จดหมายข่าว โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน
สวัสดีปีใหม่ 2554 ครับ
ก่อนอื่นเราขอขอบคุณทุกหน่ วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการดําเนิน
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันเป็ นอย่างดีในปี ทผ่ี ่านมา และเราเชื่อ
ว่าความสัมพันธ์อนั ดีน้จี ะพัฒนาต่อไปในปี 2554
การเปลีย่ นแปลงยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
เราได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน หรือ GIZ ซึ่ง ได้ผ สานประสบการณ์ แ ละความเชี่ย วชาญอัน
ยาวนานของ 3 หน่ วยงานด้านพัฒนา ได้แก่ สํานักงานความร่วมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน (GTZ) สํานักงานบริการด้านการพัฒนาของ
เยอรมัน (DED)
และสํา นัก งานพัฒ นาศัก ยภาพระหว่ า งประเทศ
(InWEnt) ถึงแม้วา่ จะไม่มชี อ่ื ของ GTZ, DED และ InWEnt อีกต่อไปแล้ว
แต่หน่ วยงานทัง้ 3 แห่ง ก็ได้นําจุดแข็งมาผสานรวมกันในองค์กรใหม่น้ี
ทํา ให้สามารถให้บ ริก ารด้า นต่ า งๆ ได้ห ลากหลายมากขึ้น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ านในนามของรัฐบาลเยอรมันในการร่วมมือ
กับนานาประเทศเพือ่ การพัฒนาอย่างยั ่งยืน ก่อนหน้านี้ หากท่านได้เคย
มีขอ้ สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับ GTZ การรวมองค์กรดังกล่าวจะไม่เกิด
ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะพบ
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการตัง้ องค์กรใหม่ GIZ และหากท่านมีขอ้ สงสัย
ประการใด กรุณาติดต่อทีมงาน GIZ
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GIZ และศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภาคเหนือประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการ PNAC
GIZ จัดอบรม GLOBALG.A.P. V4 และมาตรฐานสากลของปลานิล
คณะทํางานด้านวิชาการระดับชาติดา้ นผักและผลไม้ของ ThaiG.A.P. เข้าร่วม
การประชุมนานาชาติ G.A.P. 2010
โครงการก๊าซชีวภาพจัดอบรมช่างควบคุมระบบทั ่วประเทศ
เยาวชนสร้างสรรค์รว่ มลดปญั หาการจัดการขยะและของเสียอันตราย
GIZ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสัมมนา “การพัฒนาโครงการกลไกการ
พัฒนาทีส่ ะอาดในประเทศไทย”
การสัมมนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําโลก 2010
ทัศนศึกษาการใช้ไคเซ็นและลีนในระบบการผลิตในประเทศไทย
GIZ ร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรียไ์ ทยและกระทรวงพาณิชย์จดั
“คาราวานสินค้าออร์แกนิก”
GIZ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม จัดแสดงสินค้าทีไ่ ด้รบั ตรา
สัญลักษณ์ G ในงาน BIG + BIH 2010
GIZ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เซ็นเอ็มโอยู สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ทย
การสัมมนาวิชาการเพือ่ คุณภาพอากาศทีด่ ี ณ ประเทศสิงคโปร์
GIZ จัดอบรมและให้คาํ ปรึกษาเรือ่ ง “กลยุทธ์การส่งเสริมบทบาทของสมาคมต่อ
นโยบายของภาครัฐ”
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมัน
สําปะหลัง
การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานร่วมดําเนินโครงการ ทัง้ ใน
ระดับเจ้าหน้าทีแ่ ละองค์กร
ความคืบหน้าของโครงการนํ้ามันปาล์ม
ระบบการออกใบอนุ ญาตโรงงานเชิงบูรณาการ: กรณีศกึ ษาจากประเทศเยอรมนี
การจัดการขยะอินทรียด์ ว้ ยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของ อพท.เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศเยอรมนี
GIZ จัดสัมมนาเรือ่ ง “ผังเมืองและภัยพิบตั ธิ รรมชาติ ผลกระทบจากการสภาพ
ภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาเครือ่ งมือคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาํ หรับ
โรงแรม รีสอร์ท
การปฏิบตั งิ านของผูเ้ ชีย่ วชาญเยอรมันในโครงการ “การปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ
และการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างยังยื
่ น”
การอบรมกฎหมายและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิง่ แวดล้อม
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นผังเมืองเพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับวิชาชีพ
สถาปนิก
GIZ จัดศึกษาดูงานการจัดการและฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม
ณ ประเทศเยอรมนี
GIZ ร่วมกับ สผ.และกรุงเทพมหานคร จัดศึกษาดูงาน “การวางผังเมืองเพือ่
ปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ” ณ ประเทศเยอรมนี
0
GIZ ส่งเสริมองค์ความรูเ้ รือ่ ง นโยบายการคลังเพือ่ สิง่ แวดล้อม

GIZ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภาคเหนื อ ประสบความสําเร็จในการดําเนิ นโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิ ตการเกษตรในภาคเหนื อ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ และศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัด
พิธปี ิ ดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิตการเกษตรในภาคเหนือ (PNAC) เพื่อฉลอง
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการในอุตสาหกรรมเกษตร
เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ลําไย ส้มและกระดาษสา ที่
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่ ง เสริม การพัฒ นากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมแปรรูป
ผลผลิต การเกษตรในภาคเหนื อ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ของวิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ได้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการจากกระทรวงเพื่อความร่ว มมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)
โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการผลิต ให้ม ีป ระสิทธิภ าพ อัน นํ า ไปสู่การลด
ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต รวมทัง้
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ เพิ่ม โอกาสในการ
ส่งออก โดยได้ดําเนินโครงการ PNAC เป็ นเวลา 5 ปี
(ตัง้ แต่ เดือนกันยายน 2548 - กรกฎาคม 2553) โดยมี
กลุ่มเป้า หมาย คือ ผู้ป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม ซึ่งเป็ น ตัว ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจที่สํา คัญ
ของไทย และเป็ นกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ดุ

ผลจากความร่วมมือกันระหว่า ง GIZ และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่
กลุ่มเป้าหมาย คือผูป้ ระกอบการลําไยสามารถลดต้นทุน
การปลูกลําไยลงได้มากกว่าร้อยละ 20 และได้ปริมาณ
ลําไยเกรด AA+A เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 20 โครงการยัง
ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตลําไยอบแห้ง เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพลําไยอบแห้ง ทํา
ให้ ไ ด้ ผ ลผลิต ลํ า ไยอบแห้ ง เพิ่ม ขึ้น ร้ อ ยละ 20 ลํ า ไย
อบแห้งทีไ่ ด้มคี ณ
ุ ภาพดีขน้ึ และเก็บได้นานขึน้ ต้นทุนการ
ผลิต ด้า นพลัง งานก็ล ดลงถึง ร้อ ยละ 25 นอกจากนี้ ย ัง
ดําเนินโครงการนําร่องพัฒนามาตรฐาน GLOBALG.A.P.
สําหรับลําไย ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกลําไย “สันป่า
ตองพร้า ว” ได้ร บั การรับ รองมาตรฐานลํา ไย GLOBAL
G.A.P. Option 2 เป็ นกลุ่มแรกในประเทศไทย
สํา หรับ อุ ต สาหกรรมส้ม นัน้ โครงการได้พฒ
ั นาวิธีก าร
ปลูกส้มอย่างยังยื
่ น โดยแนะนําเทคนิคการจัดการศัตรูพชื
แบบผสมผสาน “Integrated Pest management–IPM”
ให้แก่เกษตรกร และจัดทําโครงการนําร่องเพือ่ ให้บริการ
ด้านการจัดการพืชใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่
เชียงราย เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ผลผลิตส้มที่
ได้มนี ้ําหนักมากขึน้ และเกรดดีขน้ึ ต้นทุนการผลิตลดลง
โดยเฉพาะค่ า เคมี เ กษตรที่ ใ ช้ ป ราบศัต รู พ ืช และปุ๋ ย
รวมทัง้ เกิดสมดุลของระบบนิเวศในพืน้ ทีร่ อบสวนอีกด้วย
ในส่ ว นของอุ ต สาหกรรมกระดาษสา ได้ม ีก ารพัฒ นา
กระบวนการต้มปอสาทีล่ ดการใช้สารเคมี โดยใช้โปรแตส
เซียมไฮดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึง่ นํ้าเสียที่
ได้สามารถใช้เป็ นปุ๋ยรดต้นไม้ได้ และเยื่อสาทีไ่ ด้จากการ
ต้มโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์มสี ขี าวขึ้นและมีปริมาณ
เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 9 ป จั จุ บ ัน มีโ รงงาน 6 แห่ ง ในจัง หวัด
เชีย งใหม่ และอีก 4 แห่งในจัง หวัด แพร่ ใช้เ ทคโนโลยี
สะอาดนี้ในการผลิตเยื่อสา ส่งผลให้โรงงานทัง้ 10 แห่งนี้
สามารถลดปริมาณนํ้าเสียรวมกันได้ถงึ 80.5 ล้านลิตร
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GIZ GLOBALG.A.P. และ WWF ร่วมจัดอบรม GLOBALG.A.P. V4 และมาตรฐานสากลของปลานิ ล
GIZ ร่วมกับ GLOBALG.A.P. และองค์การกองทุนสัตว์
ปา่ โลกสากล (WWF) จัดอบรมเรื่องมาตรฐานใหม่ของ
GLOBALG.A.P. V4 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าและ
มาตรฐานสากลของการเพาะเลี้ ย งปลานิ ล ให้ แ ก่
คณะทํางานด้า นวิชาการระดับ ชาติด้านการเพาะเลี้ย ง
สัตว์น้ํ าของ ThaiG.A.P. ผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาด้าน
วิชาการ และผูจ้ ดั การฟาร์ม ณ โรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทา
รา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2553 ที่
ผ่านมา




การอบรมครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนํ า เสนอโครงสร้า ง
และเอกสารมาตรฐานของ GLOBALG.A.P. ที่จดั ทําขึ้น
ใหม่ รวมทัง้ วิธีก ารรับ รองมาตรฐานตามระบบของ
GLOBALG.A.P. เพื่อให้มกี ารดําเนินงานตามกรอบการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ํ าของ GLOBALG.A.P. และมาตรฐานที่
ผ่านการพิจารณาจากการสนทนาด้านการเพาะเลีย้ งปลา
นิ ล ไปแล้ว เมื่อ เดือ นธัน วาคม 2552 และสืบ เนื่ อ งจาก
ความร่วมมือ ระหว่าง WWF และ
GLOBALG.A.P.
หน่ ว ยงานรั บ รองมาตรฐานที่ ผ่ า นการรั บ รองจาก
GLOBALG.A.P. แล้วจะทําหน้ าที่ตรวจประเมินฟาร์มที่
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีก่ าํ หนดโดยคณะผูส้ นทนาด้านการ
เพาะเลี้ยงปลานิล ทัง้ นี้จะผนวกมาตรฐานใหม่น้ีเข้ากับ
มาตรฐานของ GLOBALG.A.P. ต่อไป
เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย








ข้อกําหนดทั ่วไปของ GLOBALG.A.P. ฉบับที่ 4
จุ ด ควบคุ ม และเกณฑ์ ค วามสอดคล้ อ งของ
GLOBALG.A.P. สําหรับฟาร์มทุกประเภท
จุ ด ควบคุ ม และเกณฑ์ ค วามสอดคล้ อ งของ
GLOBALG.A.P. สําหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
ห่วงโซ่การครอบครองของ GLOBALG.A.P.
การอบรม GLOBALG.A.P. GRASP สําหรับ
ผูต้ รวจประเมิน
มาตรฐานสากลสํา หรับ การเพาะเลี้ย งปลานิ ล
อย่างรับผิดชอบ (ISRTA)

นอกจากนี้ GIZ ยังได้จดั เวทีให้คณะทํางานด้านวิชาการ
ระดับชาติดา้ นการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําของ ThaiG.A.P. ได้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง
GLOBALG.A.P. เรื่อ งการพัฒ นาการตีค วามมาตรฐาน
การเพาะเลี้ ย งสัต ว์ น้ํ า ของ GLOBALG.A.P. สํ า หรับ
ฟาร์มกุง้ ไทยอีกด้วย

