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จดหมายขา่ว โครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนั             ฉบบัที ่#16 มกราคม-มนีาคม 2554 

สวสัดปีีใหม ่2554 ครบั  

ก่อนอื่นเราขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมอืในการดําเนิน
โครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนัเป็นอย่างดใีนปีทีผ่่านมา และเราเชื่อ
วา่ความสมัพนัธอ์นัดนีี้จะพฒันาต่อไปในปี 2554   

การเปลีย่นแปลงยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 
เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของ
เยอรมนั หรือ GIZ ซึ่งได้ผสานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอัน
ยาวนานของ 3 หน่วยงานดา้นพฒันา ไดแ้ก่ สาํนักงานความร่วมมอืทาง
วชิาการของเยอรมนั (GTZ) สํานักงานบรกิารด้านการพฒันาของ
เยอรมนั (DED) และสํานักงานพฒันาศักยภาพระหว่างประเทศ 
(InWEnt) ถงึแมว้า่จะไมม่ชีือ่ของ GTZ, DED และ InWEnt อกีต่อไปแลว้ 
แต่หน่วยงานทัง้ 3 แห่ง กไ็ด้นําจุดแขง็มาผสานรวมกนัในองค์กรใหม่นี้ 
ทําให้สามารถให้บริการด้านต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น และบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการปฏบิตังิานในนามของรฐับาลเยอรมนัในการร่วมมอื
กบันานาประเทศเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ก่อนหน้าน้ี หากท่านไดเ้คย
มขีอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงใดๆ กบั GTZ การรวมองคก์รดงักล่าวจะไม่เกดิ
ผลกระทบหรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ ในจดหมายข่าวฉบบันี้ ท่านจะพบ
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้องค์กรใหม่ GIZ และหากท่านมขีอ้สงสยั
ประการใด กรุณาตดิต่อทมีงาน GIZ  

ในโอกาสนี้ เราขอแนะนําเวบ็ไซต์ www.thai-german-cooperation.info 
ซึง่ไดม้กีารปรบัปรุงใหมแ่ละรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการต่างๆ ไว ้ 

ในช่วงทีผ่่านมาจดหมายขา่วความร่วมมอืไทย-เยอรมนัมขีอ้มลูเพิม่มาก
ขึน้เป็นลาํดบั เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน เราจงึไดจ้ดัรูปแบบใหม่ให้
สัน้ลง รวบรวมหัวข้อข่าวสารและเชื่อมต่อไปยังบทความต่างๆ ใน
เวบ็ไซต ์

อย่างไรก็ตามท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวเต็มรูปแบบเดมิทัง้
ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษได ้ 

เราหวงัว่าท่านจะได้ร ับความเพลิดเพลินและความรู้จากบทความใน
จดหมายขา่วฉบบันี้ และขอใหทุ้กท่านมพีลานามยัแขง็แรงและประสบแต่
ความกา้วหน้าตลอดปีใหม่นี้ 

ขอแสดงความนบัถอื 
มร.เดวดิ โอเบอร์ฮูเบอร์ (ผู้อํานวยการ GIZ ประจําประเทศไทย) และ
คณะผูจ้ดัทาํจดหมายขา่ว 
 

สารบญั 
01|  GIZ และศูนยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่1 ภาคเหนือประสบความสาํเรจ็ในการ

ดาํเนินโครงการ PNAC 
02|  GIZ จดัอบรม GLOBALG.A.P. V4 และมาตรฐานสากลของปลานิล 
02-03| คณะทํางานดา้นวชิาการระดบัชาตดิา้นผกัและผลไมข้อง ThaiG.A.P. เขา้รว่ม

การประชุมนานาชาต ิG.A.P. 2010  
03-04| โครงการก๊าซชวีภาพจดัอบรมช่างควบคมุระบบทัว่ประเทศ 
04-05| เยาวชนสรา้งสรรคร์ว่มลดปญัหาการจดัการขยะและของเสยีอนัตราย 
05|  GIZ รว่มกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมจดัสมัมนา “การพฒันาโครงการกลไกการ

พฒันาทีส่ะอาดในประเทศไทย” 
06| การสมัมนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าโลก 2010 
06-07| ทศันศกึษาการใชไ้คเซน็และลนีในระบบการผลติในประเทศไทย 
07-08|  GIZ รว่มกบัสมาคมการคา้เกษตรอนิทรยีไ์ทยและกระทรวงพาณิชยจ์ดั 

“คาราวานสนิคา้ออรแ์กนิก”  
08|  GIZ รว่มกบักรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จดัแสดงสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรา

สญัลกัษณ์ G ในงาน BIG + BIH 2010 
09| GIZ รว่มกบักระทรวงพาณิชยเ์ซน็เอม็โอย ูสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื สง่เสรมิ

ตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีไ์ทย  
09-10| การสมัมนาวชิาการเพือ่คุณภาพอากาศทีด่ ีณ ประเทศสงิคโปร ์ 
10-11|  GIZ จดัอบรมและใหค้าํปรกึษาเรือ่ง “กลยทุธก์ารสง่เสรมิบทบาทของสมาคมต่อ

นโยบายของภาครฐั”   
11-12| การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นพลงังานและทรพัยากรในอุตสาหกรรมแป้งมนั 

สาํปะหลงั 
12| การฝึกอบรมการเสรมิสรา้งศกัยภาพของหน่วยงานร่วมดาํเนินโครงการ ทัง้ใน

ระดบัเจา้หน้าทีแ่ละองคก์ร  
12-13| ความคบืหน้าของโครงการน้ํามนัปาลม์ 
14-15| ระบบการออกใบอนุญาตโรงงานเชงิบรูณาการ: กรณีศกึษาจากประเทศเยอรมนี 
15| การจดัการขยะอนิทรยีด์ว้ยเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ 
16| ผูบ้รหิารระดบัสงูของ อพท.เดนิทางไปศกึษาดงูานประเทศเยอรมนี  
16| GIZ จดัสมัมนาเรือ่ง “ผงัเมอืงและภยัพบิตัธิรรมชาต ิผลกระทบจากการสภาพ 

ภูมอิากาศเปลีย่นแปลง 
17| การพฒันาเครือ่งมอืคาํนวณปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์าํหรบั

โรงแรม รสีอรท์ 
17-18| การปฏบิตังิานของผูเ้ชีย่วชาญเยอรมนัในโครงการ “การปกป้องสภาพภมูอิากาศ 

และการจดัการสิง่แวดลอ้มเพือ่พฒันานิคมอุตสาหกรรมอยา่งยัง่ยนื” 
18| การอบรมกฎหมายและอนุสญัญาระหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม 
18-20| การแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นผงัเมอืงเพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมอิากาศ  
20| การถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกบัวชิาชพี

สถาปนิก 
21-22|       GIZ จดัศกึษาดงูานการจดัการและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มในเขตอุตสาหกรรม  
               ณ ประเทศเยอรมนี  
22-23|  GIZ รว่มกบั สผ.และกรุงเทพมหานคร จดัศกึษาดงูาน “การวางผงัเมอืงเพือ่

ปกป้องสภาพภูมอิากาศ” ณ ประเทศเยอรมนี 
24|  GIZ สง่เสรมิองคค์วามรูเ้รือ่ง นโยบายการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
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GIZ และศนูยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 1 ภาคเหนือ ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินโครงการ
ส่งเสริมการพฒันากลุ่มอตุสาหกรรมแปรรปูผลผลิตการเกษตรในภาคเหนือ 

เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2553 ทีผ่่านมา GIZ และศูนย์
สง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่ 1 ภาคเหนือ ไดร้่วมกนัจดั
พธิปิีดโครงการส่งเสรมิการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมแปร
รูปผลผลิตการเกษตรในภาคเหนือ (PNAC) เพื่อฉลอง
ความสาํเรจ็ในการดาํเนินโครงการในอุตสาหกรรมเกษตร
เป้าหมาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลาํไย สม้และกระดาษสา ที่
จงัหวดัเชยีงใหม ่
 
โครงการส่งเสริมการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในภาคเหนือน้ี เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการไทย-เยอรมนั เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจ ซึ่งได้ร ับทุนสนับสนุน
โครงการจากกระทรวงเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ
และการพฒันาแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี (BMZ) 
โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของ
ภาค อุตส าหกร รม เกษตรของ ไทยและส่ ง เ ส ริม
กระบวนการผลิตให้มีประสทิธิภาพ อันนําไปสู่การลด
ตน้ทนุการผลติ ปรบัปรงุคุณภาพและเพิม่ผลผลติ รวมทัง้
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ส่งออก โดยไดด้ําเนินโครงการ PNAC เป็นเวลา 5 ปี 
(ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2548 - กรกฎาคม 2553) โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คอื ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซึ่งเป็นตัวขบัเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคญั
ของไทย และเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่จีาํนวนมากทีส่ดุ 
 

