเนินงานจะต้องม่การกำากับดูแล	ป็ระเมิน	และรายงานต่อ
สาธารณ์ชนให้้ทำราบอยู่เสมอ	ทัำ�งน�่ระบบการติดตามจะต้องได้รับการทำบทำวนและป็รับป็รุงให้้ 
ทัำนสมัยอยู่เสมอ

ม่ ไม่ม่

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	10	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	8	คะแนน

ป็ระเด็น	:	กรอบและโครงสร้างการจัดการป็ระเด็น	:	กรอบและโครงสร้างการจัดการ

1. ด้านการบริห้ารจัดการอย่างยั�งย่น

1.	ป็ระเมินศักยภาพความพร้อมก่อนการพัฒนา

ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา	ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์ต้องทำำาการป็ระเมินศักยภาพความพร้อม
ด้านการท่ำองเทำ�่ยวตามเกณ์ฑ์การป็ระเมนิศกัยภาพในการพฒันาธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์	
ซ้�งป็ระกอบไป็ด้วย	50	ตัวช่�วัดจาก	7	ด้านการพัฒนา	 โดยชุมชนห้ร่อธุรกิจทำ่องเทำ�่ยวต้องได้คะแนนจาก
ทำุกด้านรวมอย่างน้อย	40	คะแนน		ดังตารางต่อไป็น่�
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5

กลุ่มฯ/	ชุมชน	ม่การดำาเนินกิจกรรมความร่วมม่อระห้ว่างกลุ่มส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวโดยชุมชนกับ
ภาคเ่คร่อข่ายทำั�งในและนอกชมุชน

กลุ่มฯ	/	ชมุชน	มภ่าคเ่คร่อข่ายทำางการตลาดเพ่�อส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวในพ่�นทำ�่

แห้ล่งท่ำองเท่ำ�ยวจะต้องม่การให้้ข้อมูลกับผู้ป็ระกอบการด้านการท่ำองเทำ�่ยวในเร่�องป็ระเด็นด้าน 
ความยั�งย่นอยู่เสมอรวมถ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้้ผู้ป็ระกอบการเห้ล่านั�นดำาเนินกิจการให้้ 
ม่ความยั�งย่นมากยิ�งข้�น	

แห้ล่งท่ำองเท่ำ�ยวม่การเปิ็ดโอกาสและสนับสนุนให้้สาธารณ์ชนม่ส่วนในการวางแผนและจัดการ 
แห้ล่งท่ำองเทำ�่ยวให้้เกิดความยั�งย่น

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่ระบบทำ�่จะเสริมสร้างความเข้าใจให้้แก่คนในทำ้องถิ�นเก�่ยวกับโอกาสและ
ความทำ้าทำายด้านการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่นและสร้างข่ดความสามารถของชุมชนในการตอบสนอง
ต่อโอกาสและความทำ้าทำายนั�น	ๆ

ม่ ไม่ม่

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

สรุป็ผลการป็ระเมิน

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องสนับสนุนการนำามาตรฐานความยั�งย่นมาใช้	โดยเฉพาะการสนับสนุนให้้
ผู้ป็ระกอบการนำามาตรฐาน	GSTC	มาใช้	และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานทำ�่ผ่าน	GSTC	ในกรณ์่
ทำ�่ผู้ป็ระกอบการนั�นมข่ด่ความสามารถทำำาได้

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องสนับสนุนการนำามาตรฐานความยั�งย่นมาใช้	โดยเฉพาะการสนับสนุนให้้
ผู้ป็ระกอบการนำามาตรฐาน	GSTC	มาใช้	และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานทำ�่ผ่าน	GSTC	ในกรณ์่
ทำ�่ผู้ป็ระกอบการนั�นมข่ด่ความสามารถทำำาได้

ความป็รารถนา	ข้อกังวล	และความพ้งพอใจชุมชนทำ้องถิ�นทำ�่ม่ต่อการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่นและ
การจัดการแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องได้รับการติดตามดูแล	และรายงานให้้สาธารณ์ชนทำราบ 
พร้อมกับม่การป็ฏิบัติงานเพ่�อตอบสนองป็ระเด็นนั�น	ๆ	ของชุมชนท้ำองถิ�นอยู่เสมอ

กลยทุำธ์การป็รับตัวต่อการเป็ล�่ยนแป็ลงสภาพภมูิอากาศมไ่ว้เพ่�อเป็็นแนวทำาง	เพ่�อการติดตั�ง
การออกแบบ	การพัฒนา	และการจัดการส�ิงอำานวยความสะดวกด้านการทำ่องเทำ�่ยว

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมก่ารลดความเส�่ยง	การจัดการวิกฤตการณ์์	และแผนรับม่อเห้ตฉุกุเฉินทำ�่เห้มาะสม
กับแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวนั�น

สรปุ็ผลการป็ระเมิน 10

2. ด้านการทำำางานร่วมกับพันธมิตรด้านการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่น

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การมส่่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเสย่การมส่่วนร่วมของผู้มส่่วนได้ส่วนเสย่
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ชมุชนมก่ิจกรรมส่งเสริมการตลาดการทำ่องเทำ�่ยวในชมุชนอย่างน้อยป็ีละ	1	ครั�ง

ม่การติดตามดูแลผลป็ระโยชน์ทำางเศรษฐกิจทำ�่เกิดจากการทำ่องเทำ�่ยวทำั�งทำางตรงและทำางอ้อม
และรายงานให้้สาธารณ์ชนทำราบ

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวต้องมร่ะบบสนับสนนุให้้รายได้จากการทำ่องเทำ�่ยวห้มนุเวย่นอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
ของทำ้องถิ�นโดยการสนับสนนุผู้ป็ระกอบการทำ้องถิ�น	ห้่วงโซ่อปุ็ทำาน	และการลงทำนุอย่างยั�งย่น

ชุมชนม่การจัดสรรรายได้ทำ�่เกิดจากการทำ่องเทำ�่ยวให้้กับกองทำุนกลางสวัสดิการ	เพ่�อสมาชิก
ภายในกลุ่มฯ

ม่

ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

สรปุ็ผลการป็ระเมิน 5

ข้อความทำางการตลาดและการส่�อสารอ่�น	ๆ 	จะต้องสะทำ้อนถ้งคณุ์ค่าของแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวนั�นสะทำ้อน
ถ้งการมุ่งไป็สู่ความยั�งย่น	 รวมถ้งการป็ฏิบัติต่อคนในทำ้องถิ�น	 ต่อวัฒนธรรม	และธรรมชาติด้วย
ความเคารพ

มก่ลยทุำธ์การตลาดและการเล่อกเป้็าห้มายทำางการตลาดคำานง้ถง้รปู็แบบของการท่ำองเทำ�่ยวผลกระทำบ
ของกิจกรรมการท่ำองเทำ�่ยว	และความต้องการของแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

ชมุชนมส่่�อป็ระชาสัมพันธ์การท่ำองเทำ�่ยวของชมุชนอย่างน้อย	 1	 รปู็แบบ	 เช่นแผ่นพบั	คูม่่อท่ำองเทำ�่ยว	
เว็บไซต์	ฯลฯ

