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เศรษฐกิจ

“อพท.” ชู “เกาะหมาก” ตŒนแบบแหล‹งเรียนรูŒ CE รับเทรนดวิถีใหม‹

“อพท.” ช ู“เกาะหมาก” ตน้แบบแหลง่เรยีนรู ้CE รับเทรนดว์ถิใีหม่

อพท. ขยายผล ยทุธศาสตรช์าต ิBCG Model เรง่สรา้งการรับรูใ้นกลุม่ภาคเีครอืขา่ยดา้นการทอ่งเที�ยว
รว่มเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ เตรยีมใชป้ฏบิตัภิารกจิทอ่งเที�ยวยั�งยนืปี 65’ ยก “เกาะหมาก” ตน้แบบ Circular
Economy ขบัเคลื�อนอตุสหากรรมการทอ่งเที�ยวโดยชมุชน เป้าหมาย 5 ปี ขึ�นแทน่พื�นที�ศกึษาวจัิยและ
พัฒนาเครื�องมอืดา้นการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนืในปี 70’

ดร.ชมุพล มสุกิานนท ์รองผูอํ้านวยการ องคก์ารบรหิารการพัฒนาพื�นที�พเิศษเพื�อการทอ่งเที�ยวอยา่ง
ยั�งยนื (องคก์ารมหาชน) หรอื อพท. ในฐานะประธานเปิดกจิกรรม กลา่ววา่ เพื�อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารขบัเคลื�อนการพัฒนาประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกจิ BCG
Economy หรอื Bio-Circular-Green Economy พ.ศ. 2564 –2570 โดยกระทรวงการทอ่งเที�ยวและ
กฬีา ซึ�งเป็นหนึ�งในหน่วยงานที�รับนโยบาย BCG มากําหนดเป็นนโยบายการดําเนนิงานของกระทรวง
และหน่วยงานที�กํากบัดแูล และสําหรับ อพท. ไดม้อบนโยบายใหนํ้า BCG มาปรับใชใ้นการพัฒนาการ
ทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนืในพื�นที�รับผดิชอบ จงึเป็นที�มาของการจัดกจิกรรมในครั�งนี� เพื�อใหค้วามรูห้ลกัการ
ของ BCG Model และ Circular Economy ในภาคการทอ่งเที�ยว แกบ่คุลากร อพท. ตลอดจนภาคเีครอื

วนัที� 28 กนัยายน 2564 - 12:16 น.

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของ
เว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละ
นโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา

ยอมรับ เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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ขา่ยรว่มพัฒนาของ อพท. จะไดนํ้าไปใชเ้ป็นแนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนื
อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิงานระหวา่ง อพท. กบัภาคเีครอืขา่ย ตลอดจนผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตา่งๆในหว่ง
โซอ่ปุทาน และยงัเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของการสรา้งรายไดใ้นระดบัสงูดว้ยการพัฒนาที�ยั�งยนื หรอื
(SDGs) ของรัฐบาล

“การจัดกจิกรรมครั �งนี� อพท.มุง่หวงัสรา้งความเขา้ใจหลกัการพื�นฐานเกี�ยวกบั BCG Economy หรอื
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy). ในอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยว รวมถงึความเขา้ใจเกี�ยวกบั
ความสมัพันธก์บัการพัฒนาการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนื เป็นการสรา้งสมดลุระหวา่งเศรษฐกจิและสิ�ง
แวดลอ้ม เกดิการการสง่เสรมิใหภ้าคการทอ่งเที�ยวในพื�นที�หรอืแหลง่ทอ่งเที�ยว มกีารบรหิารจัดการขยะ
ภายใตห้ลกัการ Circular Economy และเกดิขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะในการนํา Circular Economy
มาปรับใชใ้นการพัฒนาการทอ่งเที�ยอยา่งยั�งยนืในแหลง่ทอ่งเที�ยว” รองผูอํ้านวยการ อพท. กลา่ว