ผลจากความร่วมมือกนัระหว่าง GIZ และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้ก่อให้เกดิประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมาย คอืผูป้ระกอบการลําไยสามารถลดตน้ทุน
การปลูกลําไยลงได้มากกว่าร้อยละ 20 และได้ปรมิาณ
ลําไยเกรด AA+A เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 20 โครงการยงั
ส่งเสรมิการปรบัปรุงกระบวนการผลติลําไยอบแหง้ เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพลําไยอบแหง้ ทํา
ให้ได้ผลผลิตลําไยอบแห้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ลําไย
อบแหง้ทีไ่ดม้คีณุภาพดขีึน้และเกบ็ไดน้านขึน้ ตน้ทุนการ
ผลิตด้านพลังงานก็ลดลงถึงร้อยละ 25 นอกจากน้ียัง
ดาํเนินโครงการนําร่องพฒันามาตรฐาน GLOBALG.A.P. 
สาํหรบัลําไย ส่งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกลําไย “สนัป่า
ตองพร้าว” ได้รบัการรบัรองมาตรฐานลําไย GLOBAL 
G.A.P. Option 2 เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย 
 
สําหรบัอุตสาหกรรมส้มนัน้ โครงการได้พฒันาวิธีการ
ปลกูสม้อยา่งยัง่ยนื โดยแนะนําเทคนิคการจดัการศตัรพูชื
แบบผสมผสาน “Integrated Pest management–IPM” 
ใหแ้ก่เกษตรกร และจดัทาํโครงการนําร่องเพือ่ใหบ้รกิาร
ดา้นการจดัการพชืใน 3 จงัหวดัทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ 
เชยีงราย เชยีงใหม่และแม่ฮ่องสอน สง่ผลใหผ้ลผลติสม้ที่
ไดม้น้ํีาหนกัมากขึน้และเกรดดขีึน้ ตน้ทุนการผลติลดลง
โดยเฉพาะค่าเคมีเกษตรที่ใช้ปราบศัตรูพืชและปุ๋ ย 
รวมทัง้เกดิสมดุลของระบบนิเวศในพืน้ทีร่อบสวนอกีดว้ย 
 
ในส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษสา ได้มีการพฒันา
กระบวนการตม้ปอสาทีล่ดการใชส้ารเคม ีโดยใชโ้ปรแตส
เซยีมไฮดรอกไซดแ์ทนโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ซึง่น้ําเสยีที่
ไดส้ามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยรดตน้ไมไ้ด ้และเยื่อสาทีไ่ดจ้ากการ
ต้มโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์มสีขีาวขึ้นและมปีรมิาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ปจัจุบันมีโรงงาน 6 แห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ และอีก 4 แห่งในจงัหวดัแพร่ ใช้เทคโนโลยี
สะอาดน้ีในการผลติเยื่อสา สง่ผลใหโ้รงงานทัง้ 10 แห่งนี้
สามารถลดปรมิาณน้ําเสยีรวมกนัไดถ้งึ 80.5 ลา้นลติร 



 

2 

GIZ  GLOBALG.A.P. และ WWF รว่มจดัอบรม GLOBALG.A.P. V4 และมาตรฐานสากลของปลานิล 
GIZ  ร่วมกบั GLOBALG.A.P. และองคก์ารกองทุนสตัว์
ปา่โลกสากล (WWF) จดัอบรมเรื่องมาตรฐานใหม่ของ 
GLOBALG.A.P. V4 ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าและ
มาตรฐานสากลของการเพาะเลี้ย งปลานิ ลให้แ ก่ 
คณะทํางานด้านวชิาการระดับชาติด้านการเพาะเลี้ยง
สตัว์น้ําของ ThaiG.A.P. ผู้ตรวจประเมนิ ที่ปรกึษาด้าน
วชิาการ และผูจ้ดัการฟารม์ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซน็ทา
รา แกรนด ์กรุงเทพฯ เมื่อวนัที ่11-14 ตุลาคม 2553 ที่
ผา่นมา 

การอบรมครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอโครงสร้าง
และเอกสารมาตรฐานของ GLOBALG.A.P. ที่จดัทําขึ้น
ใหม่ รวมทัง้วิธีการรับรองมาตรฐานตามระบบของ 
GLOBALG.A.P. เพื่อใหม้กีารดําเนินงานตามกรอบการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าของ GLOBALG.A.P. และมาตรฐานที่
ผ่านการพจิารณาจากการสนทนาดา้นการเพาะเลีย้งปลา
นิลไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2552 และสืบเนื่องจาก
ความร่วมมือระหว่าง WWF และ GLOBALG.A.P. 
หน่วยงานรับรองมาตรฐานที่ผ่ านการรับรองจาก 
GLOBALG.A.P. แล้วจะทําหน้าที่ตรวจประเมนิฟาร์มที่
ปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่าํหนดโดยคณะผูส้นทนาดา้นการ
เพาะเลี้ยงปลานิล ทัง้นี้จะผนวกมาตรฐานใหม่นี้เขา้กบั
มาตรฐานของ GLOBALG.A.P. ต่อไป 

เน้ือหาของการอบรมประกอบดว้ย 

 ขอ้กาํหนดทัว่ไปของ GLOBALG.A.P. ฉบบัที ่4 
 จุดควบคุมและเกณฑ์ความสอดคล้องของ 

GLOBALG.A.P. สาํหรบัฟารม์ทกุประเภท 
 จุดควบคุมและเกณฑ์ความสอดคล้องของ 

GLOBALG.A.P. สาํหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
 หว่งโซ่การครอบครองของ GLOBALG.A.P. 
 การอบรม GLOBALG.A.P. GRASP สําหรบั

ผูต้รวจประเมนิ 
 มาตรฐานสากลสําหรับการเพาะเลี้ยงปลานิล

อย่างรบัผดิชอบ (ISRTA) 

นอกจากน้ี GIZ ยงัไดจ้ดัเวทใีหค้ณะทาํงานดา้นวชิาการ 
ระดบัชาตดิา้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าของ ThaiG.A.P. ได้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิด เ ห็ น กั บ ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญข อ ง 
GLOBALG.A.P. เรื่องการพฒันาการตีความมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําของ GLOBALG.A.P. สําหรับ
ฟารม์กุง้ไทยอกีดว้ย 

 

GIZ สนับสนุนคณะทาํงานด้านวิชาการระดบัชาติด้านผกัและผลไม้ของ ThaiG.A.P. เข้ารว่มการ
ประชมุนานาชาติ G.A.P. 2010 ท่ีปักก่ิง ประเทศจีน 

เมื่อวนัที่ 4-5 พฤศจกิายน 2553 ที่ผ่านมา เลขาธิการ
ของ ChinaG.A.P. (มาตรฐานการปฏบิตัิทางการเกษตร
ทีด่แีละเหมาะสมของประเทศจนี) ร่วมกบัเลขาธกิารของ 
GLOBALG.A.P. จดัการประชุมนานาชาต ิG.A.P. 2010 
ขึน้ทีป่กักิง่ ประเทศจนี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิให้
มีก า ร นํ า ร ะบบมาตรฐาน  G.A.P.ไป ใช้แ ละมีก า ร 
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสื่อสาร และ
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แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
เพื่อสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ผูผ้ลติ ผูค้า้ปลกี ผูด้ําเนินงานระบบรบัรองมาตรฐาน 
G.A.P. ในแต่ละประเทศ  หน่วยรับรอง  ตลอดจน
หน่วยงานใหค้าํปรกึษา นอกจากนี้การประชุมยงัเสมอืน
เป็นเวทใีห ้ChinaG.A.P. GLOBALG.A.P. ThaiG.A.P. 
JG.A.P. และหน่วยงาน G.A.P.อื่นๆ ไดส้รา้งความเขา้ใจ
ร่วมกัน รวมทัง้เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง  ChinaG.A.P. และประเทศอื่ นๆ  ตลอดจน
ภูมิภาคอื่นๆ ด้วย อันจะส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของ
ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยในทุกขัน้ตอน
การประชมุ ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 

 G.A.P. และความปลอดภยัของอาหารและผล 
ผลติทางการเกษตร 

 G.A.P. และการพฒันาการเกษตรอย่างยัง่ยนื  
 การนําระบบมาตรฐาน G.A.P. ไปใชใ้นระดบั 

ชาตแิละระดบัสากล  
 การประเมนิและการบรหิารจดัการความเสีย่งใน

การดาํเนินงาน G.A.P. 

 การรบัรองมาตรฐาน G.A.P. สําหรบักลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์ผูผ้ลติ  

 งานวิจ ัยเรื่องทักษะในการรับรองมาตรฐาน 
G.A.P. 

 การรบัรองมาตรฐาน G.A.P. และการจดัการ 
ระดบัภมูภิาค  

 G.A.P. และการควบคุมความปลอดภยัของ
อาหารโดยกลุ่มคา้ปลกี  

 ความคบืหน้าในการนํา ChinaG.A.P. ไปใชแ้ละ
การดาํเนินงานของ ChinaG.A.P.  