ชุมชนม่การเผยแพร่ส่�อป็ระชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ให้้นักทำ่องเทำ�่ยวได้ทำราบตามช่องทำางต่าง	ๆ	เช่น
การออกบธูโรงแรมในบริเวณ์ใกล้เคย่ง	จดุบริการทำ่องเทำ�่ยวต่าง	ๆ	เป็็นต้น

ม่ ไม่ม่

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

3. ด้านการส่งเสริมการตลาดเพ่�อสนับสนนุความย�ังย่น

4. การบริห้ารจัดการเศรษฐกิจและการกระจายผลป็ระโยชน์สู่สังคม/ชมุชน

ป็ระเด็น	:	การส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวและการให้้ข้อมลูป็ระเด็น	:	การส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวและการให้้ข้อมลู

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การบริห้ารจัดการเศรษฐกิจในชมุชน/กลุ่ม/สถานทำ�่ทำ่องเทำ�่ยวการบริห้ารจัดการเศรษฐกิจในชมุชน/กลุ่ม/สถานทำ�่ท่ำองเทำ�่ยว

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การจัดสรรและกระจายรายได้อย่างมป่็ระสิทำธิภาพการจัดสรรและกระจายรายได้อย่างมป่็ระสิทำธิภาพ
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มห่้ลักเกณ์ฑ์ห้ร่อแบบแผนการจัดสรรรายไดท้ำ�่เกิดข้�นจากการทำ่องเทำ�่ยวให้้กับสมาชิกในกลุ่ม
อย่างเป็็นธรรม	ชัดเจน	และสามารถตรวจสอบได้

ชุมชนม่การจัดสรรรายได้ทำ�่เกิดจากการทำ่องเทำ�่ยวให้้กับกองทำุนกลางพัฒนาชุมชนเพ่�อใช้
ในสาธารณ์ะป็ระโยชน์	เช่น	การนำาไป็อนรุักษ์ทำรัพยกรธรรมชาติ

สรปุ็ผลการป็ระเมิน 5

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	15	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	12	คะแนน	

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่นโยบายและระบบเพ่�อป็ระเมินคุณ์ค่า	ฟื้้�นฟืู้	และสงวนรักษาทำรัพย์สิน
ทำางวัฒนธรรมทำ�่รวมถ้งมรดกทำ�่เป็็นส�ิงป็ลกูสร้างและภมูิทำัศน์เชิงวัฒนธรรม

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่ระบบจัดการนักทำ่องเทำ�่ยวทำั�งภายในและโดยรอบแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว
ทำางธรรมชาติ	โดยคำาน้งถ้งคุณ์ลักษณ์ะของพ่�นทำ�่	ข่ดความสามารถในการรองรับ	และ
ความอ่อนไห้วเป็ราะบางของพ่�นทำ�่และจะต้องมก่ารเพิ�มป็ระสิทำธภิาพการเคล่�อนตวัของนกัท่ำองเทำ�่ยว	
และลดผลกระทำบเชิงลบทำ�่อาจเกิดข้�น

คนในชุมชนม่การรับรู้และเข้าใจถ้งความสำาคัญของการอนุรักษ์ฟื้้�นฟืู้ทำรัพยากรธรรมชาติห้ร่อ
สิ�งแวดล้อมในชุมชน	รวมทำั�งม่ส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้้�นฟืู้ทำรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมร่ะบบในการสร้างการมส่่วนร่วมในการป็กป้็องและรักษาสิทำธิในทำรัพย์สนิ
ทำางป็ัญญาของชมุชนและบคุคล

ม่การคัดเล่อกข้อมูลมรดกวัฒนธรรมชุมชนทำ�่เห้มาะสมและนำาสนใจมาใช้ในการทำ่องเทำ�่ยว

ชมุชนมก่ิจกรรมให้้นักทำ่องเทำ�่ยวได้เรย่นรู้และสัมผัสวัฒนธรรมทำ้องถิ�น	วิถ่ชว่ิตชุมชน
ผ่านป็ระสบการณ์์จริง	ห้ร่อ	การลงม่อทำำาอย่างน้อย	1	กิจกรรมในเส้นทำางทำ่องเทำ�่ยว

สมาชิกในกลุ่มฯ/ชมุชนม่ส่วนร่วมในกิจกรรมอนรุักษ์ฟื้้�นฟื้วูัฒนธรรมชมุชน

ม่

ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

5. การอนรุักษ์และส่งเสริมมรดกทำางวัฒนธรรมในแห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว

6. การบริห้ารจัดการทำรัพยากรทำางธรรมชาติ	อนรุักษ์สิ�งแวดล้อมอย่างย�ังย่น

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การอนรุักษ์	และส่งเสริมวัฒนธรรมทำ้องถิ�นการอนรุักษ์	และส่งเสริมวัฒนธรรมทำ้องถิ�น

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การจัดการทำรัพยากรธรรมชาติ	และอนรุักษ์สิ�งแวดล้อมในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวการจัดการทำรัพยากรธรรมชาติ	และอนรุักษ์สิ�งแวดล้อมในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

4
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แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่การส่งเสริมให้้ภาคธุรกิจห้ล่กเล�่ยงการสร้างขยะ	และให้้ม่การลดจำานวนขยะ	
นำาขยะกลับมาใช้ให้ม่	และรไ่ซเคิลขยะ	ซ้�งรวมถ้งขยะทำ�่เป็็นเศษอาห้ารด้วย

มก่ารดำาเนินการเพ่�อกำาจัดห้ร่อลดการใช้วัสดุทำ�่ใช้เพย่งครั�งเดย่วแล้วทำิ�งโดยเฉพาะพลาสติก

แห้ล่งท่ำองเทำ�่ยวมเ่ป้็าห้มายในการลดการป็ล่อยมลพิษจากการขนส่งในการเดนิทำางมายงัแห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว	
และภายในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

ม่การเพิ�มการนำาพาห้นะและการขนส่งสาธารณ์ะทำ�่ยั�งย่น	และป็ล่อยมลพิษตำ�ามาใช้งานรวมถ้ง
การเดินทำางแบบใช้แรงตัวเอง	(Active	travel	-	เช่นการเดินและป็ั่นจักรยาน)

กลุ่มม่แผนการลดผลกระทำบทำางลบต่อส�ิงแวดล้อมทำ�่เกิดจากกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว	เช่น	ขยะและ
สิ�งป็ฏิกลู	นำ�าเสย่	การส่งเสย่งดัง	การเก็บสิ�งของไป็เป็็นสมบัติส่วนตัว

มก่จิกรรมให้้นกัท่ำองเทำ�่ยวได้เรย่นรูแ้ละสมัผัสภมูปัิ็ญญาด้านทำรพัยากรธรรมชาติห้รอ่สิ�งแวดล้อม
ผ่านป็ระสบการณ์์จริงห้ร่อการลงม่อทำำาอย่างน้อย	1	กิจกรรม

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมเ่ป็้าห้มายทำ�่จะลดการใช้พลังงาน	ป็รับป็รงุป็ระสิทำธิภาพในการใช้พลังงาน	รวมถ้ง
เพิ�มการใช้พลังงานทำดแทำน

