
สวัสดีคะ 
 
บทความหลักในจดหมายขาวฉบับน้ี จะเกี่ยวกับการปกปองสภาพภูมิอากาศ โดยเราจะ
นําเสนอความคืบหนาและผลสําเร็จของโครงการพัฒนาการกําหนดนโยบายและดําเนินงาน
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย และโครงการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาค
การทองเที่ยว ซ่ึงดําเนินงานอยูในระยะที่ 2 เพ่ือตอยอดการดําเนินงานจากระยะแรก 
นอกจากน้ียังมีรายงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการการจัดซ้ือสินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและฉลากสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปดตัวเปนทางการไปเมื่อเดือนกันยายนท่ีผานมา เพ่ือ
สนับสนุนใหมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเกณฑที่เกี่ยวกับการปกปองสภาพภูมิอากาศ ในฉลาก
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ี ทานจะไดรับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของโครงการอื่นๆ ท้ังระดับ
ทวิภาคี ไตรภาคี และโครงการความรวมมือระดับภูมิภาค  
 
ขอแสดงความนับถือ 
คณะผูจัดทําจดหมายขาว  
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Special Feature   
 

 
โครงการพัฒนาการกําหนดนโยบายและดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 

 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลวนสงผลกระทบตอมนุษย
และระบบนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนผลกระทบในเชิง
ลบ อาทิ ความแหงแลงสงผลใหบางพื้นท่ีกลายสภาพเปน
ทะเลทราย  น้ําแข็งและธารน้ําแข็งบริเวณข้ัวโลกละลาย สงผล
ใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น  ผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหาร 

การเพ่ิมข้ึนของความแปรปรวนและความรุนแรงของภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติตางๆ และการเพิ่มข้ึนของแพรระบาดของโรคใน
เขตรอนช้ืนอยางรวดเร็ว ก็จําเปนอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนตอง
เขามาชวยเหลือและฟนฟูสภาพภูมิอากาศใหกลับสูสภาวะปกติ 
    

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

โครงการฯ มีระยะเวลาในการดําเนินงานระยะแรกเปนเวลา 3 
ป (มกราคม พ.ศ 2552 -มีนาคม พ.ศ.2555) ดวยงบประมาณ
จากกระทรวงสิ่ งแวดลอม คุมครองธรรมชาติและความ
ปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดย 
GIZ ไดรวมมือกับกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  สนับสนุนสํานักงานประสาน
การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)  ในการ

พัฒนาและบูรณาการนโยบายการปกปองสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ตอมาโครงการฯ ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมเพ่ือ
ดําเนินงานในระยะที่ 2 (เมษายน พ.ศ. 2555- กันยายน พ.ศ. 
2556) เพ่ือตอยอดการดําเนินงานจากระยะแรก ตลอดจน
สนับสนุนการบูรณาการแผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

 

แผนดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ 

สําหรับการดําเนินงานในระยะที่ 2 GIZ และ สผ.ไดรวมกัน
กําหนดแผนดําเนินงาน และนํารองใน 3 ระดับ คือ ระดับ
กระทรวง 2 แหงไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด 2 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดระยอง และจังหวัดนาน และระดับทองถิ่น 2 แหง 
ไดแก เทศบาลตําบลเมืองแกลง และเทศบาลเมืองนาน โดย
รวมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานคร ใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยสาเหตุท่ีคัดเลือกจังหวัดระยอง

และเทศบาลเมืองแกลงเปนพ้ืนท่ีนํารองน้ัน เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ี
ท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในภาคอุตสาหกรรรม ภาคการ
ทองเท่ียว และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ จังหวัดระยองและ
เทศบาลเมืองแกลง ยังมีศักยภาพสูงในการลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จึงเปนโอกาสดีท่ีจะดําเนินงานเพ่ือเปน
ตัวอยางในการขยายผลไปสูเทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดดวย
สําหรับจังหวัดนานท่ีไดคัดเลือกจากโครงการน้ัน เนื่องจากเปน
ชุมชนและองคกรภาคประชาสังคมท่ีมีความเขมแข็ง ประกอบ
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ไปดวยพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ และเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังทางตรงและทางออม ดังนั้น 
จั งหวัดน าน จึง เปนอีกห น่ึง จังห วัด ท่ีมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
การพัฒนานโยบายและจัดทําแผนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติไดจริง
นั้น จําเปนตองมีกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
โครงการฯ จึงไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวาง
กรอบแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานและองคกรหลักๆ 
ของกระทรวงและจังหวัดนํารองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
สถานการณและประเด็นปญหาสําคัญดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังไดจัดใหมีการ
สัมมนาและศึกษาดูงานดานการบูรณาการแผนไปสูการปฏิบัติ
ของประเทศเยอรมนี เพ่ือเสริมสรางความรูและศักยภาพของ
องคกรภาคีในการปรับใชแนวทางการจัดการ และเทคนิค
วิชาการตางๆ ใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีนํารอง ในสวน

ของกิจกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรและแผนรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดและทองถิ่นนํา
รองในปพ.ศ. 2555 นั้น โครงการฯ ไดจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาโดยผู เชี่ยวชาญชาว
เยอรมันจากหลากหลายสาขาการจัดการ ไดแก การพัฒนา
เมืองและผังเมือง การจัดการทรัพยากรน้ําและการปองกันน้ํา
ทวม การจัดการขยะ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการ
อุตสาหกรรม และการมีสวนรวมของภาคเอกชน เพ่ือรวม
แลกเปล่ียนขอมูลและองคความรูกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด
ในพ้ืนท่ี เพ่ือหาขอสรุปในการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย
ของแผนฯ ในบริบทของจังหวัดนานและระยองรวมกัน รวมท้ัง
จัดทําแนวทางการบูรณาการแผนจากสวนกลางสูระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น ท้ังนี้ ในชวงของปพ.ศ. 2556 คาดวาจะมีการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การฝกอบรม
และเสริมสรางศักยภาพองคกรเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความ
ตองการในพื้นท่ีจังหวัดและเทศบาลที่เขารวมโครงการตอไป 

 
 

ระดับชาติ  ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น 

สํานักนโยบายและ 
แผนทรัพยากรฯ / สปอ. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโยธา 

จังหวัดนาน 
จังหวัดระยอง 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เทศบาลเมืองนาน 

ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมอิากาศ 

ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมอิากาศ 

วิเคราะหแผนพัฒนา 
จังหวัด 

วิเคราะหแผนพฒันาเทศบาล 
/ อปท. 

การศึกษาพ้ืนท่ีเส่ียงตอ
ผลกระทบ 

อบรมดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศสําหรับ 
หนยวงานประสานงาน 

นโยบาย/แผนรองรับ  
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของจังหวัด 

นโยบาย/แผนรองรับ  
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของทองถิ่น 

การสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลท้ังในแนวราบและแนวดิ่ง 

การประสานงานระหวางกระทรวง และกรม 
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โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว 

 
ประเทศไทยมีรายไดประชาชาติรอยละ 13 มาจากภาคการ
ทองเท่ียว ซึ่งเปนแหลงสรางงานใหแกคนไทยมากกวา 4 ลาน
คน ในแตละปมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติมาเที่ยวประเทศไทย
ประมาณ 12-14 ลานคน และนักทองเท่ียวชาวไทยประมาณ 
50 ลานคน แตการพัฒนาอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจในสอง
ทศวรรษท่ีผานมา สงผลทําใหสภาพแวดลอมและแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม แมกระท่ังเขต 
 

อุทยานแหงชาติและพ้ืนที่แนวชายฝงทะเล ลวนแลวแตไดรับ
ผลกระทบแทบทั้งสิ้น สงผลใหการพัฒนาในภาคการทองเท่ียว
ไมมีความยั่งยืน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ ยั ง ส ง ผ ลก ร ะทบต อ แ หล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย อยางไรก็ตาม ภาคการทองเที่ยว
สามารถพัฒนาไปในรูปแบบของการทองเท่ียวเพ่ือการปกปอง
สภาพอากาศได หากมีการบริหารจัดการท่ีดี 

วัตถุประสงคของโครงการ 
โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาคการทองเท่ียว เปน
โครงการที่ GIZ และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) รวมกันดําเนินงาน โดยไดรับ
ทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธรัฐเยอรมนี (BMU) 
โครงการน้ีมีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป ตั้งแตปพ.ศ. 2552-

2554 และไดขยายผลการดําเนินงานระยะที่ 2 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผสานแนวคิด
การปกปองสภาพภูมิอากาศเขากับแผนการจัดการการ
ทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาใหพ้ืนท่ีหมูเกาะชางและพื้นท่ีเชื่อมโยง
เปนตนแบบของการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

 

แผนดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ 
สําหรับการดําเนินงานในระยะแรก โครงการฯ ไดพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและนําเอามาตรการการบรรเทาและการ
ปรับตัวตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาประยุกตใชในการวางแผนการจัดการแหลง
ทองเท่ียวสงผลใหทะเลตราดเปนพ้ืนท่ีตนแบบของประเทศ
ไทย  ท่ีมีการจัดการพ้ืนท่ีทองเที่ยวที่ เปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ โดยโครงการฯ ไดศึกษาและนําผลการศึกษาการ
วัดรองรอยคารบอน ในพ้ืนท่ีหมูเกาะชาง ท่ีมีสัดสวนการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากนักทองเท่ียว 1 คนเทากับ 
19.74 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/วัน มาใชในการ

จัดทําแผนและกิจกรรมตางๆ และประเมินผลกระทบจากการ
ทองเท่ียวรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ ตลอดจนรวมพัฒนาและ
สงเสริมการใชเคร่ืองมือคํานวณการปลอยกาซเรือน
กระจก  
 
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังไดดําเนินงานดานการใชพลังงาน
และการจัดการขยะของเสียอยางเปนระบบ สงผลใหใน
งบประมาณปพ.ศ 2554-2555 อพท.ไดนําประสบการณและ
บทเรียนจากการดําเนินงานรวมกนัมาสานตอและขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการไปสูระยะที่ 2 ในการผลักดันใหเกาะหมาก
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เปนเกาะตัวอยางอีก 1 แหงท่ีมีการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวแบบคารบอนต่ําบนฐานแนวคิดการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพและการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  
อีกท้ังอพท. ยังไดนํานโยบายการทองเท่ียวแบบคารบอนต่ําไป
ประยุกตใชในพ้ืนท่ีพิเศษพัทยาและพื้นท่ีเชื่อมโยงอีกดวย 
 
ดานการจัดฝกอบรม เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการ
จัดการขยะอยางมีสวนรวมบนฐานของชุมชน สงผลให
เกาะชางท่ีกําลังเผชิญกับปญหาขยะลนเกาะ มีปริมาณขยะ
ลดลงรอยละ 20 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการจัดการขยะ
อินทรีย โดยเทคโนโลยีกาซชีวภาพและไดติดตั้งถังหมักกาซ
ชีวภาพ ปริมาณ 1 ลูกบาศกเมตรใหแกสถานประกอบการ
จํานวน 23 แหงเพ่ือกําจัดขยะจากเศษอาหาร สงผลให
สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง 7.3 ลาน
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ป และจากการอบรม
การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดกําไร ท่ีมุงเนนให
ผูประกอบการรูจักใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
นําไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน ไดชวยใหสถานประกอบการ
ทองเที่ยวในพื้นท่ี สามารถลดตนทุนจากการบริการได 1.5 
ลานบาท และยังสงผลใหโรงแรมทั้ง 7 แหงสนใจและสมัครเขา
รับการประเมินมาตรฐานใบไมเขียวอีกดวย 
 
ในสวนของความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ โครงการฯ ได
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาระบบการ
จัดการขนสงในพ้ืนท่ีเกาะชาง สงผลใหเกิดการผลักดัน
นโยบายจอดแลวลอง ซึ่งชวยลดปญหาการจราจรติดขัดบน
เกาะในชวงเทศกาลวันหยุดยาว ลดการใชพลังงานและลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการเดินทาง นอกเหนือจาก
กิจกรรมตางๆ ดังกลาว โครงการฯ ยังไดจัดนิทรรศการและจัด
เวทีเสวนาเพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการ
ทองเที่ยวแบบคารบอนต่ํารวมกับอพท. การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดตราด และมูลนิธิ

