
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีคะ 
 
ในชวงไตรมาสที่ผานมา มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย อาทิ 
การประชุมตางๆ การศึกษาดูงานในตางประเทศ และที่
สําคัญคือ GTZ ไดดําเนินงานโครงการใหม 2 โครงการ 
ไดแก โครงการความรวมมือกับสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) คือ “โครงการปรับปรุง
คุณภาพอากาศในเมอืงขนาดกลางและเล็ก สําหรับภูมิภาค
อาเซียน” และโครงการระดับโลกคือ “Alliance for 
Financial Inclusion (พันธมิตรเพ่ือการเขาถึงแหลง
เงินทุน)” เพ่ือสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนได 
 
เ ร่ืองสําคัญในไตรมาสที่ผานมา คือคณะผูแทนไทย 
ประกอบดวยนักวิทยาศาสตรและนักบริหารระดับจังหวัด
และระดับชาติจํานวน 26 คนไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศเยอรมนีและออสเตรียเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
และการนํามาใชใหเกิดประโยชนเพ่ือรักษาระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคและในระดับ
โลก แนวคิดเครือขายความรวมมือทางวิทยาศาสตร
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดนี้ เปนปจจัยสําคัญของ
การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จทั้งที่ผานมาและในอนาคต 
ทั้งเร่ืองนวัตกรรม พลังงาน สิ่งแวดลอม สาธารณสุข ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาคทางสังคม การแกปญหาความ
ยากจน หรือการพัฒนาเศรษฐกิจทายที่สุดแลวทุกเร่ืองลวน
มีที่มาจากแนวทางดําเนินงานอยางยั่งยืน ที่พัฒนามาจาก
ฐานความรูและเนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย เราหวังวา
โครงการความรวมมือไทย-เยอรมันทุกโครงการจะปฏิบัติ
ตามแนวทางนี้ไดเปนอยางดี 
 
ขอแสดงความนับถือ 
กองบรรณาธิการ 

สารบัญ 

01-03| การประชุมโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข 

03-05|  การศึกษาดงูานดานนโยบายปกปองสภาพภูมิอากาศ ณ 
ประเทศเยอรมน ี

06|  การประชุมโครงการดําเนินงานตามนโยบายเพื่อปกปอง
สภาพภูมิอากาศ 

06-07|  การประชุมเพ่ือจัดทํารางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ  

07-08|   การสรางความรวมมือระหวางชุมชนและผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ
การจัดการขยะ 

08-09|  บันทึกขอตกลง โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

10-11|  การฝกอบรมดานการทองเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในประเทศเยอรมนี 

11-12|  ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะปลูกปาลมน้ํามันเย่ียมชมพ้ืนที่นํา
รองในจังหวัดกระบี่ 

12-13|  การผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ภายใตกรอบมาตรฐาน 
RSPO 

13|  การประชุม เชิ งปฏิบัติ การ เพื่ อทบทวนแผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

14|  โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมผักและผลไมอินทรียของไทย 

14-15|  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากร
ในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 

15| โค รงกา ร เพิ่ ม ขี ดความสามารถ ในการแข งขั นของ
อุตสาหกรรมกุงทะเลไทย ระยะที่ 2 

16-18|  คณะผูแทนไทยศึกษาดูงานดานการพัฒนานวัตกรรมและ
เครือขายในเยอรมนีและออสเตรีย 

18|   การพัฒนาเกษตรกรดานการจัดทํางบการเงิน 

19| การปรับปรุงกระบวนการผลิตลําไยอบแหง 

20|  GTZ ใหบริการฝกอบรมดานอาชีวศึกษาในตะวันออกกลาง 

21-22| อ่ืนๆ 
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สัมมนาสรปุผลดําเนนิโครงการและการประชมุโครงการสนบัสนนุการปฏิรูประบบบริการสาธารณสขุ 

เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน ที่ผานมา โครงการสนับสนุนการ

ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Thai-European Health 

Care Reform Project) ไดรวมกับ กระทรวงสาธารณสุข 

องคการอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนจัดการ

ประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร

ครอบครัว: ความทาทายในการดําเนินงาน เพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร

ครอบครัวที่มีคุณภาพในประเทศไทย เน่ืองจากระบบการ

บริการสุขภาพในประเทศไทยยังไมมีความเปนธรรม 

ประชาชนในเขตชนบทยังเขาถึงการบริการไดนอยวาคนใน

เขตเมือง รวมทั้งการบริการสุขภาพในภาคเอกชนมีการ

เติบโตอยางรวดเร็วแตไมมีการจัดการใหเขาสูระบบประกัน

สุขภาพอยางเปนระบบ ดังนั้นเพ่ือใหประชาชนเขาถึง

บริการไดอยางทั่วถึง จึงไดมีการยกระดับสถานีอนามัยให

เปนโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพประจําตําบล และ

พัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลรัฐใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ซ่ึงตองมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปน

ระบบและรวบรวมองคความรูตางๆ มาปรับใชเพ่ือใหเกิด

นโยบายที่ มี ประสิทธิภาพ  จึ ง เปนที่ มาของการจัด

ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูตางๆ จากทั้งใน

และตางประเทศ รวมทั้งทําใหเกิดเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวช

ศาสตร ตลอดจนนําความรูจากการศึกษาวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุขตอไป 

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขใน

ประเทศไทย (www.hcrp.or.th) ไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวางว าเปนโครงการปฏิรูปที่ตั้งเปาหมายไวสูงมาก

โครงการหนึ่ง เพราะครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทุก

ดานและมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดระบบประกันสุขภาพและการ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพใหแกประชาชนทุกคน การ

ปฏิรูปสวนใหญมุงเนนการลดชองวางในการเขาถึงการ

บริการสุขภาพ ความสําเร็จที่เดนชัดที่สุดของโครงการนี้ก็

คือสามารถจัดระบบประกันสุขภาพถวนหนาที่เติบโตได

อยางตอเน่ือง ทําใหประชาชน 47 ลานคนซึ่งกอนหนานี้ยัง

ไมไดรับความคุมครองจากระบบประกันสุขภาพใดๆ ไดรับ

การบริการสุขภาพเชนเดียวกับประชาชนกลุมอื่นๆ 

นอกจากการจัดระบบประกันสุขภาพถวนหนาแลว 

เปาหมายหลักอีกประการหนึ่งของโครงการฯ คือการ

จัดระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัวในชุมชน 

ในพ้ืนที่ใกลเคียงกับบานของผูปวย พัฒนาใหเปนจุดแรก

รับบริการสุขภาพ กระจายอํานาจและการบริหารจัดการ ให

ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและติดตามการ

ใหบริการสุขภาพ รับรองมาตรฐานของหนวยบริการ 

จัดระบบการเงินที่มีนวัตกรรมและปฏิรูปการบริหารจัดการ

ในโรงพยาบาล  โครงการฯ  ไดรับการกลาวถึงอยาง

กวางขวางทั่วโลกวาเปนโครงการที่ นําผลงานวิ จัยที่

นาเชื่อถือและผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุม

วิชาชีพและประชาชนมาพัฒนากระบวนการดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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การที่องคกรระดับทองถิ่นเขารวมกิจกรรมและไดรับการ

สนับสนุนทุนเพ่ิมมากขึ้น ทําใหสามารถจัดการกับปจจัย

ทางสังคมที่สงผลตอสุขภาพของประชาชนไดโดยการ

รวมมือกับภาคสาธารณสุข ขณะนี้ในบางพื้นที่ไดมีความ

พยายามที่จะเชื่อมโยงความคิดเห็นของชุมชน กิจกรรม

ขององคการปกครองสวนทองถิ่นและภาคสาธารณสุขเขา

ดวยกัน โดยเฉพาะในการวางแผนดานสุขภาพ ในบาง

พ้ืนที่หนวยงานบริการปฐมภูมิไดรับการยกยองวาเปน

ตัวอยางที่ดีของการใหบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร

ครอบครัว นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งเครือขายบริการปฐม

ภูมิ เ พ่ือใหมีทีมงานที่ลง พ้ืนที่ ในแตละชุมชนและให

คําปรึกษาดานสุขภาพอยางตอเน่ือง 

รายงานขององคการอนามัยโลกฉบับป 2551 เนนถึงความ

จําเปนที่ระบบบริการสุขภาพจะตองมีความเปนธรรมและ

เสมอภาคในสังคม รวมทั้งจะตองมีความคุมคา การแพทย

เฉพาะทางในโรงพยาบาลที่เกินความจําเปนมีสวนลดทอน

แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองครวมสําหรับแตละบุคคล

อยางตอเน่ือง   นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรโดยเนน

การรักษาพยาบาลที่มี ราคาแพงทําใหระบบบริการ

สาธารณสุขของประเทศสูญเสียประโยชนที่ควรจะไดรับ

จากการจัดบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัวที่มี

คุณภาพและดําเนินการโดยบุคลากรระดับมืออาชีพ ซึ่งมี

คาใชจายต่ํากวาสําหรับทั้งผูปวยและระบบบริการสุขภาพ 

นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นกวา

รอยละ 70 ได 

การประชุมวิชาการในครั้งน้ีวาดวยเรื่องความกาวหนาของ

การปรับเปล่ียนนโยบายไปสูการจัดบริการเวชศาสตร

ครอบครัวที่มีคุณภาพโดยบุคลากรระดับมืออาชีพและ

ความทาทายที่ประเทศไทยประสบในการดําเนินงาน

ดังกลาว มีการนําเสนอประสบการณจากประเทศอื่นๆ เชน 

ออสเตรเลีย ฟลิปปนส ศรีลังกา และ สหราชอาณาจักร 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นและใหสามารถดําเนินการรุดหนาไปไดอยางรวดเร็ว 