ขยะทำ�่เห้ล่ออยู่ทำ�่ไม่ได้นำามาใช้ซำ�าห้ร่อรไ่ซเคิลต้องได้รับการกำาจัดอย่างป็ลอดภัยและยั�งย่น

มก่ารดำาเนินการเพ่�อกำาจัดห้ร่อลดการใช้วัสดุทำ�่ใช้เพย่งครั�งเดย่วแล้วทำิ�งโดยเฉพาะพลาสติก

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวต้องสร้างความมั�นใจว่านำ�าเส่ยจะได้รับการบำาบัดและนำากลับมาใช้ห้ร่อถูกป็ล่อยทิำ�ง
อย่างป็ลอดภัยโดยไม่มผ่ลกระทำบเชิงลบกับคนและสิ�งแวดล้อมในทำ้องถิ�น

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่การส่งเสริมให้้ภาคธุรกิจห้ล่กเล�่ยงการสร้างขยะ	และให้้ม่การลดจำานวนขยะ	
นำาขยะกลับมาใช้ให้ม่	และรไ่ซเคิลขยะซ้�งรวมถ้งขยะทำ�่เป็็นเศษอาห้ารด้วย

สรปุ็ผลการป็ระเมิน 15

คนในชมุชน	รับรู้ถ้งความสำาคัญในการรักษาทำรัพยากรธรรมชาติห้ร่อสิ�งแวดล้อม

มก่ารแบ่งเขตการใช้พ่�นทำ�่สำาห้รับการทำ่องเทำ�่ยวในชมุชนและทำำาเส้นทำางทำ่องเทำ�่ยวกับ
การแบ่งเขตการใช้พ่�นทำ�่สำาห้รับการทำ่องเทำ�่ยว
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(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน		*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4	คะแนน	

ชุมชน/แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว	ม่การป็ระเมินความป็ลอดภัยของเส้นทำางและกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว
อย่างสมำ�าเสมอ	(อย่างน้อยปี็ละ	1	ครั�ง)

ชมุชน/แห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว	มก่ารให้้ข้อมลูด้านความป็ลอดภยัในการใช้เส้นทำางและป้็ายเตอ่นต่าง	ๆ	
ตามเส้นทำางท่ำองเทำ�่ยวทำ�่เห้็นได้ชัดและติดตั�งในจดุทำ�่เห้มาะสม

ชมุชน/	แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมอ่ปุ็กรณ์์ด้านความป็ลอดภัยทำ�่จำาเป็็นและสอดคล้องกับสภาพเส้นทำาง
และกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยวเพย่งพอต่อจำานวนนักทำ่องเทำ�่ยว

มก่ารให้้ความรู้ด้านการบริการและความป็ลอดภัยแก่สมาชิกในชมุชนอย่างน้อยป็ีละ	1	ครั�ง

เคร่�องสขุภัณ์ฑ์ในห้้องนำ�ามค่วามสะอาดพร้อมใช้งาน

ม่ ไม่ม่

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

คะแนนรวมทำั�งห้มดคะแนนรวมทัำ�งห้มด

5

49

จากตารางการป็ระเมินศักยภาพข้างต้น	 ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์ม่คะแนนการป็ระเมินรวมจากทำุก
ด้านทำั�งสิ�น	49	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	50	คะแนน	ซ้�งแสดงให้้เห้็นว่าชุมชนม่ศักยภาพและความพร้อมใน
การผ่านเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเส้นทำางท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์ต่อไป็

7. ด้านการบริการและความป็ลอดภัยในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	เส้นทำางและกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวมค่วามป็ลอดภัยเส้นทำางและกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยวมค่วามป็ลอดภัย
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• รับป็ระทำานอาห้ารกลางวันแสนอร่อย• รับป็ระทำานอาห้ารกลางวันแสนอร่อย
เสิร์ฟื้ในป็ริมาณ์ทำ�่เห้มาะสม	เพ่�อไม่ให้้ม่เศษอาห้ารเห้ล่อทำิ�งเสิร์ฟื้ในป็ริมาณ์ทำ�่เห้มาะสม	เพ่�อไม่ให้้มเ่ศษอาห้ารเห้ล่อทำิ�ง

• ลงม่อทำำาขนมทำองม้วนนำ�าตาลโตนดสตูรลับชมุชนถำ�าเส่อ• ลงม่อทำำาขนมทำองม้วนนำ�าตาลโตนดสตูรลับชมุชนถำ�าเส่อ
• ยิงเมล็ดพันธุพ์ช่เพิ�มพ่�นทำ�่สเ่ขย่วให้้ป็่าชมุชน• ยิงเมล็ดพันธุพ์ช่เพิ�มพ่�นทำ�่สเ่ขย่วให้้ป็่าชมุชน
• ล่องแพยางชมธรรมชาติลำานำ�าเพชรบรุท่ำ�่ห้ล่อเล่�ยงชมุชน• ล่องแพยางชมธรรมชาติลำานำ�าเพชรบรุท่ำ�่ห้ล่อเล่�ยงชมุชน

โป็รแกรมเทำ�่ยวชมุชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์	1	วัน	โป็รแกรมเทำ�่ยวชมุชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์	1	วัน	

ช่วงเวลาช่วงเวลา

ช่วงเช้า

กลางวัน

ช่วงบ่าย

กิจกรรมกิจกรรม

•		ทำำาความรู้จักชมุชน	เสิร์ฟื้นำ�าสมนุไพรต้อนรับ
• กิจกรรมเรย่นรู้โครงการธนาคารต้นไม้
• เก็บผักเกษตรอินทำรย่์มาทำำาอาห้าร	ลดการขนส่งวัตถดุิบจากนอกพ่�นทำ�่
•		ทำำาอาห้ารเมนเูด็ดวัตถดุิบในทำ้องถิ�น	“ยำาผักกดูกุ้งสด”

ป็รับป็รับ ลดลด ชดเชยชดเชย

ป็รับกิจกรรมให้้น่าสนใจ	โดยอยู่บน
พ่�นฐานการใช้ทำรัพยากรอย่างรูค้ณุ์ค่า	
และนำาเสนอป็ระสบการณ์์ทำ่องเทำ�่ยว	

ลดการใช้พลงังาน	เช่�อเพลงิ	และวสัดุ
สิ�นเป็ล่องจากกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวให้้
มค่่าคาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์น้อยทำ�่สดุ	

ชดเชยการป็ล่อยด้วยคาร์บอนเครดติ
เพ�่อสร้างสมดุลและทำำาให้้คาร์บอน
สุทำธิเป็็นศนูย์

2. ออกแบบและพัฒนาเส้นทำางทำ่องเทำ่�ยวคาร์บอนต�ำา

	2.1	ออกแบบกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยวให้้น่าสนใจ	เน้นกิจกรรมสนกุสนาน	ได้ลงม่อทำำา	และป็ล่อย
						คาร์บอนน้อยทำ�่สดุ
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เสิร์ฟื้นำ�าด่�มต้อนรับในขวดพลาสติก
เสิร์ฟื้อาห้ารว่างในกล่องพลาสติก

ใช้แก๊ส	LPG	เป็็นเช่�อเพลิงในการป็รงุ
อาห้ารสำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยว

ใช้ถ่านไม้เป็็นเช่�อเพลิงในการป็รงุอาห้าร
สำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยว

ทำิ�งขยะทำกุป็ระเภทำในถังเดย่วกัน	
ไม่แยกขยะไป็กำาจัดอย่างถกูวิธ่

ใช้รถยนต์เป็็นยานพาห้นะห้ลักในการ 
เดินทำางระห้ว่างฐานกิจกรรม

เก็บผักจากสวนเกษตรในชมุชน
มาป็รงุอาห้ารกลางวัน

ใช้จักรยานเป็็นยานพาห้นะห้ลักในการเดินทำาง
ระห้ว่างฐานกิจกรรม

ป็รับเป็ล�่ยนการทำิ�งขยะ	เป็็นการคัดแยกป็ระเภทำ
ขยะ	นำาเศษอาห้ารและขยะเป็ียกไป็ทำำาป็ุ๋ยห้มัก

มก่ิจกรรมชดเชยการป็ล่อยคาร์บอน
เช่น	กิจกรรมยิงกระสนุเมล็ดพันธุ์

ซ่�อผักจากตลาดมาป็รงุอาห้ารกลางวัน

เสิร์ฟื้อาห้ารและนำ�าด่�มในภาชนะทำ�่ใช้ซำ�าได้
ห้ลายครั�ง

ก่อนก่อน ห้ลังห้ลัง

2.2	ป็รับเป็ล่�ยนห้ร่อพัฒนารูป็แบบกิจกรรมทำ่องเทำ่�ยวเพ่�อลดการป็ล่อยคาร์บอน

ป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนรวม	=	141.76	กิโลคาร์บอนเทำย่บเทำ่า/ครั�ง ป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนรวม	=	70.22	กิโลคาร์บอนเทำ่ยบเทำ่า/ครั�ง

คำานวณ์จากการจัดกิจกรรมสำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยว	10	คน/ครั�ง
37



ใช้ถ่านไม้	จำานวน	0.5	กิโลกรัม
เป็็นเช่�อเพลิงต้มเคร่�องด่�มสมุนไพร
และอาห้ารว่างต้อนรับ	

ใช้เคร�่องใช้ไฟื้ฟื้้าจำานวนวัตต์รวม	
1,050	วตัต์	เป็็นเวลา	1	ชั�วโมง	15	นาทำ่

เก็บผักอินทำรย่์จากสวนป็่าชมุชน	
มาป็รงุอาห้าร

ใช้ถ่านไม้	จำานวน	0.5	กิโลกรัม
เป็็นเช่�อเพลิงป็รงุอาห้ารกลางวัน	
สำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยว

เศษอาห้ารเห้ล่อ	0.5	กิโลกรัม

ใช้ถ่านไม้	จำานวน	0.5	กิโลกรัมเป็็น
เช่�อเพลิงทำำาขนมทำองม้วน	
สำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยว	

ใช้รถกระบะเดินทำางไป็ยังจดุเร�ิมต้น
ล่องแพ	ระยะทำาง	6	กิโลเมตร
(ไป็	3	กิโลเมตร	ตร่ถเป็ล่ากลับ	
3	กิโลเมตร)	ใช้เวลา	10	นาทำ่
สำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยว	

ห้มายเห้ตุ	:	1.	เก็บข้อมลูจากการจัดกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยวของนักทำ่องเทำ�่ยว	จำานวน	10	คน
2. งดการใช้ภาชนะพลาสติกและ	โฟื้มทำ�่ใช้งานได้แค่ครั�งเดย่ว	ตลอดกิจกรรม

“อยากรู้จักเส่อ	ต้องเข้าถำ�าเส่อ”

	“เส่อตะลยุไพร”

“เส่อลยุสวน”

“เส่อเข้าครัว”

“กินไม่เห้ล่อ	เส่อร้องไห้้”

“เส่อม้วนห้น้า”

“นำ�าพ้�งเร่อ	เส่อล่องแก่ง”

กิจกรรม ข้อมลูทำรัพยากรทำ�่ใช้ในกิจกรรม

เก็บข้อมูลการใช้ทำรัพยากรทำ�่ใช้ในการจัดกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวจริงในเส้นทำาง	“ตะลุยถำ�าเส่อสุดโก้	
ซโ่ร่คาร์บอน”เพ่�อนำาข้อมลูไป็ใช้ในการคำานวณ์ป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอน

3. เก็บข้อมลู
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ห้ลังจากการจัดกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว	“ตะลุยถำ�าเส่อสุดโก้	ซ่โร่คาร์บอน”	กับกลุ่มทำ่องเทำ�่ยวจริง
จำานวน	10	คนแล้ว	มก่ารจดัเกบ็ข้อมลูกจิกรรมใน	3	ขอบเขต	ทำั�งการใช้พลงังานไฟื้ฟ้ื้า	การป็รงุอาห้าร	การเดินทำาง
ในพ่�นทำ�่	เศษอาห้ารและการใช้วัสดุอุป็กรณ์์	และนำาข้อมูลมากรอกในตารางการคำานวณ์การป็ล่อยคาร์บอน
ซ้�งดำาเนินการโดยสมาคมไทำยทำ่องเทำ�่ยวเชิงอนรุักษ์และผจญภัย	(TEATA)	ดังน่�

จากตารางข้างต้น	ป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนรวมทัำ�งห้มดจากการจัดกจิกรรมท่ำองเทำ�่ยวค่อ	70.22	กิโลคาร์บอน
เทำย่บเทำ่า	(KgCO2eq)	ห้ร่อ	7.02	กิโลคาร์บอนเทำย่บเทำ่าต่อคน	ซ้�งมส่ัดส่วนป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนในขอบเขตทำ�่		1	จาก
การป็รงุอาห้ารมากทำ�่สดุ	คิดเป็็น	84.63%	การใช้วัสดอุุป็กรณ์์และเศษอาห้ารในขอบเขตทำ�่	3	คิดเป็็น	14.8%	และการใช้
พลังงานไฟื้ฟื้้า	0.56%	ตามลำาดับ

4. คำานวณ์ค่าการป็ล่อยคาร์บอน
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จัดกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวสำาห้รับทำริป็
‘ตะลยุถำ�าเส่อสดุโก้	ซ่โร่คาร์บอน’	
วันทำ�่	28	สิงห้าคม	2564

บันทำ้กรายงานการชดเชยคาร์บอน
เครดิต	จำานวน	70.22	กิโลคาร์บอน
เทำย่บเทำ่า	ของทำรปิ็ตะลยุถำ�าเส่อสดุโก้	
ซโ่ร่คาร์บอน	วนัทำ�่	28	สิงห้าคม	2564

เม่�อทำราบป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนของการจัดกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวต้นแบบ	“ตะลุยถำ�าเส่อสุดโก้	
ซ่โร่คาร์บอน”	 แล้ว	 ชุมชนม่การดำาเนินการซ่�อคาร์บอนเครดิตเพ่�อชดเชยให้้การป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิจาก
กจิกรรมเห้ล่านั�นให้้	“เป็็นศนูย์”	ทัำ�งน่�	ชมุชนมก่ารกำาห้นดกลไกการชดเชยคาร์บอนเพ่ยงแค่ในส่วนของกิจกรรม
และการเดินทำางในพ่�นทำ�่	ไม่ได้รวมกับการเดินทำางของนักทำ่องเทำ�่ยวจากต้นทำางห้ร่อนอกพ่�นทำ�่	เพ่�อใช้สิทำธิ์
ในการดแูลรักษาธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมในพ่�นทำ�่ชุมชนเทำ่านั�น