ใบไมเขียวท่ีงาน ITB 2011 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี 
4เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการตลาดการทองเท่ียวท่ีเปน
มิตรตอสภาพภูมิอากาศใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในวง
กวางขึ้น  
 
เพ่ือให เกิดการถายทอดองคความรูดานการจัดการการ
ทองเท่ียวแบบเปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศอยางยั่ งยืน 
โค ร งก า รฯ  ได รั บ ค ว าม ร ว มมื อ จ ากคณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหง
ประเทศไทยและสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน พัฒนา
หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอการทองเที่ยวสําหรับ
ภาครัฐ หลักสูตรการฝกอบรมการทองเที่ยวแบบลดโลก
รอนสําหรับมัคคุเทศกและผูประกอบการทองเท่ียว และ
หลักสูตรการทองเที่ยวโดยชุมชนกับการลดภาวะโลกรอน
ตามลําดับ โดยท้ัง 3 หลักสูตรนี้ ไดถูกเผยแพรไปสูบุคลากร
ของหนวยงานราชการ ชุมชนทองถิ่น เชน กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น จั ง ห วั ด ต ร า ด  แ ล ะ
สถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีมีการเรียนการสอนในดานการ
จัดการการทองเท่ียว เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี   นอกจากนี้  การดําเนินงานในระยะที่ 2 
โครงการฯ ยังมุงเนนการจัดสัมมนาและการพัฒนาแนวทาง
ในการจัดการคารบอนตํ่าเพ่ิมเติมในประเทศไทย โดย
รวมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแมโจ มูลนิธิใบไม
เขียว สมาคมการทองเท่ียวจังหวัดตราด การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยและผูเช่ียวชาญเยอรมัน พัฒนาแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยเนนการเผยแพรกลยุทธ 
และการใชเครื่องมือคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือ
เสริมสรางขีดความสามารถของทองถิ่นตอไปในอนาคต  
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Special Interview

ดร.วิจารย สิมาฉายา เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

 
 

 

 

1. บทบาทของ สผ. ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการฯ มีความ
สอดคลองกับนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยที่มุงสูเสนทางเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนา
ท่ียั่งยืน และนโยบายระหวางประเทศตามท่ีประเทศไทยไดรวม
เปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)  แมวาประเทศไทยไมมี
พันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตประเทศไทย
ไดมีการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามความ
สมัครใจ ดังน้ัน สผ. จึงรวมมือกับ GIZ ผลักดันการพัฒนาการ
ดํ า เนินงานโครงการฯ  และกิจกรรมการเสริมสร าง ขีด
ความสามารถของบุคลากรและเจาหนาท่ี สผ. และองคกรท่ี
เกี่ ยวของ  ท้ั ง ในด านการฝกอบรม  แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณเพ่ือนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจ เชน การจัดการทรัพยากรน้ําและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การพัฒนาเมืองและใชผังเมืองเปนเครื่องมือในการ
จัดการและรองรับปญหาโลกรอน การพัฒนาพลังงานทดแทน 
และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.   สผ. ไดรวมกับโครงการของ GIZ ในการพัฒนาการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางไร 
สําหรับดานการพัฒนานโยบาย ไดรวมสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2555 – 2593 ใหมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นปญหาทุกดาน บน
พ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือเปนกรอบบูรณาการ
แผนงานตางๆ  รวมกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะเรงดวนและระยะยาว สําหรับการดําเนินงาน
โครงการฯ สผ. ไดเปนหนวยประสานงานและรวมปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ นอกจากนี้ สผ . ยังรวมวางแผนในทุกข้ันตอนการ

ดําเนินงานกิจกรรมในโครงการฯ สงเสริมกลไกการทํางานและ
ขับเคลื่อนในพื้นท่ี ตลอดจนสรางความเขาใจและสื่อสารกับ
องคกรท่ีเก่ียวของในระดับกระทรวง จังหวัดและทองถิ่นนํารอง 
ซึ่งไดมีความรวมมือในระยะหนึ่งแลว ในระยะตอไปสผ. ก็จะ
รวบรวมแนวทาง สรุปบทเรียนและขยายผลการดําเนิน
โครงการฯ ใหเปนประโยชนและเกิดผลเปนรูปธรรมในดานการ
พัฒนาแผนและนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทย 

    

3. ทําไมประเทศไทยถึงไดเลือกจังหวัดระยองและนาน เปนพ้ืนท่ีนํารองในการดําเนินงานระยะที่ 2 
เน่ืองดวยจังหวัดระยองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงท้ังดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทองเท่ียว มี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลาย รวมท้ัง
เทศบาลตําบลเมืองแกลงยังเปนตนแบบเมืองคารบอนต่ําท่ีมี
ศักยภาพสูงในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  สวนจังหวัดนานน้ันเปน พ้ืน ท่ี ท่ีมีทรัพยากร 
ธรรมชาติ ปาไม และมีการใชประโยชนจากท่ีดินสูง มีเครือขาย

และองคกรท่ีเขมแข็ง และเปนเมืองท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตท่ีมีเอกลักษณ แตพ้ืนท่ีท้ัง 2 จังหวัดนี้ไดรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังทางตรงและทางออมใน
ระดับท่ีแตกตางกัน ดังน้ันโครงการฯ จึงตองการเขามาพัฒนา
แผน นโยบายและแนวทางการแกปญหา ซึ่งตองใหสอดคลอง
กับบริบทการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีบน
พ้ืนฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวย 
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4. สผ. ไดเขาไปชวยสนับสนุนท้ัง 2 จังหวัดดานใดเปนสําคัญ และไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ในพื้นท่ีมาก
นอยเพียงใด  
สผ. ในฐานะหนวยงานดานนโยบายและแผน ไดประสานการ
ดําเนินงานและรวมลงพื้นท่ีพรอมกับ GIZ เพ่ือรวมกันวางแผน 
ใหคําปรึกษา และเสริมสรางความรูความเขาใจตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแผนแมบทรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 เพ่ือให
การจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของจังหวัดและทองถิ่นมีความสอดคลองกับแผน
แมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี สผ.กําลัง
ดํา เนินการอยู  ท้ั ง จังหวัดนานและจังหวัดระยองได ให
ความสําคัญกับโครงการฯ และเตรียมพรอมตอในการบูรณา
การแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได
กําหนดใหเปน “วาระของจังหวัด” โดยบุคลากรจากองคกรภาค

สวนตางๆ ไดรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอเสนอแนะและ
แนวทางในการขับเคล่ือนใหเกิดเปนนโยบายและแผนการ
ดําเนินการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายสาขา 
เชน การพัฒนาเมืองและผังเมือง การจัดการทรัพยากรนํ้าและ
ปองกันน้ําทวม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
พลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากการพัฒนาแผนแลว ยังไดมีการ
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและองคกรในองคความรูและ
แนวทางเทคนิคทางวิชาการและกลยุทธในดานตางๆ ท่ี
เ ก่ียวของ เพื่ อบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกได 

  

5.  ทานคิดวาในอนาคต การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยนาจะเปนอยางไรตอไป และ
นโยบายจะสามารถนํามาปฏิบัติและปรับใชไดจริงแคไหน  
ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่เพ่ิมสูงข้ึนตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช
พลังงาน และการเพิ่ม ข้ึนของประชากร ประเทศไทยจึง
จําเปนตองดําเนินมาตรการและวางนโยบายในการควบคุมและ
ลดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การดําเนินโครงการพัฒนาการกําหนดนโยบายและดําเนินงาน
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยท่ี สผ. รวมกับ 
GIZ จึงเปนโครงการนํารองในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหหนวยงาน 
จังหวัดและทองถิ่นอื่นๆ สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงานได ซึ่งจะทําใหเกิดการแปลงแผนแมบทฯ 

ไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยการดําเนินงานดังกลาวจะตอง
ดําเนินการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
และประชาชน จึงจะสําเร็จและมีประสิทธิภาพได ท้ังนี้ หาก GIZ 
ใหการสนับสนุนการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
รวมท้ังขยายผลการดําเนินงานของหนวยงาน และพ้ืนท่ีนํารอง
ออกไปใหครอบคลุมทุกภาคสวน ก็จะเปนประโยชนตอประเทศ
ไทยอยางมากและเปนการถายทอดบทเรียนในประเทศเยอรมนีสู
ประเทศไทย ใหมาปรับใชกับบริบทของสังคมไทยไดอยาง
เหมาะสมดวย  
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คุณสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเมืองแกลง  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 

 

1. กอนหนาที่โครงการฯ จะเขามาใหการสนับสนุน สภาพ
ชุมชนของเมืองแกลงเปนอยางไร 
กอนหนาท่ีจะทํางานรวมกับโครงการฯ ทางเทศบาลตําบลเมือง  
แกลงไดมีการจัดทําระบบ ISO14001 และดําเนินงานดานการ
พัฒนาเมืองคารบอนต่ําอยูแลว แตเมื่อไดมารวมงานกับโครงการฯ 
ก็ทําใหไดเปดมุมมองการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ มากข้ึน 
2. ทําไมเทศบาลตําบลเมืองแกลง ถึงสนใจที่จะเขารวม
โครงการฯ  
เพราะตองการตอยอดองคความรูที่ มีอยูเดิมและเปนการเปด
มุมมองใหเห็นการทํางานของภาคสวนอ่ืนๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
กับการดําเนินงานที่ทําอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะไดนํามาประยุกตใชกับ
การบริหารจัดการภายในเทศบาลตําบลเมืองแกลงดวย 

 
3. เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการคัดเลือกใหเปน จ. นํารอง โครงการฯ ไดเขามามีสวนชวยเหลืออยางไรบาง 
เม่ือเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการกับ GIZ ในชวงแรก กระผมไดมีโอกาสทําหนาท่ีทั้งใน
ฐานะเจาบานในประเทศไทย และในฐานะผูไปเยือนที่ประเทศ
เยอรมนี ที่จะรับเอาประโยชนตางๆ จากการรวมเรียนรูและ
แลกเปล่ียนประสบการณจากการทํางานทั้งในระดับรัฐบาล ระดับ
ภูมิภาค และระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางย่ิง การไดรับความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ของประเทศเยอรมนี ซึ่งทาง GIZ ได

ชวยประสานงานและและสนับสนุนกระผมใหไดมีโอกาสศึกษา 
เรียนรูทั้งดานการบริหารจัดการเมือง การวางแผนงานเกี่ยวกับ
การแกปญหาภาวะโลกรอน รวมท้ังการใชพลังงานทางเลือกท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเมืองแกลง ซ่ึงเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
การดําเนินงานของประเทศไทย ก็ทําใหกระผมไดขอคิด ขอสังเกต
ตางๆ ที่จะนํามาใชปรับปรุงพ้ืนที่เมืองแกลง และเกิดการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

4. หลังจากไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือ เทศบาลตําบลเมืองแกลงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบางคะ 
กระผมไดมีโอกาสศึกษาเร่ืองพลังงานทดแทน ซึ่งก็คือ พลังงาน
กาซชีวภาพ ที่มีการนําวัตถุดิบอยางขาวโพด มาใชในกระบวน
หมักเพ่ือผลิตกาซและนําไปผลิตกระแสไฟฟาอีกทอดหน่ึง ใน
สภาวะที่ประเทศเยอรมนีมีอากาศหนาวเย็น แตไดใชพลังงานจาก
กาซชีวภาพ เพ่ือสรางความรอนใหจุลินทรียในกระบวนการหมัก 
ถือไดวาประสบผลสําเร็จ  นอกจากนี้ การไดไปศึกษาพลังงาน
ไฟฟาท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีดานกังหันลม พรอมวิธีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลวนเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะทํา
ใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม
ไดอยางย่ังยืนในพื้นที่เมืองแกลง ดังน้ัน การท่ีไดรวมงานกับ

