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งานแถลงข่าวความร่วมมือเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วคารบ์อนต ่า 
กับโครงการต้นไม้ของเรา  
วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (09.00-12.30 น.) 
ณ ลานกิจกรรมเฮอืนฮังต่อ อ.เมือง จ.น่าน 
 
ที่มาและความส าคัญ 

จงัหวดันา่นเป็นจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเที่ยวที่ช่ืนชอบการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติและการไดส้มัผสัวฒันธรรมและ

วิถีความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ิน ซึง่เป็นแนวทางการทอ่งเที่ยวทีก่  าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้เรือ่ย ๆ และสอดคลอ้งกบั

กระแสของการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่า หรอื Low Carbon Tourism ที่มุง่เนน้ใหเ้กิดการลดการก่อเกิดขยะ การมุง่ใชส้นิคา้ใน

ทอ้งถ่ิน และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่จงัหวดันา่นมตีน้แบบท่ีดขีองการทอ่งเทีย่วคารบ์อนต ่าอยูม่ากมายที่สามารถน าไป

ขยายผลตอ่ได ้

 

ทัง้นีเ้พื่อสง่เสรมิใหน้กัทอ่งเที่ยวสามารถเดินทางมาทอ่งเที่ยว ณ จงัหวดันา่นสามารถท าการลดรอยเทา้คารบ์อน หรอื 

Carbon Footprint ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ โครงการตน้ไมข้องเรา หรอื Trees4All  ซึง่ด าเนินการโดย

RECOFTC (รคีอฟ) ประเทศไทย ไดร้ว่มกบัการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานนา่น สภาอตุสาหกรรม

ทอ่งเที่ยวจงัหวดันา่น  เครอืขา่ยโรงแรมสเีขียว กลุม่รกัษ์สนัติสขุ ชมรมมคัคเุทศกจ์งัหวดันา่น และสมาคมไทยทอ่งเทีย่วเชิง

อนรุกัษ์และผจญภยั (สทอ.หรอื TEATA) จึงขอน าเสนอแนวทางการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่าดว้ยการรว่มสนบัสนนุการปลกู

ตน้ไมก้บัคนในทอ้งถ่ิน ณ อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดันา่น โดยโครงการตน้ไมข้องเรานัน้จะท าหนา้ที่เป็นกลไกในการเช่ือมโยง

การสนบัสนนุจากนกัทอ่งเท่ียวสูเ่กษตรกร ซึ่ง่ตอ้งการลดพืน้ท่ีการปลกูพืชเชิงเดี่ยวมาสูก่ารปลกูตน้ไมท่ี้มีความหลากหลาย

ในท่ีดินป่าเสือ่มโทรม โดยการปลกูตน้ไมน้ีจ้ะสามารถช่วยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่ปลดปลอ่ยจากการเดินทางมา

ทอ่งเที่ยวไดอ้ยา่งยั่งยืนและสามารถติดตามผลได ้ โดยนกัทอ่งเที่ยวจะสามารถรว่มติดตามความเติบโตของตน้ไมแ้ละผล

คาดการณก์ารดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริม่ตน้การบรจิาคตน้ไมเ้พียงตน้ละ 100 

บาทเทา่นัน้ 

 

ทัง้นีกิ้จกรรมที่นกัทอ่งเที่ยวจะสามารถรว่มกิจกรรมการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่ากบัโครงการตน้ไมข้องเรานัน้ ประกอบไปดว้ย

การตรวจวดัรอยเทา้คารบ์อน หรอื Carbon Footprint ของตนเองผา่น www.recoftc.org/thailand/projects/tree-for-all 

การเขา้พกัในเครอืขา่ยโรงแรมและรา้นกาแฟท่ีเขา้รว่มโครงการ พรอ้มสว่นลด… และเขา้รว่มโปรแกรมการทอ่งเที่ยว

คารบ์อนต ่ากบัสมาคมไทยทอ่งเที่ยวเชิงอนรุกัษ์และผจญภยั (สทอ. หรอื TEATA) เขา้รว่มท ากิจกรรมเพาะกลา้ไมท้ี่เรอืน
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เพาะช าชมุชน ณ อ าเภอสนัตสิขุ รวมถงึวางแผนการทอ่งเที่ยวปลกูป่าฤดฝูนเชิงคารบ์อนต ่าของโครงการตน้ไมข้องเรา

พรอ้มกนัในเดือนกรกฎาคมนี ้  เพื่อน าเสนอแนวทางการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่ากบัโครงการตน้ไมข้องเรา และวิธีการเขา้รว่ม 

รคีอฟ และองคก์รภาคีจงึขอเชิญทกุทา่นรว่มงานแถลงความรว่มมือนี ้ และเขา้รว่มฟังเสวนา “การลดคารบ์อนจาก

ทอ่งเที่ยวดว้ยภาคป่าไม”้ ในงานนี ้ 

 

แนะน าหนว่ยงานท่ีรว่มด าเนินงานภายใตค้วามรว่มมือนี ้

 รคีอฟ เป็นองคก์รดา้นการพฒันาศกัยภาพเรือ่งวนศาสตรช์มุชนท่ีก่อตัง้มากวา่ 30 ปี โดยมีการด าเนินงาน 7 

ประเทศในภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิก และมีส  านกังานใหญ่อยูท่ีม่หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

 เครอืขา่ยโรงแรมสเีขยีวเป็นกลุม่โรงแรมที่ไดร้บัการรบัรองจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสถาน

ประกอบการประเภทที่พกัทีม่ีการใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งคุม้คา่และมีประสทิธิภาพ มกีารจดัการมลพษิ

และสิง่แวดลอ้มทีด่ี มีสว่นรว่มในการสบืสานศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีสว่นรว่มในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน โดยจงัหวดันา่นมีโรงแรมที่อยูใ่นเครอืขา่ยดงักลา่ว ประมาณ 20 โรงแรม 

 สมาคมไทยทอ่งเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ละผจญภยั(สทอ.หรอื TEATA) เป็นการรวมตวัของผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยว

หวัใจสเีขียว ทัง้บรษัิทน าเทีย่ว ทีพ่กั ชมุชน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมดา้นการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภยั

ตา่งๆ โดยการสรา้งเครอืขา่ยกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เพื่อผลกัดนัการ

อนรุกัษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem) การทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยยกระดบัมาตรฐานสู่

สากล น ารอ่งพฒันา “มาตรฐานและเสน้ทางทอ่งเที่ยวอยา่งยั่งยืน” โดยอิงเกณฑข์อง Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) และการใชแ้นวคิดทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่า 

 ชมรมมคัคเุทศกจ์งัหวดันา่น  เป็นการรวมตวัของไกดท์ีม่ีใบประกอบวิชาชีพมคัคเุทศกใ์นจงัหวดันา่น โดยรวมการ

ทอ่งเที่ยวในทกุรูปแบบทัง้ดา้นวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม มีความสนใจและสง่เสรมิในทกุกิจกรรมที่เป็นการพฒันา

จงัหวดันา่น โดยใชก้ารทอ่งเที่ยวเป็นเครือ่งมือขบัเคลือ่นหลกั 

 กลุม่รกัษ์สนัติสขุ เป็นการรวมกลุม่ของประชาชนและเกษตกรในอ.สนัติสขุ จ. นา่น ที่มุง่มั่นท างานดา้นการ

พฒันาและการสง่เสรมิการดแูลป่าของชมุชน 

 

 

วัตถุประสงค ์

▪ เพื่อประชาสมัพนัธค์วามรว่มมือในการสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่ากบัโครงการตน้ไมข้องเรา 

▪ เพื่อเชิญชวนและน าเสนอกิจกรรมการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่าดว้ยการปลกูตน้ไมก้บัโครงการตน้ไมข้องเรา 
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กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 

▪ โครงการภมูิทศันชี์วติ (FLOURISH) ซึง่ไดร้บัการสนนันนุจาก แผนงานปกปอ้งการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูิอากาศระดบัสากล (IKI) กระทรวงสิง่แวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาติ การก่อสรา้ง และความปลอดภยั

ทางปรมาณ ู(BMUB) 

▪  WYSS Academy for Nature  

 

องคก์รภาคีและองคก์รสนับสนุน 
▪ วิทยาลยัชมุชนนา่น 
▪ มลูนิธิฮกัเมืองนา่น 
▪ ชมุชนบา้นศรบีญุเรอืง อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดันา่น 
▪ กลุม่รกัษ์สนัติสขุ 
▪ คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
▪ Change Fusion 

▪ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) 
▪ สภาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว จ. นา่น 
▪ สมาคมไทยทอ่งเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ละผจญภยั (สทอ. หรอื TEATA) 
▪ ชมรมมคัคเุทศกจ์งัหวดันา่น 

▪ เครอืขา่ยโรงแรมสเีขยีว 

▪ องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษเพื่อการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยืน(องคก์ารมหาชน) หรอื อพท. 
 

ไฮไลทข์องงาน  

 การแถลงขา่วความรว่มมือเพื่อสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวคารบ์อนต ่ากบัโครงการตน้ไมข้องเรา  

 เสวนา “การลดคารบ์อนจากทอ่งเที่ยวดว้ยภาคป่าไม”้  
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ก าหนดการ 
วันอาทติยท์ี ่
5 มิ.ย. 2565 

กิจกรรม 

9.00-9.30 ลงทะเบียนเขา้รว่มงาน (มีจดุตรวจATKก่อนรว่มงาน) 

9.30-9.45 กลา่วที่มาของการจดังาน โดย คณุอาภาภรณ ์ทองเสง่ียม ผูป้ระสานงานโครงการตน้ไมข้องเรา  รคีอฟ  
กลา่วเปิดงานโดย ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันา่น  

9.45-10.15 น าเสนอแนวทางความรว่มมือเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วคารบ์อนต ่ากบัโครงการตน้ไมข้องเรา” 
 โดยคณุวรางคณา รตันรตัน ์ผูอ้  านวยการรคีอฟ ประเทศไทย 