GIZ สนับสนุนคณะทํางานด้านวิ ชาการระดับชาติ ด้านผักและผลไม้ของ ThaiG.A.P. เข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาติ G.A.P. 2010 ที่ปักกิ่ ง ประเทศจีน
เมื่อวัน ที่ 4-5 พฤศจิก ายน 2553 ที่ผ่า นมา เลขาธิก าร
ของ ChinaG.A.P. (มาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ทีด่ แี ละเหมาะสมของประเทศจีน) ร่วมกับเลขาธิการของ
GLOBALG.A.P. จัดการประชุมนานาชาติ G.A.P. 2010
ขึน้ ทีป่ กั กิง่ ประเทศจีน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้
มี ก ารนํ าระบบ มาต รฐาน G.A.P.ไปใช้ แ ละมี ก า ร
ดํา เนิ น งานอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เกิด การสื่อ สาร และ
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แลกเปลี่ย นความร่ว มมือ ทางวิช าการระหว่า งประเทศ
เพื่อสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อ ง
ทัง้ ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ปลีก ผูด้ ําเนินงานระบบรับรองมาตรฐาน
G.A.P. ในแต่ ล ะประเทศ หน่ วยรั บ รอง ตลอดจน
หน่ วยงานให้คาํ ปรึกษา นอกจากนี้การประชุมยังเสมือน
เป็ นเวทีให้ ChinaG.A.P. GLOBALG.A.P. ThaiG.A.P.
JG.A.P. และหน่ วยงาน G.A.P.อื่นๆ ได้สร้างความเข้าใจ
ร่ ว มกัน รวมทัง้ เสริม สร้ า งความร่ ว มมือ ทางวิช าการ
ระหว่ า ง ChinaG.A.P. และประเทศอื่ น ๆ ตลอดจน
ภู ม ิภ าคอื่น ๆ ด้ ว ย อัน จะส่ ง ผลให้ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของ
ผลผลิตทางการเกษตรมีค วามปลอดภัย ในทุก ขัน้ ตอน
การประชุม ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่

G.A.P. และความปลอดภัยของอาหารและผล
ผลิตทางการเกษตร

G.A.P. และการพัฒนาการเกษตรอย่างยังยื
่ น

การนําระบบมาตรฐาน G.A.P. ไปใช้ในระดับ
ชาติและระดับสากล

การประเมินและการบริหารจัดการความเสีย่ งใน
การดําเนินงาน G.A.P.














การรับรองมาตรฐาน G.A.P. สําหรับกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์ผผู้ ลิต
งานวิจ ัย เรื่อ งทัก ษะในการรับ รองมาตรฐาน
G.A.P.
การรับรองมาตรฐาน G.A.P. และการจัดการ
ระดับภูมภิ าค
G.A.P. และการควบคุมความปลอดภัยของ
อาหารโดยกลุ่มค้าปลีก
ความคืบหน้าในการนํา ChinaG.A.P. ไปใช้และ
การดําเนินงานของ ChinaG.A.P.
การปรับปรุง GLOBALG.A.P. ฉบับที่ 4
การปรับปรุง ChinaG.A.P.

ขณะนี้ GIZ เล็ง เห็น โอกาสในการพัฒ นาความเข้า ใจ
ร่ ว ม กั น แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
ThaiG.A.P. ChinaG.A.P. และ JG.A.P. โดยการประชุม
ครัง้ นี้ GIZ สนับสนุ นคณะทํางานด้านวิชาการระดับชาติ
ด้านผัก และผลไม้ ของ ThaiG.A.P. และ GIZ เข้า ร่วม
การประชุม

โครงการก๊าซชีวภาพจัดฝึ กอบรมสําหรับช่างควบคุมระบบทัวประเทศ
่
การผลิตก๊าซชีวภาพเป็ นกระบวนการทางชีววิทยา ซึ่ง
ต้องมีการควบคุม อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มกี ารทํางานที่ดี
และหากเกิดเหตุผดิ พลาดก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
ทัน ท่ ว งที โครงการก๊ า ซชีว ภาพ M2P ได้ เ ล็ ง เห็น ถึ ง
ความสํา คัญ ของผู้ดูแ ลระบบก๊ า ซชีวภาพ จึง ได้จดั การ
อบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารซึ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพัฒ นา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อลดปญั หาการขาดแคลน
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพในภาคอุตสาหกรรมนี้
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมแบ่ ง เป็ น 4 ระดั บ ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม
เป้ าหมายที่ ต่ า งกัน ระดับ แรกเป็ น หลัก สู ต รสํ า หรับ
เจ้าของกิจการ และ/หรือช่างควบคุมระบบก๊าซชีวภาพ
ขนาดเล็ก (<500 ลบ.ม.) มีเนื้อหาเน้นความสําคัญของ
การดู แ ลอย่ า งถู ก วิธีซ่ึ ง จะช่ ว ยเพิ่ม การผลิต ก๊ า ซ วิธี
แก้ปญั หาที่เกิดขึ้น การบันทึกปริมาณการใช้ก๊าซอย่าง

สมํ่ า เสมอ รวมทัง้ การหลีก เลี่ย งการปล่ อ ยก๊ า ซที่ผ ลิต
ได้มากเกินความต้องการทิ้ง โดยตรง ทัง้ นี้โครงการได้
กําหนดสถานทีฝ่ ึ กอบรมให้สอดคล้องกับพืน้ ทีท่ ม่ี จี าํ นวน
บ่อก๊าซชีวภาพอยู่หนาแน่ น และครอบคลุมทุกภูมภิ าค
ของประเทศ โดยจะดําเนินงานใน 10 จังหวัด ตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2554
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การอบรมมีร ะยะเวลา 3 วัน โดยเปิ ด รับ เฉพาะผู้ท่ีม ี
คุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนดไว้จาํ นวน 20 คนเท่านัน้ ผูส้ นใจ

สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมและลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมการ
อบรมได้ท่ี www.m2p.erdi.or.th

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จังหวัด
27-30 ต.ค. 2553
โรงแรมพะเยา เกทเวย์
พะเยา
9-11 พ.ย. 2553
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า*
สงขลา*
24-26 พ.ย. 2553
โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี
ราชบุร ี
29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2553
โรงแรมศรีอ่ทู อง แกรนด์
สุพรรณบุร ี
14-16 ธ.ค. 2553
สมาคมธนาคารไทย
ระยอง
12-14 ม.ค. 2554
สมาคมธนาคารไทย
โคราช
17-19 ม.ค. 2554
สมาคมธนาคารไทย
ร้อยเอ็ด
2-4 ก.พ. 2554
สมาคมธนาคารไทย
อุดรธานี
7-9 ก.พ. 2554
สมาคมธนาคารไทย
พิษณุโลก
1-3 มี.ค. 2554
สมาคมธนาคารไทย
เชียงใหม่
* การอบรมในจังหวัดสงขลายกเลิกจนกว่าจะแจ้งให้ทราบ เนื่องจากปญั หานํ้าท่วมในพืน้ ที่

เยาวชนสร้างสรรค์รว่ มลดปัญหาการจัดการขยะและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553 ทีผ่ ่านมา บริษทั เมอร์ค
จํากัด ได้ร่วมกับ GIZ และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรม Merck Let’s Care Safety Camp 2010 ณ
บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุ ทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัวประเทศ
่
จํานวน 41 คนทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ที่
มุ่งเน้นการเรียนรูแ้ ละการตระหนักถึงปญั หาขยะและการ
จัดการของเสียอันตรายทีไ่ ม่ถูกวิธี รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการนําของทีไ่ ม่ใช้แล้วมาทําให้เกิด
มูลค่าทางธุรกิจ

กิจ กรรมนี้ ไ ด้ จ ดั ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ปี ท่ี 6 โดยปี น้ี ม ีว ัต ถุ
ประสงค์ เ พื่อ ปู พ้ืน ฐานความรู้ใ ห้แ ก่ เ ยาวชนเกี่ย วกับ
หลัก การทํา งานกับ สารเคมีอ ย่ า งปลอดภัย และเรีย นรู้
วิธกี ารจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย
ทัง้ ต่อตนเองและสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ในส่วนของความร่วมมือ
ระหว่า งเมอร์คและ GIZ นัน้ ได้ม ีการต่ อ ยอดโครงการ
ความร่ ว มมือ ในลัก ษณะพัน ธมิต รระหว่า งภาครัฐ และ
เอกชน เรีย กว่ า เรโทรโลจิส ติ ก ส์ โ ปรแกรม ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการนํ าสารเคมีท่ผี ่านการใช้งานหรือหมดอายุ
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รวมทัง้ บรรจุภ ัณ ฑ์ท่ีป นเปื้ อ น กลับ เข้า สู่ก ระบวนการ
บํา บัด เพื่อ นํ า กลับ มาใช้ใหม่ห รือ ส่งกํา จัด อย่า งถูก ต้อ ง
ตามประเภทของสารเคมีหรือบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ ๆ ซึง่ ถือเป็ น
วิธกี ารจัดการของเสียอย่างแท้จริงในภาคอุตสาหกรรม
ในการทํ า กิ จ กรรมกลุ่ ม นั ้น เยาวชนได้ เ สนอแนวคิ ด
หลากหลายในการนํ า ของเสีย มาทํา ให้เ กิด มูล ค่ า ทาง
ธุรกิจ โดยยึดหลัก 3R คือ ลดปริมาณการใช้ (Reduce)
การนํ ากลับ มาใช้ใหม่ (Reuse) และการแปรรูป เพื่อนํ า

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นอกจากการทํากิจกรรมกลุ่ม
แล้ว นัก ศึก ษายัง ได้ม ีโ อกาสเยี่ย มชมเตาเผาของเสีย
อันตรายจากห้องปฏิบตั ิการและระบบบําบัดนํ้ าเสียของ
สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ
เพื่อศึกษาระบบการทํางาน วิธกี ารจัดเก็บ การคัดแยก
สารเคมีท่ีใ ช้แ ล้ว อย่ า งถู ก ต้อ งตามหมวดหมู่ รวมทัง้
ศึกษาถึงเทคนิคการเผาทําลายของเสียอันตรายอย่างถูก
วิธอี กี ด้วย

GIZ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิ งปฎิ บตั ิ การ เรือ่ ง “การพัฒนาโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย”

เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ ได้ร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมได้รบั การสนับสนุ นจาก
สํา นั ก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ประจํา
ประเทศไทย (UNDP) และองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดแบบ
การรวมโครงการตามแผนงาน (Clean Development
Mechanism-Programme of Activities : CDM-PoA) ใน
ประเทศไทย” ขึ้น เพื่อ ให้ค วามรู้พ้ืน ฐานเกี่ย วกับ การ
พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาสะอาด และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ในการพัฒ นาโครงการฯ ร่วมกันระหว่า ง
ผูบ้ ริหารโครงการ CDM-PoA ตลอดจนเพื่อขยายการ
สนับสนุ นจากองค์กรทีก่ ําหนดนโยบายและด้านการเงิน
ในการพัฒนาโครงการฯ

โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดแบบการรวมโครงการ
ตามแผนงาน CDM-PoA ถูกพัฒนามาจากโครงการ
กลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดแบบแผนงาน (Programme of
Activities : PoA) ซึง่ เป็ นโครงการภายใต้กรอบแผนงาน
เพื่อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก โดยสามารถเพิ่ม
กิจกรรมหรือกลุ่มของกิจกรรมในโครงการ หรือทีเ่ รียกว่า
CDM Programme Activity : CPA ได้ตลอดอายุของ
แผนงานภายใน 28 ปี โดยแต่ ละกิจกรรมต้องมีวธิ ีการ
คํานวณปริม าณก๊ าซเรือนกระจกที่ลดได้และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
โครงการฯ ได้พฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนทีใ่ ช้ชวี มวลเป็ นเชือ้ เพลิง หรือทีเ่ รียกว่า โรงไฟฟ้าชีว
มวลขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ มาเป็ นโครงการนํ าร่อง
โดยจะนํ าพลังงานไฟฟ้าที่ผ ลิตได้เข้าระบบสายส่งของ
การไฟฟ้าเป็ นหลักมาพัฒนาเป็ นโครงการ CDM-PoA
เพือ่ สนับสนุนให้ผพู้ ฒ
ั นาโครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ จากการขายคาร์บอนเครดิต และเป็ นไป
ตามนโยบายของประเทศในการสนับสนุ นการผลิตไฟฟ้า
จากเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือน
กระจกอย่ า งน้ อ ย 25,000 ตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ปี
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การสัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าโลก 2010
องค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO)
ร่วมกับองค์การข่ายงานศูนย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก (NACA) และกรมประมงจัดสัมมนา
ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ นํ้ า โ ล ก 2 0 1 0 ห รื อ Global
Conference on Aquaculture 2010 ขึน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
เมื่อ วันที่ 22-25 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมีวตั ถุ
ประสงค์เพือ่