ในการประชุมดังกลาวมีการจัดการประชุมกลุมยอยเพ่ือ

วางรากฐานและกลไกในการดําเนินงานสําหรับเครือขาย

บริการปฐมภูมิของอาเซียน และมีทูตจากองคการแพทย

เวชศาสตรครอบครัวโลก (WONCA) มาพบปะกับผูที่สนใจ

วิชาชีพเวชศาสตรครอบครัวดวย 

นอกจากนี้ยังมีชวงแลกปลี่ยนกันในประเด็นของการ

สนับสนุนจากระดับนโยบายและแรงผลักดันที่จําเปนจะตอง

มีเพ่ือปรับใหการบริการสุขภาพเปนการจัดระบบบริการ

ปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว  มีการขับ เคลื่ อน

ยุทธศาสตรใหเปนการดําเนินงานจริง มีการกํากับดูแลการ

ใหบริการ จัดทํามาตรฐานเวชศาสตรครอบครัว การเงิน 

ทรัพยากรบุคคล ทีมงานใหบริการปฐมภูมิ การสงตอ

ระหวางหนวยบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาตรฐาน

วิชาชีพและคุณสมบัติตางๆ 

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 
(Thai-European Health Care Reform Project) เกิดข้ึน
จากขอตกลงความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพ
ยุโรปดวยทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุขใน
ประเทศไทย มีระยะเวลา
ในการดําเนินงานตั้งแต
ป  2 5 3 9  แบ ง เ ป น  2 
ระยะ โดยในระยะแรก 
(พ .ศ .  2539 - 2544) 
เนนการวิจัยและพัฒนา
เ พ่ือคนหาและพัฒนา
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รูปแบบการบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับสังคมไทยและ
มีการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรสําคัญ
ในการดําเนินงาน โดยผลจากโครงการระยะแรกนี้ถือเปน
สวนหน่ึงที่นํามาสูการสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนาในปจจุบัน จากความสําเร็จในระยะแรก จึงทําใหเกิด
การดําเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2547 – 2552) ซ่ึง GTZ 
เปนองคกรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ 
โดยเนนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะในสวน

ตางๆ ของระบบ ตามเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิภายใตระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่จะทําใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการที่จําเปนไดอยางสะดวกและทั่วถึง ทําใหมีการ
ใชบริการตามความจําเปนอยางเหมาะสม เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการบริการสุขภาพใหมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ในป 2552 นับเปนปสุดทายของการดําเนินงาน โดย
โครงการจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมนี้ 

 
คณะทาํงานไทย-เยอรมนัเดนิทางไปแลกเปลี่ยนนโยบายปกปองสภาพภมูิอากาศ 
 
ในระหวางวันที่ 24-29 พฤษภาคมที่ผานมา GTZ และคณะ
ผูแทนจากองคกรรวมงานโครงการปกปองสภาพภูมิอากาศ
ทั้งสามโครงการไดเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีเพ่ือ
พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูแทนของกระทรวง
สิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความ
ปลอดภัยดานปรมาณู สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) 
และหนวยประสานงานโครงการปกปองสภาพภูมิอากาศ
นานาชาติเรื่องความกาวหนาของโครงการและความ
รวมมือกับ BMU นอกจากนี้คณะผูแทนยังไดหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขแหง
รัฐบาวาเรียเรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไดไปเยี่ยมชมโรงกําจัด
ขยะดวยชีววิธีที่เมืองนีเดอรเลเมอและชุมชนเฟลไฮม ใน
รัฐบรันเดนบูรกที่สามารถผลิตเปนพลังงานใชเองภายใน
ชุมชนไดอีกดวย 
 

 

คณะผูแทนไทยซึ่งนําโดยนางจินตนา ทวีมา รองเลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ซ่ึงเปนองคกรรวมงานหลักของโครงการ
ดําเนินงานตามนโยบายเพื่อปกปองสภาพภูมิอากาศ  
ประกอบดวย ดร .อังคณา เฉลิมพงศ ผูแทนจากศูนย
ประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 
สผ. นายสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี จากองคการบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) ซ่ึงเปน
องคกรรวมงานหลักของโครงการการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว นายประสงค นรจิตร 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย และนายศุภ
กิจ บุญศิริ หัวหนากลุมวิศวกรรมไฟฟาจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)  ซ่ึงเปนองคกรรวมงานหลักของ
โครงการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 
 
ผูทําหนาที่เปนประธานการเสวนาที่ BMU คือ มิสเออรซูลา 
มุมโฟ หน่ึงในคณะผูแทนของ BMU ซึ่งเคยเดินทางมายัง
ประเทศไทยเมื่อไมกี่เดือนที่ผานมา คณะผูแทนจากไทยได
นําเสนอความคืบหนาและทิศทางการดําเนินงานของทั้ง 3 
โครงการซึ่งไดรับความรวมมือจากองคกรรวมงานหลักเปน
อยางดี มิสเออรซูลาไดแสดงความสนใจที่จะเพ่ิมระดับ
ความรวมมือทวิภาคีทั้ ง ในด านการพัฒนานโยบาย 
กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบ และโครงการประภาคารที่
โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว
ดําเนินการอยูในจังหวัดตราด รวมทั้งยังไดหารือเรื่องการ
จัดสัมมนาวิชาการดานสิ่งแวดลอมไทย-เยอรมันอยาง
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สม่ําเสมอในประเทศไทยดวย นอกจากนี้ทีมงานของ GTZ 
ไดพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรวมมือในการใช
เครื่องมือทางการคลังและทางเศรษฐกิจในภาคสนาม 
หลังจากเสร็จภารกิจในครั้งนี้แลว ดร. อังคณายังไดเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพ่ือเตรียมความพรอม
ที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุง
เบอรลินตอเปนเวลาอีก 3 วันดวย 
 
ในระหวางการเยือนกรุงเบอรลิน คุณสิทธิศักดิ์ (อพท.) ได
พบกับผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและการวางแผนระดับ
ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรประยุกตอีเบอร
สวาวด ซ่ึงอยูใกลกรุงเบอรลิน และนักวิทยาศาสตรดาน
สภาพภูมิอากาศจากบริษัทวิ จัยอเดลฟ ซ่ึงอยู ในกรุง
เบอรลิน ไดมีการทําขอตกลงความรวมมือในการพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะดานการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาค
การทองเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งการจัดสงผูรวมงาน
ไทยไปเขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัย 
ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการไปแลวในเดือนมิถุนายน 2552 สวน
ดานการวางแผนและการติดตามผลการทองเท่ียว บริษัท
วิ จัยอ เดลฟ จะทํ าการศึ กษารอย เท าคาร บอนจาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัด
ตราดเพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลพ้ืนฐาน คาดวาการศึกษา
ดังกลาวจะดําเนินการแลวเสร็จในปลายปนี้ และที่นคร
มิวนิค ผูเชี่ยวชาญจากรัฐบาลแหงรัฐบาวาเรียไดนําเสนอ
ประสบการณและปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาและ
การใช เทคนิคที่ ดี และ เหมาะสม  (Bes t  Ava i l ab le 
Techniques – BAT) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระบบจัดการ
และเฝาระวังน้ําทวม และการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาวาเรีย 
 
ผูแทนของกรอ. ใหความสนใจกับแนวคิด BAT (ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของเกณฑในกระบวนการขอรับใบอนุญาตซึ่ง
เจาของโรงงานจะตองปฏิบัติตามเพ่ือใหโรงงานใชพลังงาน
และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุม
มลพิษทางอากาศและน้ํ า) การแลกเปลี่ยนเนนเรื่อง
ความสําเร็จและปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการดําเนินงาน 
BAT ของเยอรมันและแนวทางการดําเนินงานแบบบูรณา
การซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสิ่งแวดลอมตางๆ อยางรอบ

ดานและความแตกตางระหวางระบบดังกลาวกับระบบการ
ออกใบอนุญาตในประเทศไทย ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
ของ BAT ก็คือการที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงผูชํานาญการ
และเทคโนโลยีในดานตางๆ ซ่ึงนํามาปฏิบัติไดจริง รวมทั้ง
ความรวมมือในการเลือกใชกระบวนการผลิตที่สะอาด
ระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ การกําหนดใหแตละ
โรงงานจะตองมีเจาหนาที่สิ่งแวดลอมซ่ึงเริ่มดําเนินงานมา
ไดกวา 20 ปแลวนั้นนับเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
สื่อสารและความรวมมืออันดีระหวางผูลงทุนและเจาหนาที่
ของรัฐ 
 

 
 
การจัดการน้ํ าท วมระดั บภูมิภาคของรั ฐบาวา เ รี ย
ประกอบดวยการติดตาม การเฝาระวังระดับนํ้า ระบบเตือน
ภัยลวงหนา กลยุทธและมาตรการปองกันและรับมือกับ
ปญหาน้ํ าท วม  และระบบจ ายค า เ งิ นชด เชยให แก
ผูประสบภัย ระบบบริหารจัดการประกอบดวยการจัดการ
นํ้าทวม  3 ดาน  ไดแก การเก็บกักน้ําตามธรรมชาติ 
วิชาการที่เกี่ยวของ และระบบการติดตาม การใชระบบ
บริหารจัดการระดับภูมิภาคเชนนี้จึงทําใหทางกระทรวง
สามารถแจงเตือนภัยน้ําทวมลวงหนาไดเปนเวลาถึง 3 วัน 
จากความสําเร็จดังกลาวสหภาพยุโรปไดนําแผนและระบบ
เตือนภัยน้ีไปเปนแนวทางพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือการ
ปองกันและจัดการปญหานํ้าทวมของสหภาพยุโรป แผน
และขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการถูกน้ําทวมดังกลาวนี้เปดเผยตอ
สาธารณชน 
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ขณะนี้การจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือปกปองสภาพภูมิอากาศ
ระยะ 20 ปของรัฐบาวาเรียสําเร็จลงแลวและอยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาของรัฐบาลระดับรัฐซ่ึงคาดวาจะไดรับ
การอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 2552 แผนนี้ประกอบดวย
วิสัยทัศนและแนวทางกวางๆ ที่ทางรัฐบาวาเรียจะรับมือ 
เตรียมพรอมและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีกระบวนการปรึกษาหารือกับกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียทั้ งหมด  ไดแก ผู ใหบริการพลังงาน 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ องคกรวิชาการและองคกร
ภาครัฐตลอดชวงหลายปที่ผานมา เพราะรายละเอียดและ
กิจกรรมตางๆ ในแผนดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนไดหาก
มีพัฒนาการใหมๆ เกิดข้ึน 
 

 
 
การเดินทางครั้งน้ีทําใหไดภาพที่ชัดเจนวาสามารถพัฒนา
ความรวมมือภายใตกรอบโครงการปกปองสภาพภูมอิากาศ
ของเยอรมันในประเทศไทยไดอีกหลายประการ โดยเฉพาะ
การเชิญใหผูเชี่ยวชาญของรัฐบาลแหงรัฐบาวาเรียมา
แลกเปลี่ยนประสบการณและวิชาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของของไทย นอกจากนี้ผูบริหารนครมิวนิคยังได
แสดงความสนใจอยางมากในความสัมพันธระดับทวิภาคี
กับจังหวัดหรือเมืองใหญแหงใดแหงหน่ึงของไทย ที่โรง
กําจัดขยะตกคาง เมืองนีเดอรเลเมอใกลกรุงเบอรลิน คณะ
ผูแทนไดเรียนรูวิธีการและเกณฑในการดําเนินงานโรงงาน
ซ่ึงสรางขึ้นตามมาตรฐานการจัดการของเสียของ BAT ของ
ยุโรป โรงงานแหงน้ีสรางและบริหารโดยบริษัทมหาชนซึ่ง

