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อพท.ยกระดับชุมชนเรียนรู BCG โมเดล 
 เพ่ือสงเสริมใหเกิดพัฒนาการทองเที่ยวตามโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ในระดับชุมชน นาวา

อากาศเอก อธิคุณ คงมี ผูอํานวยการ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน หรือ อพท. ไดมอบหมายนาย
มนัสวนิ บุญทวี ผูอํานวยการฝายอํานวยการ ปฏิบัตหินาที่รองผูจดัการ สํานักงานพ้ืนที่พิเศษ 1 คุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ  
จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรูเสนทางและกิจกรรมทองเท่ียวเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน 6 ตําบล คุงบางกะเจา” 
ประสาน นายสมปอง รัศมิทัต ประธานชมรมเครือขายสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนคุงบางกะเจา นําทั้ง 6 ชุมชน ไดแก บางกะเจา 
บางกอบัว ทรงคะนอง บางน้ําผึ้ง บางกระสอบ และบางยอ เดินทางไปยังชุมชนเครือขายของ อพท. คือบานถ้ําเสือและชุมชนบานถ้ํา
รงค จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนตามอัตลักษณของตัวเอง 

 กิจกรรมครั้งน้ีจะชวยเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชนเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามเกณฑการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยนืโลก และแนวทาง BCG โมเดล ดวยกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวแบบ Low Carbon 
Tourism การทองเที่ยวคารบอนต่าํ การบริหารจัดการปาชุมชนดวยการทําธนาคารตนไม การบริหารจัดการทองเที่ยวแบบ Zero 
Waste เพ่ือพัฒนาใหเปนพ้ืนที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเกิดประโยชนแกชุมชน และสอดคลองกับนโยบาย BCG ในการ สงเสรมิ สนับสนุน 
การทองเที่ยวท่ีอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางการมีสวนรวม ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งการจัดการชมรมเครือขายสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนคุงบางกะเจา มุงสูการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยนืตอไป 



 

 

 

วนัที 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.33 น.  ณ วดัภกูุม้ขา้ว ต.คาํพองุ อ.โพธิชยั จ.รอ้ยเอ็ด  

นายธีรตัน ์บางเพ็ชร ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดัรอ้ยเอ็ด นาํทีเจา้หนา้ทีกลุม่งานปอ้งกนัการ

ทจุรติ ลงพืนที ภกูุม้ขา้ว ต.คาํพองุ อ.โพธิชยั พบประธานกลุม่พิทกัษป่์าชมุชนโคกคาํหล่ม เพือหารือในการจดัตงั

เครือข่ายพิทกัษท์รพัยากรธรรมชาติ ในจงัหวดัรอ้ยเอ็ดโดยเฉพาะป่าชมุชนในเขตพืนที 201 ตาํบล 

 โดยใช ้Strong model เป็นตน้แบบ ในการสรา้งเครือขา่ยอนรุกัษส์ิงแวดลอ้มในการส่งเสรมิภาค

ประชาชนในการจดัตงักลุม่ ปัจจบุนัไดมี้กลุม่อนรุกัษก์ระจายอยูใ่นเขตพืนทีแตข่าดการประสานงานในการจดัตงั

ชมรมหรือศนูยป์ระสานงานในการขบัเคลือนและแนวทางปอ้งกนัและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ใหเ้ป็นรูปธรรมจากการหารือไดข้อ้สรุปในการเรมิตน้จดัตงั ชมรมสตรอง พิทกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มจงัหวดัรอ้ยเอ็ด มีวตัถปุระสงคใ์นการปอ้งกนัการบกุรุกทาํลายทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

โดยเฉพาะป่าชมุชนทีประชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั และส่งเสรมิปลกูฝังในการรกัธรรมชาติใหก้บัประชาชนและ

เยาวชนในพืนทีในการหว่งแหนทรพัยากรธรรมชาติในชมุชนของตนเอง 



 

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ทีปรกึษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดป้าฐกถาพิเศษ กรุงเทพมหานครกบัการปลกูตน้ไม้

ลา้นตน้ว่า ผูว้่าฯ มีนโยบายสรา้งสวน 15 นาที หรือประมาณ 800 เมตรเพือใหช้าว กทม.เดินทางเขา้

สวนสาธารณะในเวลาดงักล่าว แมว้า่กรุงเทพฯ จะมีสวนขนาดใหญ่ แตต่อ้งการทาํสวนขนาดเล็กเพือใหป้ระชาชน

เขา้ถึงไดง้่าย ทีเรียกว่า “พ็อกเกตพารค์” เป็นสวนทีประชาชนเขา้มาออกกาํลงักาย มีขนาดพืนทีตาํกวา่ 1 ไร ่ไมว่า่