ทบทวนสถานะปจั จุบนั
และแนวโน้ มการ
พัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
ประเมินความก้าวหน้ า ในการดําเนินการตาม
ปฏิญ ญาและยุ ท ธศาสตร์ก รุ ง เทพว่ า ด้ว ยการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา 2000
ร่ ว มหารื อ ถึ ง ประเด็ น ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
ประเมินโอกาสความท้าทายของการพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําในอนาคต
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ํ าให้เป็ นภาคการผลิตอาหารที่
ยังยื
่ นและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

การสัมมนาครัง้ นี้ถอื เป็ นเวทีระดับโลกทีเ่ สริมสร้างความ
ร่วมมือ ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า อย่างยังยื
่ น
้
และมุ่งหวังให้มกี ารดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (MDG) การประชุมครอบคลุมเนื้อหาด้าน

ทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อ การเพาะเลี้ย งสัตว์น้ํ าใน
อนาคต การควบคุมและบริหารจัดการการเพาะเลีย้ งสัตว์
นํ้ า การพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล การวิจยั และพัฒนา
ความร่วมมือในการพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําในระดับ
ภูมภิ าคให้มคี วามรับผิดชอบและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
การแก้ไขปญั หาความยากจน ตลอดจนการผลิตอาหาร
ปลอดภัยและการพัฒนาชนบท
ในการสัมมนากลุ่มย่อย GIZ ในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุ น
การจัดสัมมนา ยังได้ให้เกียรติ ดร. ลิลา เรืองแป้น ที่
ปรึกษาของ GIZ นําเสนอผลงานด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์
นํ้าอินทรียใ์ นประเทศไทยโดยมี ดร. มาร์ค พรายน์เป็ นผู้
ดําเนินรายการ รวมทัง้ ยังได้เผยแพร่แผ่นพับและซีดเี รื่อง
กุ้ ง อิ น ทรี ย์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ร่ ว มงานสัม มนาเพื่อ ส่ ง เสริ ม การ
เพาะเลีย้ งกุง้ อินทรียใ์ นประเทศไทยอีกด้วย

ทัศนศึกษาการใช้ไคเซ็นและลีนในระบบการผลิ ตในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ร่วมกัน
จัด ทัศ นศึก ษาให้แ ก่ ก ลุ่ ม ข้า ราชการ ที่ป รึก ษา ผู้แ ทน
ธุรกิจเอกชนและสมาคมธุรกิจจากประเทศในเอเชียกลาง
จํา นวน 15 คน เพื่อ เยี่ย มชมกิจ การของ 4 บริษัท ใน
ประเทศไทยทีน่ ําแนวคิดไคเซ็นและลีนมาใช้ในระบบการ
ผลิต ได้แ ก่ บริษัท เลนโซ่ วีล จํ า กัด บริษัท คาร์เ ปท
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อินเตอร์แนชั ่นแนล ไทยแลนด์ จํากัด (มหาชน) บริษทั
นวพลาสติ ก อุ ต สาหกรรม จํ า กั ด และบริ ษ ั ท เบรดี้
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด
กิจ กรรมดัง กล่ า วมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ให้ เ กิด การแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ ในการดําเนินงานไคเซ็นและลีนใน
การผลิตร่วมกันระหว่างบริษทั ชัน้ นําของไทยซึง่ ใช้ไคเซ็น
และลีน ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญระบบการผลิตแบบลีน โดย
มุง่ หวังให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้

ไคเซ็นเป็ น แนวคิด ที่นํ ามาใช้ใ นการบริหารการจัด การ
อย่ า งมีป ระสิท ธิ ผ ลโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
พนั ก งานทุ ก คน ร่ ว มกัน แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงวิธกี ารทํางานให้ดขี น้ึ อยู่เสมอ หัวใจสําคัญอยู่ท่ี
ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มที ส่ี น้ิ สุด
การผลิตแบบลีน คือ การใช้หลักการในการระบุและกําจัด
ความสู ญ เปล่ า เพื่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้ า ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
ทันเวลาทีต่ อ้ งการ

GIZ ร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอิ นทรียไ์ ทยและกระทรวงพาณิ ชย์ จัด “คาราวานสิ นค้า
ออร์แกนิ ก” เอาใจคนรักสุขภาพ-ห่วงใยสิ่ งแวดล้อม
GIZ ร่ ว มกั บ สมาคมการค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ทยและ
กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “คาราวานสินค้าออร์แก
นิก” ขนขบวนสินค้าที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล
และส่งออกกว่า 10 รายการ มาจําหน่ ายในราคาพิเศษ
พร้อ มเผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้า ใจเรื่อ งสิน ค้า เกษตร
อินทรีย์ ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา
ณ ลานหน้า ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเดอะ คริสตัล
ด้วยโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมผักและผลไม้อินทรีย์
ไทย ที่ GIZ ได้ดําเนินงานร่วมกับสมาคมการค้าเกษตร
อินทรีย์ไทย เล็งเห็นว่าปจั จุบนั ประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน
ประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ของโลก และมี
ศัก ยภาพสูงที่จะเป็ น แหล่ง ผลิต สิน ค้าเกษตรอิน ทรีย์ท่ี
สําคัญของโลก ประกอบกับแรงขับเคลื่อนกระแสคนรัก

สุขภาพ รักสิง่ แวดล้อมและต้องการความปลอดภัยของ
อาหาร โครงการฯ จึง ต้ อ งการส่ ง เสริม สิน ค้า เกษตร
อิน ทรีย์ใ ห้ไ ด้รบั ความสนใจและมีก ารขยายตัว มากขึ้น
โดยเลือกอุตสาหกรรมผักและผลไม้ เป็ นเป้าหมายในการ
ดําเนินงาน เพื่อเสริม สร้างขีดความสามารถในแข่งขัน
และขยายตลาดผัก และผลไม้อิน ทรีย์ข องประเทศไทย
ไปสู่ต ลาดผลิต ภัณ ฑ์เ กษตรอิน ทรีย์ส ากล โดยเฉพาะ
ตลาดในกลุม่ ประเทศยุโรป
“คาราวานสินค้าออร์แกนิก” จึงถือเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
โครงการฯ ได้จดั ขึน้ และมุ่งหวังสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
แก่ผบู้ ริโภคว่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียม์ กี ระบวนผลิตที่
ปลอดสารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช
และฮอร์โมนตลอดทัง้ กระบวนการผลิต และมีการจัดการ
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ฟาร์มที่คํานึงถึงการเกื้อกูลกันของปจั จัยต่ างๆ ภายใน
ระบบ ส่ ง ผลให้ผู้บ ริโ ภคมีสุ ข ภาพดี ตลอดจนช่ ว ยลด

ผลกระทบจากการใช้ ส ารเคมีท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิษ ต่ อ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ดิน นํ้า อากาศและสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ

GIZ ร่วมกับกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จัดแสดงสิ นค้าที่ได้รบั ตราสัญลักษณ์ G ในงาน
BIG + BIH 2010
เมื่อวันที่ 19 - 24
ตุลาคม 2553 ทีผ่ ่าน
มา GIZ ร่วมกับกรม
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิง่ แวดล้อม กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้ อ ม จัด
แสดงสิน ค้า และผลิต
ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ต ร า
สัญลักษณ์ การผลิตที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง
แวดล้อมหรือตราสัญลักษณ์ G ใน “งานแสดงสินค้า
ของขวัญ และงานแสดงสิน ค้า ของใช้ใ นบ้า น:BIG+BIH
2010” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ G ให้เป็ นทีร่ จู้ กั มาก
ขึน้ และขยายตลาดสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล
ภายในบู ธ ได้จ ดั ประชาสัม พัน ธ์ เ พื่อ ให้ข้อ มูล เกี่ย วกับ
มาตรฐานการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อ ม ซึ่งเกณฑ์
หลักประกอบด้วย
(1) การใช้วตั ถุดบิ ในกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ลดหรือหลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีหรือวัตถุดบิ ที่
เป็ นอันตราย

(3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้
พลังงานทีส่ ะอาดขึน้
(4)
มีก ารนํ า กลับ มาใช้ใหม่ หรือใช้เทคโนโลยี
หมุนเวียน และ
(5) มีการจัดการมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการ
ผลิ ต รวมทั ง้ จั ด แสดงสิ น ค้ า ที่ ผ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐานการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในกลุ่ม
สิง่ ทอ กลุ่ม กระดาษสาและกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์จ ากไม้
เช่น เสื้อตัดเย็บจากผ้าทอ สมุดกระดาษสา หมอน
มะเฟือง โมเดลไม้ เป็ นต้น
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIG + BIH ในครัง้ นี้ ได้รบั
ความสนใจจากผู้ซ้อื ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ น
อย่างดี รวมทัง้ ยังได้รบั ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง

สินค้าและมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของตลาด
มากขึ้ น โดยโครงการจะรวบรวมรายชื่ อ ผู้ ซ้ื อ และ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวเพือ่ ประสานงานกับผูผ้ ลิตต่อไป
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GIZ ร่วมกับกระทรวงพาณิ ชย์และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เซ็นเอ็มโอยู สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมตลาดสิ นค้าเกษตรอิ นทรียไ์ ทย
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา GIZ ร่วมกับ
กระทรวงพาณิ ช ย์ สมาคมการค้า เกษตรอิน ทรีย์ไ ทย
(TOTA) มู ล นิ ธิอ าสาเพื่อ นพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา
กาชาดไทย และธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กํ า หนดลงนามในบัน ทึก ความตกลงเพื่อ
ความเข้ า ใจ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ ท่ี จ ะสร้ า ง
เครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ทย ที่
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ผลัก ดัน การผลิต และส่ ง เสริม ตลาดสิน ค้ า เกษตร
อินทรียใ์ ห้แข็งแกร่งขึน้ ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่ง ขัน ให้ก ับ ผู้ผ ลิต ผู้ป ระกอบการ และผู้ส่ง ออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย โดยร่วมกันสร้างการตระหนัก
รับรูเ้ รื่องสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ให้กบั ผูบ้ ริโภค
จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ ให้ความ
ช่ ว ยเหลือ ทางวิช าการในการสนั บ สนุ น การผลิต และ
การตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ย นข้อ มูล ความรู้เ พื่อ การ
พัฒนาสินค้าและตลาดเกษตรอินทรียไ์ ทย

นอกจากนี้ ในปี 2554 กระทรวงพาณิชย์ GIZ และ
TOTA วางแผนทีจ่ ะร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ อาทิ คาราวานสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพื่อ จํา หน่ า ยและจัด นิ ท รรศการให้ค วามรู้แ ก่ ผู้บ ริโ ภค
กิจ กรรมเผยแพร่ ค วามรู้เ รื่อ งสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์ใ น
โรงเรียน ปลูกฝงั จิตสํานึกเรื่องการรัก สุขภาพและใส่ใจ
โลก ทัวร์ฟาร์มอินทรีย์ พาผูบ้ ริโภคและสื่อมวลชนเยีย่ ม
ชมฟาร์มอินทรีย์ อบรมผูบ้ ริโภคในการทําอาหารอินทรีย์
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการทําอาหารทีด่ ตี ่อสุขภาพ รวมไปถึง
การสื่อสารกับผู้บริโภคในทุกช่องทางตัง้ แต่ ส่อื สิง่ พิมพ์
วิทยุ ตลอดจนโทรทัศน์ เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมเกษตร
อินทรียไ์ ทยให้ย ั ่งยืนต่อไป

การสัมมนาวิ ชาการเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ณ ประเทศสิ งคโปร์
เ มื่ อ วั น ที่ 9 -1 0
พฤศจิกายน 2553
ที่ ผ่ า น ม า Clean
Air Initiative for
Asia (CAI-ASIA)
สํ า นั ก ง า น สิ่ ง
แวดล้อ มแห่ง ชาติ
และกรมการขนส่ง
ทางบกของ
ประเทศสิ ง คโปร์
ได้จ ัด การสัม มนา