11
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คำานวณ์คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์
ทำ�่เกิดจากกิจกรรม22

ติดต่อซ่�อคาร์บอนเครดิตจาก
สมาคมไทำยทำ่องเทำ�่ยวเชิงอนรุักษ์
และผจญภัย	(TEATA)
เพ่�อชดเชยการป็ล่อยคาร์บอน
จากการจัดกิจกรรม
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5. การชดเชยคาร์บอน
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เม่�อกระบวนการซ่�อขายและชดเชยการป็ล่อยคาร์บอนเสร็จสิ�น	ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์จะบันทำ้ก
รายงานป็ริมาณ์การป็ล่อยคาร์บอนและการชดเชยคาร์บอนในแบบฟื้อร์มบันทำ้กรายงานการชดเชยคาร์บอน	
ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์	จ.เพชรบุร่ในระบบ	Google	Form	พร้อมอัพโห้ลดรูป็ภาพกิจกรรมเพ่�อใช้เป็็น
ข้อมูลในการทำวนสอบต่อไป็

นอกจากนั�น	เม่�อมก่ารจดักจิกรรมท่ำองเทำ�่ยวและเกดิการชดเชยคาร์บอนของทำริป็	“ตะลยุถำ�าเสอ่สดุโก้	
ซ่โร่คาร์บอน”	 ในแต่ละครั�ง	 ชุมชนถำ�าเส่อโฮมสเตย์จะม่การมอบ	 ใบป็ระกาศเก่ยรติคุณ์ให้้กับนักทำ่องเทำ�่ยว	
เพ่�อเป็็นการรับรองการชดเชยการป็ล่อยคาร์บอนและสร้างความภมูิใจในการร่วมกิจกรรมแก่นักทำ่องเทำ�่ยว

แบบฟื้อร์มบันทำ้กการชดเชยคาร์บอนของทำริป็
	“ตะลยุถำ�าเส่อสดุโก้	ซ่โร่คาร์บอน”

ตัวอย่างใบป็ระกาศเกย่รติคณุ์สำาห้รับนักทำ่องเทำ�่ยวในทำรปิ็	“ตะลยุถำ�าเส่อสดุโก้	ซโ่ร่คาร์บอน”
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ชุมชนถ�ำาเส่อโฮมสเตย์	จ.เพชรบุร่ชุมชนถ�ำาเส่อโฮมสเตย์	จ.เพชรบุร่
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ส่วนทำ่�	4	ส่วนทำ่�	4	
แบบป็ระเมินศักยภาพความพร้อมแบบป็ระเมินศักยภาพความพร้อม
เพ่�อการพัฒนาเป็็นธุรกิจทำ่องเทำ่�ยวเพ่�อการพัฒนาเป็็นธุรกิจทำ่องเทำ่�ยว
ทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์ทำ่�ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิเป็็นศูนย์
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ป็ระเมินศักยภาพความพร้อมป็ระเมินศักยภาพความพร้อม
สำาห้รบัชมุชนห้รอ่ธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่สนใจเข้าสูก่ารพฒันาเป็็นธรุกจิท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสุทำธิ

เป็็นศนูย์	สามารถทำำาแบบป็ระเมินเพ่�อเตรย่มตัวและทำราบถ้งความพร้อมในการพัฒนาจากตัวช่�วัดทำั�ง	50	ข้อ
ทำ�่ครอบคลมุทำั�ง	7	ด้านการพัฒนาการท่ำองเทำ�่ยวทำ�่ยั�งย่น	

แห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว/ชมุชนมห่้น่วยงาน	ส่วนงาน	กลุ่มห้ร่อคณ์ะกรรมการ	ทำ�่มป่็ระสิทำธิภาพเพย่งพอทำ�่
จะรับผิดชอบเป็็นผู้ป็ระสานงานเพ่�อสร้างการทำ่องเทำ�่ยวอย่างย�ังย่นโดยการม่ส่วนร่วมของภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และภาคป็ระชาชน

ชมุชนทำ่องเทำ�่ยวมก่ารวางแผนโครงสร้างการจัดการการทำ่องเทำ�่ยวโดยชุมชนอย่างเป็็นระบบภายใน
กลุ่มม่การแบ่งห้น้าทำ�่รับผิดชอบเป็็นสัดส่วนชัดเจน	เพ่�อให้้การจัดการงานแต่ละส่วนเป็็นไป็ด้วย
ความเรย่บร้อยและเกิดปั็ญห้าน้อยทำ�่สดุ

มแ่ผนการบริห้ารจัดการงบป็ระมาณ์ทำ�่สามารถนำามาใช้ไดท้ำั�งในป็ัจจบุันและอนาคต										

ชมุชนมบ่คุลากรผู้ม่ป็ระสบการณ์์	ป็ฏิบัติงานตามห้ลักการความยั�งย่น	และความโป็ร่งใส

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่การจัดทำำาและใช้แผน	ยุทำธศาสตร์การจัดการแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวระยะยาว	
และม่แผนป็ฏิบัติการทำ�่เห้มาะสม	โดยการจัดทำำาแผนยุทำธศาสตร์และแผนป็ฏิบัติการ	จะต้องดำาเนิน 
การผ่านการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้เส่ย	และอยู่บนห้ลักการของความยั�งย่น	รวมถ้ง	จะต้องเป็ิด
เผยให้้สาธารณ์ะชนรับทำราบ

การดำาเนินงานและผลลัพธ์จากการดำาเนินงานจะต้องม่การกำากับดูแล	ป็ระเมิน	และรายงานต่อ
สาธารณ์ะให้้ทำราบอยู่เสมอ	ทำั�งน่�ระบบการติดตามจะต้องได้รับการทำบทำวนและป็รับป็รงุให้้ทำันสมัย
อยู่เสมอ

ม่ ไม่ม่

(ม่	=	1	คะแนน	/	ไม่ ม่	=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	10	คะแนน	*ตอ้งผา่นการประเมินอยา่งน้อย	8	คะแนน

ป็ระเด็น	:	กรอบและโครงสร้างการจัดการป็ระเด็น	:	กรอบและโครงสร้างการจัดการ

1. ด้านการบริห้ารจัดการอย่างยั�งย่น
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แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องสนับสนุนการนำามาตรฐานความยั�งย่นมาใช้	โดยเฉพาะการสนับสนุนให้้
ผู้ป็ระกอบการนำามาตรฐาน	GSTC	มาใช้	และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานทำ�่ผ่าน	GSTC	ในกรณ์่
ทำ�่ผู้ป็ระกอบการนั�นม่ขด่ความสามารถทำำาได้