โครงการฯ และไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี ทํา
ใหกระผมเกิดแรงบันดาลใจข้ึนหลายอยาง ในการบริหารจัด
การเมืองแกลง กระผมเกิดแนวคิดในการนํากาซมีเทนที่ผลิตไดมา
จากบอกาซชีวภาพของทางเทศบาลไปตอกับเครื่องยนตรถเกา 
เพ่ือประยุกตใชเปนเครื่องยอยเศษก่ิงไมเพ่ือนําเปนวัตถุดิบเขาสู
บอกาซชีวภาพตอไป นอกจากนี้จากการไปศึกษาดูงานดาน
พลังงานทดแทน ก็ทําใหกระผมเกิดความคิดท่ีจะขยายผลในการ
นําพลังงานทดแทนมาใชในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ซ่ึงมี
ความเปนไปไดสูงท่ีจะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยในพ้ืนที่ศูนย
การเรียนรูของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในอนาคต 

5. ทุกวันน้ียังประสบปญหาอะไรอื่นๆ อีกบาง และคดิวามีสวนใดทีโ่ครงการฯ และคนในชุมชนเองตองรวมกันแกไข
เทศบาลตําบลเมืองแกลงยังคงประสบปญหาเรื่องการบริหารความ
เส่ียงในพ้ืนท่ี การรับมือกับภัยพิบัติ เชน นํ้าทวม การขนสง
สารเคมีที่บรรทุกผานเมือง รวมถึงเรื่องของการจัดการผังเมือง 

หากโครงการฯ มีเครื่องมือ วิธีบริหารความเส่ียงที่ดี ก็จะทําใหเกิด
ความปลอดภัยมากขึ้น  
 

6. มีอะไรอยากฝากทิ้งทายบางไหมคะ 
กระผมไดเห็นถึงความตั้งใจ และความพยายามของเจาหนาท่ีจาก 
GIZ ที่จะดําเนินโครงการฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค นอกจากการ
ประสานงานขณะอยูที่ประเทศเยอรมนีแลว สําหรับในประเทศไทย

เอง GIZ ก็ยังแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจและทุมเทตลอดระยะเวลา
ดําเนินโครงการฯ อีกดวย ซึ่งกระผมรูสึกประทับใจและพรอมที่จะ
สนับสนุน เรียนรู และประสานงานกับทาง GIZ ในโอกาสตอไป 
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1. พ้ืนที่ที่ประสบปญหาพายุฤดูรอนบอยท่ีสุดในโลก คือ เกาะลูซอน ประเทศฟลิปปนส 
ในแตละป พายุไตฝุนจะพัดขึ้นฝงเกาะแหงนี้โดยเฉล่ียแลวปละ 10 ลูก 
 
2. สถิติฝนตกชุกท่ีสุดในโลกในรอบ 12 เดือนอยูที่เชอราปุนจิ ประเทศอินเดีย ซ่ึงไดรับ
การจัดอันดับใหเปนพ้ืนที่มีปริมาณน้ําฝนสูงสุดในโลก แตเชอราปุนจิกลับประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําสะอาดอยางหนักอันเน่ืองมาจากมลภาวะและการตัดไมทําลายปา 
ชาวเมืองแหงน้ีตองเดินเทาเปนระยะทางหลายไมลเพ่ือ
หาน้ําสะอาดมาใชบริโภค 

 
3. รายงานประจําปพ.ศ. 2550 ของสํานักธรณีวิทยาสหรัฐฯ 
คาดการณการลดลงของปริมาณแผนน้ําแข็งในทะเลข้ัวโลกวาจะทําให
ประชากรหมีข้ัวโลกที่มีอยู 22,000 ตัว ณ ปจจุบันลดลงถึง 2 ใน 3 
ภายในปพ.ศ. 2593 ทั้งนี้การคํานวณใชประมาณการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับกลาง 

 
4. ภัยพิบัติอันเกดิจากนํ้าทวมและฝนแลงจะมากขึ้น สังเกตไดจากปรมิาณนํ้าฝนในประเทศเอธิโอเปย (ซึ่ง
มักจะประสบปญหาภัยแลงอยูเปนประจํา) อาจจะลดลงถึงรอยละ 10 ไดภายในชวง 50 ปจากน้ี 

5. นักวิจัยบิล ฟราเซอรติดตามการสูญพันธุของนกเพนกวินอเดลลีในทวีปแอนตารกตกิาอยางตอเน่ือง
และพบวาภายในระยะเวลา 30 ป เพนกวินชนิดนี้ลดลงจาก 32,000 คู เหลือเพียง 11,000 คู  
 
6. ป 2553 ประเทศไทยประสบภยัแลงอยางหนัก โดยในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม มีพ้ืนท่ีประสบ
ภัยแลงถึง 45 จังหวัด แตในปพ.ศ. 2554 ภัยแลงลดลงเหลือ 32 จังหวัด เน่ืองจากปริมาณน้ําฝนเพ่ิม
มากขึ้น  

 
7. อุทกภัยครั้งใหญในพ้ืนทีภ่าคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ชวงปลายปพ.ศ. 2554 มี
ปรมิาณนํ้าฝนรวมทั้งประเทศสูงกวาคาปกติ
ประมาณรอยละ 32 สงผลใหเกดิความเสียหายคิดเปนมูลคากวา 1.3 ลานลานบาท ซึง่
นับเปนอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเทาท่ีเคยเกิดมา 
 
8. ขอมูลสถานการณของโรคไขเลือดออกในประเทศไทย 

พบวาการเพิ่มข้ึนของยุงอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความสัมพันธกับจํานวนผูปวยที่เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลตอการแพรระบาดของโรค 

 
**แหลงขอมูลทั่วโลก: องคการอุตุนิยมวิทยาโลก weatherreports.com สํานักขาวบีบีซี myforecast.com และ worldweather.org 
ที่มาของขอมูลในสวนของประเทศไทย เอ้ือเฟอโดย สผ. จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 "การศกึษาดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต และการปรับตัวของภาคที่สําคัญ (พ.ศ.2554)” สามารถดาวนโหลดไดที่ 
http://www.onep.go.th/images/stories/file/NC_adaptation.pdf 

Tips & Tricks 
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เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยราช
มงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพารวมกับ GIZ จัดการ
ประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะเชิงปฏิบัติของครู
อาชีวศึกษาของประเทศไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และจีนข้ึนท่ีกรุงเทพฯ การประชุมครั้ ง น้ี เปน
กิจกรรมหนึ่งของโครงการเครือขายความรวมมือระดับภูมิภาค
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา (RCP) ซึ่งไดรับความ
รวมมือจากสถาบันการศึกษาของ 6 ประเทศดังกลาว ในการ
สงเสริมการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ  
 
นาย ศักดา  คง เพชร  รั ฐมนต รี ช ว ย ว า ก า รก ร ะทรว ง 
ศึกษาธิการ ได ให เ กียรติมาเปนประธานกลาวเปดงาน 
นอกจากนี้ยังมีผูเช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษาตางๆ ใน
ประเทศดังกลาว มารวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรู เกี่ ยว กับแนวทางการปฏิบัติ ท่ีดี เ พ่ือ พัฒนาครู
อาชีวศึกษาและศักยภาพของหนวยงาน เพ่ือเตรียมกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ท่ีจะมาพรอมกับการเคล่ือนยายแรงงาน
ฝมืออยางเสรี 
 
จากการประชุมไดขอสรุปวา ประเทศไทยกําลังประสบปญหา
ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ เนื่องจากครูอาชีวะมีไม
เพียงพอ และที่มีอยูสวนหนึ่งยังตองเพ่ิมทักษะ รวมท้ังครูจบ
ใหม ซึ่งยังขาดทักษะและประสบการณ ปจจัยตางๆ เหลานี้
ลวนสงผลกระทบตอการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ นักเรียน
อาชีวะเอง ก็ยังมีจุดดอยเรื่องภาษา และทักษะ ดังนั้น จึงตอง
เรงรัดการพัฒนาการอาชีวศึกษา และพยายามปรับสัดสวน 
 

 

ผูเรียนสายอาชีวะใหมากขึ้น เพราะปจจุบันมีอยูเพียง 39% 
เทาน้ัน  
 
สํ าหรับประ เทศเวียดนาม  ได ใหความสําคัญดานการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากการจัดหาครูท่ีมีความรู
พ้ืนฐานดานวิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานจริงมาสอน 
ตลอดจนการจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษาในโรงเรียนใหแก
นักเรียนอาชีวศึกษา โดยตั้งเปาเพ่ิมจํานวนนักเรียนจาก
ปจจุบันมีอยู 45% ใหเปน 50%  
 
ในสวนของประเทศลาว พบวามีผูเรียนตอสายอาชีวศึกษา
เพียง 30% และตั้งเปาวาจะตองเพ่ิมข้ึนเปน 50% ในปหนา 
ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลไดออกกฎหมายหามเปดมหาวิทยาลัย หาก
จะเปดจะตองเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทาน้ัน พรอมกันน้ีจะ
เพ่ิมเงินเดือนใหครูอีก 2-3 เทาตัวภายในเดือนตุลาคมนี้ เพ่ือ
เปนแรงกระตุนใหคนเกง มีคุณภาพหันมาเปนครูอาชีวศึกษา
มากขึ้น  
 
จากผลการประชุม แสดงใหเห็นวา ประเทศในแถบอาเซียนได
เล็งเห็นความสําคัญของระบบการอาชีวศึกษา เพ่ือสราง
แรงงานที่มีคุณภาพ โครงการ RCP ก็จะเขามาชวยเสริมสราง
ความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาตางๆ พัฒนาท้ังดานการ
สอนและการวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ให
สอดคลองกัน นอกจากนี้ โครงการฯ จะนําเอาเทคนิคดาน
อาชีวศึกษาจากประเทศเยอรมนีท่ีเหมาะสม มาปรับใชกับ
ประเทศตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ ดวย 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยบูรพารวมกับ GIZ จัดประชุมระดับภูมิภาค พัฒนาครูอาชีวศึกษา 
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ความรวมมือดานการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑน้ําผลไมใน
ประเทศไทยระหวาง GIZ และสมาคมนํ้าผลไมของประเทศ
เยอรมนี (SGF) ไดเกิดข้ึนอยางเปนทางการแลว สมาคมน้ํา
ผลไมของประเทศเยอรมนี (SGF) เปนสมาพันธอุตสาหกรรม
น้ําผลไมนานาชาติมีสํานักงานใหญอยูในประเทศเยอรมนีและมี
สมาชิกกวา 600 บริษัทจาก 60 ประเทศท่ัวโลก ภารกิจของ 
SGF คือการเปนผูรักษาผลประโยชนดานกฎหมาย มาตรฐาน
คุณภาพอุตสาหกรรมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑน้ํา
ผลไมตามเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมใหแกสมาชิก 
 
ความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบในประเทศไทยเปนหลักประกัน
ดานการผลิตและศักยภาพของการสงออกน้ําผลไม น้ําผลไม
เขมขน เน้ือผลไมและเนื้อผลไมเขมขนของไทยเนื่องจากความ
ตองการซื้อสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพในยุโรปอยูใน
ระดับสูง และความนิยมของผูบริโภคไทยเติบโตอยางตอเน่ือง 
จึงทําใหผูผลิตวัตถุดิบตองตระหนักถึงความสําคัญในการ
ควบคุมคุณภาพและระบบตรวจสอบแหลงกําเนิดของสินคา
เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ําผลไมกําลังเขาสูตลาดสากลมากข้ึน 
 
สมาคมน้ําผลไม SGF ไดเขามาดําเนินงานในประเทศไทย โดย
ปจจุบันมีบริษัทท่ีเปนสมาชิกอยูท้ังสิ้น 10 บริษัท สวนใหญเปน
บริษัทผลิตน้ําสัปปะรด โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน
ใหบริษัทแปรรูปผลไมอื่นๆ เขารวมโครงการในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ

ตามเกณฑของไทยและมาตรฐานสากล ท้ังน้ี SGF เปนผูริเริ่ม
ระบบควบคุมในภาคอุตสาหกรรมเอง หรือท่ีเรียกวาการรับรอง
วัตถุดิบระหวางประเทศ (IRMA) ซึ่งครอบคลุมดานการควบคุม
วัตถุดิบ ท่ีเปนของแทการตรวจประเมินการจัดการดาน
สุขอนามัย การควบคุมความปลอดภัย ระบบตรวจสอบ
แหลงกําเนิดของสินคา การติดฉลาก จรรยาบรรณและการวิจัย 
ขณะนี้ SGF กําลังจัดตั้งผูตรวจประเมิน หองปฏิบัติการและ
หนวยทดสอบ เพ่ือจัดฝกอบรมใหแกกลุมดังกลาวเพื่อพัฒนา
บริการดานความปลอดภัยของอาหารตอไป 
 