ไดรับทุนสนับสนุนจากภูมิภาคขางเคียงที่มีภารกิจดานการ
บริหารจัดการขยะตกคาง โรงงานบําบัดและแปรรูปขยะ
ตกคางและขยะอุตสาหกรรมตามวิธี Herhof-Dry-Stabilate 
ซ่ึงเปนกระบวนการที่นําขยะเปยกมาทําใหแหงโดยชีววิธี 
จากนั้นจึงบดและนําไปกรองแยกตามความหนาแนน 
(ขึ้นกับขนาดและน้ําหนัก) วัตถุที่ผานการกรองและไมมี
ความไวตอการทําปฏิกิริยาและโลหะ (เหล็ก โลหะที่ไมใช
เหล็ก และแบตเตอรี่) จะนํากลับไปใชใหมในโรงงานอื่นๆ 
สวนสารตกคางที่เปนขยะน้ําหนักเบาจะนําไปอัดเปนเม็ด
แห งและนํ ามา ใช แทน เชื้ อ เพลิ งชั้ นดี  (ปล อยก าซ
คารบอนไดออกไซดในประมาณต่ํา) ในโรงงานผลิตไฟฟา
จากถานหิน ตลอดทั้งกระบวนการดังกลาวไดออกแบบใหมี
ข้ันตอนบําบัดน้ํ าและอากาศควบคู ไปดวย  จากการ
แลกเปล่ียนกับผูจัดการโรงงานทําใหทราบวากฎหมายที่
หามไมใหทิ้งขยะในที่สาธารณะเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญที่
ทําใหประเทศเยอรมนีตองพัฒนาการแยก การจัดเก็บและ
บริหารจัดการขยะ หลังจากนั้นคณะผูแทนยังไดไปเยี่ยมชม
เฟลไฮม เทศบาลทรอยเอนบรีทเซน ที่มีปณิธานที่จะเปน
ชุมชนที่สามารถผลิตพลังงานไดเพียงพอตอการใชภายใน
ชุมชนเอง และเพื่อใหบรรลุเจตนารมยดังกลาวจึงไดจัดตั้ง
บริษัท Energiequelle เพ่ือผลิตพลังงานจากแหลงตางๆ 
เชน แสงอาทิตย ลม และกาซชีวภาพจากของเสียทาง
การเกษตร  การไปเยี่ ยมชมในครั้ ง น้ีทํ า ให เกิดการ
แลกเปล่ียนถึงประโยชน ผลกระทบและแรงจูงใจเพื่อใหเกิด
การกระจายอํานาจในการผลิตพลังงานทดแทนและการนํา
แนวคิดดังกลาวมาใชในประเทศไทย 
 
ในระยะเวลา 5 วัน คณะผูแทนไทยจากทั้ง 3 สาขาและ
เจาหนาที่หลักจากทั้ง 3 โครงการของ GTZ ไดเรียนรู
ภารกิจของแตละฝายเพิ่มมากขึ้นและไดแลกเปลี่ยนกันวา
แตละโครงการจะสนับสนุนกันและกันไดอยางไร เพ่ือให
สามารถดําเนินงานตามแผนแมบทแหงชาติและแผนปฏิบัติ
ก า ร ด า นก า รปกป อ งสภ าพภู มิ อ า ก าศ ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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การจัดประชมุระดมสมองโครงการดาํเนนิงานตามนโยบายเพื่อปกปองสภาพภมูิอากาศ 
  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่
ผานมา GTZ รวมกับ
สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ วดล อม  (สผ . )  จั ด
ป ร ะ ชุ ม ร ะ ด ม ส ม อ ง 
โครงการดําเนินงานตาม
นโยบายเพ่ือปกปองสภาพ
ภูมิอากาศ ณ โรงแรมสวิส

โซเท็ล  นายเลิศปารค  กรุง เทพฯ  โดยมีผู แทนจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขารวมงาน เพ่ือแลกเปล่ียน
และรับฟงความคิดเห็นในแผนงานของโครงการดังกลาว 
ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 3 ป (มกราคม 2552 – ธันวาคม 2555)   
 
นางจินตนา ทวีมา รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดช้ีแจงที่มาของการ
ประชุมและความสําคัญของโครงการฯ ที่มุงเนนการ
ดําเนินงานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวของกับการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก และการเตรียมความพรอมในการรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนจากภาวะเรือนกระจก 

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยโครงการจะมุงเนน
สรางสมรรถนะการดําเนินงานของ สผ .  ในการเปน
หนวยงานกลางของไทย ทําหนาที่ประสานงานกับองคกร
และรัฐบาลนานาประเทศเพื่อรวมกันปกปองสภาพ
ภูมิอากาศ  ทั้งน้ี นางอารีย วัฒนา ทุมมาเกิด นักวิชาการ
สิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานประสานงานดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ไดนําเสนอ
องคประกอบหลักของโครงการที่กําหนดไว 4 ดาน คือ การ
เสริมสรางสมรรถนะของหนวยงานและบุคลากร การ
พัฒนาการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเพ่ิมพูนศักยภาพขององคกรและบุคลากร
ดานความรวมมือระหวางประเทศ และการสรางความ
ตระหนักรูและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยจะเปด
โอกาสใหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เขามาแลกเปล่ียน
ขอมูลและประสบการณกับฝายไทยตามความตองการและ
ความเหมาะสมในโอกาสตอๆ ไป หลังจากการนําเสนอ ผู
เขาประชุมไดรวมเสนอแนะความคิดเห็นใหโครงการฯ 
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานระดับทองถิ่นและ
องคกรภาคเอกชน ใหสามารถมีสวนชวยนํานโยบายเพื่อ
ก า รปกป อ งสภาพภู มิ อ าก าศไปปฎิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่นทั้ง
ตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจและวิถีชีวิตในดานเศรษฐกิจ
และสังคมตอไป 
 

 
GTZ เขารวมประชมุระดมสมองเพื่อจัดทํารางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
แหงชาต ิพ.ศ. 2553-2562 
 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (Public Policy Study 
Institute: PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับมอบหมาย
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ .) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม ในการจัดทํารางแผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ และกําหนดเปน

แนวทางการดําเนินงานของประเทศไทย ที่จะรวมกันลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกและเตรียมความพรอมของ
ทุกฝายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา (พ.ศ.2553-2562)  
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แผนแมบทนี้จะรวมถึงกรอบและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของทุกภาคสวนใหมีความเขาใจและใหความ
รวมมือในการดําเนินงานตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ทั้งนี้ คณะทํางานในการยกรางแผนแมบทฯ และ สผ. ให
ความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
การจัดทําแผนแมบทฉบับน้ีเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ในชวงไตร-
มาสแรกที่ผานมา จึงไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงและหารือ

แกสาธารณชนรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหลักเปน
ระยะๆ อาทิ ภาคพลังงานและการทองเท่ียว เปนตน ซ่ึง
ลวนแตเปนกลุมที่คาดวาจะสามารถชวยลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก และเปนกลุมธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงในการประชุมแต
ละครั้ง เจาหนาที่จาก GTZ จะเขารวมประชุมดวยอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประชุมระดมสมองเพื่อ
พิจารณารางแผนแมบท เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร ที่ผานมา    
มร.ฟรันซ เอลเลอรมันน ผูอํานวยการโครงการความ
รวมมือไทย-เยอรมันเพ่ือการคุมครองสภาพภูมิอากาศ ได
เขารวมประชุมและแจงให สผ. รวมทั้งคณะทํางานรางแผน
แมบทฯ ทราบวา หากเปนความตองการของฝายไทย GTZ 
ก็พรอมสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญจากยุโรป มารวมเปนองค
ปาฐกในเวทีการประชุมคราวถัดไปหรือในวาระอื่นๆ ที่ สผ. 
และคณะทํางานเห็นเปนการเหมาะสม 

 
GTZ รวมกับ อพท. สรางความรวมมือระหวางชุมชนและผูบริหารทองถิ่นเพื่อการจัดการขยะ 
 
เปาหมายหลักอยางหน่ึงของโครงการปกปองสภาพภูมิอากาศ
ในภาคการทองเที่ยว คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ในพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนหมูเกาะชางและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน GTZ และ 
อพท.จึงจัดใหมีกิจกรรมการเสริมสรางขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการจัดการขยะขึ้น 
ซ่ึงเปนแผนงานที่ทุกฝายตกผลึกความคิดรวมกันหลังจากที่ 
GTZ ไดนําคณะเจาหนาที่ อพท. ไปดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณจัดการขยะที่เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อเดือน
มกราคม หลังจากนั้น อพท. ไดพาผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางฯ ไปดูงานท่ีเทศบาล
นครพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ทําใหทุก
ฝายใหความสนใจถึงแนวทางการจัดการขยะโดยชุมชน  ที่
ผานมา GTZ จึงไดวาจางมูลนิธิ ดร.โชลล ใหนําทีมวิทยากร
จากเทศบาลนครพิษณุ โลกและกรมส งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหจัดการฝกอบรมใหแกคณะเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของชุมชน จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

• ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ณ ศาลาวัด
ราษฏรบํารุง เกาะกูด โดยการอบรมแบงการอบรมเปน ๒ 
หลักสูตร คือ กลุมผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเกาะกูด
และเกาะหมาก และกลุมผูนําชุมชนและนักเรียนจากตําบล
เกาะกูด มีผูเขารวมการอบรมรวมทั้งสิ้น ๔๔ คน ซ่ึงพันเอก
หญิงจรัสพิมพ ธีรลักษณ ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ 
อพท. และเจาหนาที่ของ อพท. ทาโสมและเชียงใหมไนท
ซาฟารีเขารวมดวย   
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• ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ณ สํานักงาน 
สพพ. ๑ เกาะชาง โดยแบงการอบรมเปน ๒ หลักสูตร คือ 
กลุมผูบริหารเทศบาลเกาะชางและผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะชางใต  และกลุมผู นําชุมชนและสถาน
ประกอบการบนเกาะชาง มีผูเขารวมการอบรมรวมทั้งสิ้น ๖๒ 
คน ซ่ึงมีผูบริหารของ อพท. สวนกลาง และเจาหนาที่ของ
เชียงใหมไนทซาฟารี เขารวมดวย  
 