ความป็รารถนา	ข้อกังวล	และความพ้งพอใจชุมชนทำ้องถิ�นทำ�่ม่ต่อการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่นและ
การจัดการแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องได้รับการติดตามดแูล	และรายงานให้้สาธารณ์ะทำราบพร้อมกับ
มก่ารป็ฏิบัติงานเพ่�อตอบสนองป็ระเด็นนั�น	ๆ	ของชมุชนทำ้องถิ�นอยู่เสมอ

กลยุทำธ์การป็รับตัวต่อการเป็ล�่ยนแป็ลงสภาพภูมิอากาศม่ไว้เพ่�อเป็็นแนวทำาง	เพ่�อการติดตั�ง
การออกแบบ	การพัฒนา	และการจัดการสิ�งอำานวยความสะดวกด้านการทำ่องเทำ�่ยว

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมก่ารลดความเส�่ยง	การจัดการวิกฤตการณ์์	และแผนรับม่อเห้ตฉุกุเฉินทำ�่เห้มาะสม
กับแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวนั�น

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

กลุ่มฯ/	ชุมชน	ม่การดำาเนินกิจกรรมความร่วมม่อระห้ว่างกลุ่มส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวโดยชุมชนกับ
ภาคเ่คร่อข่ายทำั�งในและนอกชมุชน

กลุ่มฯ	/	ชมุชน	มภ่าคเ่คร่อข่ายทำางการตลาดเพ่�อส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวในพ่�นทำ�่

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่การให้้ข้อมูลกับผู้ป็ระกอบการด้านการทำ่องเทำ�่ยวในเร่�องป็ระเด็นด้าน
ความยั�งย่นอยู่เสมอรวมถ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้้ผู ้ป็ระกอบการเห้ล่านั�นดำาเนินกิจการให้้ม่
ความยั�งย่นมากยิ�งข้�น	

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่การเป็ิดโอกาสและสนับสนุนให้้สาธารณ์ะชนม่ส่วนในการวางแผนและจัดการ
แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวให้้เกิดความยั�งย่น

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่ระบบทำ�่จะเสริมสร้างความเข้าใจให้้แก่คนในทำ้องถิ�นเก�่ยวกับโอกาสและ
ความทำ้าทำายด้านการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่นและสร้างข่ดความสามารถของชุมชนในการตอบสนอง
ต่อโอกาสและความทำ้าทำายนั�น	ๆ

ม่ ไม่ม่

	(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

2.	ด้านการทำำางานร่วมกับพันธมิตรด้านการทำ่องเทำ�่ยวอย่างยั�งย่น		

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การมส่่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเสย่การมส่่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเสย่
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ชมุชนมก่ิจกรรมส่งเสริมการตลาดการทำ่องเทำ�่ยวในชมุชนอย่างน้อยป็ีละ	1	ครั�ง

ม่การติดตามดูแลผลป็ระโยชน์ทำางเศรษฐกิจทำ�่เกิดจากการทำ่องเทำ�่ยวทำั�งทำางตรงและทำางอ้อม
และรายงานให้้สาธารณ์ะทำราบ

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวต้องมร่ะบบสนับสนนุให้้รายได้จากการทำ่องเทำ�่ยวห้มนุเวย่นอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
ของทำ้องถิ�นโดยการสนับสนนุผู้ป็ระกอบการทำ้องถิ�น	ห้่วงโซ่อปุ็ทำาน	และการลงทำนุอย่างยั�งย่น

ชุมชนม่การจัดสรรรายได้ทำ�่เกิดจากการทำ่องเทำ�่ยวให้้กับกองทำุนกลางสวัสดิการ	เพ่�อสมาชิก
ภายในกลุ่มฯ

ม่

ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

ข้อความทำางการตลาดและการส่�อสารอ่�น	ๆ 	จะต้องสะทำ้อนถ้งคณุ์ค่าของแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวนั�นสะทำ้อน
ถ้งการมุ่งไป็สู่ความยั�งย่น	 รวมถ้งการป็ฏิบัติต่อคนในทำ้องถิ�น	 ต่อวัฒนธรรม	และธรรมชาติด้วย
ความเคารพ

มก่ลยทุำธ์การตลาดและการเล่อกเป้็าห้มายทำางการตลาดคำานง้ถง้รปู็แบบของการท่ำองเทำ�่ยวผลกระทำบ
ของกิจกรรมการท่ำองเทำ�่ยว	และความต้องการของแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

ชมุชนมส่่�อป็ระชาสัมพันธ์การท่ำองเทำ�่ยวของชมุชนอย่างน้อย	 1	 รปู็แบบ	 เช่นแผ่นพบั	คูม่่อท่ำองเทำ�่ยว	
เว็บไซต์	ฯลฯ

ชุมชนม่การเผยแพร่ส่�อป็ระชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ให้้นักทำ่องเทำ�่ยวได้ทำราบตามช่องทำางต่าง	ๆ	เช่น
การออกบธูโรงแรมในบริเวณ์ใกล้เคย่ง	จดุบริการทำ่องเทำ�่ยวต่าง	ๆ	เป็็นต้น

ม่ ไม่ม่

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

3. ด้านการส่งเสริมการตลาดเพ่�อสนับสนนุความยั�งย่น

4. การบริห้ารจัดการเศรษฐกิจและการกระจายผลป็ระโยชน์สู่สังคม/ชมุชน

ป็ระเด็น	:	การส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวและการให้้ข้อมลูป็ระเด็น	:	การส่งเสริมการทำ่องเทำ�่ยวและการให้้ข้อมลู

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การบริห้ารจัดการเศรษฐกิจในชมุชน/กลุ่ม/สถานทำ�่ทำ่องเทำ�่ยวการบริห้ารจัดการเศรษฐกิจในชมุชน/กลุ่ม/สถานทำ�่ท่ำองเทำ�่ยว

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การจัดสรรและกระจายรายได้อย่างมป่็ระสิทำธิภาพการจัดสรรและกระจายรายได้อย่างมป่็ระสิทำธิภาพ
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มห่้ลักเกณ์ฑ์ห้ร่อแบบแผนการจัดสรรรายไดท้ำ�่เกิดข้�นจากการทำ่องเทำ�่ยวให้้กับสมาชิก	ในกลุ่มอย่าง
เป็็นธรรม	ชัดเจน	และสามารถตรวจสอบได้

ชมุชนมก่ารจัดสรรรายได้ทำ�่เกิดจากการทำ่องเทำ�่ยวให้้กับกองทำนุกลางพัฒนาชมุชนเพ่�อใช้
ในสาธารณ์ะป็ระโยชน์	เช่น	การนำาไป็อนรุักษ์ทำรัพยกรธรรมชาติ

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน	*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4		คะแนน

(ม่	=	1	คะแนน	/	ไม่ ม่	=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	15	คะแนน	*ต้องผา่นการประเมินอยา่งน้อย	12	คะแนน	

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่นโยบายและระบบเพ่�อป็ระเมินคุณ์ค่า	ฟื้้�นฟืู้	และสงวนรักษาทำรัพย์สิน
ทำางวัฒนธรรมทำ�่รวมถ้งมรดกทำ�่เป็็นสิ�งป็ลูกสร้างและภูมิทำัศน์เชิงวัฒนธรรม