วิชาการเพือ่ คุณภาพอากาศทีด่ ภี ายใต้หวั ข้อ “การจัดการ
คุ ณ ภาพอากาศกับ การเปลี่ย นแปลงสภาพภู ม ิอ ากาศ
โลก” ขึน้ ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ นับเป็ นการสัมมนาด้านการ
จัด การคุ ณ ภาพอากาศที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ในเอเชี ย โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนากว่า 600 คน จาก 35 ประเทศทัว่
โลก
การสัมมนาดังกล่า ว เน้ นการเปลี่ย นแปลงรูปแบบการ
พัฒนาเมืองเพือ่ เตรียมรับมือกับการเคลื่อนย้ายประชากร
ราว 500 ล้านคนเข้าสู่เ มือ งใหญ่ ในเอเชีย ในทศวรรษ
หน้านี้ ในโอกาสนี้ โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศใน
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เมือ งขนาดเล็กในภูมภิ าคอาเซีย นและโครงการพัฒนา
ท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ นที่ GIZ ดําเนินงาน
อยู่ เป็ นหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมจัดสัมมนาในครัง้ นี้ โดย
จัด การประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติ ก ารของโครงการปรับ ปรุ ง
คุ ณ ภาพอากาศฯ และการสั ม มนาย่ อ ย (Breakout
Session) อีก 3 หัวข้อ คือ การพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าค
อาเซีย นอย่ า งยัง่ ยืน , การจัด ทํ า แผนคุ ณ ภาพอากาศ
สะอาดสําหรับเทศบาล, การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการ
จัดการคุณภาพอากาศในภูมภิ าคเอเชีย
ในส่ ว นของการประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติ ก ารของโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศฯ ได้เปิ ดเวทีให้หน่ วยงานทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการฯ ทัง้ ในระดับชาติและเทศบาลได้แบ่ งปนั
ประสบการณ์ในการจัดเตรียมแผนจัดการคุณภาพอากาศ
ของเทศบาลนครนครเชียงใหม่และนครราชสีมา เมืองอี
โลอีโ ลของประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์แ ละเมือ งปาเล็ม บัง ของ
ประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้เชียงใหม่และนครราชสีมาอยู่
ระหว่างการจัดทําบัญชีการระบายสารมลพิษทางอากาศ
ปรับ ปรุ ง เครือ ข่ า ยการตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศ และ
ทบทวนระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาล และทีป่ ระชุม
ยัง เปิ ด เวทีร ับ ฟ งั ความคิด เห็น หรือ ข้อ แนะนํ า ในการ
ดําเนินการขัน้ ถัดไปจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อาทิเช่นดร. อักเซล

ฟริดดิก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ดร. ดอลล่าริส(วาถี)สุฮาดี
เป็ นต้น
การสัมมนาย่อยใน 3 หัวข้อ ได้รบั ความสนใจอย่างมาก
จากผูเ้ ข้าร่วมงาน ฟรานก้า สปร็อง ผูเ้ ชีย่ วชาญของ GIZ
เล่าถึงมาตรการต่ างๆ ที่ท่าเรือหลายแห่งใช้ดําเนินงาน
เพือ่ บรรเทาปญั หามลพิษทางอากาศ และมีวทิ ยากรร่วม
จากประเทศอังกฤษ ฮ่องกงและฟิ ลปิ ปิ นส์ มาแลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น การจัด
ทํา บัญ ชีก ารระบายสารมลพิษ ทางอากาศของท่ า เรือ
กรุงเทพฯ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรือเดิน
สมุทรในฮ่องกง และกรณีศกึ ษาเรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้า
บนบกทีใ่ ช้ในท่าเรือ
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้เปิ ดเวทีสนทนาเรื่อง “การ
พัฒ นาหลัก สู ต รฝึ ก อบรมการจัด การคุ ณ ภาพอากาศ
สํา หรับ เมือ งขนาดกลางและเล็ก ในภู ม ิภ าคอาเซีย น”
ในช่วงสัมมนาย่อ ยของงาน เพื่อ นํ าเสนอวิธกี ารพัฒนา
หลักสูตรที่กําลังดําเนินงานอยู่ และวิเคราะห์แนวทางใน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยฝึ ก อบรมในระดั บ อาเซี ย นและ
ระดับประเทศ
ท่านสามารถ Download เอกสารการประชุม ได้ที่
www.CitiesForCleanAir.org/Event

GIZ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดอบรมและให้
คําปรึกษาเรือ่ ง “กลยุทธ์การส่งเสริมบทบาทของสมาคมต่อนโยบายของภาครัฐ”
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ ร่วมกับสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (FTI) ได้จดั การอบรมในหัวข้อ“กลยุทธ์
การส่งเสริมบทบาทของสมาคมต่อนโยบายของภาครัฐ”
ให้แ ก่ ต ัว แทนของสมาคมการค้า เป้ าหมายที่เ ข้า ร่ ว ม
โครงการพัฒ นาศัก ยภาพของสมาคมการค้า กว่ า 30
ท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความตระหนัก
ถึงบทบาทของสมาคมการค้าในการเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ธุรกิจในการแสดงความเห็น และร่วมกําหนดนโยบายกับ
ภาครัฐ (advocacy) ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อ

การทํา ธุ ร กิจ ในภาพรวมได้ ซึ่งบทบาทนี้ จะช่ ว ยดึงดูด
สมาชิกใหม่พร้อมกับเพิม่ ประโยชน์ให้กบั สมาชิกเก่าด้วย
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โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้การอบรมและให้คําปรึกษาในครัง้ นี้
ได้แก่ ดร. โรลันด์ ชโตรไมเยอร์ ทีป่ รึกษาอาวุโส ซึง่ เคย
เป็ นผูใ้ ห้การอบรมหัวข้อ “วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ” ให้กบั
โครงการฯ และเป็ น ผู้ม ีป ระสบการณ์ ใ นการส่ ง เสริม
บทบาทของสมาคมในประเทศกานาเรื่อ ง การส่งเสริม
บทบาทของสมาคมการค้ า ต่ อ นโยบายของภาครัฐ
มาแล้ว
จากกิจกรรมในครัง้ นี้ ทําให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจ
ถึงบทบาทของสมาคมการค้าในระดับนโยบายมากขึ้น
รวมทัง้ ยั ง ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ั บ
ผู้เชี่ย วชาญและเรีย นรู้วธิ ีการวิเคราะห์แนวทางในการ
ส่งเสริมบทบาทของสมาคมการค้าต่อนโยบายของภาครัฐ
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของเอกสารเชิงนโยบายและวิธกี าร
การจัด ทํา เอกสารสํา หรับ แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นปจั จัยสําคัญที่จะช่วย
ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง เสริ ม บทบาทของสมาคมการค้ า ต่ อ
นโยบายของภาครัฐของแต่ละสมาคมประสบความสําเร็จ
ระหว่างการทํากิจกรรม แต่ละสมาคมได้มโี อกาสประเมิน
ความพร้อมในการส่งเสริมบทบาทของสมาคมการค้าต่อ
นโยบายของภาครัฐของสมาคมแต่ละแห่งและร่างเอกสาร
นโยบายเกีย่ วกับประเด็นทีแ่ ต่ละสมาคมการค้าต้องการ
นํ า เสนอต่ อ ภาครั ฐ เพื่ อ วางแผนผลั ก ดัน ข้ อ เสนอ
ดัง กล่ า วสู่ภ าครัฐ ในขัน้ ต่ อ ไป ส่ ว นการอบรมและให้
คํ า ปรึก ษาในหัว ข้อ ถัด ไปภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของ
โครงการฯ (หัวข้อที่ 4) เรื่อง “การจัดการภายในสมาคม
การค้า” นัน้ คาดว่าจะมีขน้ึ ในช่วงต้นปี 2554 อันจะเป็ น
ส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสมาคมการค้า
เป้าหมายได้

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้ งมันสําปะหลัง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นพลั ง งาน และทรั พ ยากรใน
กระบวนการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง
(3) บัณฑิตวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ย วข้อ ง เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพและเตรียมความพร้อม
สําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง หรือ
ในธุรกิจบริการให้คาํ ปรึกษาด้านพลังงานและทรัพยากร

GIZ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้า นพลัง งานและทรัพ ยากรสํา หรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง” สําหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่
(1) ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ ดั การสายการผลิต และ
เจ้าหน้าทีป่ ระจําหน่ วยการผลิต เพื่อเพิม่ พูนองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต
(2) ทีป่ รึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและพัฒนาสู่การเป็ นทีป่ รึกษาด้านการ

หลัก สู ต รการฝึ ก อบรมประกอบด้ ว ยภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบ ตั ิใ นโรงงานผลิต แป้ งมัน สํา ปะหลัง ด้า นการ
จัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
การลดของเสียให้เกือบเป็ นศูนย์ การใช้ประโยชน์กาก/นํ้า
เสียอุตสาหกรรม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงกฎหมายโรงงานที่เกี่ย วข้อ ง โดยมีผู้เชี่ย วชาญ
สวทช. และหน่ ว ยงานพัน ธมิต ร ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นวิทยากร
ในการฝึกอบรม
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การฝึ ก อบรมดัง กล่า วได้ร ับ ความสนใจอย่ า งมากจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมทัง้ สิน้ 449 คน
ความสําเร็จของการฝึ กอบรมส่งผลให้ GIZ และ สวทช.

สามารถวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมให้อยู่ใน
รู ป แบบของ E-Learning เพื่ อ ขยายการบริก ารด้ า น
ความรูแ้ ก่ผสู้ นใจต่อไปในอนาคต

การฝึ กอบรมการเสริมสร้างศักยภาพของหน่ วยงานร่วมดําเนิ นโครงการทัง้ ในระดับเจ้าหน้ าที่และ
องค์กร เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นสําหรับเจ้าหน้ าที่ภาครัฐ
เป้าหมายหนึ่งของการดําเนินโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการไทย-เยอรมัน คือ การเสริมสร้างศักยภาพของ
หน่วยงานทีร่ ว่ มดําเนินโครงการทัง้ ในระดับเจ้าหน้าทีแ่ ละ
องค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ดังนัน้ GIZ จึง
ได้พฒ
ั นาหลักสูตรการฝึ กอบรม “Result-Based Project
Design and Management for Capacity Development”
ที่ม เี นื้ อ หาและการดํา เนิ น การฝึ ก อบรมเป็ น ภาษาไทย
สํ า หรับ หน่ ว ยงานภาครัฐ ไทย เพื่อ พัฒ นา/ทบทวน
กระบวนการพัฒนา การบริหาร การติดตามและการ
ประเมิ น โครงการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ อย่ า งยั ง่ ยื น
สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือความต้องการในปจั จุบนั
โปร่ ง ใส สามารถวัด ผลได้ และสัม ฤทธิผ์ ลอย่ า งยังยื
่ น
หลักสูตรดังกล่าวได้นํามาใช้ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าทีก่ รม
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (กสอ.) ระหว่ า งวั น ที่ 9-12
พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนแผนงานการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายทีป่ รึกษาไทยให้สอดคล้องกับ
ความต้อ งการของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) โดยใช้ ง บประมาณภายใต้ โ ครงการพัฒ นา
คุณภาพบริการด้านเทคนิคและวิศวการ
นอกจากผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น

แล้ว ผลสําเร็จของการฝึ กอบรมยังกระตุ้นให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ พื่อรวบรวม แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นการพัฒนาโครงการอย่างยั ่งยืน
หลังจากนี้ จะมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้เหมาะ
สมและสอดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมองค์ก รของไทยต่ อ ไป
โดยในปี 2554 คาดว่าจะสามารถนําหลักสูตรดังกล่าวมา
ใช้ท บทวนแผนการดําเนิ นงานของสํานัก พัฒ นาหน่ ว ย
บริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจน
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพด้า นพลัง งานในภาคอุ ต สาหกรรมไทย
สํ า หรั บ กระท รวงอุ ตสาหกรรมแ ละกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ต่อไป