ในการอบรมวิทยากรไดใชกระบวนการอบรมอยางมีสวนรวม
ในการกระตุนใหผูเขาอบรมตระหนักวา การจัดการขยะเปน
ความรับผิดชอบของทุกคน  เริ่ มแตตั วบุคคล สถาน
ประกอบการ นักทองเที่ยว และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปริมาณขยะจะลดลงได และทองถิ่นจะมีขั้นตอนและรูปแบบ
การจัดการขยะที่ดีไดก็ตองเริ่มจากการคัดแยกขยะ เพ่ือนํา
สวนที่สามารถขายไดออกไปกอน โดยรูปแบบการแนว
ทางการรวบรวมขยะขายไดน้ัน มีหลากหลายวิธี ซ่ึงทองถิ่น
และชุมชนควรจะคิดหารูปแบบที่เหมาะสมกับทองถิ่นตน 
สําหรับการจัดเก็บขยะชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุ
การเกษตรในพื้นที่เกาะกูดและเกาะชางนั้น ทองถิ่นควรคิดหา
กระบวนการนําขยะดังกลาวมาทําเปนปุยหรือพลังงาน ซึ่ง
รูปแบบการรวบรวมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมน้ันมี
หลากหลายตามแตลักษณะของสถานประกอบการและความ
ตองการของทองถิ่น วิทยากรไดเนนถึงความรับผิดชอบของ
ทุกฝาย การฝกใหผูบริหารคิดคํานวณตนทุนการจัดการขยะ

และสัดสวนการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมการจัดการ
ขยะโดยชุมชน ที่สําคัญในวันสุดทายของการอบรมของทั้ง ๒ 
ครั้ง วิทยากรไดจัดเวทีใหกลุมผูบริหารทองถิ่นและชุมชนได
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการจัดการขยะของทองถิ่นตน โดย
ใชกระบวนการฝกอบรมที่เนนใหตางฝายตางเขาใจในบทบาท
ของกันและกัน และฝกฝนการใชแนวทางสานเสวนา 
(Dialogue) เพ่ือการพูดคุยอันนํามาซึ่งความรวมมือกันในการ
จัดการขยะของทองถิ่นตน อันเปนพ้ืนฐานของบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั่นเอง 

ผลที่ไดรับจากการอบรมทั้งสองครั้ง นอกจากจะเสริมสรางองค
ความรูใหแกผูเขาอบรมในเรื่องการจัดการขยะโดยชุมชนแลว 
ยังชวยกระตุนใหเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดในการจัดการขยะ
วาเปนภารกิจของทุก
ฝาย และทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 
๔ แหง รวมทั้ง อพท. 
ไดรับทราบแนวคิดและ
ได นํ า ข อ เ สนอจาก
ชุมชนไปพัฒนาเปน
กิ จกรรมบรรจุ ไว ใน
แผนงานเพื่ อ จัดสรร
งบประมาณแลว 

   
GTZ รวมลงนามบันทึกขอตกลง โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

  

 

เมื่อวันสิ่งแวดลอมโลก (วันที่ 5 มิถุนายน 2552) ที่ผานมา 
มร. เดวิด โอเบอรฮูเบอร ผูอํานวยการ GTZ ประจํา
ประเทศไทย ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงในโครงการ 
“ปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” 
รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท . ) และ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อ ย า ง ยั่ ง ยื น  (อพท . )  พร อ ม ด ว ย หน ว ย ง านแ ล ะ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กวา 20 องคกร เพ่ือแสดงเจตนารมยและความมุงมั่นที่จะ
สรางสรรคใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย เปนสวน
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หน่ึงของพลังในการแกไขและลดปญหาโลกรอน โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและทรัพยากร ลดการ
ปลดปลอยมลพิษและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม อันเปนหนทางหนึ่งของการสรางความเขมแข็ง 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหแก
ผูประกอบการและแหลงทองเที่ยวของไทยในเวทีโลกดวย  
 
บันทึกขอตกลงดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ
ปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ซ่ึง ททท.ไดกําหนดกรอบแนวคิดการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ที่เรียกวา “7 Green Concept” ข้ึนเพ่ือใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจและ
จัดการแหลงทองเที่ยว สามารถเขาใจและดําเนินการ
บริหารจัดการสินคาและบริการไดอยางยั่งยืนและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม อันประกอบดวย  
1.Green Heart: หัวใจสีเชียว หมายถึง สรางจิตสํานึกให
เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม และการลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก  
2.Green Logistics: การเดินทางสีเขียว หมายถึง การ
คมนาคมขนสงที่ประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน  
3.Green Attraction: แหลงทองเที่ยวสีเขียว หมายถึง 
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่มีปณิธานแนวแนในการ
ปกปองสิ่งแวดลอมและลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  
4.Green Community: ชุมชนสีเขียว หมายถึง การ
จัดการแหลงทองเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบทใหดํารง
ไวซึ่งสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และอัตตลักษณของวิถี
ชุมชน  
5.Green Activity: กิจกรรมสีเขียว หมายถึง กิจกรรม
การทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืนกับคุณคาของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยว  
6.Green Service: การบริการสีเขียว หมายถึง การสราง
ความประทับใจใหนักทองเที่ยวดวยการบริการที่ดีควบคูกบั

การรักษาสิ่งแวดลอมและลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก        
7.Green Plus: ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินธุรกิจขององคกรและ
บุคลากรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในการรวมรักษาและ
ฟนฟูสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว  
 
แนวคิดทั้ง 7 ประการนี้ ถือเปนกรอบในการสรางความ
ชัดเจนใหแกภาพลักษณสินคาและบริการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของไทยวา  มีความตระหนักและคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการแกไขและลดปญหาภาวะ
โลกรอน ที่ผานมา ททท. ไดใชแนวคิด 7 Green น้ี เปน
ประเด็นหลักในการสงเสริมตลาดอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของไทยทั้งในและตางประเทศดวย 

 
กรอบการดําเนินงานภายใตแนวคิด 7 Green ดังกลาว มี
สวนสนับสนุนและสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงาน
ของ GTZ ภายใตโครงการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาค
การทองเที่ยวเปนอยางดี การเขารวมลงนามในขอตกลงนี้
จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่ GTZ และทุกฝายไดรวมกันแสดง
พลังความรวมมือเพ่ือใหทั่วโลกไดรับทราบวาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทยจะชวยลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกอยางจริงจัง นับแตน้ีเปนตนไป 
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GTZ และองคกรพันธมิตรรวมฝกอบรมดานการทองเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศเยอรมนี  
 
ภายใตการดํ า เนินงานของโครงการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว GTZ รวมกับองคการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนทิ่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(อพท.) ไดทําการคัดเลือกตัวแทนจากคณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) และ GTZ รวม 4 ทาน เพ่ือ
เขารวมสังเกตการณและอบรมในหลักสูตรการเรียนการ
สอนของนิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดข้ึน
ในระหวางวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรประยุกตอีเบอรสวาวด (University of 
Applied Science, Eberswalde) ใกลกรุงเบอรลิน ประเทศ
เยอรมนี   

การเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ มีเปาหมายที่จะใหคณะ
ผูเขารวมอบรมแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการปกปอง
สภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว ความเหมาะสมและ
แนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
ดังกลาว เพ่ือนํามาประยุกตใชกับสถานการณและความ
ตองการของประเทศไทย และรวมกันจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรม  เรื่องการทองเที่ยวอยางยั่ งยืนภายใตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย โดย
โครงการฯ จะเชิญคณะทํางานและผูเชี่ยวชาญฝายไทยมา
รวมกันระดมสมองเพื่อการรางและพัฒนาหลักสูตรดังกลาว 
ภายใตการชวยเหลือทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญและ

ทีมงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรประยุกตอีเบอร
สวาวด ซ่ึงคาดวาการจัดทําหลักสูตรนี้จะเกิดข้ึนในชวง
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2552 โดยคณะทํางานจะทํา
การเก็บขอมูล กําหนดหัวขอการบรรยาย และวิเคราะห
กรณีศึกษาของไทยท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ GTZ ไดกําหนด
เปาหมายใหมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 3 
หลักสูตร สําหรับกลุมผูเขาอบรม 3 กลุมดังน้ี 1.เจาหนาที่
รัฐดานการจัดการแหลงทองเที่ยวทั้งสวนกลางและระดับ
ทองถิ่น 2.ผูประกอบการทองเที่ยว  3.ชุมชนและมัคคุเทศก 
เมื่อหลักสูตรฉบับทดลองแลวเสร็จก็จะถูกนําไปทดสอบใน
การอบรมจริง ในชวงเดือนกันยายน 2552 เพ่ือคนหาขอ
ควรปรับปรุง โดยใชพ้ืนที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่
เช่ือมโยงเปนพ้ืนที่ทดสอบ นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายที่จะ
คัดเลือกกลุมผูเช่ียวชาญและกลุมผูสอนดานการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนและการจัดการแหลงทองเที่ยว ใหเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝกฝนตนเองในการนําหลักสูตรนี้
ไปใชในอนาคตตอไป  
 
เนื้อหาของหลักสูตรการอบรมที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
ประยุกตอีเบอรสวาวด เนนการถายทอดองคความรูผาน
กระบวนการการฝกอบรมอยางมีสวนรวม เพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมมีความเขาใจในสถานการณของภาวะโลกรอนที่
มีความสัมพันธกับการทองเที่ยว สรางความตระหนักถึง
แนวทางและมาตรการตางๆ ที่สามารถปฏิบัติไดใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพ่ือลดการปลดปลอยกาซเรือน
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กระจกและรักษา รวมทั้งสรางแหลงเก็บกักคารบอนให
เพ่ิมข้ึน โดยเนนใหทุกภาคสวนทั้งผูบริหารนโยบายภาครัฐ 
ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และชุมชน ไดมีสวนรวมผาน
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการดําเนินกิจกรรม
เพ่ือการทองเที่ยว ที่สําคัญมาตรการดําเนินการตางๆ ยังมี
สวนชวยใหผูประกอบการลดคาใชจ ายและลดการ
ปลดปลอยมลพิษจากการประกอบกิจการดวย ดังน้ัน การ
จัดทําหลักสูตรการอบรมสําหรับประเทศไทยที่จะเกิดขึ้น
น้ัน GTZ มีเปาหมายใหหลักสูตรคงเนื้อหาและรูปแบบการ
อบรมอยางมีสวนรวมไว โดยคาดหวังวาเมื่อการจัดทําและ
ทดสอบหลักสูตรเสร็จสิ้นแลว อพท. และหนวยงานการ
จัดการแหลงทองเที่ยวและสถานศึกษาดานการทองเที่ยว
อื่นๆ จะนําหลักสูตรการฝกอบรม ทั้ง 3 หลักสูตร ไปใช
อบรมและเผยแพรไปสูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
อื่นๆ ในลําดับตอไป 
 