ประโยชนท่ีบริษัทผูผลิตของไทยจะไดรับจากการเขารวม
โครงการคือ เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑของสมาชิกเปนท่ีตองการของตลาด 
นอกจากน้ี ยังทําใหสมาชิกของ SGF มีภาพลักษณท่ีดีใน
สายตาของผูบริโภคซึ่งใหความสนใจเกี่ยวกับการผลิตน้ําผลไม
อยางยั่งยืนทําใหผูผลิตน้ําผลไมในยุโรปตองการวัตถุดิบ
เพ่ิมขึ้น สงผลใหเกิดการสงออกท้ังผลไมสดและแปรรูปเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังชวยสรางงานและเพิ่มรายไดใหแกพนักงานของ
อุตสาหกรรมน้ําผลไมไทย นอกจากนี้ เจาหนาท่ีกํากับดูแลของ
ภาครัฐยั งสามารถนําผลของโครงการฯ  มาพัฒนาเปน
ขอกําหนดทางกฎหมายของมาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนา
ระบบติดตามตรวจสอบอาหารปลอดภัย อันจะนําไปสูการ
คุมครองสุขภาพของผูบริโภคในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกดวย

   

GIZ และ SGF เดินหนาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑน้ําผลไมในประเทศไทย 
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ความพยายามท่ีจะสอดแทรกแนวคิดเร่ืองความเทาเทียมทาง
เพศเขาไปในทุกกิจกรรมท่ี GIZ ดําเนินการอยูนั้น นับเปนเร่ืองที่
สําคัญอยางยิ่ง ทุกวันนี้ทุกฝายตางตระหนักถึงความจําเปนท่ี
จะตองผนวกแนวคิดดังกลาวเขาไปในการดําเนินงานของ
โครงการ หากตองการใหเกิดผลลัพธท่ียั่งยืน GIZ ปฏิบัติตาม
แนวคิดเรื่องความเทาเทียมทางเพศของกระทรวงเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMZ) ท่ียึดมั่นในหลักการท่ีวา “สตรีจะตองมีสวนรวม
และมีอิสระในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตนและจะตองไดรับประโยชนจากการพัฒนาดังกลาว
ดวย” 
 

ในชวงสองไตรมาสสุดทายของปนี้ โครงการระดับภูมิภาคของ 
GIZ สองโครงการภายใตแผนงาน “เมืองสิ่งแวดลอมและการ
ขนสงในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งไดแก “โครงการพัฒนาทาเรือใน
ภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน” และ “โครงการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน”  จะประเมินผล
การดําเนินงานและสอดแทรกแนวคิดเรื่องความเทาเทียมทาง
เพศเขาไปในทุกกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีนางสาวเอวา 
เองเกลฮารดท ผูเชี่ยวชาญดานความเทาเทียมทางเพศของ
ประเทศเยอรมนีเปนหัวหนาทีมวิจัย ซึ่งจะศึกษาชองวาง 
ขอจํากัดดานเพศ และจัดทําขอเสนอแนะในรายงานสรุปผล

การศึกษาตอไป สวน “โครงการการจัดซื้อสินคาและบริการท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากสิ่งแวดลอม” ซึ่งเปนอีก
โครงการหนึ่งของ GIZ ท่ีกําลังดําเนินงานอยูในประเทศไทย ก็
จะเขารวมการประเมินในปหนาเชนเดียวกัน ผูเชี่ยวชาญดาน
ความเทาเทียมทางเพศ จะเปนผูดําเนินรายการเพื่อสอดแทรก
แนวคิดเรื่องเพศใหแกเจาหนาท่ีโครงการท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพดานการพัฒนาแนวคิดเรื่องความเทาเทียมทางเพศ
ของเจาหนาท่ี GIZ ซึ่งจะสงผลใหสามารถผนวกแนวคิดเรื่อง
เพศเขาไปในการดําเนินงานโครงการ และสามารถนําแนวคิด
เรื่องเพศไปใชในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ของ GIZ ไดตอไป 

เทศบาลนครเชียงใหมซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาแผนปฏิบัติงานเพ่ืออากาศสะอาด ไดจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ผลการศึกษาและการจัดทําขอเสนอเพ่ือ
พัฒนาระบบขนสงมวลชนสะอาดสําหรับเมืองเชียงใหม” ข้ึน
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคมพ.ศ.2555 ท่ีผานมา โดยโครงการ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งเปนโครงการความรวมมือดานวิชาการระหวางอาเซียนและ
เยอรมนี ไดจัดหาคณะผูเชี่ยวชาญทั้งจากภายในประเทศและ
ภูมิภาคมาใหการสนับสนุนดานวิชาการในงานสัมมนาซึ่งมี
ผู เ ข า ร วม ท้ั งสิ้ น  3 2  ร าย จากคณะวิ ศ วก ร รมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม สหกรณนคร
ลานนาเดินรถ (สองแถวแดง) ชมรมจักรยานวันอาทิตย 
กรมการขนสงทางบก จังหวัดเชียงใหมและกรมควบคุมมลพิษ 
 
การสัมมนามีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวนทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดรับทราบและ
เขาใจถึงผลการศึกษาและการจัดทําขอเสนอเพ่ือปรับปรุงระบบ
ขนสงมวลชนที่มีอยูเดิมของเชียงใหม โดยมุงหวังใหเกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟงขอเสนอแนะ ตลอดจนเปด

การสัมมนาเพื่อศึกษาและจัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบขนสงมวลชนสะอาดสําหรับเชียงใหม 

ความเทาเทียมทางเพศ แนวคิดสําคัญในการดําเนินงานของ GIZ   
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โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียของระบบขนสงมวลชนใน
เชียงใหม ไดรวมกันเสนอทางเลือกและแผนพัฒนาระบบขนสง
มวลชนสะอาดของเมืองเชียงใหมตอไป 
 
โครงการฯ ไดเสนอใหผูบริหารและเจาหนาท่ีของเชียงใหม เนน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเสนทางเดินรถประจําทางและ
สองแถวสายหลักเพียงเสนทางเดียว รวมทั้งจัดใหมีการ
เดินทางแบบไมใชเครื่องยนตชนิดอื่นๆ ขอเสนอดังกลาว
นําไปสูการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน และ
ผูเขารวมการสัมมนาไดเสนอใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการนํา

รองเพ่ือพัฒนาการใหบริการรถประจําทางและสองแถวใน
เชียงใหมดวย 
 
จากงานสัมมนา ไดขอสรุปวาควรจะพัฒนาระบบรถประจําทาง
ท่ีมีอยู โดยสหกรณนครลานนาเดินรถซึ่งเปนผูมีสวนไดสวน
เสียสําคัญ ไดแสดงเจตจํานงท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบริการรถสองแถวเพ่ือรวมสนับสนุนใหเชียงใหมมีอากาศ
สะอาดยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียยังไดรวมลงนาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งจะเริ่มดําเนินงานทันที และแสดงความ
ประสงค ท่ีจะรวมผลักดันใหแผนปฏิบัติการในสวนท่ีตน
เก่ียวของเดินหนาตอไปดวย 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายนพ.ศ.2555 ท่ีผานมา GIZ ภายใต
โครงการควบคุมศัตรูพืชสําหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาค
อาเซียน ไดรวมกับกรมการขาว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขึ้น เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ 
โดยมีนายชัยฤทธิ์ ดํารงเกียรติ อธิบดีกรมการขาว ไดใหเกียรติ
มาเปนประธานกลาวเปดการประชุม 
 
การประชุมครั้ งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือแลกเปล่ียนความรู 
ประสบการณและทักษะดานการควบคุมปองกัน กําจัดโรคและ
ศัตรูพืช โดยเฉพาะการอารักขาขาว ตลอดจนการผลิตและ
ผลผลิตขาว ดวยวิธีการควบคุมทางชีวภาพ ท่ีสงเสริมใหเกิด
การผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ ปลอดจากสารเคมีตางๆ  
 
ในงานประชุม ไดรับความสนใจเปนอยางดีจากผูเขารวมซึ่ง
ประกอบดวยนักวิชาการดานโรคแมลง สัตวและศัตรูพืช 
ผูเช่ียวชาญจากกรมวิชาการเกษตร GIZ ตลอดจนนักวิชาการ 
 
 

จากกรมการขาว ซึ่งการประชุมไดมุงเนนใหเกิดการประสาน
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาการใชชีวภัณฑในการ
ควบคุมศัตรูพืช รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนการใชวิธีการ
ควบคุมโรคแมลง สัตวและศัตรูขาวดวยวิธีการทางชีวภาพแก
เกษตรกร เพ่ือมุงหวังใหเกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดไป
พัฒนาการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
โครงการควบคุมศัตรูพืชสําหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาค
อาเซียนของ GIZ เปนโครงการภายใตความรวมมือระหวาง
ประเทศเยอรมนีและภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานการเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน โดยเนนการ
สงเสริมการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช (Biocontrol 
agents) และการจัดการพืชอยางยั่งยืน ในประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปนพืชอาหารหลักท่ีสําคัญชนิด
หนึ่งของโลก ในขณะที่กรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร 
จะเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนา
ขาวในประเทศเปนหลัก 
 

GIZ เดินหนาผสานความรวมมือกับกรมการขาว สนับสนุนการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี  
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ความรวมมือไตรภาคี คือ ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาจาก 3 
ฝาย ระหวางประเทศสมาชิกเดิมขององคการเพ่ือความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  และคณะกรรมการความ
ชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา (OECD-DAC) ประเทศผูใหความ
ชวยเหลือดานการพัฒนารายใหมท่ีไมไดเปนสมาชิกของ 
OECD-DAC และประเทศที่ไดรับความชวยเหลือ ท้ังน้ี ภาคีท้ัง
สามฝายจะตองรวมกันสนับสนุนโครงการที่เก้ือหนุนกันเพ่ือ
สรางมูลคาเ พ่ิมท่ีเปนรูปธรรมใหแกประเทศท่ีไดรับการ
ชวยเหลือ ขณะนี้แผนงานความรวมมือไตรภาคีมาเลเซีย-
เยอรมันไดเริ่มโครงการ “การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทาเรืออยาง
ยั่งยืนและการดําเนินธุรกิจทาเรือดวยความรับผิดชอบตอ

สังคม” ในประเทศกัมพูชาแลว โดยในวันท่ี 3-5 กันยายน พ.ศ.
2555 ที่ผานมา GIZ องคการความรวมมือทางวิชาการแหง
มาเลเซีย (MTCP) สังกัดกระทรวงการตางประเทศ สถาบัน
พาณิชยนาวี มาเลเซีย (ALAM) และศูนยฝกอบรมการขนสง
ทางทะเล (MATRAIN) ไดรวมกันลงพ้ืนที่เก็บขอมูลเพื่อจัดทํา
โครงการนํารองท่ีพนมเปญและสีหนุวิลล โดยศึกษาความ
ตองการดานการฝกอบรมและกลุมเปาหมายและพิจารณาวา
สอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีอยูแลวในประเทศมาเลเซีย
บางหรือไม 
 
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของทาเรือ โดยการจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีของทาเรือและ
วิทยากรหลัก รวมท้ังจัดใหมีการเรียนรูเรื่องการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ระหวางทาเรือของ
กัมพูชาและมาเลเซีย การดําเนินงานในลักษณะนี้สอดคลองกับ
ความสนใจในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมท่ี
เพ่ิมขึ้นท่ัวโลก เพราะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางมูลคาอยาง
ยั่งยืนในระยะยาว โครงการนํารองน้ีจะเริ่มดําเนินงานในเดือน
ตุลาคมพ.ศ. 2555 และความรวมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน
มีแผนจะดําเนินโครงการดานอื่นๆ ในติมอร-เลสเตและเมียน
มารอีกในปพ.ศ. 2556 

 

เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่ีผานมา GIZ รวมกับ
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ
ประเทศไทย (สพร.) และกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหง สปป. ลาว ภายใต
การสนับสนุนทางวิชาการจากผูเชี่ยวชาญของกรมทรัพยากร
น้ํ า  ประ เทศไทย  มหาวิทยา ลัย เกษตรศาสตร  และ
มหาวิทยาลัยแหงชาติ สปป. ลาว ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดมสมองเพื่อระบุสภาพปญหาของแมน้ําซองรวมถึง
พฤติกรรมการใชน้ํา และขอเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ
ลุมนํ้าโดยชุมชนขี้น ณ เมืองวังเวียง สปป. ลาว โดยตัวแทน
กวา 40 คน จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมนํ้า
ซอง ไดมี โอกาสรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
วิเคราะหปญหาของแมน้ําซอง ซึ่งเปนสาขาของแมน้ํางึมท่ี
ไหลผานพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญของ สปป. ลาว โดยประชากร
ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าตองพ่ึงพาการใชน้ําอยางมากในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว 

 

 การบริหารจัดการลุมนํ้าซอง  

แผนงานความรวมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน เร่ิมลงพื้นท่ีเก็บขอมูลที่กัมพูชาแลว 
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จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญชาวไทยและลาว ประกอบกับ
การนําเอาเทคนิคการใชแผนที่ความคิด (Mind Map) มา
ประยุกตใชในการประชุม สามารถชวยกระตุนการมีสวนรวม
ของคนในทองท่ีไดเปนอยางดี และสามารถรวมกันระบุปญหา
หลักของลุมนํ้าซองท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได อาทิ แหลงนํ้าเสื่อม
โทรม ปริมาณน้ําท่ีนํามาใชประโยชนไมเพียงพอตอความ
ตองการ ปริมาณพืชและสัตวน้ําลดลง ขยะและมลพิษสะสม 
และปาไม ตนนํ้าถูกทําลาย  ซึ่งสาเหตุสําคัญของปญหาตางๆ 
เหลาน้ี เกิดจากการเติบโตของเมืองอยางรวดเร็วโดยไมมี
แผนการบริหารจัดการที่ดีมารองรับ การใชน้ําโดยไมได
คํานึงถึงสวนรวม ตลอดจนคนในชุมชนเองก็ยังไมตระหนักถึง
ปญหาดังกลาววาจะสงผลตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
อยางไร ซึ่งความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุมครั้งนี้จะถูก
นําไปใชเพ่ือปรับปรุงฐานขอมูลลุมน้ําซอง เพ่ือเปนขอมูล
อางอิงสําหรับการกําหนดแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพน้ํา

และการกําหนดระเบียบและมาตรการการคุมครองลุมน้ําโดย
ชุมชนตอไป  
 
นอกจากนี้ ระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่ีผานมา 
โครงการฯ ยังไดจัดการฝกอบรมเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบผสมผสานใหแกแกนนําลุมนํ้า ซึ่งจะเปน
กําลังสําคัญในการจัดตั้งและดําเนินงานของคณะกรรมการลุม
น้ํ า แล ะกอ ง เ ลขา ในระดั บลุ ม นํ้ า ย อ ยน้ํ าซอ ง  ซึ่ ง เ ป น
คณะกรรมการลุมน้ํายอยกลุมแรกใน สปป. ลาว การอบรมครั้ง
นี้มุงหวังใหกลุมแกนนําลุมนํ้า เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน และ
สามารถนําแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงการ
จัดการทรัพยากรน้ําในทองถิ่นไดจริง การอบรมประกอบดวย
การบรรยายภาคทฤษฎี และการแบงกลุมหารือเพ่ือใหผูเขา
อบรมไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณกับ
ผูเช่ียวชาญชาวลาวและชาวไทยไดแก นายคําเกง คําวงสา 
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า มหาวิทยาลัย
แหงชาติสปป. ลาว ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ อาจารยประจํา
ภาควิชาอ นุรักษวิทยา  คณะวนศาสตร  มหาวิทยา ลัย 
เกษตรศาสตร และดร. พรศักดิ์ จีวะสุวรรณ ผูอํานวยการสวน
วิเคราะหคุณภาพน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ยังไดมีการ
ยกตัวอยางการประยุกตใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้าํแบบ
ผสมผสานในประเทศไทยและลาว เพ่ือเปนกรณีศึกษาสําหรับ
การปรับปรุงการบริหารจัดการลุมนํ้าซองใหมีประสิทธิภาพอีก
ดวย 

กิจกรรมหน่ึงของโครงการหวงโซอุปทานกระดาษสาท่ี 
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) 
กระทรวงการตางประเทศ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
เชียงใหม หองการสงเสริมอุตสาหกรรมและการคา แขวงไซยะ
บุรี สปป.ลาว และ GIZ รวมกันจัดขึ้นคือ การฝกอบรมวิธีการ
ปลูกและการเก็บเก่ียวปอสาใหเจาหนาท่ีภาครัฐของสปป.ลาว 
เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงเกษตรกรตอไป 
 
การฝกอบรมพ่ีเล้ียงเกษตรจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 15-19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 ท่ีเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการฝกอบรมใหแกคณะวิทยากรและพ่ีเลี้ยง
เกษตรกรลาว ซึ่งเปนเจาหนาท่ีจากหองการกสิกรรมและปาไม

ข อ ง เ มื อ งห ง ส า และ เ มื อ ง เ งิ น  โ ด ย มี  ด ร .  เ พ่ิ ม ศั ก ดิ์              
สุภาพรเหมินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญพิเศษดานปอสา
จากศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม กรมวิชาการเกษตร รวมกับ
เจาหนาท่ีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 เชียงใหม หองการ
สงเสริมอุตสาหกรรมและการคา แขวงไซยะบุรี และ GIZ เปน
ผูดําเนินการอบรม 
 
การฝกอบรมเนนการพัฒนาทักษะในการปลูกและเก็บเก่ียวปอ
สา และทักษะในการฝกอบรมตอเน่ืองใหแกเกษตรกร คณะ
วิทยากรลาวไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานการปลูกตน
ปอสา (การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก
พืชแซม และการดูแลแปลง) การเก็บเก่ียวปอสา (วิธีลอก

การฝกอบรมวิธีการเก็บเกี่ยวปอสา 
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เปลือก ขูดผิว ตมและทําใหแหง) รวมท้ังวิธีการเตรียม และการ
จัดฝกอบรมเพ่ือถายทอดความรูใหแกเกษตรกรกลุมเปาหมาย
ตอไป การฝกอบรมที่จัดขึ้นในคร้ังน้ีนับเปนกระบวนการสําคัญ
ท่ีจะทําใหโครงการเกิดความยั่งยืน เพราะคณะวิทยากรลาว
สามารถเรียนรูทักษะและเขาใจวิธีการอบรมและจัดกิจกรรม
เผยแพรความรูใหแกเกษตรกรไดดวยตนเอง 
 
ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผานมา คณะวิทยากรลาวท่ี
ผานการอบรมจึงไดเริ่มอบรมวิธีการปลูก และการเก็บเกี่ยวปอ
สาใหแกเกษตรกรลาวจํานวน 304 ราย จากหมูบานเปาหมาย 

10 แหงในเมืองหงสาและเมืองเงิน โดยมุงพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรใหสามารถผลิตปอสาที่มีคุณภาพดีและมีผลผลิต
เพ่ิมข้ึน รวมท้ังใหขอมูลดานการคาและแนวโนมอุตสาหกรรม
แปรรูปปอสาผานการตั้งโรงงานในแขวงไซยะบุรี ท้ังน้ีวิทยากร
ลาวมีความมั่นใจในทักษะและสามารถจัดอบรมได เกษตรกรผู
เขารับการอบรมเรียนรูทักษะวิธีการปลูก จัดการแปลงปลูกและ
การเก็บเก่ียวปอสาเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยังตระหนักไดวาปอสา
ท่ีมีคุณภาพดีจะจําหนายไดราคาดีทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน และ
หากมีการตั้งโรงงานแปรรูปกระดาษในลาวตอไปก็จะทําให
เกษตรกรมีโอกาสจําหนายปอสาไดในราคาท่ีสูงข้ึนโดยไมถูก
กดราคาอีกดวย 
 
* โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหวงโซอุปทานกระดาษสา
เ พ่ือยกระดับเศรษฐกิจข ามพรมแดนลาว -ไทยในพ้ืน ท่ี
ภาคเหนือของสปป. ลาวและประเทศไทย โดยมุงเนนการเพิ่ม
มูลคาใหแกเกษตรกรลาวผานทักษะการพัฒนาคุณภาพปอสา
ดิบ การสรางระบบการคาปอสาชายแดน การตั้งโรงงานแปรรูป
ปอสาท่ีแขวงไซยะบุรี และการสงเสริมผลิตภัณฑกระดาษสาให
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

เมื่อวันท่ี 25-29 มิถุนายนพ.ศ. 2555 ท่ีผานมา GIZ และ
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  
(สพร.)ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหาร
โครงการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ” ข้ึน ณ นครหลวงเวียงจันทน 
สปป. ลาว กิจกรรมน้ีอยูภายใตแผนงานความรวมมือไตรภาคี 
ลาว-ไทย-เยอรมันเพ่ือสงเสริมศักยภาพดานการบริหาร
โครงการใหแกหนวยงานหุนสวนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเสริมสรางความเขาใจรวมกันแกผูท่ีเก่ียวของใหสามารถ
วางแผนและดําเนินโครงการความรวมมือไตรภาคีโดยใช
หลักการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนรวมกัน
ทบทวนและปรับปรุงแผนงานและขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ไตรภาคีตางๆ ในปจจุบันใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
การสัมมนาดังกลาวมุงสงเสริมใหเจาหนาท่ีเขาใจหลักการและ
เครื่องมือสําหรับการวางแผนบริหารติดตามโครงการ  รวมถึง
วิธีการคํานวณและบริหารงบประมาณ โดยเนนการนําไปใชได

จริงกับบริบทของแตละโครงการ นอกจากนี้ยังไดใหความรู
ท่ัวไปดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธโครงการ รวมถึง
เทคนิคการดําเนินการประชุมแบบมีสวนรวม และขั้นตอนการ
ดําเนินงานความรวมมือไตรภาคีโดยผูเขารวมกิจกรรมซึ่ง
ประกอบดวย  ผูจัดการและเจาหนาท่ีโครงการหวงโซมูลคาปอ
สา (หองการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดนอยและกลาง) 

 “การบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ์” และ เสริมสรางความเขาใจรูปแบบความรวมมือไตรภาคี 
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โครงการบริหารจัดการลุมน้ํายอยน้ําซอง (กรมทรัพยากรน้ํา 
สปป. ลาว) และโครงการพัฒนามาตรฐานกสิกรรมท่ีดีแหงชาติ
ของสปป.ลาว (กรมปลูกฝง สปป.ลาว) ตองใชสถานการณจริง

ของโครงการปจจุบันท่ีตนเองรับผิดชอบมาใชในการทํา
กิจกรรมและฝกปฏิบัติโดยมีเจาหนาท่ีจาก GIZ เปนผูอบรม 
พรอมท้ังมีผูแทนจากหนวยงานไทย เชน กรมทรัพยากรน้ํา
ของไทย สนับสนุนดานวิชาการ และสพร. สนับสนุนเน้ือหา
ดานกลไกความรวมมือไตรภาคี 
 
จากการสัมมนาในคร้ังนี้ผูเขารวมอบรมสามารถเขาใจหลักการ
พ้ืนฐานของการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิท่ีใชในระดับ
สากลและนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงได อีกท้ังยัง
เพ่ิมทักษะพ้ืนฐานดานการดําเนินการประชุม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นใหสัมฤทธิ์ผลเสริมสรางความเขาใจในขั้นตอนการ
ประสานงานและวิธีดําเนินงานโครงการควรามรวมมือไตรภาคี
มากขึ้น 

เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา นายอภิชาต      
จงสกุล เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
พรอมดวย มร.ดาเนียล มาย ผูอํานวยการโครงการผลิตปาลม
น้ํามันและน้ํามันปาลมเพ่ือพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืน GIZ ได
รวมพิธีปดโครงการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมเพ่ือ
พลังงานชีวภาพอยางยั่งยืน เพ่ือฉลองความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการฯ มาตลอดระยะเวลา 3 ป 6 เดือน (ตั้งแต
เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 – มิถุนายน พ.ศ.2555) ณ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผูบริหารทั้งจาก GIZ สศก. นายก
สมาคมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมแหงประเทศไทย นายก
สมาคมโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมนายกสมาคมโรงกล่ันน้ํามัน
ปาลม นายกสมาคมผูผลิตไบโอดีเซลไทยและสื่อมวลชนเขา
รวม 
 