ความคืบหน้ าของโครงการนํ้ามันปาล์ม
เมื่อ วัน ที่ 29 กัน ยายน – 1 ตุ ล าคม 2553 ที่ผ่ า นมา
โครงการการผลิต ปาล์ ม นํ้ า มัน และนํ้ า มัน ปาล์ ม เพื่อ
พลังงานชีวภาพอย่างยังยื
่ น ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การการศึกษาพืน้ ที่ท่มี คี ุณค่าสูงต่อการอนุ รกั ษ์ขน้ึ โดย
ตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เช่ น สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย (สสท.)
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และโปรฟอเรสท์
มาร่วมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรื่องทิศทางของพืน้ ที่
ทีม่ คี ุณค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ในประเทศไทยเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจเรื่องพืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าสูงต่อการอนุ รกั ษ์ รวมทัง้
ความสํา คัญ ของพื้น ที่ด งั กล่ า วต่ อ การเพาะปลู ก ปาล์ม
นํ้ามัน
ส่วนการพัฒนามาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยั ่งยืน
ในประเทศไทยนัน้ โครงการได้ดําเนินงานถึงขัน้ ตอนการ
ตีความให้แก่เกษตรกรรายย่อยแล้ว หลังจากทีโ่ ครงการ
ได้เสนอร่างสุดท้ายของมาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ ามัน
อย่างยั ่งยืนสําหรับสวนของโรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มและ
สวนขนาดใหญ่ ไปยังคณะกรรมการบริหารของ RSPO
ดัง นั น้ เมื่อ วัน ที่ 20-21 ตุ ล าคม 2553 ที่ผ่ า นมา คณะ
ทํางานเกษตรกรรายย่อยประกอบด้วยนักวิชาการและ
นั ก วิจ ัย จากมหาวิท ยาลัย หน่ ว ยงานราชการ องค์ก ร
พัฒนาเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและผู้แทนเกษตรกรราย
ย่อย จึงได้มโี อกาสประชุมและทํางานร่วมกัน ทัง้ นี้ผแู้ ทน
เกษตรกรรายย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ ามัน
อย่ า งยัง่ ยืน สํ า หรับ เกษตรกรรายย่ อ ยจะนํ า ไปสู่ ก าร
จัดการสวนปาล์มนํ้ามันอย่างยังยื
่ นได้
นอกจากนี้ เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2553 ที่ ผ่ า นมา
โครงการยังได้จดั ประชุมคณะทํางานวิชาการปาล์มนํ้ามัน
เพื่อ สรุป ความเป็ น มาของโครงการ บทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะทํางานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
สหวิท ยาการที่ส อดคล้อ งกับ หลัก การและเกณฑ์ข อง
RSPO สําหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมจาก GIZ สศก. เจ้าหน้ าที่ระดับสูงจากกรม
ส่ ง เสริม การเกษตร นั ก วิจ ัย จากสถานี ว ิจ ัย ของกรม
วิช าการเกษตรกระบี่แ ละสุ ร าษฎร์ธ านี ที่ป รึก ษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผูแ้ ทนจากโรงงานสกัด
นํ้ า มั น ต้ น แบบเข้ า ร่ ว มประชุ ม สํ า หรั บ เนื้ อ หาของ
หลัก สูต รนัน้ ครอบคลุม วิธีการจัด การที่ดีแ ละเหมาะสม
เช่น การกําจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน การใช้เคมีเกษตร
และเรื่อ งอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ แรงงาน ที่ดิน และ
สิง่ แวดล้อม เนื้อหาเหล่านี้จะถูกจัดเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้
นัก วิชาการด้านต่ างๆ เตรีย มเนื้อ หาในการจัด ทํา คู่ม ือ
และฝึกอบรมให้เกษตรกรรายย่อยต่อไป
นอกจากนี้ทป่ี ระชุมยังได้หารือกันเรื่องมาตรฐานเกษตรดี
ทีเ่ หมาะสม (ThaiG.A.P.) สําหรับปาล์มนํ้ามันและการ

ผสานแนวคิด และการอบรม ThaiG.A.P. สําหรับปาล์ม
นํ้ามันเข้ากับกรอบและมาตรฐาน RSPO ได้อย่างไร โดย
ประเด็นดังกล่าว คณะทํางานและผูเ้ ชีย่ วชาญจะรวบรวม
ไปจัดทําเป็ นคู่มอื สําหรับการอบรมทีเ่ กษตรกรรายย่อย
สามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริง ในส่ ว นของการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบ ัติก ารภาคสนามที่จดั ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 27-29 ตุ ล าคม
2553 ที่ผ่า นมา ก็ป ระสบความสํา เร็จเป็ น อย่ า งดี การ
ประชุมมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
และการนํ าเสนอของพี่เลี้ยงเกษตรกร และนํ าเสนอผล
การศึก ษาเศรษฐสัง คมเบื้อ งต้ น โดยมีท่ีป รึก ษาและ
เกษตรกรจากภาคใต้เข้าร่วมโครงการ
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ระบบการออกใบอนุญาตโรงงานเชิ งบูรณาการ: กรณี ศึกษาจากประเทศเยอรมนี
(1) แนวคิด และรู ป แบบการดํ า เนิ น การแบบ
บูรณาการ
การอนุ ญาตต้องคํานึกถึงประสิทธิภาพด้านสิง่ แวดล้อม
องค์รวม ครอบคลุม การปลดปล่อ ยมลพิษ สู่อ ากาศ นํ้ า
และพื้ น ดิ น การเกิ ด ของเสี ย การใช้ ว ั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ทรัพยากร ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การเกิดมลภาวะ
ทางเสีย การป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ และการฟื้ น ฟู ส ภาพ
แวดล้อมโดยรอบ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ ร่วมกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเรื่อง “ระบบการออกใบ
อนุ ญาตโรงงานเชิงบูรณาการ (กรณีศึกษาจากประเทศ
เยอรมนี)” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นแนวคิดและ
ประสบการณ์เกีย่ วกับการป้องกันและควบคุมมลพิษเชิง
บูรณาการ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการปลดปล่อยมลพิษ
จากการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเท่าทีจ่ ะสามารถเป็ นไป
ได้ โดยพิจารณาสาเหตุการเกิดมลพิษและกิจกรรมต่างๆ
ที่จะส่ง ผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อ มและนํ าเสนอแนวทาง
ปฏิบตั สิ าํ หรับการออกใบอนุ ญาตและตรวจสอบโรงงานที่
ลดขัน้ ตอนความยุ่ ง ยาก และซับ ซ้อ น ที่เ รีย กว่า “One
Face to Customer” แก่เจ้าหน้ าทีก่ รมโรงงาน
่
โดยมี
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดทัวประเทศ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรมเป็ น
ประธาน
การออกใบอนุ ญาตและการตรวจสอบโรงงานเป็ นแนว
ทางหนึ่ ง ซึ่ง ประเทศสมาชิก สหภาพยุ โ รป โดยเฉพาะ
ประเทศเยอรมนีใช้ในการป้องกันและควบคุมผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากการประกอบธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรม โดยกํ า หนดเป็ น ข้ อ กํ า หนด เรี ย กว่ า
Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC
ซึง่ มีเนื้อหาหลักประกอบด้วย

(2) คูม่ อื “Best Available Techniques – BAT”
ค่ามาตรฐานสําหรับพิจารณาการออกใบอนุญาต ต้องอยู่
บนพืน้ ฐานของ Best Available Techniques – (BAT)
กล่าวคือ เทคนิคและเทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ุดทีส่ ามารถหาได้
เชิ ง การค้ า และเพื่ อ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ท่ี ม ี ห น้ า ที่ อ อก
ใบอนุ ญ าตและโรงงานที่ต้อ งการขอรับ ใบอนุ ญ าตให้ม ี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
อุ ต สาหกรรมเชิง บู ร ณาการ สหภาพยุ โ รปจึง ได้จ ดั ตัง้
หน่ ว ยงานสํา หรับ อํา นวยความสะดวกด้า นข้อ มูล และ
เทคนิ ค ให้ แ ก่ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง โดยหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุ โ รป อี ก ทั ้ง ได้ จ ั ด ทํ า คู่ มื อ อ้ า งอิ ง ที่ เ รี ย กว่ า BAT
Reference Document เป็ นภาษาต่างๆ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรูแ้ ก่ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ความยืดหยุ่น
ข้อกําหนด IPPC ประกอบด้วย แนวทางปฏิบตั ทิ ย่ี ดื หยุ่น
โดยอนุ ญ าตให้เ จ้ า หน้ า ที่ท่ี ทํ า หน้ า ที่ อ อกใบอนุ ญ าต
กํ า หนดสภาวะการพิจ ารณาอนุ ญ าตได้ โดยจะต้ อ ง
พิจารณาถึงประเด็นหลักคือ เทคโนโลยีหรือเทคนิคการ
ปฏิบตั ิ สถานที่ตงั ้ และสภาพแวดล้อม ซึ่งค่ามาตรฐาน
สําหรับการพิจารณาออกใบอนุ ญาตอาจมีค่าแตกต่างกัน
ตามประเภท ขนาด เทคโนโลยีทใ่ี ช้ และสถานทีต่ งั ้ ทัง้ นี้
จะต้องไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานกลางทีก่ าํ หนดไว้
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(4) การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทุ ก ขัน้ ตอนของกระบวนการออกใบอนุ ญ าตจะต้ อ ง
ตรวจสอบได้ โดยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้แก่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย นั ก วิช าการ และองค์ ก รอิ ส ระ สามารถเข้า ร่ ว ม
สัง เกตการณ์ และรับ ทราบข้อ มู ล การพิจ ารณาออก
ใบอนุ ญาต หากเกิดกรณีรอ้ งเรียน แม้เพียง 1 คําร้อง ก็
สามารถระงับ กระบวนการพิจารณาออกใบอนุ ญ าตได้
โดยผูป้ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมจําเป็ นทีจ่ ะต้องชีแ้ จง
ต่อสาธารณชนเกีย่ วกับข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วย
กล่าวโดยสรุปการสัมมนาครัง้ นี้ สามารถตอบโจทย์ให้ผู้
ดํ า เนิ น โครงการฯ และเจ้า หน้ า ที่ผู้ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งได้
คํ า แนะนํ าและข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง

ประสิท ธิ ภ าพด้ า นพลัง งาน สิ่ง แวดล้ อ ม และความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยได้อย่างแท้จริง

การจัดการขยะอิ นทรียด์ ้วยเทคโนโลยีกา๊ ซชีวภาพในภาคการท่องเที่ยว

เมื่อ วัน ที่ 22-24 ตุ ลาคม 2553 ที่ผ่ านมา โครงการการ
ท่องเทีย่ วเพื่อ การปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ ได้เชิญ ดร.
สายจิตร จะวะนะ ผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดการขยะอินทรียด์ ว้ ย
เทคโนโลยีก๊ า ซชีว ภาพและทีม งานจากมหาวิท ยาลัย
ทักษิณ ไปศึกษาความเป็ นไปได้ พร้อมให้คําแนะนํ าใน
การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพแก่เกาะหมากรีสอร์ท เทศบาล
ตําบลเกาะช้าง ตลอดจนประชาชนทีส่ นใจการจัดการขยะ
อินทรียด์ ว้ ยเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิต

ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ นอกจากจะเป็ นแนวทางลด
ปริมาณขยะอินทรียจ์ ากครัวเรือน ร้านอาหารโรงแรม รี
สอร์ ท แล้ ว ยั ง ช่ ว ยลดปริ ม าณนํ้ า เสี ย จากการผลิ ต
ยางพารา ส่วนก๊ าซที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์
และการบําบัดนํ้ าเสีย จากการผลิต ยางพารา ก็สามารถ
นํ ามาใช้เป็ นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งช่วย
กําจัดกลิน่ เหม็นของขยะได้ ถือได้ว่าเป็ นวิธีการรักษา
สิ่ง แวดล้ อ มที่ดีอี ก ทางหนึ่ ง และทํ า ให้ผู้ป ระกอบการ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊ าซหุงต้มได้ปีละ
หลายหมื่นบาท อีกทัง้ กากขยะอินทรียท์ เ่ี หลือยังอุดมไป
ด้วยธาตุอาหาร ซึ่งสามารถนํ ามาใช้ทดแทนเป็ นปุ๋ยเคมี
ได้ อีก ด้ว ย บ่ อ ก๊ า ซตัว อย่ า งนี้ คาดว่ า จะดํ า เนิ น การ
ก่อสร้างภายในสิน้ ปี 2553 อันจะเป็ นแหล่งเรียนรู้ ที่
สามารถนํ า ความรู้ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ ชุ ม ชนและพื้น ที่
ั หาขยะใน
ใกล้เ คีย ง เพื่อ ส่ ง เสริม ให้เ กิด การแก้ไ ขป ญ
แหล่งท่องเทีย่ วต่อไป
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ผูบ้ ริหารระดับสูงของ อพท. เดิ นทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี
เมื่อวันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โครงการ
การท่อ งเที่ย วเพื่อ การปกป้อ งสภาพภูม ิอ ากาศ นํ า ทีม
โดยพลเอกสุ น ทร
ขํา คมกุ ล ประธาน
คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ผู้
บริหารระดับสูงของ
องค์การบริหารการ
พัฒ นาพื้น ที่ พ ิเ ศษ
เพื่อ การท่ อ งเที่ย ว
อย่างยังยื
่ น (อพท.) ไปศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน
และการจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วแบบคาร์ บ อนตํ่ า ณ
ประเทศเยอรมนี โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อนํ าเอาความรู้
และบทเรียนจากการศึกษาดูงานในด้านพลังงานจากลม
ก๊าซชีวภาพและแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นพลังงานทางเลือกที่