ดนั เกาะหมาก โกอนิเตอร ์ขึ�นแทน่แหลง่เรยีนรู ้

นายกฤษณ ์ภมูสิวุรรณ รองผูจั้ดการสํานักงานพื�นที�พเิศษ 3 เมอืงพัฒนาและพื�นที�เชื�อมโยงฝั�งทะเล
ตะวนัออก ครอบคลมุพื�นที�ดําเนนิงาน 4 จังหวดั ชลบรุ ีระยอง จันทบรุ ีและตราด กลา่ววา่ จากโมเดล
เศรษฐกจิ BCG Model และการสง่เสรมิ Circular Economy ในภาคการทอ่งเที�ยว อพท. ไดนํ้าไปปรับ
ใชใ้นพื�นที�ตน้แบบ เกาะหมาก จังหวดัตราด ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาพื�นที�พเิศษหมูเ่กาะชา้ง
และพื�นที�เชื�อมโยงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570) ดว้ยแผนงานพัฒนากจิกรรมทางการทอ่งเที�ยว สง่
เสรมิใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการและชมุชน ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานตา่งๆ เพื�อจะยกระดบัเกาะ
หมากใหเ้ป็นพื�นที�ที�มมีาตรฐานทางการทอ่งเที�ยวดา้นสิ�งแวดลอ้มในระดบันานาชาต ิโดยมเีกณฑก์าร
ทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนืโลก หรอื GSTC เป็นกรอบดําเนนิงาน มเีป้าหมายระยะสั �นพัฒนาเกาะหมากใหเ้ป็น
พื�นที�ตน้แบบการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้มในระดบันานาชาตติดิในรายชื�อ 100 แหลง่ทอ่ง
เที�ยวยั�งยนืโลก หรอื Sustainable Destinations TOP 100 จัดโดยหน่วยงานระดบัโลก Green
Destinations Foundation และ ITB Berlin องคก์รทอ่งเที�ยวระดบัโลก
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สําหรับเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2570 อพท.จะยกระดบัเกาะหมากใหเ้ป็นพื�นที�ศกึษาวจัิยและพัฒนา
เครื�องมอืดา้นการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนื โดยผลกัดนัใหเ้กาะหมากไดรั้บมาตรฐานการทอ่งเที�ยวอยา่ง
ยั�งยนืโดยองคก์รรับรองมาตรฐานแหลง่ทอ่งเที�ยวระดบัโลกของ GREEN DESTINATION เป็นแหง่
แรกของประเทศไทย นําสูก่ารขยายผลในเชงิขององคค์วามรูสู้แ่หลง่ทอ่งเที�ยวในลกัษณะเดยีวกนั และ
ยงัเป็นแหลง่ศกึษาวจัิยดา้นการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนืใหแ้กส่ถาบนัการศกึษา รวมถงึหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจากทั�วประเทศ ที�มคีวามสนใจและตอ้งการจะลงมาศกึษาเรยีนรู ้รวมไปถงึการทดลอง ศกึษา
วจัิย และการพัฒนาเครื�องมอืดา้นการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนื โดยเกาะหมากจะตอ้งเป็นพื�นที�ตน้แบบของ
การลดผลกระทบทางลบที�เกดิขึ�นจากการทอ่งเที�ยวใหม้ากที�สดุ โดยเฉพาะผลกระทบทางดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม เชน่ การลดปรมิาณขยะที�จะเขา้สูก่ารฝังกลบหรอืเผาทําลาย ผา่นกระบวนการตามหลกัการ
Circular Economy โดยพยายามบรหิารจัดการใหม้กีารนําขยะกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากที�สดุ

“ อพท. มองศกัยภาพของเกาะหมากวา่ เหมาะเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�จะสามารถผลกัดนัใหสู้ค่วามเป็น
แซนดบ์ล็อกซ ์(Sand Box) ในภาคตะวนัออก เพราะเกาะหมากมคีวามซบัซอ้นคอ่นขา้งนอ้ย มพีื�นที�ไม่
ใหญม่าก มคีวามรว่มมอืจากผูค้นในทอ้งถิ�น นอกจากนั�น ผูป้ระกอบการ ชมุชน หน่วยงานองคก์ร ที�เกาะ
แหง่นี� 
ตา่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื�องการบรหิารจัดการมากเพยีงพอ ซึ�งถอืเป็นจดุแข็งของเกาะหมากที�จะพัฒนา
สูค่วามเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวตน้แบบตอ่ไป”เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
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ธรุกจิทอ่งเที�ยวตอ้งปรบัตวัรบัวถิใีหมใ่สใ่จสิ�งแวดลอ้ม