ผลจากความรวมมือกันระหวาง GIZ และสศก. สงผลให
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน สามารถเพ่ิมรายไดราว 40 ลานบาท
ตอปจากการปรับปรุงการผลิต นอกจากนี้โครงการฯ ยัง
สามารถขับเคล่ือนนโยบายการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนใน
ประเทศไทยตามมาตรฐาน RSPO ท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของ
หลักเกณฑทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งยัง
สนับสนุนโรงงานและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหดําเนินงานที่
สอดคลองกับมาตรฐาน RSPO ดวย โดยโครงการฯ ไดรวมกับ
ผูเช่ียวชาญดานปาลมนํ้ามัน และหนวยงานตางๆ พัฒนาและ

จัดทําคูมือดานการปฏิบัติงานและการผลิตปาลมนํ้ามันใหได
มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต ลดตนทุน และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม   
 
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสนับสนุนใหเกษตรกรสมัครเปน
สมาชิก RSPO และรับการตรวจรับรอง โดยมีกลุมเกษตรกร
รายยอยท่ีเขารวมโครงการฯ ไดสมัครเขาเปนสมาชิกของ 
RSPO แลวท้ังสิ้นจํานวน 4 กลุม ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการผลิตปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืน (ยูนิวานิช-ปลายพระยา) 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืน (เหนือ
คลอง-เขาพนม) กลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการผลิตน้ํามันปาลม
อยางยั่งยืน (สุขสมบูรณ) และกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิต
น้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (สุราษฎรธานี) โดยท้ัง 4 กลุมน้ีมีการ

GIZ และ สศก. ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการผลิตปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยางย่ังยืน 
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ดําเนินการตามขอกําหนดและตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ 
RSPO และไดรับการตรวจรับรองจากองคกรรับรองภายนอก 
จนไดรับเลือกใหเปนกลุมเกษตรกรอิสระผูปลูกปาลมนํ้ามันราย
แรกของโลกท่ีผานการรับรองมาตรฐาน RSPO และท่ีสําคัญ 
องคกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ยังไดยก
ยองโครงการนี้ใหเปนโครงการตัวอยางระดับโลกในเรื่องความ
รวมมือดานพลังงานชีวภาพและความมั่นคงดานอาหารอีกดวย  
 
แมโครงการความรวมมือดังกลาวจะสิ้นสุดลง แตการสงเสริมให
เกษตรกรและโรงงานเขาสูมาตรฐาน RSPO จะยังคงดําเนิน

ตอไป โดย สศก.จะตอยอดประโยชนจากการดําเนินโครงการฯ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตปาลมของเกษตรกรในพ้ืนที่ ท่ี
กระทรวงเกษตรฯ ประกาศใหเปนพ้ืนท่ีท่ีสงเสริมการปลูก
ปาลม ไดแก พ้ืนที่ภาคใต และภาคตะวันออก เพ่ือใหเกษตรกร
รายยอยเกิดการรวมกลุมในการผลิตน้ํามันปาลมท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน RSPO มากขึ้น อันจะเปนการเพิ่มชองทาง
การตลาดปาลมไปสูตลาดยุโรปซ่ึงเปนตลาดท่ีตองการสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหเกษตรกรขายไดราคาที่สูง
กวาราคาปาลมในปจจุบัน 

การศึกษาดานการจัดทําบัญชีสารทําความเย็นและสารไฮโดรฟ
ลูโอโรคารบอนที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และเปน
สาเหตุใหเกิดปรากฎการณโลกรอน ซึ่งดําเนินการโดย GIZ 
Proklima ภายใตการสนับสนุนของแผนงานปกปองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ของกระทรวง
สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) แสดงผลการศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองทําความ
เย็น เครื่องปรับอากาศ และการผลิตโฟม อยางชัดเจนวา การ
ปรับเปล่ียนมาใชสารทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสามารถ
ดําเนินการไดงาย 
 

ศักยภาพในการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมยอย 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิรูปในภาคอุตสาหกรรมยอย 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและ GIZ Proklima ไดเชิญผูมีสวนไดสวน
เสียจากภาคอุตสาหกรรม  หนวยงานวิ จัย สมาคม และ
กระทรวงตางๆ ท่ีเก่ียวของ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือลดการปลอย
กาซเรือนกระจก” ในวันท่ี 26 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ท่ี
ผานมา โดยในการประชุมไดมีการอภิปรายถึงความจําเปนใน
การมีกระบวนการตรวจวัด รายงานผล และการตรวจสอบ 
ควบคูไปกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 

การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพสูงในการลดตนทุน 
การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมอยางอุตสาหกรรมการคาปลีก
ซูเปอรมารเก็ต นาจะมีศักยภาพสูงในการลดตนทุนโดยเฉพาะ
ในดานการประหยัดพลังงาน เมื่อผลการศึกษาจัดทําเสร็จ
ในชวงปลายปพ.ศ. 2555 นี้ ประเทศไทยจะมีขอมูลตางๆ ท่ี
เก่ียวของเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการยื่นมาตรการหรือ

กลไกเพื่อลดกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสมในระดับชาติ 
(NAMA) สําหรับภาคอุตสาหกรรมยอยภาคใดภาคหนึ่งในสาม
กลุ ม  ซึ่ ง ได แก  ภาคอุตสาหกรรมเครื่ อ ง ทําความเย็น 
เครื่องปรับอากาศและการผลิตโฟม 

การศึกษาและจัดทําแผนลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และ
การผลิตโฟม 
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ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับ “สารทําความเย็นและสารเปาโฟมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”  
โปรแกรม Proklima ของ GIZ มุงแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ี
เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีในการทําความเย็นและการฉีด
โฟม โดยจะถายทอดเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนใหแกประเทศท่ี
เขารวมโครงการฯ เพ่ือใหสามารถพัฒนา “การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ได โครงการภายใต
การดําเนินงานของโปรแกรม Proklima ไดแก การให

คําปรึกษาดานนโยบาย การพัฒนาศักยภาพของหนวยงานรัฐ 
การจัดฝกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการ ดํา เ นินงานโครงการนํ า ร อ ง ให แกภาค 
อุตสาหกรรมท่ีเขารวม เพ่ือใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไป 

 

ระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา โครงการ
การจัดซ้ือสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก
สิ่งแวดลอมของ GIZ รวมกับองคกรตางๆ ท่ีรวมดําเนินงาน 
ไดแก กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) และ แผนงานสหประชาชาติ
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึน 
ท่ีจ.ชลบุรีเพ่ือรับทราบความเปนไปของการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของภาครัฐและ
ฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ตลอดจนกําหนดกิจกรรม
ตางๆ ของโครงการ และแบงหนาหนาที่ ความรับผิดชอบของ
แตละหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับแผนงานที่ได

กําหนดไว  ซึ่งการประชุมดังกลาว ถือไดวาประสบผลสําเร็จ
ในการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการฯ ไดมากข้ึน 
 
เพ่ือตอยอดการวางแผนการดําเนินงานดังกลาว เมื่อวันท่ี 18 
กันยายน พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา โครงการฯ ไดจัดพิธีเปดตัว
โครงการอยางเปนทางการ ท่ีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพ่ือ
นําเสนอการดําเนินโครงการฯ ท่ีมุงหวังใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงงานดานฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเขารวมโครงการ
ใหครอบคลุมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปกปองสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและขยายผลการจัดซ้ือจัด
จางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย โดยมีนางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ และดร.อูลฟ แยคเคิล หัวหนากองคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและมาตรฐาน กระทรวง
สิ่งแวดลอมคุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ใหเกียรติกลาว
ตอนรับและเปดงาน 
 
งานเปดตัวโครงการฯ ดังกลาว ชวยสรางความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ ใหแกผูเขารวมงาน ท้ังจาก
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  นอกจากนี้ภายในงาน ยัง
มีการจัดเวทีเสวนา เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขารวมงานไดรับฟง
ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
สินค าและบริการที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมและฉลาก
สิ่งแวดลอม ตลอดจนไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับฉลากสิ่งแวดลอม และการจัดซื้อจัดจาง

ประเทศไทยเปดตัวการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและฉลากสิ่งแวดลอม 
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สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ วาจะ
สามารถชวยขับเคลื่อนตลาดการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน 
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันในระดับโลก และชวยปกปอง
สภาพภูมิอากาศไดอยางไร 
 
ภายหลังจากงานเปดตัวโครงการฯ ไดขอสรุปท่ีนาสนใจวา 
การผนวกเกณฑท่ีเก่ียวของกับการปกปองสภาพภูมิอากาศไว
ในการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน นับเปน
กุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการสรางสังคมเศรษฐกิจคารบอนต่ํา 
ดังนั้น GIZ จะทํางานรวมกับกรมควบคุมมลพิษและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการผนวกหลักเกณฑดังกลาว เพ่ือพัฒนาฉลาก
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและศึกษาเปรียบเทียบเกณฑท่ี
เก่ียวของกับการปกปองสภาพภูมิอากาศกับประเทศในกลุม
อาเซียนรวมทั้งเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ 
พรอมจัดทําขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือประเมินปริมาณการลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมของ
โครงการฯ ตลอดจนเผยแพรแนวทางดําเนินงานของประเทศ

ไทย ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในเรื่องการจัดซ้ือจัด
จางฯ ของภาครัฐ และฉลากส่ิงแวดลอมท่ีคํานึงถึงการปกปอง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งคาดวา 1) จะสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข ง ขันของผู ผลิตสินค าหรือ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2) สัดสวนและจํานวน
ของสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการจัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐจะเพิ่มข้ึน 3) 
ฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก อาทิเชน Blauer Engel, EU 
flower, Eco mark เปนตน 4) ผูบริโภคเกิดความตระหนักและ
มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 5) จะ
สามารถเผยแพรแลกเปลี่ยนยุทธศาสตรดานการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในภาครัฐของ
ประเทศไทยแกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ี
เขารวมโครงการ และ 6) บทบาทความเปนผูนําดานการผลิต
และการบริโภคอยางยั่งยืนและสังคมเศรษฐกิจคารบอนต่ําของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะแข็งแกรง
ข้ึน 

 
 

ตามท่ี GIZ และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) รวมมือกับเทศบาลตําบลเกาะ
ชาง สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดตราด และสมาคมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเปนผูดําเนินการ จัด
ฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อกอใหเกิดกําไร 
ครั้งท่ี 1” (PREMA) เมื่อเดือนเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.2553 ท่ี

ผานมา ณ เกาะชาง จ.ตราด สงผลใหโรงแรมจํานวน 6 แหง
และปางชาง 1 แหง ไดแก อัยยะปุระฯ บานปูฯ บาราลีฯ ดุสิต
ฯ คชาฯ ทรอปคานาฯ และบานชางไทย ท่ีสําเร็จหลักสูตรการ
อบรม PREMA สามารถลดคาใชจายจากผลิตภัณฑท่ีไม
กอใหเกิดกําไรไดรวม 1.5 ลานบาท/ป และเพื่อใหเกิดความ
ตอเน่ืองในการสงเสริมและสรางความตระหนักใหกับสถาน
ประกอบการในการลดการใชทรัพยากรและส ง เส ริม
ภาพลักษณการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จึงเปดโอกาสใหสถาน
ประกอบการรายใหมท่ีมีหัวใจสีเขียวบนพ้ืนท่ีหมูเกาะชางและ
พ้ืนท่ีเช่ือมโยงจํานวน 17 แหง ไดเขารวมการฝกอบรม
หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดกําไร ครั้งท่ี 2” 
ซึ่งจัดขึ้นระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2555 โดยมุงหวังให
สถานประกอบการในภาคการทองเที่ยวรูจักใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูไปขยายผลได
มากขึ้น 

การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อกอใหเกิดกําไร  
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จากปญหาและขอรองเรียนของระบบขนสงสาธารณะบนเกาะ
ชาง GIZ และ อพท. จึงรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีประยุกต
ดานการขนสงและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จัดทําขอมูลเพ่ือศึกษาความตองการเดินทางและประสิทธิภาพ
การใหบริการเชิงปริมาณของระบบขนสงสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนบนเกาะชาง จ.ตราด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานในการเดินทางดวยระบบ
ขนสงสาธารณะของเกาะชางท่ีมีอยูในปจจุบัน 2) สํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวกับระบบขนสง
สาธารณะ และ 3) จัดเก็บสํารวจขอมูลระบบขนสงสาธารณะ
ในเกาะชางเพ่ือเปนพ้ืนฐานขอมูลในการวิเคราะหในอนาคต 
หลังจากการจัดเก็บขอมูลดังกลาว จะนําผลการศึกษาท่ีไดไป
เสนอแกภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียบน
พ้ืนท่ีเกาะชางและจังหวัดตราด เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข
ระบบขนสงสาธารณะ ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555  

ในวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนจากสหภาพ
ยุโรป ไดจัดพิธีเปดตัวโครงการ “เทศบาลไทยมุงสู เมือง
คารบอนต่ําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
84 พรรษา” และปฐมนิเทศเทศบาลนํารองขึ้น ในโอกาสน้ี GIZ 
ไดรวมเปนหนวยงานหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการฯ โดยมีนางเพชรฎา อุษณพงศ รองผูอํานวยการ 

 
GIZ เปนผูแทนรวมลงนามบันทึกความรวมมือ เน่ืองจาก
โครงการดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
โครงการภายใตโปรแกรมไทย-เยอรมันเพ่ือการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศของ GIZ ท่ีมุงสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา ซึ่งการ
ลงนามบันทึกความรวมมือครั้งน้ี จะชวยใหเกิดความรวมมือ
ทางดานวิชาการในระยะตอไป โครงการเทศบาลคารบอนต่ําฯ 
มีจุดมุงหมายเพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมตางๆ ในเมือง โดยมุงสงเสริมใหผูบริหารและ
บุคลากรเทศบาล เกิดความรู ความเขาใจในวิธีการพัฒนาเพื่อ
มุงสูเมืองคารบอนต่ําภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก เมือง
แหงตนไม  เมืองไรมลพิษ  เมืองพิชิตพลังงาน  และเมืองท่ีมี
การบริโภคอยางยั่งยืน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติจริงเพ่ือลดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังน้ี ความรูความเขาใจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอกรอบแนวคิด ยุทธศาสตรและ
แนวปฏิบัติของเมืองน้ี จะชวยวางแผนนโยบายการดําเนิน
โครงการตางๆ ไดเหมาะสมกับบริบทของเมือง อันจะ

ระบบขนสงสาธารณะเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนบนเกาะชาง  

รวมลงนามบันทึกความรวมมือในการดําเนินโครงการเทศบาลไทยมุงสูเมืองคารบอนตํ่าฯ 
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สอดคลองกับการพัฒนานโยบายและการดําเนินงานพัฒนา
เมืองคารบอนต่ําในระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฯ และแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ.2555-2593 อีกดวย 

 

ระหวางวันท่ี 16-24 สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่ีผานมา GIZ ได
รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาการกําหนด
นโยบายและดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทย จัดใหมีการปฏิบัติงานในพื้นท่ีนํารองของจังหวัดนาน
และระยอง รวมท้ังรวมมือกับกรุงเทพมหานครและกรมโยธา 
ธิการและผังเมือง ในการแปลงแผนแมบทรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2555-2593 ไปสู
การปฏิบัติโดยเชิญผูเชี่ยวชาญเยอรมัน ไดแก 1) มร.เดียทริช 
ฟลิคเคอร อดีตหัวหนากอง "การวางแผนเมืองและพ้ืนท่ีเปด" 
จากวุฒิสภา ฝายการพัฒนาเมือง กรุงเบอรลิน   2) ดร. จอรช 
เมอรเอ ผูเช่ียวชาญอาวุโส ดานนโยบายพลังงานและสภาพ
ภูมิอากาศ จากกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
และ 3) นางเคยา ชูดรี่ ผูเชี่ยวชาญ จากสถาบันวิเคราะห 
ตรวจสอบ ฝกอบรม และสรางความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอม  
รวมลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาดานการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน และ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนาน
และระยอง รวมท้ังระดับทองถิ่น ไดแก เทศบาลตําบลเมืองแก
ลงและเทศบาลเมืองนาน ท่ีเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯ และ
สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี โดยบูรณาการการดําเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับยุทธศาสตรและแนว
ปฏิบัติของเมืองและจังหวัด  

โดยในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการฯ ไดรวมกับ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเร่ือง “การพัฒนาราง
คูมือการปฏิบัติงานการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองคารบอน 

 

 

ต่ํา” ใหแกผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมัน สผ. และสํานัก/กองท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหขอคิดเห็นและเสนอแนะสําหรับนําไป
ปรับปรุงรางคูมือการปฏิบัติงานเบื้องตน ในเรื่องการวางผัง
เมืองและพัฒนาเมืองคารบอนต่ํา ซึ่งเปนหน่ึงในวัตถุประสงค
หลักของการดําเนินงานของกรมเพื่อพรอมรับมือกับสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสอดคลองกับภารกิจของ 
(ราง) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2555-2593 ในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจประเทศไทย
สูสังคมคารบอนต่ํา  

สําหรับวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นั้น GIZ ไดรวมกับ
กรุงเทพมหานครจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูเชี่ยวชาญ ในหัวขอการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน และการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพของเมือง ใหแกเจาหนาท่ีของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพการ
ดําเนินงานดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือพัฒนา
กรอบแนวคิด องคความรูและความเขาใจมุงสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดโลกรอนในกรุงเทพมหานครในระยะตอไป 

 
 
 

GIZ จัดสัมมนาการแปลงแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ไปสูการปฏิบัติ 
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ดวยเหตุท่ี ECO-BEST เปนโครงการที่นําแนวคิด 
“เศรษฐศาสตรระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ” 
หรือ The Economics of Ecosystem and Biodiversity: 
TEEB มาสูการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อนุรักษธรรมชาติในประเทศไทย ในชวงเดือนท่ีผานมา
โครงการ ECO-BEST จึงไดรับเชิญใหนําเสนอแนวคิด 
TEEB ในเวทีสนทนาตางๆ เชน  
 
1. การอบรมเพื่อการจัดการแนวเชื่อมตอทางนิเวศ 
(Ecological Corridors) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคมท่ีผานมา จัด
โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2. การสัมมนาโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะ
การดําเนินงานดานเมือง/ชุมชนสีเขียวอยางยั่งยืน เมื่อวันท่ี 
9 สิงหาคม  ซึ่งจัดโดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3.  การสัมมนาพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธงาน
อนุรักษทรัพยากรปาไม เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม ท่ีผานมา จัด
โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ 
4. การสัมมนา เพ่ือมุงสรางสรรคการทองเท่ียวสีเขียวเพ่ือ
การพัฒนาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
 
จาก เวทีสนทนาข างตน  นางป ยะ ทิพย  เอี๋ ยวพานิช  
ผูอํานวยการรวมโครงการ ECO-BEST ไดชี้ประเด็นวา ไม
วาจะเปนการพัฒนาใหเกิดแนวเชื่อมตอทางนิเวศ  หรือจะ
เปนการสงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเพ่ือสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชนน้ัน  เคร่ืองมือเศรษฐศาสตรท่ีจะมา
กําหนดพฤติกรรมของผูคน ในการดํารงชีวิต ในการประกอบ
ธุรกิจ และการใชประโยชนท่ีดิน ซึ่งตนเองมีสิทธิถือครอง
หรือใชประโยชนอยูแลว ไมวาการใชประโยชนอาจเปนไป
เพ่ือการเกษตร ท่ีอยูอาศัย แหลงน้ํา หรือเสนทางคมนาคม
นั้น  ควรถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใหเปนกลไก ในการชดเชยสิทธิ 
การเวนคืน การตอบแทนคุณ การชดเชยคาเสียโอกาสแกผูท่ี
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ เพ่ือประโยชนตอธรรมชาติและ
คนรุนหลัง เง่ือนไขสําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ ใครคือพันธมิตร
ท่ีพรอมทํางานกับเรา ใครคือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว  และมาตรการบริหารจัดการใหเงินท่ีจะ
ไดมาและเงินท่ีจะตองจายไป ตองเปนไปดวยความยุติธรรม 
โปรงใส เสมอภาค และยั่งยืนดวย 

 

 

เมื่อวันท่ี 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา นางเดลฟน 
บริสซันนัว ผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรป ประจําประเทศไทย 
พรอมดวยผูบริหารจากบริษัทสยามเมนทิส สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง และเจาหนาท่ี GIZ ไดเขาเยี่ยมชม
สภาพแวดลอมของลุมน้ําคลองทาดี จ.นครศรีธรรมราช โดย

เริ่มจากพ้ืนท่ีตอนบนของลุมนํ้าคลองทาดี ซึ่งประกอบดวย
ตําบลกําโลน ทาดี กําแพงเซา และไดรับฟงการบรรยายสรุป 
จากนายพงศธร บรรณโศภิษฐ หัวหนาสถานีวิจัยตนน้ําคีรีวง 
และนายวันชาติ สําแดง ปราชญชาวบาน ณ ท่ีทําการสถานี
วิจัยฯ ซึ่งทําใหทราบวา ระบบนิเวศบริเวณนี้ประกอบดวย 

ECO-BEST นํา TEEB สูวงสนทนาการพัฒนาสีเขียว 

EU และ GIZ เขาเยี่ยมชมลุมน้ําคลองทาดี  
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ปาสมบูรณในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง สวนสมรม ซึ่ง
ปลูกไมผลคละชนิดกันลงในพื้นท่ีปาเดิม ท่ีตั้งชุมชน และ
สวนยางพารา สําหรับสวนสมรมนั้นสรางรายไดใหชาวบาน
อยางตอเน่ืองจากการปลูกไมผลหลักๆ อันไดแก มังคุด 
ลองกอง หมาก และสมแขก และการแปรรูปผลิตภัณฑกอน
จําหนาย ตลอดจนการผลิตสินคาหัตถกรรมจากธรรมชาติ
หลายประเภทอีกดวย นอกจากน้ี บริเวณบานคีรีวง ยังเปน
จุดเร่ิมตนของทางเดินข้ึนสูยอดเขาหลวง (1,835 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล และสูงสุดในภาคใต) ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียว
สําคัญในอุทยานแหงชาติเขาหลวงดวย การดูงานครั้งนี้จึง
สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันของวิถีชีวิตผูคนกับธรรมชาติ
ไดเปนอยางดี  
 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดเขาชมโรงสูบน้ําดิบแรงดันต่ําเพ่ือ
ก า ร ผ ลิ ต นํ้ า ป ร ะ ป า ข อ ง ก า ร ป ร ะ ป า เ ท ศบ า ลนค ร
นครศรีธรรมราช ณ บานทาใหญ พรอมรับฟงการบรรยาย
ของนายธีระเจตน ไชยเจตน หัวหนาฝายจัดสรรนํ้า กรม
ชลประทาน ณ ฝายคลองทาดี ตลอดจนเขาเยี่ยมชมการผลิต
น้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน ซึ่งดึง
น้ําดิบขึ้นมาจากคลองทาดีสวนหนึ่ง และจากน้ําประปาที่ซื้อ
มาจากเทศบาลนครนครศรีฯ อีกสวนหนึ่ง ภาวะน้ําหลากและ

น้ําแลงท่ีผานมาสงผลตอการใหบริการนํ้าประปาอยางมาก 
เชน ปริมาณตะกอนในนํ้า การเปลี่ยนเสนทางของลําน้ํา และ
การขาดแคลนน้ํา จึงตองสรรหาแหลงน้ําสํารองในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงเพ่ิมข้ึน  
 