 การปรบัปรงุ GLOBALG.A.P. ฉบบัที ่4  
 การปรบัปรงุ ChinaG.A.P. 

 
ขณะน้ี GIZ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาความเข้าใจ
ร่ ว มกันแ ล ะคว าม ร่ ว มมือท า ง วิช า ก า ร ร ะหว่ า ง 
ThaiG.A.P. ChinaG.A.P. และ JG.A.P. โดยการประชุม
ครัง้นี้ GIZ สนับสนุนคณะทํางานด้านวชิาการระดบัชาติ
ด้านผกัและผลไม้ ของ ThaiG.A.P. และ GIZ เข้าร่วม
การประชมุ 

 
โครงการกา๊ซชีวภาพจดัฝึกอบรมสาํหรบัช่างควบคมุระบบทัว่ประเทศ 
การผลติก๊าซชวีภาพเป็นกระบวนการทางชวีวทิยา ซึ่ง
ต้องมกีารควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มกีารทํางานที่ดี
และหากเกดิเหตุผดิพลาดกส็ามารถแกไ้ขสถานการณ์ได้
ทันท่วงที โครงการก๊าซชีวภาพ M2P ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคญัของผู้ดูแลระบบก๊าซชวีภาพ จงึได้จดัการ
อบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ศกัยภาพทรพัยากรบุคคลเพื่อลดปญัหาการขาดแคลน
บุคลากรทีม่คีุณภาพในภาคอุตสาหกรรมนี้ 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 ระดับ  ซึ่งมีก ลุ่ม 
เป้าหมายที่ต่างกัน ระดับแรกเป็นหลักสูตรสําหรับ
เจา้ของกจิการ และ/หรอืช่างควบคุมระบบก๊าซชวีภาพ
ขนาดเลก็ (<500 ลบ.ม.) มเีน้ือหาเน้นความสาํคญัของ
การดูแลอย่างถูกวิธีซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตก๊าซ วิธี
แก้ปญัหาที่เกดิขึ้น การบนัทกึปรมิาณการใช้ก๊าซอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทัง้การหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซที่ผลิต
ได้มากเกินความต้องการทิ้งโดยตรง ทัง้นี้โครงการได้
กาํหนดสถานทีฝึ่กอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ ีม่จีาํนวน
บ่อก๊าซชวีภาพอยู่หนาแน่น และครอบคลุมทุกภูมภิาค
ของประเทศ โดยจะดาํเนินงานใน 10 จงัหวดั ตัง้แต่เดอืน
ตุลาคม 2553 จนถงึเดอืนมนีาคม 2554 
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การอบรมมีระยะเวลา 3 วัน โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่มี
คุณสมบตัติามทีก่าํหนดไวจ้าํนวน 20 คนเท่านัน้ ผูส้นใจ

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิและลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมการ
อบรมไดท้ี ่www.m2p.erdi.or.th 

         * การอบรมในจงัหวดัสงขลายกเลกิจนกวา่จะแจง้ใหท้ราบ เน่ืองจากปญัหาน้ําทว่มในพืน้ที ่
 
เยาวชนสรา้งสรรคร์ว่มลดปัญหาการจดัการขยะและของเสียอนัตราย 

เมื่อวนัที ่13-15 ตุลาคม 2553 ทีผ่่านมา บรษิทั เมอรค์ 
จาํกดั ไดร้่วมกบั GIZ และสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย 
จดักจิกรรม Merck Let’s Care Safety Camp 2010 ณ 
บ้านวทิยาศาสตร์สรินิธร อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศ
ไทย โดยมนีักศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศ
จาํนวน 41 คนทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้ร่วมกจิกรรม ที่
มุ่งเน้นการเรยีนรูแ้ละการตระหนักถงึปญัหาขยะและการ
จดัการของเสยีอนัตรายทีไ่ม่ถูกวธิ ีรวมทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการนําของทีไ่ม่ใชแ้ลว้มาทาํใหเ้กดิ
มลูคา่ทางธรุกจิ  
 

กิจกรรมนี้ได้จดัต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 6  โดยปีน้ีมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับ
หลักการทํางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและเรียนรู้
วธิกีารจดัการของเสยีอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภยั
ทัง้ต่อตนเองและสิง่แวดลอ้ม  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต  ในส่วนของความรว่มมอื
ระหว่างเมอร์คและ GIZ นัน้ ได้มีการต่อยอดโครงการ
ความร่วมมือในลักษณะพนัธมิตรระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  เรียกว่า เรโทรโลจิสติกส์โปรแกรม ซึ่งเป็น
กระบวนการนําสารเคมทีี่ผ่านการใช้งานหรอืหมดอายุ

วนั/เดือน/ปี สถานท่ี จงัหวดั 
27-30 ต.ค. 2553 โรงแรมพะเยา เกทเวย ์ พะเยา 
9-11 พ.ย. 2553 โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า* สงขลา* 
24-26 พ.ย. 2553 โรงแรมโกลเดน้ ซติี ้ ราชบุร ี

29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2553 โรงแรมศรอีู่ทอง แกรนด ์ สพุรรณบุร ี
14-16 ธ.ค. 2553 สมาคมธนาคารไทย ระยอง 
12-14 ม.ค. 2554 สมาคมธนาคารไทย โคราช 
17-19 ม.ค. 2554 สมาคมธนาคารไทย รอ้ยเอด็ 
2-4 ก.พ. 2554 สมาคมธนาคารไทย อุดรธานี 
7-9 ก.พ. 2554 สมาคมธนาคารไทย พษิณุโลก 

1-3 ม.ีค. 2554 สมาคมธนาคารไทย เชยีงใหม ่
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รวมทัง้บรรจุภัณฑ์ที่ปนเป้ือน กลับเข้าสู่กระบวนการ
บําบดัเพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่หรือส่งกําจดัอย่างถูกต้อง
ตามประเภทของสารเคมหีรอืบรรจุภณัฑน์ัน้ๆ ซึง่ถอืเป็น
วธิกีารจดัการของเสยีอยา่งแทจ้รงิในภาคอุตสาหกรรม   
 
ในการทํากิจกรรมกลุ่มนั ้นเยาวชนได้เสนอแนวคิด
หลากหลายในการนําของเสียมาทําให้เกิดมูลค่าทาง
ธุรกจิ โดยยดึหลกั 3R คอื ลดปรมิาณการใช้ (Reduce) 
การนํากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) และการแปรรูปเพื่อนํา

กลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  นอกจากการทํากจิกรรมกลุ่ม
แล้ว นักศึกษายงัได้มีโอกาสเยี่ยมชมเตาเผาของเสีย
อนัตรายจากหอ้งปฏบิตัิการและระบบบําบดัน้ําเสยีของ
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
เพื่อศกึษาระบบการทํางาน วธิกีารจดัเก็บ การคดัแยก
สารเคมีที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามหมวดหมู่  รวมทัง้
ศกึษาถงึเทคนิคการเผาทาํลายของเสยีอนัตรายอย่างถูก
วธิอีกีดว้ย 

 

GIZ รว่มกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม จดัสมัมนาเชิงปฎิบติัการ เร่ือง “การพฒันาโครงการกลไกการ
พฒันาท่ีสะอาดในประเทศไทย” 

เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา GIZ ไดร้่วมกบั
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอ้มไดร้บัการสนับสนุนจาก
สํานักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ประจํา
ประเทศไทย (UNDP) และองค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดแบบ
การรวมโครงการตามแผนงาน (Clean Development 
Mechanism-Programme of Activities : CDM-PoA) ใน
ประเทศไทย” ขึ้น เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
พฒันาโครงการกลไกการพฒันาสะอาด และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการฯ ร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้รหิารโครงการ CDM-PoA ตลอดจนเพื่อขยายการ
สนับสนุนจากองค์กรทีก่ําหนดนโยบายและดา้นการเงนิ 
ในการพฒันาโครงการฯ  

โครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดแบบการรวมโครงการ
ตามแผนงาน CDM-PoA ถูกพฒันามาจากโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาดแบบแผนงาน (Programme of 
Activities : PoA)  ซึง่เป็นโครงการภายใตก้รอบแผนงาน
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถเพิ่ม
กจิกรรมหรอืกลุ่มของกจิกรรมในโครงการ หรอืทีเ่รยีกว่า 
CDM Programme Activity : CPA ไดต้ลอดอายุของ
แผนงานภายใน 28 ปี โดยแต่ละกิจกรรมต้องมวีธิีการ
คํานวณปริมาณก๊าซเรอืนกระจกที่ลดได้และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
 