จะเป็นพืนทีตาบอด หรือสอดคลอ้งกบัภาษีทีดิน สง่เสรมิการใชท้ีว่างใหเ้ป็นประโยชน ์แทนทีจะเปลียนเป็นพืนที

เกษตรกรรม พนืทีเหล่านีมาทาํเป็นสวนไดเ้ช่นกนั แตส่งิทีสาํคญัในการปลกู คือการเลือกตน้ไมใ้หเ้หมาะกบัสภาพ

พืนที ซงึ กทม.มีทงัพืนทีรมิถนน เกาะกลางถนน พืนทีในสวนสาธารณะ กทม.ตอ้งการทาํคูมื่อประชาชนสาํหรบั

ปลกูตน้ไม ้สามารถเขา้มาดไูดว้า่แตล่ะพืนทีจะปลกูตน้ไมป้ระเภทไหน โดย กทม.ตอ้งขอความรว่มมือจาก

ผูเ้ชียวชาญเขา้มาชว่ยใหข้อ้มลู... อย่างไรก็ตาม ขณะนี กทม.กาํลงัจดัระบบการปลกู มี 3 กลุ่มหลกั 1. สาํนกั

สิงแวดลอ้มผ่านสาํนกัสวนสาธารณะ จะปลกูในสวนตา่ง ๆ ทีอยู่ภายใตก้ารดแูล และสาํนกังานเขตตงัเปา้ไวแ้ลว้ 

สาํนกัสิงแวดลอ้มตอ้งปลูก 2 แสนตน้ภายใน 4 ปี และสาํนกังานเขต 50 เขต ปลกูทงัหมด 5 แสนตน้ ปลกูในพืนทีที

สาํนกังานเขตดแูล หรือพืนทีเกาะกลาง รมิถนนตา่ง ๆ 2.ภาคเอกชนตอนนีติดตอ่เขา้มาจองจาํนวนการปลกูถึง 1.6 

ลา้นตน้แลว้ ถือวา่เป็นเรืองทีดี ซงึเป็นหนา้ทีของ กทม.ทีจะติดตาม และทาํงานเชิงรุกว่าคณุควรปลกูตน้อะไร 

เอกชนบอกวา่เขามีที กทม.ตอ้งบอกไดว้า่จะปลกูตน้อะไร เชน่เดียวกนั กทม.ตอ้งการความรว่มมือจากภาค

ประชาชน ภาควิชาการ เอกชนอาจบอกวา่มีกลา้ไมแ้ตไ่ม่มีที ซงึ กทม.ยินดีทีจะหาทีทีเหมาะสมให ้ขณะนีมีเอกชน

ติดตอ่เขา้มาเยอะแลว้เชน่ตอ้งการปลกูหมืนตน้ทีไหนดี 3.ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการดแูลรกัษา โดย กทม.

กาํลงัทาํแอพพลิเคชนัชือว่า “ปลกูอนาคต” Future tree เป็นแชตบอททีผ่านไลน ์เวลาทีปลกูแลว้สามารถเขา้มา

ถ่ายรูประบพืุนทีได ้โดยตวัแชตบอทจะทกัไปทุก 6 เดือนหรือ 1 ปีวา่คณุกลบัไปหาตน้ไมที้ปลกูหรือยงั กลบัไปให้

ถ่ายรูปอีกครงัหนา้ตาเป็นอย่างไร โดยใหค้วามสาํคญัทงัไมย้ืนตน้และไมพุ้ม่ ทงันีมีการกาํหนดยทุธศาสตรใ์นเขต

เมือง จะตอ้งปลกูไมยื้นตน้กีเปอรเ์ซ็นต ์

“สิงคโปรก์บันิวยอรก์ จะมีรุกขกรเดินไปเจอตน้ไมปี้ละ 1 ครงัเป็นอยา่งนอ้ยทกุตน้ไมว่่าจะกีลา้นตน้ ขณะนีประเทศ

ไทยมีรุกขกร 3 คน แรงหนงึจะผลิตรุกขกรโดยทีผ่านมาไปอบรมเจา้หนา้ที กทม.มา 4 ปีแลว้ ทกุเขตมีคนทีผ่านการ

อบรบอยา่งนอ้ย 1-2 คน ตอ่ไปนีรุกขกรตอ้งตดัตน้ไมอ้ยา่งเดียว ไม่ตอ้งทาํงานอย่างอืน” 1 ใน 3 รุกขกรในประเทศ

ไทย แนะนาํการดแูลตน้ไมห้ลงัจากปลกูและตอ้งดแูลตน้ไมที้มีอยู่ 

ปัจจบุนักรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะ 100 กว่าแหง่มีพืนทีรวมไมถ่ึง 5 พนัไร ่หวงัว่าตอ่ไปนีนา่จะไดเ้ห็นว่าอาชีพรุกข

กรจะเขา้มามีบทบาทดแูลตน้ไมข้อง กทม.และพืนทีอืน ๆ...  