การดูงานและเยี่ยมชมลําน้ําคลองทาดีนี้ ทําใหไดทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงสภาพของลําน้ําคลองทาดี และรูปแบบการใช
ประโยชนทรัพยากรน้ําของผูคน เมื่อ 50-60 ปท่ีผานมา ลํา
คลองทาดีเคยกวางใหญเปนเสนทางเดินเรือสินคาขึ้น-ลงจาก
ทะเลถึงตําบลทาดี แตปจจุบัน ไมสามารถเดินเรือตลอดลํา
คลองทาดีไดแลว ทําใหผูคนตองหันมาใชรถใชถนนแทน และ
ยังตองใชน้ําประปาท่ีตอทอถึงบานแทนการอาศัยนํ้าในคลอง 
เน่ืองจากหลายชวงของลําคลองแคบและตื้นเขิน  

 
ปญหาท่ีหลายฝายกังวลมาก คือ การพังทลายของตลิ่งท่ี
รุนแรงตลอดลําน้ํา ท่ีสําคัญภาวะน้ําหลากและน้ําแลงก็เกิด
รุนแรงและบอยครั้ง จึงเล็งเห็นวาการรักษาระบบนิเวศควร
เปนความรับผิดชอบของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐสวนกลางและ
ทองถิ่น ตลอดจนควรมีการสรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

 

ระหวางวันท่ี 20-21 สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่ีผานมา กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจัดสัมมนาเรื่อง 
“การพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธงานอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม” ขึ้น ณ ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก 
โดยไดรับเกียรติจากนายศักดา นพสิทธ์ิ เลขานุการ รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานเปดงาน

สัมมนา งานสัมมนาจัดข้ึนเพ่ืออบรมเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธภาคสวนตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และ
ภาพลักษณที่ถูกตองเ ก่ียวกับการดําเนินงานของกรม 
อุทยานฯ และสรางภาคีเครือขายการประชาสัมพันธเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย เนื่องจากปจจุบัน

GIZ เขารวมงานสัมมนา “การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธงานอนุรักษทรัพยากรปาไม” 
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ปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา การรุกล้ําพ้ืนท่ีปาเพ่ือ
ขยายพื้นท่ีทํากิน ไดกลายเปนปญหาระดับชาติ จากขอมูลป
พ.ศ. 2553 ระบุวาพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช รับผิดชอบมีพ้ืนท่ีรวม 64,146,255 ไร 
ในขณะที่ขาราชการท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบมีอยูเพียง 
4,157 คน ทําใหเปนเรื่องยากท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีกรม
อุทยานฯ จะปกปองผืนปาใหคงความสมบูรณไวได ดังนั้น
การปกปอ งผืนป า  จึ งต องมี การบู รณาการด านการ
ประชาสัมพันธจากทุกฝาย เพ่ือสนับสนุนการปกปองผืนปา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ในสวนของ GIZ ภายใตโครงการการเพ่ิมศักยภาพการใช
มาตรการเศรษฐศาสตรเพ่ือคงคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ (ECO-BEST) ไดนําเสนอหัวขอ 
“เศรษฐศาสตร ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
เกี่ยวของกันและเปนประโยชนกับเราอยางไร” เพ่ือให
ผูเขารวมงานไดเขาใจวาระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพนั้นมีคุณประโยชนตอระบบเศรษฐกิจมากมาย 
แตท่ีผานมามักถูกมองขามและไมไดนํามารวมไวในการคิด
ตนทุนการผลิต ยิ่งไปกวานั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจยัง
กอใหเกิดการสูญเสียและเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว การใชมาตรการ
ทางกฏหมายอยางเดียวจึงไมเพียงพอ แตตองพัฒนาและนํา
มาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชเพ่ือลดการสูญเสียดังกลาว
ดวย โดยตระหนักถึงคุณคาของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะชวยผลักดันให เกิดการ
ปรับเปลี่ยนในระดับนโยบาย เพราะการลงทุนเพ่ือคงคุณคา
ของธรรมชาติไว มีความคุมคากวาการลงทุนเพ่ือฟนฟูความ
เสียหายท่ีมนุษยกอข้ึน นอกจากน้ี ในงานสัมมนา ยังไดเปด
โอกาสใหผูรวมงานไดระดมสมองเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและนําเสนอวิธีการสรางเครือขายประชาสัมพันธเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดวย 
 
จากงานสัมมนา ไดขอสรุปวาวิธีการท่ีจะชวยใหประชาชนได
เขาใจถึงคุณประโยชนของปาไมอยางลึกซ้ึง จะตองมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีปาไดเห็นถึง
ความสําคัญของปาไม โดยเริ่มจากการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธกอน เพ่ือสรางเครือขายในการสนับสนุนและ
ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเ ก่ียวของอยางเปนระบบ 
ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีระหวางภาคีท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือเปนเครือขายในการทํางานรวมกันในอนาคตตอไป 
 
 

จากการเขาพบและรวมประชุมกับผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและสวนราชการในทองถิ่น นับตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนมา ทีมงาน ECO-BEST ทั้ง
ฝาย GIZ ผูแทนของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 5           

ECO-BEST กับความสมบูรณของลํานํ้าทาดี จ.นครศรีธรรมราช  
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จ. นครศรีธรรมราช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช และผูเชี่ยวชาญจาก UFZ จึงไดคัดเลือกท่ีจะใช “ความ
สมบูรณของลํานํ้าทาดี” เปนบริการของระบบนิเวศจาก
อุทยานแหงชาติเขาหลวง โดยโครงการ ECO-BEST จะ
รวมกับทุกฝายพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือใหลําน้ําทา
ดีมีความสมบูรณมากขึ้น ลําน้ําทาดี มีตนกําเนิดมาจาก
อุทยานแหงชาติเขาหลวง ไหลผานหมูบานบานคีรีวง และ

ชุมชนในตําบลกําโลน ตําบลทาดี เขาสูบริเวณท่ีราบผาน
ตําบลกําแพงเซา ไชยมนตรี มะมวงสองตน ทาซัก ผานเขา
ไปยังใจกลางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แลวออกสู
อาวไทยท่ีเทศบาลปากนคร และตําบลปากนคร รวม
ระยะทางของลํานํ้าประมาณ  63 กิโลเมตร หรือประมาณ 
303 ตารางกิโลเมตร  
 

 

 

จากขอคิดเห็นดังกลาว ทําใหการวางแผนงานของ ECO-
BEST รอบคอบมากขึ้น โดยระหวางวันท่ี 5-7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา นางสาวมลิมาศ จริยพงศ อาจารย
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช และคณะทํางาน ECO-
BEST ไดจัดรับฟงขอเสนอแนะจากทองถิ่นใน 3 ตําบล  
ไดแก  กําโลน  ทาดี และกําแพงเซา  ถึงแนวโนมการ

“ภัยธรรมชาติวันน้ี รุนแรงและเกิดบอยครั้งมากข้ึน เทศบาลพรอมรวมทําใหสิ่งแวดลอมของบานเราดีข้ึน” ผศ.เชาวนวัศ 
เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กลาว 

“ECO-BEST ตองใหความสําคัญกับโครงสรางทางกฎหมาย
ถึงอํานาจบริหารท่ีทองถิ่นไดรับดวย วามีความพรอมท่ีจะทํา
ให เกิ ดกา รบั งคั บ ใช ของ เค ร่ือ งมื อ เศรษฐศาสตร กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติไดหรือไมดวย”  นายสมยศ นาครัตน รอง
นายก อบต. ทาดี กลาว 
 

 
“ขอบคุณท่ี ECO-BEST เลือกลํานํ้าทาดีทํางานเช่ือวา 
ชาวนครศรีฯ  พรอมรวมมือดวย  และตนพรอมรวม
ขับเคล่ือนในระดับจังหวัดอยางเต็มท่ี” นางมุกดาวรรณ 
เลื่องสีนิล สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ
กรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติเขาหลวง กลาว 
 

“ถาหาดทรายตามตล่ิงคลองทาดีกลายเปนแหลงทองเท่ียวแลว  ไมเพียงจะเพิ่มรายไดใหชาวบานเทานั้น..แตจะเปนการเฝา
ระวังไมใหคนท้ิงขยะและรุกลํ้าลําคลองดวย” นายเชาวลิต สุพรัตน นายก อบต. ไชยมนตรี กลาวเสริม 
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เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีท้ังสาม และเมื่อ
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 ไดจัดการประชุมระดับจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาถึงความคิดเห็นตอการใชท่ีดินในพื้นท่ีตอนบนลุม
น้ําทาดี ในอีก 8 ปขางหนา (พ.ศ. 2563) ซึ่งผลการประชุม
ไดขอสรุปวา ทุกภาคสวนตองการใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 
จากรอยละ 46.03 ในปพ.ศ. 2553 เปน 53.33 และลดพ้ืนท่ี
ปาเสื่อมโทรมจากรอยละ 14.72 ในปพ.ศ.2553 เหลือเปน 
0.34 อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวถูกนําไปหารือในระดับ
ทองถิ่นอีกคร้ัง ในชวงเดือนตุลาคม  
 

นอกจากนี้  ในการประชุมระดับ จังหวัด  เมื่ อ วัน ท่ี  18 
กรกฎาคม พ.ศ.2555 ท่ีผานมา ECO-BEST ไดรับเกียรติ
จาก  นายวิ โ รจน  จิ วะรั งสรรค  ผู ว า ราชการจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธีปดการประชุมและได
กลาวย้ําวา “แมความสนใจของ ECO-BEST จะมาชวยเรา
คิดสรางเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือจัดการลุมน้ําทาดี แต
ภารกิจนี้ยังคงเปนของชาวนครศรีฯ ผมเห็นดวยกับการใช
เครื่องมือเศรษฐศาสตรเปนอยางมาก และหากมีกิจกรรม
อะไรท่ีสามารถนําไปบูรณาการไวในแผนจังหวัดได ผมยินดี
ใหการสนับสนุนเต็มที่”  

 
 
 
 

งานนิทรรศการ “German Design & Lifestyle Exhibition 2012” 
ภายใตความรวมมือระหวางหอการคาไทย-เยอรมันและสถาน
เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ จัดขึ้นระหวาง
วันท่ี 5 -11 พฤศจิกายนนี้ ชั้น G เซ็นทรัลเวิรล โดยมีบูธของ GIZ 
(หมายเลข C) รวมจัดแสดงอยูบริเวณ BEACON Zone  
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ผูเขียน:  ศิริพร ตรีพรไพรัช    วรเทพ ทรงปญญา 
  ปริยา แกวปทุมทิพย 
 
บรรณาธิการ:        ดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดา   พิมพพิลาส นันทิพล 
  ชาลิสา นาคทับที    ปยะทิพย เอ๋ียวพานิช 
  กานตชเนตตี วสุวัต   ภูมิ พิณเทพ 
  ชุติมา จงภักดี    วริษา สังฆพรม   
  เจนตธิดา โทลา    พิจารณา สมัครการ 
  จารุกาญจน ราษฎรศิริ    ธิตินัย พงศพิริยะกิจ 
  จิราลักษณ อินวงศ    โทมัส เลหมันน 
  นิรัญชนา อุทยานรักษา   ยศธนา ศรีพรหมไชย 
  วรรณิภา วัธนเวคิน   มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ 
 

รูปภาพทั้งหมดจัดทําข้ึนโดยคณะทํางานของโครงการ 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ 
ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ 
องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ชัน 16 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2 
อีเมล: siriporn.treepornpairat@giz.de 
เว็บไซต: www.thai-german-cooperation.info 
 

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธ 
สาธารณรัฐเยอรมนี 
 การขนสงในเมืองอยางยั่งยืนในเอเชีย 
 โครงการปรับปรุงคณุภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน 
 โครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน 
 โครงการควบคุมศัตรูพืชสําหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน 
 โครงการความรวมมอืไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน 
 โครงการเสริมสรางศักยภาพสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแหงภูมิภาคเอเชีย 
 
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงสิง่แวดลอม คุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทาง 
ปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 โครงการนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ 
 โครงการการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว 
 โครงการการผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนเพ่ือใชเปนพลังงานชีวภาพ 
 โครงการสนับสนุนการใชสารทําความเย็นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
  โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน 
 โครงการเพ่ิมศักยภาพการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพ่ือคงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและ   
    ระบบนิเวศ  
 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสีเขียว 
 โครงการการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน 
 โครงการการจัดซ้ือสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและฉลากสิ่งแวดลอม 

 
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 โครงการแผนแมบทนโยบายการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 