การเขารวมฝกอบรมในประเทศเยอรมนีดังกลาวของคณะ
ผูแทนจากฝายไทย นอกจากจะเปนการเพิ่มพูนองคความรู
ใหกับบุคลากรแลว ผูแทนของคณะวนศาสตร ททท. และ 
อพท. ยังไดใชชวงเวลาการอบรมนี้ สานตอความสัมพันธ
ไทย-เยอรมันเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงานโดยตรง ทั้งดานการแลกเปลี่ยนงานทางดาน
วิชาการและการศึกษา  เชน  ความรวมมือระหวาง
มหาวิ ทย าลั ย เ กษตรศ าสต ร   แ ละมหา วิ ทย าลั ย
วิทยาศาสตรประยุกตอีเบอรสวาวด ในการแลกเปล่ียน
คณาจารยและนักศึกษา การรวมหลักสูตรการเรียนการ
สอนหลักสูตรนานาชาติ และสําหรับ ททท. และ อพท. คาด
ว า  จ ะมี เ รี ย น เ ชิญผู เ ช่ี ย วช าญจากมหาวิ ทย าลั ย
วิทยาศาสตรประยุกตอีเบอรสวาวด มาเปนวิทยากร
บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการแหลง
ทองเที่ยวและการทองเที่ยวในสถานการณภาวะโลกรอน 
เพ่ือเปนเวทีวิชาการใหแกหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ 
และสาธารณชนที่สนใจเขารวมรับฟงในอนาคตอีกดวย 

 
ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะปลูกปาลมน้ํามันเยี่ยมชมพื้นท่ีนํารองในจังหวัดกระบี่ 
 

 
ดร. โธมัส แฟรเฮิรสต ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะปลูกปาลม
ระดับนานาชาติรวมสนับสนุนโครงการการผลิตน้ํามัน
ปาลมเพ่ือพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนของ GTZ โดยเมื่อ

วันที่ 9-18 มิถุนายน ที่ผานมา ไดรวมเดินทางไปกับ
ทีมงานโครงการของ GTZ เพ่ือเยี่ยมชมพ้ืนที่นํารองใน
จังหวัดกระบี่ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สัมภาษณเกษตรกรรายยอย สหกรณ ลานเท รวมท้ัง
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาคอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและจัดทํารายละเอียด
กิจกรรมที่เปนรูปธรรมเพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว กิจกรรมภาคสนามในครั้งนี้ทําใหประจักษชัดวา 
เปอรเซนตนํ้ามันปาลมที่สกัดได (OER) หรือปริมาณน้ํามัน
ปาลมที่สกัดไดจากทะลายปาลมสดเปนประเด็นสําคัญและ
สั ม พั น ธ กั บ ขี ดค ว ามส าม า รถ ในก า ร แ ข ง ขั นขอ ง
อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันของไทย  จากการเยี่ยมชมพ้ืนที่
ในครั้งนี้ ดร. โธมัสพบวาคา OER โดยเฉล่ียของไทยน้ันอยู
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ที่รอยละ 17 ซ่ึงนับวาต่ํากวาประเทศอื่นๆ มาก ถาสามารถ
เพ่ิม OER ใหสูงข้ึนไดเพียงรอยละ 3 โดยการเก็บเกี่ยว
ปาลมอยางเหมาะสมจะทําใหทุกภาคสวนในอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาลมจังหวัดกระบี่มีรายไดเพ่ิมข้ึนถึง 1,500 ลาน
บาทตอป 
 
นับเปนเวลากวา 20 ปมาแลวที่ประเทศไทยประสบปญหา
จากการเก็บเกี่ยวผลปาลมดิบและการใชกลาปาลมที่ไมมี
คุณภาพ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันจึงนาจะไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรรายยอยซ่ึง
ยังขาดความรู ในการบริหารจัดการสวนปาลม  เ พ่ือ
แกปญหาดังกลาวรวมทั้งเพ่ิมผลผลิตตอไรและปริมาณ
นํ้ามันปาลมที่สกัดได ดร. โธมัสแนะนําใหเกตรกรรายยอย
และผูเกี่ยวของทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลไทยรวมมือกัน
อยางใกลชิด และเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมพ้ืนที่เพาะปลูก
ปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่แลว ดร. โธมัสไดใหคําแนะนํา

ที่เปนรูปธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ซ่ึงแบงออกเปน 3 
ข้ันตอนดังนี้: 1. จัดการฝกอบรมดานตางๆ ใหกับ
เกษตรกร อาทิ การวิเคราะหใบและดิน การกําจัดวัชพืช 
วิธีตัดแตงกิ่ง การจัดการสารอาหารและการเก็บเกี่ยวผล
ปาลม เปนตน 2. วางระบบควบคุมคุณภาพเบื้องตนกอน
จัดสงไปยังลานเทหรือโรงงาน จําเปนตองกําหนดขั้นตอน
ตางๆ ในการควบคุมคุณภาพกอนจะทําการศึกษาตอไป  
3.จัดบริการคัดแยก
คุณภาพผลปาลม
ตามความสุกและ 
OER เพ่ือกําหนด
ราคาที่ เหมาะสม
แ ล ะ เ ป น ธ ร ร ม
สําหรับเกษตรกร 
 

 
การผลติน้าํมนัปาลมอยางยั่งยนื ภายใตกรอบมาตรฐาน RSPO  
 

เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน ที่ผานมา โครงการการผลิต
นํ้ามันปาลมเพ่ือพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืน โดย GTZ  
รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดการ
ประชุมสัมมนาเรื่องการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใต
กรอบมาตรฐาน RSPO (Roundtable for Sustainable 
Palm Oil) ที่ จ.กระบี่ และกรุงเทพฯ ตามลําดับ  เพ่ือ
เผยแพรความรูและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตมาตรฐาน RSPO 
ใหกับเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันและผูที่ เกี่ยวของใน

อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม โดยมีผูสนใจจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐ ผูประกอบการ และ
เกษตรกรชาวสวนปาลม เขารวมการสัมมนาประมาณ 400 
คน ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ไดมีผูเช่ียวชาญดานการจัดการ
และการตรวจสอบความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะพื้นที่ปาและสวนปาลม จากประเทศมาเลเซียมา
ใหความรูเรื่องมาตรฐาน RSPO นอกจากนี้ยังมีตัวแทน
จากภาครัฐและเอกชน อาทิ  บริษัท เชลลแหงประเทศไทย 
จํากัด  บริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด  บริษัท ยูนิวานิช 
นํ้ามันปาลม จํากัด  บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) รวมทั้งสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและตัวแทน
เกษตรกรชาวสวนปาลมมารวมกันเสวนาถึงมุมมองของแต
ละองคกรที่มีตอมาตรฐาน  RSPO และประโยชนของ
ประเทศไทยในการเขาสูการรับรองมาตรฐานน้ํามันปาลม 
RSPO เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจใหกับผูเขารวม
สัมมนาในการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนและไดมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาดตางประเทศ ทั้งนี้เพ่ือชวย
ขยายตลาดการสงออกน้ํามันปาลมไปยังตางประเทศได
มากขึ้น 
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มาตรฐาน RSPO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจาก
นานาประเทศ ซ่ึงเกิดขึ้นมาจากการรวมมือกันขององคกร
ตางๆ กวา 340 องคกรทั่วโลก ที่คํานึงถึงกระบวนการผลิต
นํ้ามันปาลมอยางยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม อาทิ ชุมชนทองถิ่น คนงานในสวนปาลม 
เกษตรกรรายยอย การบุกรุกพื้นที่ปา รวมถึงกระบวนการ
ผลิตในโรงงานและสวนปาลมที่ตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น มาตรฐาน RSPO น้ีจึงมีบทบาทสําคัญในการ
ปรับปรุ งภาพลักษณการผลิตน้ํ ามันปาลม  ในเรื่ อ ง
สิ่งแวดลอมและสังคมลงได นอกจากนี้ การปฏิติตามเกณฑ 
RSPO ยังทําใหเกษตรกรผูปลูกปาลมสามารถเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตน้ํามันปาลมตอไร และยังเพ่ิมประสิทธิภาพและ
กําลังในการผลิตปาลมนํ้ามัน ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสใน

การแขงขันและเตรียมความพรอมใหประเทศไทยในการ
รับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด เพ่ือใหได
นํ้ามันปาลมที่ไดรับการรับรองคุณภาพและสงเสริมใหเกิด
การผลิตอยางยั่งยืน 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 
 

GTZ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ไดจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการดําเนินโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (EE in 
SMEs) ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยมีผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย 

 ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งน้ีมุงเนนการพิจารณา
หาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาและประยุกตใช
แนวคิดเชิงบูรณาการ (Integrated Approach) ดานการ
เพ่ิมประสิทธิภาพดานพลังงาน การปองกันและควบคุม

มลพิษ และความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือ
และกลยุทธสําหรับเผยแพรและสนับสนุนการดําเนิน
มาตรการเชิงบูรณาการ ไดแก คูมือ และหลักสูตรฝกอบรม 
ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมนํารอง 5 
ประเภท คือ แกว หลอหลอมโลหะ หลอหลอมอะลูมิเนียม 
อาหารกระปอง และสิ่งทอ 
 

นอกจากการพัฒนาบุ คลากร ในธุ รกิ จ  SMEs แล ว 
โครงการฯ ยังมีแผนดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
องคกรและบุคลากรของหนวยงานดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ไดแก หนวยงานดานนโยบาย
และหนวยปฏิบัติการดานพลังงานและสิ่ งแวดลอม
อุตสาหกรรมของรัฐ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย สถาบัน
ฝกอบรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม รวมถึง การจัดตั้ง
หนวยงาน ESU (Efficiency Service Unit) เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมเผยแพรขอมูล องคความรู และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ใหแกผูประกอบการสําหรับการดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อใหสอดคลองกับกฏหมายดานพลังงาน 
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การบังคับใชอยูในปจจุบัน 
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GTZ รวมกับ TOTA ดําเนินโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมผักและผลไมอินทรียของไทย 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผานมา GTZ และสมาคมการคา
เกษตรอินทรียไทย (TOTA) ไดรวมกันลงนามความรวมมือ
ดําเนินโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมผักและผลไมอินทรีย
ของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายพื้นที่การผลิต เพ่ิม
จํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมผักและผลไมอินทรีย
ที่ผานการรับรองตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมปริมาณการ
สงออกไปยังตลาดเกษตรอินทรียสากล โดยเฉพาะประเทศ
ในสหภาพยุโรป ใหเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 โดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 2 ป และคาดวาจะมีเกษตรกรเขารวมโครงการ
กวา 300 คน 
 