โครงการฯ ได้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความ
รอ้นทีใ่ชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิ หรอืทีเ่รยีกวา่ โรงไฟฟ้าชวี
มวลขนาดไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ มาเป็นโครงการนําร่อง 
โดยจะนําพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าระบบสายส่งของ
การไฟฟ้าเป็นหลกัมาพฒันาเป็นโครงการ CDM-PoA 
เพือ่สนบัสนุนใหผู้พ้ฒันาโครงการดงักล่าวสามารถเขา้ถงึ
สทิธปิระโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดติ และเป็นไป
ตามนโยบายของประเทศในการสนับสนุนการผลติไฟฟ้า
จากเชือ้เพลงิชวีมวล โดยมเีป้าหมายในการลดก๊าซเรอืน
กระจกอย่างน้อย 25,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเทา่/ปี  
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การสมัมนาการเพาะเล้ียงสตัวน้ํ์าโลก 2010 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ร่วมกบัองค์การข่ายงานศูนย์การเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าแห่ง
เอเชยีและแปซิฟิก (NACA) และกรมประมงจดัสมัมนา
ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สัต ว์ น้ํ า โ ล ก  2 0 1 0  ห รือ  Global 
Conference on Aquaculture 2010 ขึน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ 
เมื่อวนัที่  22-25 กนัยายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมวีตัถุ 
ประสงคเ์พือ่ 
 

 ทบทวนสถานะปจัจุบนั และแนวโน้มการ
พฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

 ประเมินความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
ปฏิญญาและยุทธศาสตร์กรุงเทพว่าด้วยการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 2000 

 ร่วมหารือถึงประเด็นใหม่ๆ  เกี่ยวกับการ
พฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

 ประเมนิโอกาสความทา้ทายของการพฒันาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในอนาคต 

 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าใหเ้ป็นภาคการผลติอาหารที่
ย ัง่ยนืและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัโลก 

 
การสมัมนาครัง้นี้ถอืเป็นเวทรีะดบัโลกทีเ่สรมิสรา้งความ
ร่วมมือในการพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําอย่างยัง่ยืน
และมุ่งหวงัใหม้กีารดําเนินงานตามเป้าหมายการพฒันา
แห่งสหสัวรรษ (MDG) การประชุมครอบคลุมเน้ือหาดา้น

ทรพัยากรและเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําใน
อนาคต การควบคุมและบรหิารจดัการการเพาะเลีย้งสตัว์
น้ํา การพฒันาองค์ความรู ้ ขอ้มูล การวจิยัและพฒันา
ความร่วมมอืในการพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในระดบั
ภูมภิาคใหม้คีวามรบัผดิชอบและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
การยกระดบัการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําให้เป็นส่วนหน่ึงของ
การแกไ้ขปญัหาความยากจน ตลอดจนการผลติอาหาร
ปลอดภยัและการพฒันาชนบท 
 
ในการสมัมนากลุ่มย่อย GIZ ในฐานะผูใ้หก้ารสนบัสนุน
การจดัสมัมนา ยงัได้ใหเ้กยีรต ิดร. ลลิา เรอืงแป้น ที่
ปรกึษาของ GIZ นําเสนอผลงานดา้นการเพาะเลีย้งสตัว์
น้ําอนิทรยีใ์นประเทศไทยโดยม ีดร. มารค์ พรายน์เป็นผู้
ดาํเนินรายการ รวมทัง้ยงัไดเ้ผยแพร่แผ่นพบัและซดีเีรื่อง
กุ้งอินทรีย์ให้แก่ผู้ร่วมงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมการ
เพาะเลีย้งกุง้อนิทรยีใ์นประเทศไทยอกีดว้ย 

 

ทศันศึกษาการใช้ไคเซน็และลีนในระบบการผลิตในประเทศไทย 
เมื่อวนัที ่3-8 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา GIZ กรม
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและ
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ร่วมกนั
จดัทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มข้าราชการ ที่ปรึกษา ผู้แทน
ธุรกจิเอกชนและสมาคมธุรกจิจากประเทศในเอเชยีกลาง 
จํานวน 15 คน เพื่อเยี่ยมชมกิจการของ 4 บริษัทใน
ประเทศไทยทีนํ่าแนวคดิไคเซน็และลนีมาใชใ้นระบบการ
ผลิต ได้แก่ บริษัท เลนโซ่วีล จํากัด บริษัท คาร์เปท 
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อินเตอร์แนชัน่แนล ไทยแลนด์ จํากดั (มหาชน) บรษิทั 
นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  และบริษัท เบรดี ้
เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลก 
เปลีย่นประสบการณ์ในการดําเนินงานไคเซ็นและลนีใน
การผลติรว่มกนัระหวา่งบรษิทัชัน้นําของไทยซึง่ใชไ้คเซน็
และลนี ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญระบบการผลติแบบลนี โดย
มุง่หวงัใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้   

ไคเซ็นเป็นแนวคิดที่นํามาใช้ในการบริหารการจดัการ
อย่างมีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อ
ปรบัปรุงวธิกีารทํางานใหด้ขี ึน้อยู่เสมอ หวัใจสําคญัอยู่ที่
ตอ้งมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเน่ืองไม่มทีีส่ ิน้สดุ  
 
การผลติแบบลนี คอื การใชห้ลกัการในการระบุและกําจดั
ความสูญเปล่า  เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 
ทนัเวลาทีต่อ้งการ  

 
GIZ รว่มกบัสมาคมการค้าเกษตรอินทรียไ์ทยและกระทรวงพาณิชย ์จดั “คาราวานสินค้า            
ออรแ์กนิก” เอาใจคนรกัสขุภาพ-ห่วงใยส่ิงแวดล้อม 
GIZ ร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยและ
กระทรวงพาณิชย ์จดักจิกรรม “คาราวานสนิคา้ออรแ์ก
นิก” ขนขบวนสนิค้าที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล
และส่งออกกว่า 10 รายการ มาจําหน่ายในราคาพเิศษ 
พร้อมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสินค้าเกษตร
อนิทรยี ์ระหวา่งวนัที ่15-30 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา 
ณ ลานหน้า ทอ็ปส ์มารเ์กต็ สาขาเดอะ ครสิตลั  
 
ดว้ยโครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมผกัและผลไมอ้ินทรยี์
ไทย ที ่ GIZ ไดด้ําเนินงานร่วมกบัสมาคมการคา้เกษตร
อนิทรยี์ไทย เลง็เหน็ว่าปจัจุบนัประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศผู้ส่งออกอาหารอนัดบัต้นๆ ของโลก และม ี   
ศกัยภาพสูงที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
สาํคญัของโลก ประกอบกบัแรงขบัเคลื่อนกระแสคนรกั

สขุภาพ รกัสิง่แวดลอ้มและตอ้งการความปลอดภยัของ
อาหาร โครงการฯ จึงต้องการส่งเสริมสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้ได้รบัความสนใจและมีการขยายตัวมากขึ้น 
โดยเลอืกอุตสาหกรรมผกัและผลไม ้เป็นเป้าหมายในการ
ดําเนินงาน เพื่อเสรมิสร้างขดีความสามารถในแข่งขนั 
และขยายตลาดผกัและผลไม้อินทรีย์ของประเทศไทย
ไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สากล โดยเฉพาะ
ตลาดในกลุม่ประเทศยุโรป 
 
“คาราวานสนิคา้ออรแ์กนิก” จงึถอืเป็นอกีหน่ึงกจิกรรมที่
โครงการฯ ไดจ้ดัขึน้และมุ่งหวงัสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
แก่ผูบ้รโิภคว่าผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยีม์กีระบวนผลติที่
ปลอดสารเคม ีเช่น ปุ๋ ยเคม ียาฆ่าแมลง ยาปราบวชัพชื 
และฮอรโ์มนตลอดทัง้กระบวนการผลติ และมกีารจดัการ
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ฟาร์มที่คํานึงถึงการเกื้อกูลกนัของปจัจยัต่างๆ ภายใน
ระบบ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี ตลอดจนช่วยลด

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ดนิ น้ํา อากาศและสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ   

 
GIZ รว่มกบักรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม จดัแสดงสินค้าท่ีได้รบัตราสญัลกัษณ์ G ในงาน       
BIG + BIH 2010 

เมื่อวนัที ่19 - 24
ตุลาคม 2553 ทีผ่่าน
มา GIZ ร่วมกบักรม
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัด
แสดงสินค้าและผลิต 
ภัณฑ์ที่ ไ ด้ ร ับ ต ร า
สญัลกัษณ์การผลติที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง     

แวดล้อมหรอืตราสญัลกัษณ์ G ใน “งานแสดงสนิค้า
ของขวญัและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน:BIG+BIH 
2010” ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชุมไบเทค บางนา 
เพือ่ประชาสมัพนัธต์ราสญัลกัษณ์ G ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมาก
ขึน้และขยายตลาดสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล 
 