ศ.ดร. วสิาขา ภูจ่นิดา คณบดคีณะบรหิารการพัฒนาสิ�งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์หรอื
NIDA และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปเนต มโนมยัวบิลูย ์หวัหนา้ศนูยว์จัิยระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
เพื�อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สํานักวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ไดก้ลา่วในการ
ประชมุครั �งนี�วา่ BCG Economy จะนําไปสูก่ารกําหนดแนวปฏบิตัใิหมข่องอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยว
ซึ�งถอืเป็นอตุสาหกรรมที�มคีวามสําคญัตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ ที�ตอ้งการสรา้งรายไดแ้ละ
กระจายรายไดจ้ากการทอ่งเที�ยว ควบคูไ่ปกบัการเพิ�มประสทิธภิาพการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เชน่ การจัดซื�อจัดจา้งสเีขยีว การใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรรจภุณัฑ ์ที�
สามารถนํากลบัมาใชซ้ํ�า หรอืนํากลบัมาเขา้สูก่ระบวนการรไีซเคลิ (Re-Cycle) รวมถงึการนําขยะไปผลติ
พลงังานทดแทน (Waste to Energy) ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิชมุชนใหเ้กดิการพัฒนาผลติภณัฑจ์าก
ขยะหรอืที�เรยีกวา่ Re-Cycling เพื�อเป็นกจิกรรมหนึ�งที�สามารถเขา้มาชว่ยกระจายรายไดเ้ขา้สูช่มุชนได ้
มากยิ�งขึ�น เกดิการยกระดบัการบรหิารจัดการแหลง่ทอ่งเที�ยวใหเ้กดิความยั�งยนื ตามหลกัการ “ทํานอ้ย
แตไ่ดม้าก”
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

อยา่งไรกต็ามการจัดประชมุครั �งนี�สง่ผลใหภ้าคเีครอืขา่ย อพท. เกดิความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการพื�นฐาน
ของ Circular Economy และความสมัพันธก์บัการพัฒนาการทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยนื ซึ�งเป็นการสรา้ง
สมดลุระหวา่งเศรษฐกจิและสิ�งแวดลอ้ม ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการสง่เสรมิใหภ้าคการทอ่งเที�ยวในพื�นที�
แหลง่ทอ่งเที�ยว ในการบรหิารจัดการขยะภายใตห้ลกัการ Circular Economy ซึ�งภาคไีดม้ขีอ้คดิเห็น
และขอ้เสนอแนะการนํา Circular Economy และนํามาปรับใชใ้นการพัฒนาการทอ่งเที�ยอยา่งยั�งยนืใน
แหลง่ทอ่งเที�ยวตอ่ไป

“อพท.” จับมอื 7 องคก์รขบั
เคลื�อนโครงการคารบ์อน…
บาลานซ ์ชว่ยลดโลกรอ้น

เลกิใสแ่วน่แตไ่มต่อ้งผา่ตดั
ทรคินี�จะฟื�นฟสูายตา

PR

เปิดขั �นตอนลงทะเบยีนรับ
สทิธ ิ‘ลดคา่นํ�า-คา่ไฟ’ บตั…
คนจน 12 เดอืน

เว็บไซตน์ี�ใชค้กุกี�
เพื�อสรา้งประสบการณนํ์าเสนอคอนเทนตท์ี�ดใีหก้บัทา่น รวมถงึเพื�อจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหท้า่นไดรั้บประสบการณท์ี�ดบีนบรกิารของ
เว็บไซตเ์รา หากทา่นใชบ้รกิารเว็บไซตน์ี�ตอ่ไปโดยไมม่กีารปรับตั �งคา่ใดๆ นั�นเป็นการแสดงวา่ทา่นอนุญาตยนิยอมที�จะรับคกุกี�บนเว็บไซตแ์ละ
นโยบายสทิธสิว่นบคุคลของเรา

ยอมรับ เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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