ในปจจุบัน ผูบริโภคมีความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัย
ของอาหารและตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน  ความตองการสินคาเกษตรอินทรียจึงเพ่ิมสูงข้ึน ทั้ง
จากตลาดภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพ
ยุโรป ที่สินคาอาหารอินทรียมีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกป แมในภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม แตการสงออกผัก
และผลไมอินทรียของไทยยังมีไมมากนัก  เนื่องจากผูผลิต
ยังไมสามารถผลิตสินคาใหเพียงพอกับความตองการของ
ตลาดได  และสินคาสวนหน่ึงยังไม ไดรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียสากล โครงการนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือ
สงเสริมการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอินทรียไทยโดย
เลือกอุตสาหกรรมผักและผลไมเปนกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะมี 

 
การใหความรูกับเกษตรกรในการผลิตสินคาตามแนวทาง
เกษตรอินทรียที่ไดการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยจะ
จัดการสัมมนาและฝกอบรม การใหคําปรึกษาเชิงลึกจาก
ผูเช่ียวชาญ การเตรียมความพรอมในการสมัครเพ่ือขอการ
รับรองมาตรฐาน และสนับสนุนใหผูประกอบการเขา
รวมงานแสดงสินคาเกษตรอินทรียในตางประเทศ เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการและเปนสื่อกลางที่
ทําใหเกิดการซื้อขายระหวางผูผลิตและผูซ้ือ  และเปนการ
ขยายชองทางการจัด จําหนายรวมทั้ ง เ พ่ิมมูลคา ให
อุตสาหกรรมผักและผลไมของไทย นอกจากนี้ยังจะมีการ
จัดทําขอมูลและวิเคราะหสถานการณเกษตรอินทรียของ
ไทยเพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมให
การดําเนินโครงการเกษตรอินทรียเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น 

 
GTZ และ สวทช. รวมดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรใน
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผานมา GTZ และ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดลง
นามความรวมมือในการดําเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรม
แปงมันสําปะหลัง” โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ป 
ดวยงบประมาณรวมระหวาง GTZ และ สวทช.กวา 10 
ลานบาท เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง โดยลดการใชพลังงานและ
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ทรัพยากร  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของใน
กระบวนการผลิตตางๆ รวมทั้งลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดาน
พลังงาน โดยจะมีการปรับปรุงการดําเนินงานของฝายผลิต
ในโรงงาน เปนการพัฒนาและเพิ่มทักษะดานวิชาชีพและ
ทักษะเชิงวิชาการของบุคลากรใหมากขึ้น ทําใหสามารถ
พัฒนาตนเองไปเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือพัฒนาสู
ภาคธุรกิจไดในอนาคต นอกจากจะพัฒนาบุคลากรใน
โรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังแลว ยังมีการ
สนับสนุนและใหความรูกับบัณฑิตวิศวกรรม เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน สงเสริมให

เกิดการจางงานไดอีกทางหนึ่ ง การดําเนินกิจกรรม
โครงการฯ น้ีคาดวาจะมีโรงงานที่เขารวมโครงการอยาง
นอย 30 แหง และมีเปาหมายที่จะลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากรไดอยางนอยรอยละ 10 ลดการสูญเสียทรัพยากร
ระหวางกระบวนการผลิตไดอยางนอยรอยละ 5 ทําให
ตนทุนการผลิตลดลงถึงปละ 540 ลานบาท รวมทั้งชวยลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงไดปละประมาณ 1 แสน
ลานตัน เปนการลดการใชพลังงานและเพิ่มคุณภาพใหกับ
ผลผลิตแปงมันสําปะหลังใหสามารถแขงขันในตลาดโลก 
และสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป

 
GTZ และกรมประมง ดําเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงทะเลไทย
ระยะที่ 2 
 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผานมา GTZ และกรมประมง 
ไดรวมกันลงนามความรวมมือการดําเนินโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงทะเลไทย
ระยะที่ 2 โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ  2 ป 
(พฤษภาคม  2552 - เมษายน  2554)  เ พ่ือ เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมในอุตสาหกรรมกุงทะเลไทย 

 
เพ่ือใหโครงการมีความตอเน่ืองและเปนการขยายผล 
โครงการจะเนนกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ 1. การขยาย
การผลิตและสงออกกุงอินทรียโดยจะผลักดันใหมีการจัดตั้ง
สมาพันธผู เลี้ ยงกุ งอินทรียภาคตะวันออก  (Eastern 
Organic Prawn Alliance : EOPA) และเพ่ิมจํานวนสมาชิก

ในเขตจั งหวัด จันทบุ รี  เ พ่ือขยายการส งออกไปยั ง
ตางประเทศและทําใหกุงไทยเปนที่ยอมรับในระดับโลก 2. 
การสงเสริมการผลิตกุงตามมาตรฐานระหวางประเทศ  
โดยจะทําการเปรียบเทียบมาตรฐานของไทยกับมาตรฐาน
ระหวางประเทศ 3. สงเสริมการเลี้ยงกุงเชิงเศรษฐนิเวศ
ดานพลังงาน ดวยการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมี
การบริหารจัดการที่ดี  โดยจะจัดทําฟารมเล้ียงกุงตัวอยาง
เชิงพาณิชยจํานวน 3 ฟารม ในภาคตะวันออก ภาคใตฝง
อันดามันและฝงอาวไทย เพ่ือเปนการสาธิตการบริหาร
จัดการฟารมและการจัดการพลังงานที่ดี โดยการใช
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและสงเสริมการใชมอเตอรที่มี
ประสิทธิภาพในฟารมเล้ียงกุง    
การดําเนินโครงการในระยะที่ 2 น้ี มีเปาหมายหลัก คือ 
เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดกุงในยุโรปจากรอยละ 4  
เปน รอยละ 9  ภายในป พ.ศ.2554  ตลอดจนเพิ่มปริมาณ
การสงออกกุงอินทรียที่ผานการรับรอง และเพ่ิมปริมาณ
การผลิตกุงที่ผานการรับรองมาตรฐานทั้งกุงอินทรียและ
มาตรฐานอื่นๆ เปนรอยละ 7.5 ของปริมาณการสงออกกุง
ทั้งหมดสูประเทศยุโรป รวมทั้งลดตนทุนดานพลังงานใน
การเ ล้ียงกุ ง เ พ่ือให เกษตรกรผู เลี้ยงกุ งมีการพัฒนา
ศักยภาพและทําใหเกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมกุงอยาง
ยั่งยืนตอไป 
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คณะผูแทนไทยศึกษาดูงานดานการพฒันานวัตกรรมและเครอืขายในเยอรมนีและออสเตรีย 

คณะผูแทนไทย

ซ่ึงประกอบดวย

นักวิ จัยและนัก

บริ ห า ร จํ านวน 

26 คนเดินทาง

ไ ป เ ยี่ ย ม ช ม

สถาบันที่มีช่ือเสียงดานบริการสนับสนุนนวัตกรรม เชน 

ยุทธศาสตรนวัตกรรมระดับทองถิ่น การพัฒนากลุม

อุตสาหกรรม การบมเพาะธุรกิจ การถายทอดเทคโนโลยี 

การนําผลวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยของเยอรมนีและ

ออสเตรียระหวางวันที่ 13-20 มิถุนายนที่ผานมา ภารกิจ

ครั้งนี้ ริ เริ่มโดยศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

(สวทช.) และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ

เยอรมัน (GTZ) ในโครงการ  “Mapping และ Matching 

จับคูนวัตกรรมในสาขายอยของอุตสาหกรรมเกษตร

เปาหมาย" ภายใตโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ โดยมีหอการคา

ไทย-เยอรมันรวมสนับสนุนการจัดการศึกษาดูงาน คณะ

ผูแทนไทยไดชมการจัดการที่ดีและเหมาะสมของเยอรมนี

และออสเตรียตลอดจนเครื่องมือตางๆ ที่ใชสรางระบบ

นวัตกรรมภูมิภาคอยางเจาะลึก ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ

พัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการนวัตกรรมเพ่ือ

สงเสริมกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตอไป ในระหวาง

การศึกษาดูงานไดมีการเจรจาเพื่อทําความตกลงและขยาย

ความรวมมือในอนาคตกับสถาบันตางๆ  เชน  การ

แลกเปล่ียนนักวิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญ หลังจากนี้ทาง

โครงการมีกําหนดจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

สนับสนุนใหผู ที่ ร วม เดินทางไปศึกษาดู งานพัฒนา

แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคขึ้น 

คณะผู แทนประกอบดวยสมาชิกเครือขายโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

(ITAP) ของ TMC รวมทั้งคณะผูรวมงาน 4 คณะ จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล าธนบุ รี  มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร  และสภา

อตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (จังหวัดสงขลา) คณะผูแทน

น้ีนําโดย ศาสตราจารย ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท 

ผูอํานวยการของ TMC และ มร. เดวิด โอเบอรฮูเบอร 

ผูอํานวยการ GTZ ประจําประเทศไทย 

วัตถุประสงคทั่วไปของการศึกษาดูงานครั้งนี้คือเพ่ือทํา

ความเขาใจบทบาทที่แตกตางกันของสถาบันภาครัฐและ

ภาคเอกชน (อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การกํากับ

ดูแลและนโยบาย) เพ่ือใหเกิดการนําผลการวิจัยและพัฒนา

ไปใชประโยชน ตั้งแตการพัฒนาความคิดไปจนถึงการทํา

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ/การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับสภาพการณใน

ประเทศไทย การศึกษาดูงานครั้งนี้ทําใหเกิดความเขาใจ

ตรรกะของการดําเนินงานและประโยชนที่จะพึงเกิดจาก

โครงการความรวมมือ ในระหวางการเดินทางคณะผูแทน

ได รับขอมูล ซ่ึงจะเปนประโยชนสํ าหรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการนวัตกรรม ซ่ึงทางโครงการ

จะใหการสนับสนุนการพัฒนารายละเอียดของยุทธศาสตร

และแผนในขั้นตอไป คณะผูแทนไดพบปะและแลกเปล่ียน

กับผูแทนขององคกรเยอรมันและออสเตรียซ่ึงรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรนวัตกรรมระดับภูมิภาค การพัฒนากลุม

อุตสาหกรรม การบมเพาะธุรกิจ การถายทอดเทคโนโลยี/

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย นอกจากนั้น

ยังไดเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมและเครื่องมือสําหรับ

การสรางระบบนวัตกรรมระดับทองถิ่น ไดแรงบันดาลใจ

จากวิธีปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือซ่ึงสามารถนํามาบูรณาการ

กับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการนวัตกรรมระดับทองถิ่น

สําหรับแตละภาคอุตสาหกรรมตอไป 

 