สะอาดมาประยุกต์และวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้
เป็ นหน่วยงานการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า นอกจากนี้
คณะผู้บ ริห าร
อ พ ท .ยั ง ไ ด้
เ ดิ น ท า ง ไ ป
เยี่ ย มชมฝ่ า ย
การพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย ว ณ
GIZ เมืองเอช
บอร์ น พร้ อ ม
ฟงั บรรยายเกี่ย วกับ กิจกรรมของฝ่า ยฯ
โดยมร.
บัวร์คาร์ด เร้าช์เชลบัค อีกทัง้ ยังได้แลกเปลีย่ นและหารือ
ถึงความเป็ นไปได้ในการจัดทําและขยายโครงการเพื่อ
พัฒนาการท่องเทีย่ วร่วมกับ GIZ ต่อไปในอนาคต

GIZ จัดสัมมนาเรือ่ ง “ผังเมืองและภัยพิ บตั ิ ธรรมชาติ ผลกระทบจากการสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง”
GIZ ร่วมกับ องค์ก ารบริห ารการพัฒ นาพื้น ที่พเิ ศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น (อพท.) ภายใต้โครงการการ
ท่อ งเที่ย วเพื่อ การปกป้ อ งสภาพภูม ิอ ากาศ สํานัก งาน
จังหวัดตราดและสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดตราด จัด
สัมมนาเรื่อง “ผังเมืองและภัยพิบตั ธิ รรมชาติ ผลกระทบ
จากการสภาพภู ม ิอ ากาศเปลี่ย นแปลง” เมื่อ วัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา ณ สํานักงานจังหวัดตราด
และโรงแรมเกาะช้างออร์คดิ โดยมีดร.ธงชัย โรจนกนันท์
สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็ นผู้บรรยาย การสัมมนามีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
และสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศให้แก่ส่วนราชการและประชาชนในพืน้ ทีเ่ กาะ
ช้าง เพื่อหามาตรการในการรองรับผลกระทบต่างๆ ทีจ่ ะ

เกิดขึน้ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
เช่น นํ้ า ท่ วม การเกิด คลื่น ยัก ษ์ การกัด เซาะของพื้น ที่
ั่
ชายฝ งทะเล
การเคลื่ อ นตั ว และทรุ ด ตั ว ของผิ ว ดิ น
ตลอดจนการเสนอแนวทางการป้องกันและการปรับตัว
เพือ่ ตัง้ รับภัยพิบตั ติ ่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
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การพัฒนาเครื่องมือคํานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาํ หรับโรงแรม รีสอร์ท

วันที่ 28-30พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา ภายใต้โครงการ
การท่ อ งเที่ย วเพื่อ การปกป้ องสภาพภู ม ิอ ากาศ GIZ

ร่ว มกับ องค์ก ารบริห ารการพัฒ นาพื้น ที่พ ิเ ศษเพื่อ การ
ท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน (อพท.) มู ล นิ ธิใ บไม้เ ขีย วและ
สมาคมธุ ร กิจท่อ งเที่ย วจัง หวัด ตราด เก็บ ข้อ มูล การใช้
พลังงานของโรงแรม รีสอร์ทในพื้นที่เกาะช้างและเกาะ
หมาก โดยข้อมูลเหล่านี้จะนํ าไปใช้พฒ
ั นาเป็ นเครื่องมือ
คํานวนปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ เพือ่
ส่งเสริมให้เกิดโรงแรมคาร์บอนตํ่าอย่างเป็ นรูปธรรม อีก
ทัง้ เพือ่ หาแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการชดเชยการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนั เกิดจากกิจกรรม
การท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอน
ตํ่าอย่างยั ่งยืน

การปฏิ บตั ิ งานของผูเ้ ชี่ยวชาญเยอรมันในโครงการ “การปกป้ องสภาพภูมิอากาศและการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อพัฒนานิ คมอุตสาหกรรมอย่างยังยื
่ น”
ระหว่ า งวั น ที่ 1-5 พฤศ จิ ก ายน 2553 ที่ ผ่ า นมา
ผู้เ ชี่ย วชาญเยอรมัน คือ มร. เคล้า ส์ เรห์ด า ประธาน
อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิง่ แวดล้อ ม แห่งรัฐแซก
โซนี อั น ฮาวท์ แ ละดร. เจอร์ เ ก้ น ฮานส์ ดิ ช เชอร์ ผู้
อํานวยการฝ่ายคุ้มครองสภาพอากาศ ความปลอดภัย
ทางสารเคมี และการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
เมือ งฮาเล่ รัฐ แซกโซเนี ย อัน ฮาวท์ มาเยือ นไทยใน
ภารกิจด้าน “การปกป้องสภาพภูมอิ ากาศและการจัดการ
สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ พัฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมอย่ า งยัง่ ยืน ”
สนั บ สนุ น โดยโครงการพัฒ นาและดํ า เนิ น การตาม
นโยบายการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทยซึ่ง
สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม (สผ.) และ GIZ ร่วมกันดําเนินงานเพื่อ
พัฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คลากรในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มด้า นการปกป้ อง
สภาพภู ม ิอ ากาศและการจัด การสิ่ง แวดล้อ มในพื้น ที่
อุตสาหกรรม กรณีศกึ ษาพืน้ ทีม่ าบตาพุด
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้เข้าเยีย่ มชมพืน้ ทีม่ าบตาพุดในวันอังคารที่
2 พฤศจิกายน 2553 และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อ ง “การพั ฒ นาเมื อ งควบคู่ ก ั บ การเติ บ โตของ

อุตสาหกรรมอย่างราบรื่น – กรณีตวั อย่างจากสหพันธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนี ” ในวัน พุ ธ ที่ 3 พฤศจิก ายน เพื่อ
นํ า เสนอประสบการณ์ ก ารจัด การสิ่ง แวดล้อ มในพื้น ที่
อุตสาหกรรมเคมีในเยอรมนี ระบบการออกใบอนุ ญ าต
โรงงานในเขตอุ ต สาหกรรม การติด ตามและควบคุ ม
โรงงาน และการสร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องในพื้นทีม่ าบตาพุด การสัมมนาซึ่งร่วมจัดโดย
กรมควบคุมมลพิษ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จังหวัดระยองและ GIZ ครัง้ นี้มผี เู้ ข้าร่วม
งานราว 200 คน
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ต่ อ มา ในวัน พฤหัส บดี ท่ี 4 พฤศจิก ายน 2553 กรม
ควบคุมมลพิษร่วมกับ GIZ จัดงานสัมมนาวิชาการ
สําหรับนักวิชาการเรื่อง “ผลประโยชน์ ร่วมระหว่างการ
ปกป้องสภาพภูม อิ ากาศและการจัดการมลพิษ – เมือง

และการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเกื้อ กู ล กัน ได้ อ ย่ า งไรใน
เยอรมนี” ที่กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาราว 30 คน

การอบรมกฎหมายและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้อม
มีค วามพร้ อ มที่จ ะพิจ ารณากํ า หนดนโยบายและนํ า
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ GIZ ได้รว่ มกับองค์กรวิจยั และ
ฝึ กอบรมแห่งสหประชาชาติ (UNITAR) จัดฝึ กอบรมโดย
วิทยากรจาก UNITAR ในเรื่องกฎหมายและอนุ สญ
ั ญา
ระหว่างประเทศด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นหลักสูตรต่อเนื่อง
จากหลักสูตรทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตที่เสร็จสิน้ ไปเมื่อ
เดือน กรกฎาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ การอบรมหลักสูตรนี้
เป็ นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาและดําเนินงาน
ตามนโยบายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้

สําหรับการฝึ กอบรมครัง้ นี้ แบ่งเป็ นสองหลักสูตรย่อยคือ
ระหว่างวันที่ 21–23 กันยายน 2553 โดยจํากัดขอบเขต
เนื้ อ หาวิช าการตามอนุ ส ัญ ญาระหว่ า งประเทศด้ า น
สิง่ แวดล้อมหลักๆ 3 ฉบับ คือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การค้าพืชและสัตว์ทใ่ี กล้สูญพันธุ์และมรดกโลก
ซึ่งเน้ นเนื้อหาของอนุ สญ
ั ญาที่เชื่อมโยงการการจัดการ
การคุม้ ครองและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พชื เข้ากับประเด็นการนํ าไปใช้ประโยชน์ ทาง
การค้า การท่ อ งเที่ย ว และเข้า ถึง ของทรัพ ยากรของ
ชุ ม ชนและประเทศเจ้า ของประเทศ และวัน ที่ 12–13
ตุ ล าคม 2553 เป็ น การอบรมกฎหมายและอนุ ส ัญ ญา
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมทัง้ จากภายในสผ. และภาคส่วน
อื่น ๆ ภายในสัง กัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมเข้าร่วม รวมประมาณ 25 คน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านผังเมืองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สืบเนื่องจากเวทีสมั มนาวิชาการด้านการพัฒนาเมือง ที่
โครงการพัฒ นาและดํ า เนิ น การตามนโยบายการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย ด้วยความร่วมมือ
ระหว่ า งGIZ
และสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (สผ.) จัด ขึ้น เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2553 ทีผ่ ่านมา พบว่า องค์กรต่างๆ ทัง้
ระดับ ประเทศและระดับ ท้ อ งถิ่น มีค วามสนใจและให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาเมืองคาร์บอนตํ่าเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากทุกฝา่ ยตระหนักดีวา่ ประชาชนมากกว่าร้อยละ

60 อาศัยและใช้ชวี ติ อยู่ในเมือง เมืองจึงเป็ นทัง้ แหล่ง
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ปล่อยก๊ าซเรือนกระจก และจะได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดยตรงด้วย
GIZ จึงได้เชิญ มร.ดีทริช ฟลิคเคอ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
พั ฒ นาแผนผั ง เมื อ ง และที่ โ ล่ ง กรุ ง เบอร์ ลิ น และ
มร.ซีคฟริด ไฮเซอ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนานโยบาย
การปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ รัฐบาเยิร์นมาบรรยายและ

แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในเรื่อง การผังเมือง: มาตรการ
เพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยจัดเวที
สัมมนาขึน้ 2 ครัง้ คือ
 ในวัน ที่ 3
พฤศจิก ายน 2553 ที่ส มาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาชิกของ
สมาคมฯ ทีเ่ ข้าร่วมมีประมาณ 200 ท่าน ซึ่ง
เป็ นผูบ้ ริหารของเทศบาลต่างๆ ทัวประเทศให้
่
ความสนใจ ซั ก ถามและร่ ว มแลกเปลี่ ย น
แนวทางที่เทศบาลของตนดําเนิ นการอยู่ เช่น
เทศบาลเมืองเชียงราย เทศบาลนครเมืองเก่า
ภูเก็ต ตรัง และชลบุร ี และ
 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ทีก
่ รมโยธาธิการ
และผังเมือ ง โดยมีผู้เ ข้าร่ว มสัมมนาประมาณ
150
ท่าน ซึ่งเป็ นข้าราชการและลูกจ้างที่
ปฏิ บ ั ติ ง านในตํ า แหน่ งนั ก ผั ง เมื อ ง ทั ง้ ใน
ส่วนกลางและจากสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดต่างๆ อย่างทั ่วถึง
โดยทัง้ 2 เวทีสมั มนานี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเยอรมันให้ความ
สํา คัญ กับ ทัศ นคติแ ละแนวคิด ของผู้บ ริห ารและนั ก ผัง
เมืองว่า ผังเมืองเป็ นมาตรการหลักของการพัฒนาเมือง