ภายในบูธได้จดัประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งเกณฑ์
หลกัประกอบดว้ย  

(1) การใช้วตัถุดบิในกระบวนการผลติอย่างมี
ประสทิธภิาพ  
(2) ลดหรอืหลกีเลีย่งการใชส้ารเคมหีรอืวตัถุดบิที่
เป็นอนัตราย  

(3) การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพหรอืใช้
พลงังานทีส่ะอาดขึน้  
(4) มกีารนํากลบัมาใช้ใหม่หรือใช้เทคโนโลยี
หมนุเวยีน และ  
(5) มกีารจดัการมลพษิทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลิต  รวมทัง้จ ัดแสดงสินค้าที่ผ่ านการรับรอง
มาตรฐานการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในกลุ่ม
สิง่ทอ กลุ่มกระดาษสาและกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม ้
เช่น เสื้อตดัเยบ็จากผ้าทอ สมุดกระดาษสา หมอน
มะเฟือง โมเดลไม ้เป็นตน้  

 
การเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ BIG + BIH ในครัง้นี้ ไดร้บั
ความสนใจจากผู้ซื้อทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็น
อย่างด ี รวมทัง้ยงัไดร้บัขอ้เสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรุง

สนิค้าและมาตรฐานให้ตรงกบัความต้องการของตลาด
มากขึ้น  โดยโครงการจะรวบรวมรายชื่อผู้ซื้ อและ
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวเพือ่ประสานงานกบัผูผ้ลติต่อไป 
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GIZ รว่มกบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เซน็เอม็โอย ูสร้างเครือข่ายความรว่มมือ 
ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรียไ์ทย  
เมื่อวนัที่ 17 ธนัวาคม 2553 ที่ผ่านมา GIZ ร่วมกบั
กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย 
(TOTA) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา 
กาชาดไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กําหนดลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อ
ความเข้าใจ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการส่งเสรมิตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีไ์ทย ที่
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
 
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานดงักล่าว มวีตัถุประสงค์
เพื่อผลักดันการผลิตและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร
อนิทรยีใ์หแ้ขง็แกรง่ขึน้ ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก
สนิคา้เกษตรอนิทรยี์ไทย โดยร่วมกนัสรา้งการตระหนัก
รบัรูเ้รื่องสนิค้าและบรกิารเกษตรอินทรยี์ใหก้บัผูบ้รโิภค 
จดักจิกรรมสง่เสรมิตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  ใหค้วาม
ช่วยเหลือทางวิชาการในการสนับสนุนการผลิตและ
การตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อการ
พฒันาสนิคา้และตลาดเกษตรอนิทรยีไ์ทย  
 

นอกจากน้ี ในปี 2554 กระทรวงพาณิชย์ GIZ และ 
TOTA วางแผนทีจ่ะร่วมมอืกนัจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ อาท ิคาราวานสนิค้าเกษตรอนิทรยี ์
เพื่อจําหน่ายและจดันิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
โรงเรยีน ปลูกฝงัจติสํานึกเรื่องการรกัสุขภาพและใส่ใจ
โลก ทวัรฟ์ารม์อนิทรยี ์พาผูบ้รโิภคและสื่อมวลชนเยีย่ม
ชมฟารม์อนิทรยี ์อบรมผูบ้รโิภคในการทาํอาหารอนิทรยี ์
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทาํอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ รวมไปถงึ
การสื่อสารกบัผู้บรโิภคในทุกช่องทางตัง้แต่สื่อสิง่พมิพ ์
วทิยุ ตลอดจนโทรทศัน์ เพื่อพฒันาและส่งเสรมิเกษตร
อนิทรยีไ์ทยใหย้ัง่ยนืต่อไป 

 
การสมัมนาวิชาการเพื่อคณุภาพอากาศท่ีดี ณ ประเทศสิงคโปร ์ 

เ มื่ อ วั น ที่  9 -1 0 
พฤศจกิายน 2553 
ที่ ผ่ า นม า  Clean 
Air Initiative for 
Asia (CAI-ASIA) 
สํ า นั ก ง า น สิ่ ง   
แวดล้อมแห่งชาติ
และกรมการขนส่ง
ท า ง บ ก ข อ ง
ประเทศสิงคโปร ์
ได้จัดการสัมมนา

วชิาการเพือ่คณุภาพอากาศทีด่ภีายใตห้วัขอ้ “การจดัการ
คุณภาพอากาศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก” ขึน้ทีป่ระเทศสงิคโปร์ นับเป็นการสมัมนาดา้นการ
จัดการคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนากว่า 600 คน จาก 35 ประเทศทัว่
โลก 
 
การสมัมนาดงักล่าว เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
พฒันาเมอืงเพือ่เตรยีมรบัมอืกบัการเคลื่อนยา้ยประชากร
ราว 500 ล้านคนเข้าสู่เมืองใหญ่ในเอเชีย ในทศวรรษ
หน้านี้ ในโอกาสน้ี โครงการปรบัปรุงคุณภาพอากาศใน
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เมอืงขนาดเล็กในภูมภิาคอาเซียนและโครงการพฒันา
ท่าเรอืในภูมภิาคอาเซยีนอย่างยัง่ยนืที ่GIZ ดาํเนินงาน
อยู่ เป็นหนึ่งในองค์กรภาครี่วมจดัสมัมนาในครัง้นี้ โดย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการปรับปรุง
คุณภาพอากาศฯ  และการสัมมนาย่อย  (Breakout 
Session) อกี 3 หวัขอ้ คอื การพฒันาท่าเรอืในภูมภิาค
อาเซียนอย่างยัง่ยืน, การจัดทําแผนคุณภาพอากาศ
สะอาดสาํหรบัเทศบาล, การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการ
จดัการคณุภาพอากาศในภมูภิาคเอเชยี 
 
ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ
ปรบัปรุงคุณภาพอากาศฯ ไดเ้ปิดเวทใีหห้น่วยงานทีเ่ขา้
ร่วมโครงการฯ ทัง้ในระดบัชาติและเทศบาลได้แบ่งปนั
ประสบการณ์ในการจดัเตรยีมแผนจดัการคุณภาพอากาศ
ของเทศบาลนครนครเชยีงใหม่และนครราชสมีา เมอืงอี
โลอีโลของประเทศฟิลิปปินส์และเมืองปาเล็มบังของ
ประเทศอนิโดนีเซยี  ขณะนี้เชยีงใหม่และนครราชสมีาอยู่
ระหว่างการจดัทาํบญัชกีารระบายสารมลพษิทางอากาศ 
ปรับปรุงเครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ
ทบทวนระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาล และทีป่ระชุม
ยังเปิดเวทีร ับฟงัความคิดเห็น หรือข้อแนะนําในการ
ดาํเนินการขัน้ถดัไปจากผูเ้ชีย่วชาญ อาทเิช่นดร. อกัเซล 

ฟรดิดกิ ดร.วจิารย ์สมิาฉายา ดร. ดอลล่ารสิ(วาถ)ีสุฮาด ี
เป็นตน้  
การสมัมนายอ่ยใน 3 หวัขอ้ ไดร้บัความสนใจอย่างมาก 
จากผูเ้ขา้ร่วมงาน ฟรานกา้ สปรอ็ง ผูเ้ชีย่วชาญของ GIZ 
เล่าถงึมาตรการต่างๆ ที่ท่าเรอืหลายแห่งใชด้ําเนินงาน
เพือ่บรรเทาปญัหามลพษิทางอากาศ และมวีทิยากรร่วม
จากประเทศองักฤษ ฮ่องกงและฟิลปิปินส ์มาแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ อาท ิเช่น การจดั 
ทําบัญชีการระบายสารมลพิษทางอากาศของท่าเรือ
กรุงเทพฯ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเรอืเดนิ
สมุทรในฮ่องกง และกรณีศกึษาเรื่องแหล่งพลงังานไฟฟ้า
บนบกทีใ่ชใ้นทา่เรอื 
 
นอกจากนี้ โครงการฯ ยงัได้เปิดเวทสีนทนาเรื่อง “การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการคุณภาพอากาศ
สําหรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน” 
ในช่วงสมัมนาย่อยของงาน เพื่อนําเสนอวธิกีารพฒันา
หลกัสตูรที่กําลงัดําเนินงานอยู่ และวเิคราะหแ์นวทางใน
การสร้างเครือข่ายฝึกอบรมในระดับอาเซียนและ
ระดบัประเทศ  
ท่านสามารถ Download เอกสารการประชมุ ได้ท่ี 
www.CitiesForCleanAir.org/Event 

 