สถาบันตางๆ ที่ไดไปเยี่ยมชมเรียงตามลําดับของการเยี่ยมชมและหัวขอที่มีการแลกเปลี่ยน มีดังนี้ 

Land Salzburg - Dept. 
Economy, Tourism, 
Energy 

 โครงการ “เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับทองถิ่นของซาลสบูรก 2550 -
2556”  

 นโยบายและการกํากับดแูลระดบัทองถิ่นในออสเตรยี การสนับสนุนนวัตกรรมในซาลสบูรก 
 ตัวอยาง: อุตสาหกรรมที่มีความคิดสรางสรรค การทองเท่ียว การใหบริการสาธารณสุข  
การขนสง อาหาร, ไม 

ITG-Innovations- & 
Technologietransfer 
Salzburg GmbH 

 โครงการ “Food Industry EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land -Traunstein” 
และ "การถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในซาลสบูรก” 

 การพัฒนาหวงโซมูลคาเพิ่มอาหารและบริการบมเพาะธุรกิจ 
 บทบาทขององคกรที่ไมหวังผลกําไร 

OÖ. Technologie- und 
Marketinggesellschaft 
m.b.H (TMG) 

 วาระนวัตกรรมของออสเตรยีตอนบน 2553 
 กลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม 7 กลุม ไดแก ยานยนต อิเล็กทรอนิกสเชิงกล (เมคคา
ทรอนิกส) พลาสติก เฟอรนิเจอรและการกอสรางดวยไม เทคโนโลยีสาธารณสุข อาหารและ
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

LC – Lebensmittel-Cluster 
OÖ Service Center 

 บทบาทของหอการคาออสเตรยีสวนบน 
 การบริหารจัดการ การเงินของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร และเครือขายความรวมมือของกลุม
อุตสาหกรรมอาหาร 

Fraunhofer Venture 
Gruppe 

 การถายทอดเทคโนโลยีโดยโครงการยอย 
 การนําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย การจัดการธุรกิจ และการทําสัญญา 
 ตัวอยาง: เครื่องปรุง อาหาร   

Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) 

 กลุมอุตสาหกรรมที่ใชความรู และเครือขายใหการสนับสนุนในดานวิทยาศาสตรนาโน 
 ความรวมมือระดับนานาชาต ิLMU/มิวนิก, รวมถึงมหาวิทยาลัยของไทย 

University of Augsburg  กระบวนการและนโยบายถายทอดเทคโนโลยี 
 การถายทอดความรูดานการวิจัยวัสดุประยุกตและสิ่งแวดลอม 
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Allianz Bayern Innovativ - 
Bavarian State Ministry 

 โครงการกลุมอุตสาหกรรมและการตลาดระดับภูมิภาค  
 บทบาทของกระทรวงเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค การขนสงและเทคโนโลยีแหงรฐับาวาเรีย 
 ตัวอยาง: กลุมอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ 

Strascheg Center for 
Entrepreneurship (SCE) 
GmbH 

 โครงการบมเพาะของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงมิวนิก 
 วัฒนธรรมธุรกิจ และการบมเพาะธุรกิจ 

 
GTZ รวมพัฒนาเกษตรกรดานการจัดทํางบการเงิน 
 

มร. จิม โทเมคโค ผูอํานวยการกลุมงานการบริหารธุรกิจ
และการเงิน ไดจัดอบรมการทําบัญชีงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนซึ่งเปนการทําบัญชีข้ันพ้ืนฐานใหกับที่ปรึกษา
เกษตรกรตามแนวทางมาตรฐาน GLOBALGAP 
 
การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ของท่ีปรึกษาเกษตรกร และใหความรูวาควรจะตองทํา
บัญชีประเภทใดบาง รวมทั้งใหที่ปรึกษาเกษตรกรสามารถ
นําความรูความเขาใจนี้ไปประยุกตใชใหสอดคลองกับระบบ
การจัดการคุณภาพ (Quality Management Systems: 
QMS) ที่มีอยูเพ่ือใหคําแนะนําแกเกษตรกรตอไป 
 
บัญชีงบดุล คือ การแสดงงบการเงินซ่ึงสรุปยอดทรัพยสิน 
หน้ีสิน และสวนของผูถือหุน โดยท้ังสามสวนนี้จะชวยให
เกษตรกรทราบถึงสถานะของกิจการ ณ ชวงเวลานั้นๆ 

งบกําไรขาดทุนของธุรกิจ คือ งบการเงินของกิจการที่แสดง
ใหเห็นวารายไดน้ันเปลี่ยนไปเปนรายไดสุทธิ (หลังจากหัก
คาใชจายทั้งหมดแลว) ไดอยางไร วัตถุประสงคของการ
จัดทํางบกําไรขาดทุน  คือ เ พ่ือให เกษตรกรรู ถึ งผล
ประกอบการของตนวามีกําไรหรือขาดทุน ในชวงเวลาที่
ดําเนินงานตามมาตรฐาน GLOBALGAP 
 
วิทยากรไดกําหนดตัวอยางใหผูเขารวมการอบรมไดลอง
ฝกหัดลงรายการบัญชีและทําความเขาใจวารายการที่ตอง
ลงในบัญชีงบดุล และงบกําไรขาดทุนมีอะไรบาง 
 
ที่ปรึกษาเกษตรกรจะทําหนาที่เผยแพรความรูที่ไดรับออก
ไปสู เกษตรกรที่ เขารวมโครงการขยายผลเพื่อขอรับ
มาตรฐาน GLOBALGAP Option 2 อยางทั่วถึง ทั้งนี้
เพ่ือใหเกษตรกรสามารถบูรณาการการจัดทํางบการเงินให
เปนสวนหน่ึงของการจัดทําเอกสารในระบบการจัดการ
คุณภาพ การจัดทํางบการเงินนี้นับวาเปนเครื่องมือที่มี
ประโยชนมากเพราะจะชวยใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบ
กิจการของตนเองได และหากมีการจัดทําอยางสม่ําเสมอจะ
ทําใหเกษตรกรทราบถึงสถานะทางการเงินในปจจุบันของ
ตนเองและ นําไปใช เปนขอมู ล ในการวางแผนการ
ดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณไมวาจะเปนการลด
ตนทุนและเพิ่มผลกําไรเพ่ือใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตลําไยอบแหง 
 

เมื่อเดือนเมษายน และพฤษภาคม ที่ผานมา ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ GTZ ไดประสานงานขอความ
รวมมือไปยังกรมวิชาการเกษตร  จังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตร
จังหวัดลําพูน จัดอบรมการพัฒนาเตาอบลําไยใหแก
ผูประกอบการลําไยอบแหงและเกษตรกรชาวสวนลําไยใน
เขตอําเภอที่ เปนแหลงผลิตลําไยอบแหงของจังหวัด
เชียงใหมและลําพูนกวา 428 ราย เพ่ือแนะนําเตาอบลําไย
แบบใหม สําหรับลําไยอบแหงเนื้อทอง และลําไยอบทั้ง
เปลือก เพ่ือใหผูประกอบการและเกษตรกรสามารถไป
ปรับปรุงเตาอบลําไยของตนเองได ซ่ึงจะชวยลดตนทุนดาน
พลังงานและแรงงาน รวมทั้งเพ่ิมคุณภาพของลําไยอบแหง 
กรมวิชาการเกษตรไดพัฒนาเตาอบลําไยแบบใหมน้ีจาก
เตาอบแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ํา โดยพัฒนาควบคูไปกับ
การพัฒนากระบวนการอบแหง ที่ใชอุณหภูมิสูงขึ้นแต
ระยะเวลาสั้นลง โดย GTZ ไดประสานงานวิจัยและพัฒนา
ร ว ม กั บ ที ม ง า น พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต จ า ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมโจ โดยไดรับ
คําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการอบ
อาหารแหงของ GTZ 
 
สําหรับลําไยอบแหงเนื้อทอง ไดมีการออกแบบเตาอบให
เปนตูที่ปดสนิทและสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิได และ
อบดวยความรอนสูงที่ 100 องศาเซลเซียส และ 90 องศา
เซลเซียส  ในชั่วโมงที่ 1 และช่ัวโมงที่ 2 ตามลําดับ 
หลังจากนั้นจะอบดวยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ตอไป
อีก 7 ชม. รวมเวลาที่ใชในการอบทั้งสิ้น 9 ชม ในขณะที่
การอบลําไยแบบเดิมจะใช เวลา  12 ช่ั วโมง  ทําให
ประหยัดเวลาในการผลิตลงไดรอยละ 25 ลําไยอบแหงที่ได
จะมีเน้ือแหง สีสวย ทั้งยังชวยลดปริมาณจุลินทรียลงได
เปนจํานวนมากทําใหไมเกิดเชื้อรา สินคาจึงไดมาตรฐาน
ความปลอดภัย  

สําหรับลําไยอบทั้งเปลือก กรมวิชาการเกษตรไดพัฒนาเตา
ตนแบบที่ตางจากเตากระบะทั่วไป คือมีฝาครอบเพ่ือ
ปองกันการสูญเสียของลมรอน และสามารถสลับทิศทางลม
ได 2 ทาง ทั้งจากดานบนลงดานลาง และจากดานลางขึ้นสู
ดานบน ทําใหไมตองสลับชั้นของลําไยในระหวางการอบ 
และใชอุณภูมิสูงถึง 110 องศาเซลเซียส สําหรับการอบ 6 
ช่ัวโมงแรก และลดลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส สําหรับ 6 
ช่ัวโมงตอไป หลังจากนั้นใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
นาน 28 ช่ัวโมง รวมใชเวลาในการอบทั้งสิ้นประมาณ 40 
ช่ัวโมง ลดลงจากเดิมที่ตองใชเวลาถึง 48-50 ช่ัวโมง ทําให
ลดตนทุนดานเช้ือเพลิงและแรงงานลงได คิดเปนรอยละ 
17-20 จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีผูเขารวม
สัมมนา 428 ราย น้ีมีเตาอบกระบะอยูรวม 1,736 เตา หาก
เกษตรกรทําการปรับปรุงเตาทุกเตาจะสามารถลดตนทุนได
เปนเงินจํานวน 25 ลานบาทในรอบการผลิตปน้ี ซึ่งตัวเลข
น้ียังไมไดรวมถึงผูประกอบการและเกษตรกรที่ไมไดเขารับ
การอบรมและมีการใชเตาประเภทนี้อีกจํานวนมากถึง 
18,200 เตา นอกจากนี้การใชอุณหภูมิที่สูงข้ึนแตระยะเวลา
สั้นลง ก็จะมีผลใหไดกําไรเพ่ิมข้ึนอีกดวย โดยGTZ จะเริ่ม
เก็บขอมูลจากเกษตรกรที่ไดนําเทคนิคนี้ไปใช ภายในเดือน 
ก.ค.-ส.ค.น้ี 
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GTZ ขยายบริการฝกอบรมดานอาชีวศึกษาในตะวนัออกกลาง 
 
สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันฝกอบรมในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส 
 
ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 เปนตนมา GTZ International 
Service (IS) ไดรับมอบหมายจากสภาการศึกษา
แหงอาบูดาบี ใหดําเนินงานโครงการ “อาชีวศึกษาและ
สถาบันฝกอบรมในอัล ไอน และอัล การเบีย”    
 
เปาหมายหลักของโครงการนี้ คือ การเตรียมความพรอม
ของเยาวชนที่กําลังจะจบการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงาน
ในตลาดแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส นับวาเปนจุด
แข็งที่สําคัญเพราะเปนโปรแกรมอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมที่เนนการลงมือปฏิบัติและสอดคลองกับระบบ
คูขนานของเยอรมันที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางไป
ทั่วโลก     
 
สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันฝกอบรม 2 แหงน้ีกอตั้งข้ึน
ใน รั ฐ อ าบู ด าบี เ มื่ อ เ ดื อนกั น ย ายนที่ ผ า นม า  จ าก
ประสบการณอันยาวนานของ GTZ IS ในดานอาชีวศึกษา
จึงไดรับมอบหมายใหบริหารและจัดหาเจาหนาที่ใหแก
สถาบันทั้งสองโดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ 3 ป    
 
ส ถ า บั น
ฝ ก อ บ ร ม
ทั้งสองแหง
มีหลักสูตร
การศึกษา
ใ น ร ะ ดั บ
อนุปริญญา
และระดับอื่นๆ สําหรับนักเรียนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ใน 4 สาขาวิชา ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
และการจัดการประยุกต เทคโนโลยีอุตสาหการ และ
การแพทยและการดูแลสุขภาพ การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอนุปริญญาจะดําเนินการตามมาตรฐานของการ
อาชีวศึกษาของเยอรมัน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฝ ก อ บ ร ม ค รู อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ น
ซาอุดีอาระเบีย 
    

 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผานมา คณะกรรมการแหง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย TVTC และ GTZ IS ไดรวม
ลงนามสัญญาโครงการใหม เ พ่ือ จัดการฝกอบรมครู
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาครูและวิทยากรใหมีคุณภาพ ในการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศในอนาคต     
 
ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 น้ี GTZ IS จะกอตั้ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือฝกอบรมครูอาชีวศึกษาในกรุงริยาด 
เยาวชนชาวซาอุดีอาระเบียกวา 1,000 คนจะไดมีโอกาส
ศึกษาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปนครู
อาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีการจัดสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดาน
ตางๆ เชน อิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมกระบวนการและชางกล การจัดการ
และบริหารธุรกิจ  โดย GTZ IS จะเปนผูจัดหาผูสอนและ
เจาหนาที่บริหารสถาบันจากซาอุดีอาระเบีย ประเทศที่ใช
ภาษาอาราบิคอื่นๆ และจากทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศ
เยอรมนี โดยในระยะแรกนี้จะมีเวลาในการดําเนินงาน 3 ป 
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โครงการใหม 
 
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดกลางและเล็ก สําหรับภูมิภาคอาเซียน 
 
กลุมเปาหมาย/ประเทศ:  เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวม 7 ประเทศ (กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทยและเวียดนาม 
องคกรรวมงาน:  สํานักเลขาธิการอาเซียน คณะทํางานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) 
วัตถุประสงค:  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหเมืองขนาดเล็กสามารถพัฒนาและดําเนินงาน “แผนปฏิบัติการเพื่ออากาศสะอาด” โดยมี
สวนรวมจากภาคประชาชนและภาคเอกชน 
แนวทางดําเนินงาน/มาตรการ/กิจกรรม:  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติในประเทศอาเซียนทั้ง 7 ประเทศ โดยให
ประชาคม ภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนินงานมาตรการอากาศสะอาด ซ่ึงจะชวยสราง
ความตระหนักและแรงจูงใจใหสาธารณชนรวมสนับสนุนมาตรการดังกลาว จัดการฝกอบรม และวางระบบการฝกอบรมระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติและระดับทองถิ่นใหแกภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ผลักดันใหหนวยงานระดับชาติเขามามี
สวนรวมเพ่ือใหการสนับสนุนดานกฎหมายและโครงสรางองคกรแกเมืองในกลุมเปาหมาย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ระดับอาเซียนปละหนึ่งครั้งเพ่ือเผยแพรประสบการณของเมืองที่ไดรับการคัดสรรใหแกเมืองอื่นๆ 
ระยะเวลาโครงการ:  2552-2555 
งบประมาณ:  2.5 ลานยูโร (122 ลานบาท) 
ผูสนับสนุนทุน:  กระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) 
 
Alliance for Financial Inclusion (AFI) พันธมิตรเพื่อการเขาถึงแหลงเงินทุน 
 
กลุมเปาหมาย/ประเทศ:  ทั่วโลก (ประเทศกําลังพัฒนา 75 ประเทศ) 
องคกรรวมงาน:  ธนาคารชาติและกระทรวงการคลัง 
วัตถุประสงค:  เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่มีผลการศึกษาอิสระรองรับวาสามารถทําใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ได เปาหมายภายในป พ.ศ. 2555 คือ สามารถทําใหประชาชนที่ยังชีพดวยเงินต่ํากวาวันละ 68 บาท (2 เหรียญสหรัฐ) สามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบเพิ่มข้ึน 50 ลานคน (หรือเพ่ิมจากปจจุบันรอยละ 50) 
แนวทางดําเนินงาน/มาตรการ/กิจกรรม:  AFI คือเครือขายของนักบริหารในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งสนับสนุนเครื่องมือและ
ทรัพยากรใหแกสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและการดําเนินงานนโยบายเพื่อใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
เพ่ิมข้ึน แมวา GTZ จะเปนหนวยงานที่บริหารจัดการให แต AFI ก็เปนเครือขายอิสระ นักบริหารสามารถเลือกและกํากับวิธีการ
แกปญหาไดดวยตนเองอยางอิสระและไมขึ้นกับผลประโยชนจากภายนอก โดยใชหลักฐานจากหนวยงานอิสระ นอกจากนี้แลว
การประเมินคําขอรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานก็เปนอิสระเชนกัน ทั้งนี้ AFI ใหบริการหลัก 3 ดานแกสมาชิก ดังนี ้

• จัดและสนับสนุนทุนดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนแบบตัวตอตัวหรือผานอินเตอรเน็ตระหวางนัก
บริหารเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูเรื่องวิธีการเพ่ือใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่เปนรูปธรรมมีหลัก
ฐานรองรับ 

• สนับสนุนทุนดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหนักบริหารพัฒนา ทดลองและดําเนินงานดวยวิธีที่เหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณของแตละประเทศ 
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• เชื่อมโยงใหนักบริหารไดทําความรูจักกับผูรวมงานเชิงกลยุทธ ณ เวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผูรวมงานเชิงกลยุทธ 
ไดแก สถาบันวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการการจัดระบบมาตรฐานระดับนานาชาติ แหลงทุนและผูรวมงานจากภาคธุรกิจ
ระยะเวลาโครงการ:  2552-2555 (ระยะที่ 1) 
งบประมาณ:  35 ลานเหรยีญสหรัฐ (1,190 ลานบาท) 
ผูสนับสนุนทุน:  มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส 

 
รองผูอํานวยการคนใหม 
 
หลังจากที่คุณธนิดา จิรวัชรเดช ไดเกษียณอายุการทํางาน ในตําแหนงรองผูอํานวยการ GTZ ประจํา
ประเทศไทย คุณเพชรฎา อุษณพงศ จึงไดรับแตงตั้งใหขึ้นดํารงตําแหนงแทนอยางเปนทางการตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผานมา คุณเพชรฎา รวมงานกับ GTZ มาตั้งแตปพ.ศ. 2526 ในตําแหนง
เลขานุการของโครงการตางๆ อาทิ โครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชไทย-เยอรมัน โครงการควบคุม
พยาธิใบไมในตับ รวมท้ังนักบัญชี จนกระทั่งป 2533 ไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาฝายบัญชีและการ
ตรวจสอบ ในการเขารับตําแหนงรองผูอํานวยการในครั้งนี้ คุณเพชรฎาจะรับผิดชอบงานบริหาร
จัดการทั่วไปทั้งหมดภายในสํานักงาน GTZ ประจําประเทศไทย รวมทั้งดูแลงานดานการเงินตอไป 

 

ขาวการประกวด 
 
TO DO! 2009 การประกวดโครงการทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอสังคม โดยสถาบันการทองเท่ียวและการพัฒนา เขตอัม
เมอรลันด ประเทศเยอรมนี  
 

TO DO! เปนการประกวดโครงการทองเที่ยวระดับนานาชาติ เพ่ือเฟนหา
โครงการที่แสดงใหเห็นไดวาการทองเที่ยวสามารถพัฒนาอยางยั่งยืนได โดย
เนนการมีสวนรวมของชุมชน สถาบันและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ
สงโครงการเขาประกวดได หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2552 งานมอบรางวัลจะ
จัดข้ึนในงานนิทรรศการการทองเที่ยว ITB Berlin 2010 คนหาขอมูลเพ่ิมเติมได
ที่ www.to-do-contest.org  หรือหากตองการคําแนะนํากรุณาติดตอ มร.บวรก
ฮารด เราเชลบัค (burghard.rauschelbach@gtz.de)  
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ผูเขียน  :    คณะทํางานของโครงการ   

 

บรรณาธิการ : ศิรพิร ตรพีรไพรัช  

วรเทพ ทรงปญญา 

     

รูปภาพทัง้หมดจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานของโครงการ 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 

ศิรพิร ตรพีรไพรัช 

ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ 

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 

193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: 02-661-9273  โทรสาร: 02-661-9281-2 

อีเมล: siriporn.treepornpairat@gtz.de 
เว็บไซต : www.thai-german-cooperation.info 
 
 
 

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ

เยอรมัน (GTZ) เปนสวนหนึ่งของความ   

รวมมือดานการพฒันาของเยอรมัน 

 โครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ 

 ในการแขงขันของวิสาหกิจ 

 การขนสงในเมืองอยางยัง่ยืนในเอเชีย 

 โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรพูืช 

 เชิงพาณิชยในเอเชียจะวันออกเฉียงใต 
 

 โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศไทย 

 การผลิตน้ํามันปาลมอยางยัง่ยืนเพื่อใชเปนพลังงานชีวภาพ 