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวจะต้องม่ระบบจัดการนักทำ่องเทำ�่ยวทัำ�งภายในและโดยรอบแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว
ทำางธรรมชาติ	โดยคำาน้งถ้งคุณ์ลักษณ์ะของพ่�นทำ�่ 	ข่ดความสามารถในการรองรับ	และ
ความอ่อนไห้วเป็ราะบางของพ่�นทำ�่และจะต้องมก่ารเพิ�มป็ระสิทำธภิาพการเคล่�อนตวัของนักท่ำองเทำ�่ยว	
และลดผลกระทำบเชิงลบทำ�่อาจเกิดข้�น

คนในชมุชนม่การรับรู้และเข้าใจถ้งความสำาคัญของการอนรุักษ์ฟื้้�นฟืู้ทำรัพยากรธรรมชาติห้ร่อ
สิ�งแวดล้อมในชมุชน	รวมทัำ�งมส่่วนร่วมในกิจกรรมอนรุักษ์ฟื้้�นฟืู้ทำรัพยากรธรรมชาติในชมุชน

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมร่ะบบในการสร้างการมส่่วนร่วมในการป็กป้็องและรักษาสิทำธิในทำรัพย์สิน
ทำางป็ัญญาของชมุชนและบคุคล

มก่ารคัดเล่อกข้อมลูมรดกวัฒนธรรมชมุชนทำ�่เห้มาะสมและนำาสนใจมาใช้ในการทำ่องเทำ�่ยว

ชุมชนม่กิจกรรมให้้นักทำ่องเทำ�่ยวได้เร่ยนรู ้และสัมผัสวัฒนธรรมทำ้องถิ�น	 วิถ่ช่วิตชุมชนผ่าน
ป็ระสบการณ์์จริง	ห้ร่อ	การลงม่อทำำาอย่างน้อย	1	กิจกรรมในเส้นทำางทำ่องเทำ�่ยว

สมาชิกในกลุ่มฯ/ชมุชนม่ส่วนร่วมในกิจกรรมอนรุักษ์ฟื้้�นฟื้วูัฒนธรรมชมุชน

ม่

ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

5. การอนรุักษ์และส่งเสริมมรดกทำางวัฒนธรรมในแห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว

6. การบริห้ารจัดการทำรัพยากรทำางธรรมชาติ	อนรุักษ์สิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย่น

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การอนรุักษ์	และส่งเสริมวัฒนธรรมทำ้องถิ�นการอนรุักษ์	และส่งเสริมวัฒนธรรมทำ้องถิ�น

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	การจัดการทำรัพยากรธรรมชาติ	และอนรุักษ์สิ�งแวดล้อมในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวการจัดการทำรัพยากรธรรมชาติ	และอนรุักษ์ส�ิงแวดล้อมในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

49



แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่การส่งเสริมให้้ภาคธุรกิจห้ล่กเล�่ยงการสร้างขยะ	และให้้ม่การลดจำานวน
ขยะนำาขยะกลับมาใช้ให้ม	่และรไ่ซเคิลขยะ	ซ้�งรวมถ้งขยะทำ�่เป็็นเศษอาห้ารด้วย

มก่ารดำาเนินการเพ่�อกำาจัดห้ร่อลดการใช้วัสดุทำ�่ใช้เพย่งครั�งเดย่วแล้วทำิ�งโดยเฉพาะพลาสติก

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวม่เป็้าห้มายในการลดการป็ล่อยมลพิษจากการขนส่งในการเดินทำางมายัง
แห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว	และภายในแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว

มก่ารเพ�ิมการนำาพาห้นะและการขนส่งสาธารณ์ะทำ�่ยั�งย่น	และป็ล่อยมลพิษตำ�ามาใช้งานรวมถ้ง
การเดินทำางแบบใช้แรงตัวเอง	(Active	travel	-	เช่นการเดินและปั็่นจักรยาน)

กลุ่มม่แผนการลดผลกระทำบทำางลบต่อส�ิงแวดล้อมทำ�่เกิดจากกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว	เช่น	ขยะ
และสิ�งป็ฏิกลู	นำ�าเสย่	การส่งเสย่งดัง	การเก็บสิ�งของไป็เป็็นสมบัติส่วนตัว

ม่กิจกรรมให้้นักทำ่องเทำ�่ยวได้เร่ยนรู้และสัมผัสภูมิป็ัญญาด้านทำรัพยากรธรรมชาติห้ร่อ
สิ�งแวดล้อมผ่านป็ระสบการณ์์จริงห้ร่อการลงม่อทำำาอย่างน้อย	1	กิจกรรม

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมเ่ป็้าห้มายทำ�่จะลดการใช้พลังงาน	ป็รับป็รงุป็ระสิทำธิภาพในการใช้พลังงาน
รวมถ้งเพิ�มการใช้พลังงานทำดแทำน

ขยะทำ�่เห้ล่ออยู่ทำ�่ไม่ได้นำามาใช้ซำ�าห้ร่อรไ่ซเคิลต้องได้รับการกำาจัดอย่างป็ลอดภัยและยั�งย่น

มก่ารดำาเนินการเพ่�อกำาจัดห้ร่อลดการใช้วัสดุทำ�่ใช้เพย่งครั�งเดย่วแล้วทำิ�งโดยเฉพาะพลาสติก

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวต้องสร้างความมั�นใจว่านำ�าเส่ยจะได้รับการบำาบัดและนำากลับมาใช้ห้ร่อถูก
ป็ล่อยทำิ�งอย่างป็ลอดภัยโดยไม่ม่ผลกระทำบเชิงลบกับคนและสิ�งแวดล้อมในทำ้องถิ�น

แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมก่ารส่งเสริมให้้ภาคธรุกิจห้ลก่เล�่ยงการสร้างขยะ	และให้้มก่ารลดจำานวนขยะ	
นำาขยะกลับมาใช้ให้ม่	และรไ่ซเคิลขยะซ้�งรวมถ้งขยะทำ�่เป็็นเศษอาห้ารด้วย

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

คนในชุมชน	รับรู้ถ้งความสำาคัญในการรักษาทำรัพยากรธรรมชาติห้ร่อส�ิงแวดล้อม

ม่การแบ่งเขตการใช้พ่�นทำ�่สำาห้รับการทำ่องเทำ�่ยวในชุมชนและทำำาเส้นทำางทำ่องเทำ�่ยวกับ
การแบ่งเขตการใช้พ่�นทำ�่สำาห้รับการทำ่องเทำ�่ยว

50



(ม	่=	1	คะแนน	/	ไม่ม	่=	0	คะแนน)	คะแนนรวม	5	คะแนน		*ต้องผ่านการป็ระเมินอย่างน้อย	4	คะแนน	

ชุมชน/แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว	ม่การป็ระเมินความป็ลอดภัยของเส้นทำางและกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยว
อย่างสมำ�าเสมอ	(อย่างน้อยปี็ละ	1	ครั�ง)

ชุมชน/แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว	ม่การให้้ข้อมูลด้านความป็ลอดภัยในการใช้เส้นทำางและป็้ายเต่อนต่าง	 ๆ	
ตามเส้นทำางท่ำองเทำ�่ยวทำ�่เห้็นได้ชัดและติดตั�งในจดุทำ�่เห้มาะสม