เพื่อการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผัง
เมืองเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน การผังเมืองที่ดีต้อ ง
คํานึงถึงภูมทิ ศั น์ การกําหนดสัดส่วนและตําแหน่ งทีโ่ ล่ง
และพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง ผังเมืองทีด่ จี ะเกื้อให้เกิดการลด
ใช้พลังงานและเพิม่ สัดส่วนการคมนาคมขนส่งทางราง
และขนส่ง มวลชน ในขณะที่ผู้เ ชี่ย วชาญฝ่า ยไทย อาทิ
ดร. จําเนียร วรรัตนชัยพันธ์ (สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย)
และดร.ธงชัย โรจนกนันท์ (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ได้เสนอข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการเปลีย่ น
ความคิด เรื่อ งป้ องกัน นํ้ า ท่ ว มเมือ งกรณี แ ม่ น้ํ า Isar รัฐ
บาเยิรน์ ให้แก่ผเู้ ข้าสัมมนาด้วย
นอกจากนี้ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้
2 ได้เข้าประชุม แลกเปลีย่ นข้อมูลกับคณะทํางานเพื่อ
ปรับปรุงผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 3 ณ
สํานักผังเมือง กทม. โดยมี ม.ร.ว. เปรมศิร ิ เกษมสันต์
(รองผู้อํานวยการสํานักผังเมือง กทม.) เป็ นประธานที่
ประชุม และผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ (หัวหน้าคณะที่
ปรึกษาจากบริษัทกรุงเทพธนาคม และอาจารย์ประจํา
คณะสถาป ตั ยกรรม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ) ร่ ว ม
นํ า เสนอความคืบ หน้ า ของการจัด ทําผังเมือ งรวม และ
แ ส ด ง ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ท่ี จ ะ ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ย นแปลงสภาพภูม ิอ ากาศใน กทม. ได้แ ก่ ชายฝ งั ่
ทะเล ที่ร ับ นํ้ า และรับ มือ นํ้ า ท่ ว ม พื้น ที่ท่ีอ าจเกิด ภาวะ
เกาะความร้อนในเมือง และข้อเสนอแนะของประชาชนที่
มีต่ อ โครงการต่ า งๆ ในป จั จุ บ ัน ของกทม. เช่ น การ
เชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ส ี เ ขีย วและพื้น ที่ เ ปิ ด โล่ ง โดยใช้ แ นว
เชื่อมต่อของระบบขนส่งและจราจรเข้ากับ Airport Rail
Link ระหว่างการประชุม มร.ฟลิคเคอ ให้ขอ้ คิดว่า
เนื่องจากผังเมืองเป็ นมาตรการระยะยาว กทม. จึงควร
เร่งพิจารณาและกําหนดมาตรการและแผนงานใดๆ ที่
จําเป็ นต้องเริม่ ดําเนินการในการปรับแผนรวมฯ ครัง้ ที่ 3
นี้เลย เช่น การออกแบบโครงสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมือง
ที่ต้อ งกํา หนดให้ม ีค วามเชื่อ มโยงกันของพื้น ที่เปิ ด โล่ ง
และพืน้ ทีส่ เี ขียวต่างๆ ไม่ว่า สิทธิความเป็ นเจ้าของของ
พื้ น ที่ นั ้น ๆ จะเป็ นส่ ว นราชการ พื้ น ที่ ท หาร พื้ น ที่
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สาธารณะใดๆ หรือ แม้ว่ า จะเป็ น ของเอกชนใดๆ ให้ม ี
ความเชื่อมต่อกัน และ กทม. ควรเร่งพัฒนาและจัดให้ม ี
เครื่องมือและข้อมูลสนับสนุ นในการวางแผน อาทิ การ

วางแผนเชิง พื้น ที่ ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือ ง และการวางผังการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นต้น อีกด้วย

การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับวิ ชาชีพสถาปนิ ก
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ ได้เข้าเวที
สัมมนาวิชาการเรื่อง "ผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศกับการปฏิบตั ิวชิ าชีพสถาป ตั ยกรรม" โดยมี
ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ รองหัวหน้ าคณะผู้ป ระสานงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change
Coordinator, CCC) ของกระทรวงมหาดไทย นาย
ธรรมวัฒน์ อินทจักร (อาจารย์ประจําคณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิคม
บุ ญ ญานุ ส ทิ ธิ ์ (สถาบัน พัฒ นาเมือ งนครราชสีม า) เป็ น
ผู้บ รรยาย งานสัม มนานี้ จ ัด ขึ้น ที่ค ณะสถาป ตั ยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง
กรรมาธิก ารสถาปนิ ก อีส าน สมาคมสถาปนิ ก สยามใน
พระบรมราชูปถัม ภ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และชมรม
บ้า นเฮาจัง หวัด ขอนแก่ น โดยมีผู้แ ทนของสํา นั ก งาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในภาค
อีสาน ตลอดจนบุคลากรผังเมืองและผูม้ วี ชิ าชีพสถาปนิก
เข้าร่วมกว่า 80 คน
งานสัมมนานี้นบั เป็ นการเวทีวชิ าการทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพ
สถาปนิ ก และผัง เมื อ งให้ ค วามสนใจยิ่ ง เนื่ อ งจากผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปนิ ก ไม่ว่าจะเป็ นนักผังเมือ ง นัก
ออกแบบอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง หรือสถาปนิกในสังกัด
ภาครัฐซึง่ ทําหน้าทีอ่ นุ มตั แิ บบให้มกี ารต่อเติม ปลูกสร้าง
อาคารใดๆ ล้ว นแต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเหตุ และได้ร ับ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทัง้ สิน้ ในขณะเดียวกันหาก
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ สถาปนิ ก ได้นํ า องค์ค วามรู้ด้า นการ

เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเข้ามาร่วมพิจารณาในการ
กํ า หนดผัง เมือ งและออกแบบอาคาร ก็จ ะมีส่ ว นช่ ว ย
บรรเทาหรือลดความรุนแรงของปญั หาที่อาจจะเกิดขึน้
จากภาวะโลกร้อน เช่น สภาพอากาศที่ร้อ นหรือหนาว
มากขึน้ ภาวะนํ้าแล้งและนํ้าท่วมทีร่ ุนแรงมากขึน้ เป็ นต้น
ง า น สั ม ม น า นี้ นั บ ว่ า ไ ด้ จุ ด ป ร ะ ก า ย คิ ด ใ ห้ แ ก่ ผู้
ประกอบการวิชาชีพสถาปนิกในภาคอีสานได้เป็ นอย่างดี
การบรรยายของ ดร.ธงชัย โรจนกนั น ท์ ได้นํ า เสนอ
ตัวอย่ าง ผลงานและมาตรการด้านผังเมือ งในประเทศ
เยอรมันหลายครัง้ เช่น การฟี้ นฟูระบบนิเวศของแม่น้ําอิ
ซาร์ในรัฐบาเยิร์น และผังเมืองเพื่อป้องกันการเกิดเกาะ
ความร้อนในเมืองเบอร์ลิน ซึ่งท่านได้เดินทางไปดูงาน
พร้อ มกับ โครงการพัฒ นาและดําเนิ น การตามนโยบาย
เพือ่ ปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ที่
ผ่านมานันเอง
่
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GIZ จัดศึกษาดูงานการจัดการและฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม ณ ประเทศเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา GIZ
ภายใต้ก รอบความร่ว มมือ การดํา เนิ น การเพื่อ ปกป้ อ ง
สภาพภู ม ิอ ากาศ จัด ศึก ษาดู ง าน ณ รัฐ แซกโซนี อัน
ฮาวท์ ประเทศเยอรมนี ให้แก่ ผู้บ ริห ารและผู้แทนจาก
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ ม นํ าโดย
นายชาตรี ช่ ว ยประสิทธิ ์ รองปลัด กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูแ้ ทนจากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง และคณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผูป้ ฎิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมพืน้ ทีใ่ นจังหวัดระยอง โดยคณะ
ได้พดู คุยและแลกเปลีย่ นกับผูแ้ ทนของส่วนราชการของ
รัฐแซคโซเนีย อันฮาวท์ และส่วนบริหารท้องถิน่ คือ เมือง
ฮาเล่ ในด้านการจัดการและติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รวมถึงการออกใบอนุ ญ าตโรงงานของรัฐแซกโซนี อัน
ฮาวท์ นอกจากนี้คณะยังได้ศกึ ษาดูงานของบริษทั เอกชน
ทีร่ บั ดําเนินการจัดการขยะ จัดการแหล่งฝงั กลบ บําบัด
นํ้าเสียทัง้ จากอุตสาหกรรมและชุมชนและได้เยื่ยมชมเขต
อุตสาหกรรมเคมี โดยศึกษาดูงาน ณ บริษทั ดาวน์ เคมี
คอลและบริษทั ไบเออร์ อีกด้วย
การศึก ษาดู งานครัง้ นี้ คณะฝ่า ยไทยให้ค วามสนใจกับ
กระบวนการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและอุตสาหกรรม
อย่างมีส่วนร่วม กระบวนการอนุ ญาตประกอบการ และ
การติดตามและฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางอากาศ
ดิน และนํ้ า ในเขตอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนเมือ งที่อ ยู่

ใกล้เคียง เนื่องจากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ
ในรัฐนี้ เป็ นแหล่งประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมหนักของ
เยอรมันมามากกว่า 100 ปี เช่น ปิ โตรเลียม เคมีและ
เหมืองถ่านหิน แต่เมื่อสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รัฐแซก
โซเนีย อันฮาวท์น้ี ถูกจัด สรรให้เป็ นรัฐหนึ่งภายใต้การ
ปกครองของเยอรมันตะวันออก ดังนัน้ อุตสาหกรรมต่างๆ
ก็ย ัง คงดํ า เนิ น กิจ การต่ อ ไปโดยไม่ ม ีม าตรการจัด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี แ ละไม่ มี ก ารลงทุ น ให้ ป รั บ เปลี่ ย น
เทคโนโลยีแ ละเครื่อ งจัก รในการผลิต เป็ น ผลให้เ กิด
มลพิษ ทางอากาศและทางนํ้ า ที่รุ น แรง อีก ทัง้ การขาด
ระบบการบริหารและกําจัดสารเคมีและของเสียทีถ่ ูกต้อง
ดิน นํ้ า ผิว ดิน และนํ้ า ใต้ ดิน ในหลายพื้น ที่ จึง เกิด การ
ปนเปื้ อนอย่างรุนแรง และเมื่อมีการรวมประเทศให้เป็ น
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อ ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาล
เยอรมัน จึง ต้ อ งเร่ ง ปรับ กระบวนการบริห ารจัด การ
สิง่ แวดล้อมให้มคี ุณภาพเท่าเทียมกับมาตรฐานคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของสหภาพยุโรปและของประเทศ นโยบายที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การแก้ไขและป้องกันการตก
งานของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละการคงไว้ ซ่ึ ง แหล่ ง
ประวัตศิ าสตร์ของอุตสาหกรรมเคมีของเยอรมัน รัฐบาล

กลางและรัฐ บาลของรัฐ แซกโซเนี ย อัน ฮาวท์ จึง ต้อ ง
บูรณาการการพัฒนาสิง่ แวดล้อมควบคู่กบั การดึงดูดการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมหนัก โดยได้กาํ หนดแผนงานและ
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ให้ เ ป็ นแหล่ ง
อุตสาหกรรมทีม่ เี ทคโนโลยีและการบริหารจัดการทีด่ ไี ด้
มาตรฐานให้เข้ามาใช้พน้ื ทีอ่ ุตสาหกรรมในรัฐนี้ นับจาก
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การรวมประเทศถึง วัน นี้ เป็ น เวลา 20 ปี แหล่ ง พื้น ที่
อุ ต สาหกรรมหนั ก ในรัฐ นี้ ไ ด้ ร ับ การฟื้ น ฟู แ ละดํ า เนิ น
กิจ การภายใต้ ก ารกระบวนด้า นการผลิต และควบคุ ม
คุณภาพสิง่ แวดล้อมทีม่ มี าตรฐานเดียวกันกับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
ในประเทศเยอรมัน
ความร่วมมือของหน่ วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
บ ริ ษั ท เ อ ก ช น แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทํ า ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมเติบ โตควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาเมือ งและ
สังคมในแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยได้อย่างสันติสุข การสร้างความ
เชื่อมั ่นในข้อมูลและการบริหารจัดการ ทีท่ ุกฝา่ ยสามารถ
ได้รบั ข้อมูล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วม ทีก่ ระทํา
ได้อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ไม่ว่าระหว่างประชาชนกับ
รัฐ รัฐกับเอกชน และประชาชนกับเอกชน เป็ นปจั จัยหลัก
ของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการอุ ตสาหกรรม