GIZ รว่มกบัสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยจดัอบรมและให้
คาํปรึกษาเรือ่ง “กลยทุธก์ารส่งเสริมบทบาทของสมาคมต่อนโยบายของภาครฐั”   
เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2553 ทีผ่่านมา GIZ ร่วมกบัสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย (BOT) และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (FTI) ไดจ้ดัการอบรมในหวัขอ้“กลยุทธ์
การส่งเสรมิบทบาทของสมาคมต่อนโยบายของภาครฐั”  
ให้แก่ตัวแทนของสมาคมการค้าเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการพฒันาศักยภาพของสมาคมการค้า กว่า 30 
ทา่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนกั
ถงึบทบาทของสมาคมการคา้ในการเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ธุรกจิในการแสดงความเหน็ และร่วมกําหนดนโยบายกบั
ภาครฐั (advocacy) ทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิการปรบัปรุงและ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่อื้อประโยชน์ต่อ

การทําธุรกิจในภาพรวมได้ ซึ่งบทบาทน้ีจะช่วยดึงดูด
สมาชกิใหม่พรอ้มกบัเพิม่ประโยชน์ใหก้บัสมาชกิเก่าดว้ย 
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โดยผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หก้ารอบรมและใหค้ําปรกึษาในครัง้น้ี
ไดแ้ก่ ดร. โรลนัด ์ชโตรไมเยอร ์ทีป่รกึษาอาวุโส ซึง่เคย
เป็นผูใ้หก้ารอบรมหวัขอ้ “วสิยัทศัน์และพนัธกจิ” ใหก้บั
โครงการฯ  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการส่งเสริม
บทบาทของสมาคมในประเทศกานาเรื่อง การส่งเสริม
บทบาทของสมาคมการค้าต่อนโยบายของภาครัฐ 
มาแลว้  
 
จากกจิกรรมในครัง้น้ี ทําใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมได้เขา้ใจ
ถึงบทบาทของสมาคมการค้าในระดบันโยบายมากขึ้น 
รวมทัง้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้เชี่ยวชาญและเรยีนรู้วธิีการวิเคราะห์แนวทางในการ
สง่เสรมิบทบาทของสมาคมการคา้ต่อนโยบายของภาครฐั 
องคป์ระกอบทีส่าํคญัของเอกสารเชงินโยบายและวธิกีาร
การจัดทําเอกสารสําหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปจัจยัสําคญัที่จะช่วย
ส่งผลให้การส่งเสริมบทบาทของสมาคมการค้าต่อ
นโยบายของภาครฐัของแต่ละสมาคมประสบความสาํเรจ็ 
ระหวา่งการทาํกจิกรรม แต่ละสมาคมไดม้โีอกาสประเมนิ
ความพรอ้มในการส่งเสรมิบทบาทของสมาคมการคา้ต่อ
นโยบายของภาครฐัของสมาคมแต่ละแหง่และรา่งเอกสาร
นโยบายเกีย่วกบัประเดน็ทีแ่ต่ละสมาคมการคา้ต้องการ
นําเสนอต่อภาครัฐ  เพื่อวางแผนผลักดันข้อเสนอ
ดังกล่าวสู่ภาครัฐในขัน้ต่อไป  ส่วนการอบรมและให้
คําปรึกษาในหัวข้อถัดไปภายใต้การดําเนินงานของ
โครงการฯ (หวัขอ้ที ่4) เรื่อง “การจดัการภายในสมาคม
การคา้” นัน้ คาดว่าจะมขีึน้ในช่วงตน้ปี 2554 อนัจะเป็น
ส่วนหน่ึงทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพของสมาคมการคา้
เป้าหมายได ้

 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านพลงังานและทรพัยากรในอตุสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 

GIZ ร่วมกบัสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “การ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรสําหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั” สาํหรบั 3 กลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่  

(1) ผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัการสายการผลติ และ
เจา้หน้าทีป่ระจําหน่วยการผลติ เพื่อเพิม่พนูองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมสําหรบัการบรหิารจดัการ
กระบวนการผลติ  

(2) ทีป่รกึษาด้านเทคนิคและวศิวการ เพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะและพฒันาสู่การเป็นทีป่รกึษาด้านการ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน  และทรัพยากรใน
กระบวนการผลติสาํหรบัอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 

(3) บณัฑติวศิวกรรม วทิยาศาสตร ์หรอืสาขาที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อพฒันาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
สาํหรบัการทาํงานในอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั หรอื
ในธุรกจิบรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นพลงังานและทรพัยากร 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิในโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลัง ด้านการ
จดัการอุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติ 
การลดของเสยีใหเ้กอืบเป็นศนูย ์การใชป้ระโยชน์กาก/น้ํา
เสยีอุตสาหกรรม หลกัอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
รวมถึงกฎหมายโรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 
สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยธีนบุร ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตรแ์ละกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวทิยากร
ในการฝึกอบรม  
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การฝึกอบรมดังกล่าวได้ร ับความสนใจอย่างมากจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทัง้สิน้ 449 คน 
ความสําเรจ็ของการฝึกอบรมส่งผลให ้GIZ และ สวทช. 

สามารถวางแผนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมให้อยู่ใน
รูปแบบของ E-Learning เพื่อขยายการบริการด้าน
ความรูแ้ก่ผูส้นใจต่อไปในอนาคต 

 

การฝึกอบรมการเสริมสรา้งศกัยภาพของหน่วยงานรว่มดาํเนินโครงการทัง้ในระดบัเจา้หน้าท่ีและ
องคก์ร เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยนืสาํหรบัเจ้าหน้าท่ีภาครฐั 
เป้าหมายหน่ึงของการดําเนินโครงการความร่วมมอืทาง
วชิาการไทย-เยอรมนั คอื การเสรมิสร้างศกัยภาพของ
หน่วยงานทีร่ว่มดาํเนินโครงการทัง้ในระดบัเจา้หน้าทีแ่ละ
องคก์รเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ GIZ จงึ
ไดพ้ฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม “Result-Based Project 
Design and Management for Capacity Development” 
ที่มเีน้ือหาและการดําเนินการฝึกอบรมเป็นภาษาไทย 
สําหรับหน่วยงานภาครัฐไทย  เพื่อพัฒนา /ทบทวน
กระบวนการพฒันา การบรหิาร การตดิตามและการ
ประเมินโครงการเพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างยัง่ยืน 
สอดคล้องกบัสถานการณ์หรอืความต้องการในปจัจุบนั 
โปร่งใส สามารถวดัผลได้ และสมัฤทธิผ์ลอย่างยัง่ยืน 
หลกัสูตรดงักล่าวได้นํามาใชฝึ้กอบรมแก่เจา้หน้าทีก่รม
ส่ง เสริม อุตสาหกรรม  (กสอ . )  ระหว่างวันที่ 9-12 
พฤศจกิายน 2553 ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนแผนงานการ
พฒันาและสรา้งเครอืข่ายทีป่รกึษาไทยใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยใช้งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนา
คณุภาพบรกิารดา้นเทคนิคและวศิวการ 
 
นอกจากผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจใน
กระบวนการและเครื่องมอืสาํหรบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื

แลว้  ผลสาํเรจ็ของการฝึกอบรมยงักระตุ้นใหเ้กดิชุมชน
แห่งการเรยีนรูเ้พื่อรวบรวม แลกเปลี่ยนและพฒันาองค์
ความรูด้า้นการพฒันาโครงการอย่างยัง่ยนื  
 
หลงัจากน้ี จะมกีารปรบัและพฒันาหลกัสูตรฯ ใหเ้หมาะ 
สมและสอดคล้องกับวฒันธรรมองค์กรของไทยต่อไป 
โดยในปี 2554 คาดว่าจะสามารถนําหลกัสตูรดงักล่าวมา
ใช้ทบทวนแผนการดําเนินงานของสํานักพฒันาหน่วย
บรกิารอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนากลยุทธ์และแผนงานการส่ง เสริมการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมไทย
สําหรับกระทรวงอุ ตสาหกรรมและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดต้่อไป 
 

 

ความคืบหน้าของโครงการน้ํามนัปาลม์ 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา 
โครงการการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อ
พลงังานชวีภาพอย่างยัง่ยนื ไดจ้ดัการประชุมเชงิปฏบิตั ิ
การการศกึษาพืน้ที่ที่มคีุณค่าสูงต่อการอนุรกัษ์ขึน้ โดย
ตวัแทนจากองค์กรพฒันาเอกชน หน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชน  เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  (สสท . )
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สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) และโปรฟอเรสท์
มาร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรื่องทศิทางของพืน้ที่
ทีม่คีุณคา่สงูต่อการอนุรกัษ์ในประเทศไทยเพือ่เสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจเรื่องพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าสงูต่อการอนุรกัษ ์รวมทัง้
ความสําคัญของพื้นที่ดงักล่าวต่อการเพาะปลูกปาล์ม
น้ํามนั 
 