ชมุชน/	แห้ล่งทำ่องเทำ�่ยวมอ่ปุ็กรณ์์ด้านความป็ลอดภัยทำ�่จำาเป็็นและสอดคล้องกับสภาพเส้นทำาง
และกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยวเพย่งพอต่อจำานวนนักทำ่องเทำ�่ยว

มก่ารให้้ความรู้ด้านการบริการและความป็ลอดภัยแก่สมาชิกในชมุชนอย่างน้อยป็ีละ	1	ครั�ง

เคร่�องสขุภัณ์ฑ์ในห้้องนำ�ามค่วามสะอาดพร้อมใช้งาน

ม่ ไม่ม่

สรปุ็ผลการป็ระเมิน

คะแนนรวมทำั�งห้มดคะแนนรวมทำั�งห้มด

ระดับความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาระดับความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนา
มากกว่าห้ร่อเทำ่ากับ	40	คะแนน	=	อยู่ในเกณ์ฑ์ด่มาก	พร้อมแล้วสำาห้รับการพัฒนา
21	–	39	คะแนน	=	อยู่ในเกณ์ฑ์ด	่ป็รับอ่กห้น่อย	
1	–	20	คะแนน	=	ทำำาความเข้าใจอก่ห้น่อย	ค่อย	ๆ	พัฒนาไป็ด้วยกัน

7. ด้านการบริการและความป็ลอดภัยในแห้ล่งท่ำองเทำ�่ยว

ป็ระเด็น	:	ป็ระเด็น	:	เส้นทำางและกิจกรรมทำ่องเทำ�่ยวมค่วามป็ลอดภัยเส้นทำางและกิจกรรมท่ำองเทำ�่ยวมค่วามป็ลอดภัย
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พัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวตามแนวทำาง	LOW	CARBONพัฒนาธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวตามแนวทำาง	LOW	CARBON
ป็ระเมินและติดตามการดำาเนินงานของชมุชนและธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวสู่การพัฒนาเป็็น	

“ธรุกิจทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อยคาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์”	ตามแนวทำางการพัฒนา	LOW	CARBON	

WW

Approach
คำานวณ์ค่าการป็ล่อย
คาร์บอนตามห้ลักการ
และขอบเขตสากล

Reduce
ลดการป็ล่อยคาร์บอน
ห้ร่อลดใช้พลังงานใน

กิจกรรมต่าง	ๆ

BB

AA RR

OO

OO

CC

NN

Collect	Data
เก็บข้อมลูกิจกรรมและ
ป็ัจจัยในการคำานวณ์ห้า

ป็ริมาณ์คาร์บอน

Objective
ตั�งเป็้าห้มายเพ่�อป็รับ
เป็ล�่ยนกิจกรรมลดการ

ป็ล่อยคาร์บอน

What	is	Carbon	
Footprint

ทำำาความรู้จักและฝึกคำานวณ์
คาร์บอนฟื้ตุพริ�นทำ์

Balance
สร้างความสมดลุ

ระห้ว่างคาร์บอนทำ�่ถกู
ป็ล่อยและลดการป็ล่อย

คาร์บอน

Offset
ชดเชยคาร์บอนส่วน
เกินทำ�่ไม่สามารถลด

การป็ล่อยได้

Neutrality
สร้างคณุ์ค่าให้้กับ

การทำ่องเทำ�่ยวทำ�่ป็ล่อย
คาร์บอนสทุำธิเป็็นศนูย์

Location
กำาห้นดสถานทำ�่เพ่�อพัฒนา

เส้นทำางทำ่องเทำ�่ยว

LL
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แห้ล่งอ้างอิงข้อมูล
องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	(องค์การมห้าชน)องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	(องค์การมห้าชน)	(2559).	(2559).	คู่ม่อการพัฒนาโครงการลด	 	
	 ก๊าซเร่อนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของป็ระเทำศไทำย	(Thailand	Voluntary	Emission		
	 Reduction	Program:	T-VER	URL:	http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver

องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	(องค์การมห้าชน)	(2558).องค์การบริห้ารจัดการก๊าซเร่อนกระจก	(องค์การมห้าชน)	(2558).	คู่ม่อสังคมคาร์บอนตำ�า	
	 Low	Carbon	Society	Guidebook.กรงุเทำพมห้านคร.	บริษัทำทำว่วัฒน์การพิมพ์	จำากัด		
	 โทำรศัพทำ์	027205014

เกณ์ฑ์	GSTC	สำาห้รับแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว	Version	2.0	แก้ไขครั�งทำ�่	1	(2562).	เกณ์ฑ์	GSTC	สำาห้รับแห้ล่งทำ่องเทำ�่ยว	Version	2.0	แก้ไขครั�งทำ�่	1	(2562).	แป็ลจาก	Global		
 Sustainable	Tourism	Council’s	Sustainability	Criteria:	GSTC

วิทำยาลัยการจัดการ	มห้าวิทำยาลัยมห้ิดล	(CMMU),	(2020)	วิทำยาลัยการจัดการ	มห้าวิทำยาลัยมห้ิดล	(CMMU),	(2020)	ข้อมลูวิจัยการตลาดโลกสวย	
 Voice	of	Green:	เพ่�อโลก	เพ่�อเรา	จากกลุม่ผูบ้รโิภคจำานวน	1,252	คน.	กรงุเทำพมห้านคร

จัดทำำาโดย			จัดทำำาโดย			 กองวางแผนลงทำนุอตุสาห้กรรมทำ่องเทำ�่ยว	ฝ่ายส่งเสริมการลงทำนุอตุสาห้กรรมทำ่องเทำ�่ยว
	 	 การทำ่องเทำ�่ยวแห้่งป็ระเทำศไทำย	(ทำทำทำ.)
	 	 1600	ถนนเพชรบรุ่ตัดให้ม่	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทำว	่กรงุเทำพฯ	10400
	 	 โทำรศัพทำ์	(+66)2	250	5500,	(+66)2	250	5511
	 	 TAT	Contact	Center	เพ่�อนร่วมทำาง	:	1672
เว็บไซต์			เว็บไซต์			 	 www.tourismthailand.org	
ทำ�่ป็ร้กษากิตติมศักด์		ทำ�่ป็ร้กษากิตติมศักด์		 คณุ์นพิทัำธ์พงษ์	ชวนช่�น		อปุ็นายกสมาคมไทำยท่ำองเทำ�่ยวเชงิอนรุกัษ์และผจญภยั	(TEATA)

จัดทำำาเน่�อห้า	ออกแบบรปู็เล่มและดำาเนินการผลิตจัดทำำาเน่�อห้า	ออกแบบรปู็เล่มและดำาเนินการผลิต
	 	 บริษัทำ	ฟื้ายด์	โฟื้ล์ค	จำากัด	(สำานักงานให้ญ่)
	 	 7/5-6	ถนนป็ระดิพัทำธ์	แขวงพญาไทำ	เขตพญาไทำ	กรงุเทำพมห้านคร	
	 	 รห้ัสไป็รษณ์ย่์	10400	โทำรศัพทำ์	(+66)2	2781566
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