10.15-10.45 แถลงความรว่มมือเพื่อสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วคารบ์อนต ่ากบัโครงการตน้ไมข้องเรา  

 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ส  าน างานจงัหวดันา่น 
 สภาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวนา่น 

 เครอืขา่ยโรงแรมสเีขยีว 
 สมาคมไทยทอ่งเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ละผจญภยั (สทอ. หรอื TEATA) 
 กลุม่รกัษ์สนัติสขุ  
 รคีอฟ ประเทศไทย 
 

10.45-11.00 ช่วงถาม-ตอบจากผูเ้ขา้รว่ม หรอืสือ่มวลชน 

11.00 -12.30 
 
 
 
 
 
 
 

เสวนาหวัขอ้ “การลดคารบ์อนจากทอ่งเทีย่วดว้ยภาคป่าไม”้ โดยมผีูร้ว่มเสวนา ดงันี ้
 

 คณุโยธิน ทบัทิมทอง ผูอ้  านวยการการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานนา่น 

 คณุชาญชยั ลิม้สวุรรณ ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวจงัหวดันา่น 

 ผูแ้ทนจากสมาคมไทยทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ์และผจญภยั (สทอ. หรอื TEATA) 

 คณุจนัทิรา ชินสขุเสรมิ ประธานเครอืขา่ยโรงแรมสเีขียว 

 คณุอธิวฒัน ์สธุรรม ผูจ้ดัการสถาบนัการเงินชมุชนสนัติสขุ กลุม่รกัษ์สนัติสขุ 

 คณุวรางคณา รตันรตัน ์ผูอ้  านวยการ รคีอฟ ประเทศไทย  

 

12.30-12.40  แนะน าสือ่ประชาสมัพนัธส์  าหรบัที่พกัและคาเฟ่ 
กลา่วปิดงาน 

หมายเหต ุ: มีอาหารวา่งและเครือ่งดื่มแจกเป็น Box set และจดักิจกรรมโดยค านงึถึงมาตราการโควิด -19 
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กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึน้ 

 รบัสว่นลดการเขา้พกัและรบัประทานอาหารและเครือ่งดื่มในท่ีพกัและรา้นคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ โดยการใส ่
#treesforall โพสเฟสบุ๊คของทา่น ซึง่สว่นลดนีจ้ะน าไปบรจิาคเพื่อการปลกูตน้ไมใ้นโครงการตน้ไมข้องเรา 

 เมื่อเขา้พกัและรบัประทานอาหารในที่พกัและรา้นคา้ที่เขา้รว่มโครงการ สามารถบรจิาคเงินเพิ่มเติมผา่น 
https://taejai.com/th/d/tree-for-all/ 

 ตวัวดัคารบ์อน footprint จากการทอ่งเที่ยวของคณุ กบัประเมินจ านวนคารบ์อนที่ตน้ไมจ้ะดดูซบัได ้ 
 รว่มเป็นอาสาสมคัรเพาะกลา้จากเมลด็ไมท้อ้งถ่ิน ณ อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดันา่น  
 รว่มเดินทางไปปลกูตน้ไมก้บัโครงการตน้ไมข้องเรา ณ อ าเภอสนัติสขุ จงัหวดันา่น ในเดือนกรกฎาคม 
 รว่มทรปิกบัสมาคมไทยทอ่งเที่ยวเชิงอนรุกัษ์และผจญภยั (สทอ. หรอื TEATA) กบัเสน้ทางทอ่งเทีย่วคารบ์อนต ่า

ในจงัหวดันา่น 
 เชิญชวนใหท้กุคนตดิ #treesforall #ตน้ไมข้องเรา #อากาศของเรา #ปลกูคนละตน้เพื่อป่าตน้น า้ #ทอ่งเทีย่ว

คารบ์อนต ่า #LowCarbonTourism 
 สนใจอา่นรายละเอยีดเพิม่เติมที่ www.recoftc.org/thailand/projects/tree-for-all  

 

 

 

https://taejai.com/th/d/tree-for-all/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSRCb4CYLsdBg7qhiU5Fl_tN_nloT2IS_06IXdLxLekHzWSqhEfLSQRQMS6BNsZ4ScD6NbZi84nDO21hAm3G_b9GPpBGsyZAjeGYD74-I4Ruk6IBSKIHEFiIS7JVxcfSZKTvp8_WDp5r2Hb7QdvKQj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSRCb4CYLsdBg7qhiU5Fl_tN_nloT2IS_06IXdLxLekHzWSqhEfLSQRQMS6BNsZ4ScD6NbZi84nDO21hAm3G_b9GPpBGsyZAjeGYD74-I4Ruk6IBSKIHEFiIS7JVxcfSZKTvp8_WDp5r2Hb7QdvKQj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lowcarbontourism?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWSRCb4CYLsdBg7qhiU5Fl_tN_nloT2IS_06IXdLxLekHzWSqhEfLSQRQMS6BNsZ4ScD6NbZi84nDO21hAm3G_b9GPpBGsyZAjeGYD74-I4Ruk6IBSKIHEFiIS7JVxcfSZKTvp8_WDp5r2Hb7QdvKQj&__tn__=*NK-R