สว่นการพฒันามาตรฐานการผลติปาลม์น้ํามนัอย่างยัง่ยนื
ในประเทศไทยนัน้ โครงการไดด้ําเนินงานถงึขัน้ตอนการ
ตคีวามใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อยแลว้ หลงัจากทีโ่ครงการ
ได้เสนอร่างสุดท้ายของมาตรฐานการผลติปาล์มน้ํามนั
อย่างยัง่ยนืสําหรบัสวนของโรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มและ
สวนขนาดใหญ่ไปยงัคณะกรรมการบรหิารของ RSPO 
ดังนัน้เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะ 
ทํางานเกษตรกรรายย่อยประกอบด้วยนักวชิาการและ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ องค์กร
พฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและผู้แทนเกษตรกรราย
ย่อย จงึไดม้โีอกาสประชุมและทาํงานร่วมกนั ทัง้น้ีผูแ้ทน
เกษตรกรรายย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการผลติปาล์มน้ํามนั
อย่างยัง่ยืนสําหรับเกษตรกรรายย่อยจะนําไปสู่การ
จดัการสวนปาลม์น้ํามนัอยา่งยัง่ยนืได ้
 
นอกจากนี้  เมื่อว ันที่ 12 ตุลาคม  2553 ที่ผ่านมา 
โครงการยงัไดจ้ดัประชมุคณะทาํงานวชิาการปาลม์น้ํามนั 
เพื่อสรุปความเป็นมาของโครงการ บทบาทและความ
รบัผดิชอบของคณะทาํงานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร
สหวิทยาการที่สอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์ของ 
RSPO สาํหรบัเกษตรกรรายย่อย โดยมผีูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมจาก GIZ สศก. เจ้าหน้าที่ระดบัสูงจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยจากสถานีวิจัยของกรม
วิชาการเกษตรกระบี่และสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาจาก

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรแ์ละผูแ้ทนจากโรงงานสกดั
น้ํามันต้นแบบเข้าร่วมประชุม  สําหรับเนื้ อหาของ
หลกัสูตรนัน้ครอบคลุมวธิีการจดัการที่ดีและเหมาะสม 
เช่น การกาํจดัศตัรพูชืแบบผสมผสาน การใชเ้คมเีกษตร
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงาน ที่ดิน และ
สิง่แวดลอ้ม เน้ือหาเหล่าน้ีจะถูกจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อให้
นักวิชาการด้านต่างๆ เตรยีมเนื้อหาในการจดัทําคู่มือ
และฝึกอบรมใหเ้กษตรกรรายยอ่ยต่อไป  
 
นอกจากน้ีทีป่ระชมุยงัไดห้ารอืกนัเรื่องมาตรฐานเกษตรดี
ทีเ่หมาะสม (ThaiG.A.P.) สาํหรบัปาล์มน้ํามนัและการ

ผสานแนวคดิและการอบรม ThaiG.A.P. สําหรบัปาล์ม
น้ํามนัเขา้กบักรอบและมาตรฐาน RSPO ไดอ้ย่างไร โดย
ประเดน็ดงักล่าว คณะทํางานและผูเ้ชีย่วชาญจะรวบรวม
ไปจดัทําเป็นคู่มอืสําหรบัการอบรมทีเ่กษตรกรรายย่อย
สามารถนําไปใช้ได้จริง ในส่วนของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการภาคสนามที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 27-29 ตุลาคม 
2553 ที่ผ่านมา ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี การ
ประชุมมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะด้านการสื่อสาร
และการนําเสนอของพี่เลี้ยงเกษตรกร และนําเสนอผล
การศึกษาเศรษฐสังคมเบื้องต้น โดยมีที่ปรึกษาและ
เกษตรกรจากภาคใตเ้ขา้รว่มโครงการ 
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ระบบการออกใบอนุญาตโรงงานเชิงบรูณาการ: กรณีศึกษาจากประเทศเยอรมนี 

เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2553 ทีผ่่านมา GIZ ร่วมกบักรม
โรงงานอุตสาหกรรมจดัสมัมนาเรื่อง “ระบบการออกใบ 
อนุญาตโรงงานเชงิบูรณาการ (กรณีศึกษาจากประเทศ
เยอรมนี)” โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นแนวคดิและ
ประสบการณ์เกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมมลพษิเชงิ
บูรณาการ เพื่อหลกีเลี่ยงหรอืลดการปลดปล่อยมลพษิ
จากการดาํเนินธรุกจิอุตสาหกรรมเทา่ทีจ่ะสามารถเป็นไป
ได ้โดยพจิารณาสาเหตุการเกดิมลพษิและกจิกรรมต่างๆ 
ที่จะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและนําเสนอแนวทาง
ปฏบิตัสิาํหรบัการออกใบอนุญาตและตรวจสอบโรงงานที่
ลดขัน้ตอนความยุ่งยาก และซับซ้อน ที่เรียกว่า “One 
Face to Customer” แก่เจา้หน้าทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมี
นายวฑิูรย์ สมิะโชคดี ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ประธาน  
 
การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบโรงงานเป็นแนว 
ทางหน่ึงซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ
ประเทศเยอรมนีใชใ้นการป้องกนัและควบคุมผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม  โดยกําหนดเป็นข้อกําหนด  เรียกว่า 
Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC 
ซึง่มเีน้ือหาหลกัประกอบดว้ย  
 

(1) แนวคิดและรูปแบบการดําเนินการแบบ
บรูณาการ  
การอนุญาตต้องคํานึกถึงประสทิธภิาพด้านสิง่แวดล้อม
องค์รวม ครอบคลุมการปลดปล่อยมลพษิสู่อากาศ น้ํา 
และพื้นดิน  การเกิดของเสีย  การใช้ว ัต ถุดิบหรือ
ทรพัยากร ประสทิธภิาพด้านพลงังาน การเกดิมลภาวะ
ทางเสีย การป้องกันอุบัติเหตุ และการฟ้ืนฟูสภาพ 
แวดลอ้มโดยรอบ 

 
 (2) คูม่อื “Best Available Techniques – BAT” 

ค่ามาตรฐานสาํหรบัพจิารณาการออกใบอนุญาต ตอ้งอยู่
บนพืน้ฐานของ Best Available Techniques – (BAT) 
กล่าวคอื เทคนิคและเทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ดทีส่ามารถหาได้
เชิงการค้า  และเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ที่มีห น้าที่ออก
ใบอนุญาตและโรงงานที่ต้องการขอรบัใบอนุญาตให้มี
ความรู้ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ สหภาพยุโรปจึงได้จดัตัง้
หน่วยงานสําหรบัอํานวยความสะดวกด้านข้อมูลและ
เทคนิคให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยหน่วยงานดังกล่าว
ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศสมาชกิของสหภาพ
ยุ โ รป  อีกทั ้ง ได้จัดทํ าคู่ มืออ้ า งอิ งที่ เ รียกว่ า  BAT 
Reference Document เป็นภาษาต่างๆ เพื่อเผยแพร่
องคค์วามรูแ้ก่ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 (3) ความยดืหยุ่น  
ขอ้กาํหนด IPPC ประกอบดว้ย แนวทางปฏบิตัทิีย่ดืหยุ่น 
โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ออกใบอนุญาต
กําหนดสภาวะการพิจารณาอนุญาตได้ โดยจะต้อง
พจิารณาถึงประเดน็หลกัคอื เทคโนโลยหีรอืเทคนิคการ
ปฏบิตัิ สถานที่ตัง้ และสภาพแวดล้อม ซึ่งค่ามาตรฐาน
สาํหรบัการพจิารณาออกใบอนุญาตอาจมคี่าแตกต่างกนั
ตามประเภท ขนาด เทคโนโลยทีีใ่ช ้และสถานทีต่ ัง้ ทัง้นี้
จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่มาตรฐานกลางทีก่าํหนดไว ้
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(4) การมสีว่นรว่มของประชาชน  
ทุกขัน้ตอนของกระบวนการออกใบอนุญาตจะต้อง
ตรวจสอบได ้โดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสีย นักวิชาการ และองค์กรอิสระ สามารถเข้าร่วม
สังเกตการณ์ และรับทราบข้อมูลการพิจารณาออก
ใบอนุญาต  หากเกดิกรณีรอ้งเรยีน แมเ้พยีง 1 คาํรอ้ง ก็
สามารถระงบักระบวนการพจิารณาออกใบอนุญาตได ้
โดยผูป้ระกอบกจิการอุตสาหกรรมจําเป็นทีจ่ะต้องชีแ้จง
ต่อสาธารณชนเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วดว้ย 
 
กล่าวโดยสรุปการสมัมนาครัง้น้ี สามารถตอบโจทยใ์หผู้้
ดําเนินโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได ้
คําแนะ นําและข้อ เสนอแนะสําหรับการปรับปรุ ง

ประสิทธิภาพด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
การจดัการขยะอินทรียด้์วยเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพในภาคการท่องเท่ียว 