หนัก และชุมชนได้อย่างสันติสุข มีพ้นื ฐานมาจากการที่
ภาครัฐ กําหนดแผนงานและผังเมืองการใช้ท่ปี ระโยชน์
ที่ดนิ ที่ช ดั เจนและที่คํานึงถึงการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ
ประชาชนของรัฐ แซกโซเนี ย อัน ฮาวท์ อย่ า งแท้จ ริง
ภาครัฐ มีก ระบวนการพิจ ารณาอนุ ญ าตการลงทุ น ที่
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรัฐนี้ ยังคงต้องรับภาระ
และต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องเป็ น 100 ปี คือ การ
ฟื้ น ฟู แ ละชะล้า งสารเคมีต กค้า งในดิน และนํ้ า ใต้ ดิน ที่
เกิดขึน้ มาแล้วในอดีต
ปจั จัยเบือ้ งหลังสําคัญแห่งความสําเร็จในวันนี้ เป็ นความ
จริงใจในการบังคับใช้นโยบายและอํานาจของภาครัฐใน
การปิ ด กิจ การใดๆ ที่ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐาน การระดมสรรพ
กําลังด้านงบประมาณจากรัฐบาลกลาง การส่งเสริมให้ม ี
การลงทุนด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทีท่ นั สมัย ความ
ทุ่ม เทของรัฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการพัฒ นาบุ ค ลากรด้า น
สิง่ แวดล้อม และทีส่ าํ คัญคือ การให้ความสําคัญต่อเสียง
และสิทธิของประชาชนอย่างจริงจัง การศึกษาดูงานครัง้ นี้
นั บ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก ร ณี ต ั ว อ ย่ า ง ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ก า รพั ฒ น า
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ที่
มาบตาพุด ซึง่ ยังคงต้องการนโยบายของรัฐทีบ่ ูรณาการ
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง

GIZ ร่วมกับ สผ.และกรุงเทพมหานคร จัดศึกษาดูงาน “การวางผังเมืองเพื่อปกป้ องสภาพภูมิอากาศ”
ณ ประเทศเยอรมนี
เมื่อวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่านมา โครงการ
พัฒ นาและดํา เนิ น การตามนโยบายการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
GIZ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้ อ ม (สผ.) ได้ จ ัด การศึก ษาดู ง านให้ ก ับ
ผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนของกรุงเทพมหานคร (นําโดย ม.ร.ว.
เปรมศิริ เกษมสัน ต์ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ผัง เมือ ง
กทม.) ผู้อํ า นวยการสํ า นั ก งานสิ่ง แวดล้ อ มภาคที่ 10
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พร้อมผูแ้ ทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสถาบัน
สิง่ แวดล้อ มไทย เพื่อ หารือ แลกเปลี่ยนความเห็น และ
เยีย่ มชมการดําเนินงานของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ในระดับ
รัฐและระดับท้องถิน่ ทีม่ หี น้ าที่รบั ผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่ างๆ ด้านการผัง
เมืองเพือ่ การปกป้องสภาพภูมอิ ากาศของเยอรมัน โดย
ได้ศกึ ษาดูงาน ณ เมืองเบอร์ลนิ เมืองหลวงแห่งสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีทม่ี ปี ระวัติศาสตร์สําคัญทัง้ ด้านการ
ก่อตัง้ เมืองหลวง การแบ่งดินแดนและการปกครองเป็ น
เบอร์ลนิ ตะวันตกและตะวันออกเมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ยุตลิ ง การสร้างและบูรณะเมืองหลังสงครามและหลังการ
รวมชาติเป็ นสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อ 20 ปี ทผ่ี ่าน
มารวมทัง้ ศึกษาผลการใช้มาตรการผังเมืองกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาให้กรุงเบอร์ลนิ เพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันกับเมืองอื่นๆ ในเยอรมันและในทวีปยุโรป
สํา หรับ แผนและนโยบายด้า นการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของเมืองเบอร์ลนิ ทีน่ อกเหนือจากพันธกิจที่
ต้องทําตามนโยบายรวมของสหภาพยุโรป ของประเทศ
เยอรมัน และของรัฐเบอร์ลนิ (เช่น เป้าหมายระดับชาติท่ี
จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 40 และเพิม่
การผลิตพลังงานทดแทนจากร้อยละ 13 เป็ นร้อยละ 2530 ในปี ค.ศ. 2020 เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลปี ค.ศ.
1990) เมืองเบอร์ลนิ ยังให้ความสําคัญต่อนโยบายปกป้อง
สภาพภู ม ิอ ากาศ เนื่ อ งจากผลการพยากรณ์ ถึง สภาพ
ภูมอิ ากาศของเมืองใน 50 ปี ขา้ งหน้า พบว่าจะอบอุ่นขึน้
ซึ่งจะคล้ายกับกรุงโรมในวันนี้ อันจะส่งผลต่อทรัพยากร

นํ้ าและพืชพรรณ รวมทัง้ เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาวะและ
วิถชี วี ติ ของผูค้ น ดังนัน้ เมืองเบอร์ลนิ จึงได้กําหนดแผน
ปกป้องสภาพภูมอิ ากาศโดยระดมความร่วมมือกันจาก
ทัง้ ภาคราชการและเอกชน ขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1989 มี
แผนปฏิ บ ัติ ก ารและมาตรการด้ า นต่ า งๆ อาทิ การ
อนุ รกั ษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดการ
นํ้ า และนํ้ า เสีย การวางแผนและผัง เมือ งโดยอิง แผนที่
สิ่ง แวดล้อ ม การติด ตามภาวะเกาะความร้อ นในเมือ ง
รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ของเมืองด้านระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้จดั ทํา Biotope
Area Factor เพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนและ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของเมือง
นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าพบกับผู้บริหารของโปรแกรม
ความร่ ว มมื อ เพื่อ วางแผนระดั บ ภู ม ิ ภ าคระหว่ า งรัฐ
เบอร์ลนิ และรัฐบรันเดนบรัวก์ เรียกว่า Joint Spatial and
Regional Planning Department of Berlin and
Brandenburg ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานกํ า หนดโปรแกรมภู มิ
สถาปตั ยกรรม การวางผังการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และการ
วางผังท้องถิน่ การปรับปรุงพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม รวมทัง้
ในด้านการวางระบบคมนาคมและขนส่ง ตัวอย่างผลงาน
ของหน่วยงานนี้ คือ การจัดทําแผนฟื้นฟูการใช้ประโยชน์
สนามบินเทมเปวล์ฮอฟ ซึ่งปิ ดให้บริการไปแล้วตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 2008 ให้เป็ นพืน้ ทีเ่ พือ่ การลงทุนให้เป็ นแหล่งการค้า
และที่อ ยู่อ าศัยใหม่ โดยเมื่อคํานึ งถึงมาตรการปกป้อ ง
สภาพภู ม ิ อ ากาศแล้ ว นั ก ผั ง เมื อ งกํ า ลั ง เสนอต่ อ
สาธารณชนว่า ผังการใช้ประโยชน์ สนามบินและบริเวณ
โดยรอบจําเป็ นต้องคงพืน้ ทีส่ เี ขียว-โล่งของสนามบินไว้
มากขึน้ และกําหนดทิศทางของกลุ่มอาคารทีจ่ ะสร้างขึน้
ใหม่ว่าจะต้องไม่ขวางกระแสลมหลัก เพื่อ ให้ค วามเย็น
สบายจากพืน้ ทีเ่ ขียวโล่งสามารถไหลเวียนเข้าไปยังแหล่ง
การค้าและทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ได้ อันเป็ นการป้องกันและลด
โอกาสเกิดเกาะความร้อนในเมือง และขณะเดียวกัน เป็ น
การเพิม่ พื้นที่พกั ผ่อ นหย่อนใจให้แ ก่ ชาวเมือ งเบอร์ลิน
ด้วยนันเอง
่
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GIZ ส่งเสริ มองค์ความรู้ เรือ่ ง นโยบายการคลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ด้านนโยบายการคลัง เป็ นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งใน
การจั ด การและคุ้ ม ครองทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อ ม รวมถึง การปกป้ อ งสภาพภูม ิอ ากาศ GIZ
ภายใต้โ ครงการพัฒ นาการกํ า หนดนโยบายและการ
ดําเนิ น งานด้านการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ไทย จึง ได้เ ชิญ ผู้เ ชี่ย วชาญจากกระทรวงสิ่ง แวดล้อ ม
คุ้มครองธรรมชาติแ ละความปลอดภัยทางปรมาณู แห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) Green Budget
Germany มร.ไค ชเลเกอมิลช และแจคเคอลีน คอต
เทรล ร่วมเป็ นวิทยากรฝึกอบรมให้กบั หน่ วยงานและภาค
ส่ ว นที่ ม ี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการผลั ก ดั น และเป็ นแรง
ขั บ เคลื่ อ นด้ า นนโยบายการคลั ง เพื่ อ การจั ด การ
สิง่ แวดล้อม
โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ า่ นมา GIZ ร่วมกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดการ
บรรยายและแลกเปลี่ย นประสบการณ์
เรื่อ ง การ
ดําเนินงานด้านการพัฒนานโยบายการคลังในประเทศ
เยอรมนี ขึน้ ซึ่งมีเจ้าหน้ าที่สงั กัดกระทรวงการคลังเข้า
ร่วม และได้รบั เกียรติจาก ดร. นริศ ชัยสูตร ผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเปิ ดการประชุมครัง้ นี้
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ ่าน
มา GIZ ยั ง ได้ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน

ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (สผ.) กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม จัดฝึ กอบรมเรื่อ ง
แนวคิดและวัฎจักรนโยบายการคลังเพื่อสิง่ แวดล้อม โดย
มีคุณนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็ น
ประธานในพิธีเ ปิ ด การอบรม การอบรมครัง้ นี้ ม ีผู้เ ข้า
อบรมจากกรมควบคุ ม มลพิษ กรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเข้าร่วม ซึง่ การอบรม
เน้นการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เข้าใจถึงหลักการคิดและ
ผลกระทบและผลพวงต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และควรระวังใน
การพิจารณากําหนดมาตรการการคลังเพื่อสิง่ แวดล้อม
อั น จะทํ า ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมสามารถนํ า ความรู้ ท่ี ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในหน่ วยงาน เพือ่ ผลักดันให้เกิดนโยบายและ
มาตรการบริห ารจัด การด้า นการคลัง เพี่อ สิ่ง แวดล้อ ม
ต่อไป
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บรรณาธิการ :

ศิรพิ ร ตรีพรไพรัช
วรเทพ ทรงปญั ญา

ผูเ้ ขียน :

กอบรัตน์ โชติเรืองประเสริฐ
จิราลักษณ์ อินวงศ์
เจนต์ธดิ า โทลา
ชุตมิ า จงภักดี
นภาพร อยู่เบิก
นิรญ
ั ชนา อุทยานรักษา
บุศราคัม จิตเป็นธม
ปิยะทิพย์ เอีย๋ วพานิช
พิมพ์พลิ าส นันทิพล

พิจารณา สมัครการ
ยศธนา ศรีพรหมไชย
วรรณิภา วัธนเวคิน
วิลาสินี ภูนุชอภัย
ศิรพิ ร ภาวิขมั ภ์
ศุภฤกษ์ คณาสุข
สิรกิ ุล ประสิทธิ ์เพียรชัย
สุชาดา เมธีคณ
ุ าภรณ์
อุมารัจน์ สันติสขุ เกษม

รูปภาพทัง้ หมดจัดทําขึน้ โดยคณะทํางานของโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
ศิรพิ ร ตรีพรไพรัช
ผูจ้ ดั การฝา่ ยงานประชาสัมพันธ์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
193/63 อาคารเลครัชดา ชัน้ 16
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2
อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de
เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โครงการไทย-เยอรมันเพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
 การขนส่งในเมืองอย่างยั ่งยืนในเอเชีย
 โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมภ
ิ าคอาเซียน
 โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภ
ิ าคอาเซียนอย่างยั ่งยืน
 แผนงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน
 โครงการพัฒนาการใช้สารชีวภาพป้องกันกําจัดศัตรูพช
ื เชิงพาณิชย์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้


โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โครงการนโยบายด้านสภาพภูมอิ ากาศ
 โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิสาหกิจขนาดกลาง
 โครงการการปกป้องสภาพภูมอ
ิ ากาศในภาคการท่องเทีย่ ว
 โครงการการผลิตนํ้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นเพือ่ ใช้เป็นพลังงานชีวภาพ
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