เมื่อวนัที่ 22-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โครงการการ
ท่องเทีย่วเพื่อการปกป้องสภาพภูมอิากาศ ได้เชญิ ดร.
สายจติร จะวะนะ ผูเ้ชีย่วชาญการจดัการขยะอนิทรยีด์ว้ย
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและทีมงานจากมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ ไปศกึษาความเป็นไปได้ พรอ้มใหค้ําแนะนําใน
การสรา้งบ่อก๊าซชวีภาพแก่เกาะหมากรสีอร์ท เทศบาล
ตาํบลเกาะชา้ง ตลอดจนประชาชนทีส่นใจการจดัการขยะ
อนิทรยีด์ว้ยเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพ การผลติ

ก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรยี ์นอกจากจะเป็นแนวทางลด
ปรมิาณขยะอนิทรยีจ์ากครวัเรอืน รา้นอาหารโรงแรม รี
สอร์ทแล้ว  ยังช่วยลดปริมาณน้ําเสียจากการผลิต
ยางพารา ส่วนก๊าซที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรยี์
และการบําบดัน้ําเสยีจากการผลติยางพารา ก็สามารถ
นํามาใช้เป็นพลงังานทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งช่วย
กําจดักลิน่เหม็นของขยะได้  ถือได้ว่าเป็นวธิีการรกัษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีอีกทางหน่ึงและทําให้ผู้ประกอบการ
สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้มได้ปีละ
หลายหมื่นบาท อกีทัง้กากขยะอนิทรยีท์ีเ่หลอืยงัอุดมไป
ดว้ยธาตุอาหาร ซึ่งสามารถนํามาใชท้ดแทนเป็นปุ๋ ยเคมี
ได้อีกด้วย  บ่อก๊าซตัวอย่างน้ี คาดว่าจะดําเนินการ
ก่อสรา้งภายในสิน้ปี 2553 อนัจะเป็นแหล่งเรยีนรู ้ที่
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปญัหาขยะใน
แหลง่ทอ่งเทีย่วต่อไป 
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ผูบ้ริหารระดบัสงูของ อพท. เดินทางไปศึกษาดงูาน ณ ประเทศเยอรมนี  
เมื่อวนัที ่15-23 พฤศจกิายน 2553 ที่ผ่านมา โครงการ
การท่องเที่ยวเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ นําทีม
โดยพลเอกสุนทร 
ขําคมกุล ประธาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ ผู ้
บรหิารระดบัสงูของ
องค์การบรหิารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื (อพท.) ไปศกึษาดูงานดา้นพลงังานทดแทน
และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนตํ่ า ณ 
ประเทศเยอรมนี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อนําเอาความรู้
และบทเรยีนจากการศกึษาดูงานในดา้นพลงังานจากลม 
ก๊าซชวีภาพและแสงอาทติย์ ซึ่งเป็นพลงังานทางเลอืกที่

สะอาดมาประยุกต์และวางแผนในการพฒันาองค์กรให้
เป็นหน่วยงานการทอ่งเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า  นอกจากน้ี

คณะผู้บริหาร 
อ พ ท  .ยั ง ไ ด้
เ ดิ น ท า ง ไ ป
เยี่ยมชมฝ่าย
การพฒันาการ
ท่องเที่ยว  ณ 
GIZ เมอืงเอช
บอร์น พร้อม

ฟงับรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายฯ โดยมร.        
บวัรค์ารด์ เรา้ชเ์ชลบคั อกีทัง้ยงัไดแ้ลกเปลีย่นและหารอื
ถึงความเป็นไปได้ในการจดัทําและขยายโครงการเพื่อ
พฒันาการทอ่งเทีย่วรว่มกบั GIZ ต่อไปในอนาคต  

 

GIZ จดัสมัมนาเรือ่ง “ผงัเมืองและภยัพิบติัธรรมชาติ ผลกระทบจากการสภาพภมิูอากาศ
เปล่ียนแปลง” 
GIZ ร่วมกับองค์การบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (อพท.) ภายใต้โครงการการ
ท่องเที่ยวเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ สํานักงาน
จงัหวดัตราดและสมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดัตราด จดั
สมัมนาเรื่อง “ผงัเมอืงและภยัพบิตัธิรรมชาต ิผลกระทบ
จากการสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 25 
พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา ณ สาํนักงานจงัหวดัตราด 
และโรงแรมเกาะชา้งออรค์ดิ โดยมดีร.ธงชยั โรจนกนันท ์
สถาปนิกชํานาญการพเิศษ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
เป็นผู้บรรยาย การสมัมนามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล 
และสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศใหแ้ก่ส่วนราชการและประชาชนในพืน้ทีเ่กาะ
ชา้ง เพื่อหามาตรการในการรองรบัผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะ

เกดิขึน้อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 
เช่น น้ําท่วม การเกิดคลื่นยกัษ์ การกดัเซาะของพื้นที่
ชายฝ ัง่ทะเล  การเคลื่อนตัวและทรุดตัวของผิวดิน 
ตลอดจนการเสนอแนวทางการป้องกนัและการปรบัตวั
เพือ่ตัง้รบัภยัพบิตัต่ิางๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  
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การพฒันาเครื่องมือคาํนวณปริมาณการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์าํหรบัโรงแรม รีสอรท์ 

วนัที ่28-30พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา ภายใตโ้ครงการ
การท่องเที่ยวเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ GIZ 

ร่วมกับองค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (อพท.) มูลนิธิใบไม้เขียวและ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจงัหวดัตราด เก็บข้อมูลการใช้
พลงังานของโรงแรม รสีอร์ทในพื้นที่เกาะช้างและเกาะ
หมาก โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะนําไปใชพ้ฒันาเป็นเครื่องมอื
คาํนวนปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดฯ์ เพือ่
ส่งเสรมิใหเ้กดิโรงแรมคารบ์อนตํ่าอย่างเป็นรูปธรรม อกี
ทัง้เพือ่หาแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการชดเชยการ
ปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์อนัเกดิจากกจิกรรม
การท่องเที่ยว เพื่อพฒันาแหล่งท่องเทีย่วแบบคาร์บอน
ตํ่าอยา่งยัง่ยนื 

 
การปฏิบติังานของผูเ้ช่ียวชาญเยอรมนัในโครงการ “การปกป้องสภาพภมิูอากาศและการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือพฒันานิคมอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยืน” 
ระหว่ า งวันที่  1 -5  พฤศจิก ายน  2553  ที่ผ่ านมา 
ผู้เชี่ยวชาญเยอรมันคือ มร. เคล้าส์ เรห์ดา ประธาน
อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิง่แวดล้อม แห่งรฐัแซก
โซนี อันฮาวท์และดร . เจอร์เก้น ฮานส์ ดิชเชอร์ ผู ้
อํานวยการฝ่ายคุ้มครองสภาพอากาศ ความปลอดภัย
ทางสารเคมี และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เมืองฮาเล่ รัฐแซกโซเนีย อันฮาวท์ มาเยือนไทยใน
ภารกจิดา้น “การปกป้องสภาพภูมอิากาศและการจดัการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพฒันานิคมอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยืน” 
สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาและดําเนินการตาม
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของไทยซึ่ง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม (สผ.) และ GIZ ร่วมกนัดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการปกป้อง
สภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อุตสาหกรรม กรณีศกึษาพืน้ทีม่าบตาพดุ 
 
ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้ขา้เยีย่มชมพืน้ทีม่าบตาพดุในวนัองัคารที ่
2 พฤศจกิายน 2553 และจดัการสมัมนาเชิงปฏบิตัิการ
เรื่ อ ง  “การพัฒนาเมือ งควบคู่ กับการ เติบ โตของ

อุตสาหกรรมอย่างราบรื่น – กรณีตวัอย่างจากสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี” ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อ
นําเสนอประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อุตสาหกรรมเคมใีนเยอรมนี ระบบการออกใบอนุญาต
โรงงานในเขตอุตสาหกรรม การติดตามและควบคุม
โรงงาน และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นทีม่าบตาพุด การสมัมนาซึ่งร่วมจดัโดย
กรมควบคุมมลพษิ ภายใต้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม จงัหวดัระยองและ GIZ ครัง้นี้มผีูเ้ขา้รว่ม
งานราว 200 คน  
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ต่อมา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 กรม
ควบคุมมลพษิร่วมกบั GIZ จดังานสมัมนาวชิาการ
สําหรบันักวชิาการเรื่อง “ผลประโยชน์ร่วมระหว่างการ
ปกป้องสภาพภูมอิากาศและการจดัการมลพษิ – เมอืง

และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกื้อกูลกันได้อย่างไรใน
เยอรมนี” ที่กรมควบคุมมลพษิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาราว 30 คน 

 
การอบรมกฎหมายและอนุสญัญาระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบั GIZ ไดร้ว่มกบัองคก์รวจิยัและ
ฝึกอบรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNITAR) จดัฝึกอบรมโดย
วทิยากรจาก UNITAR ในเรื่องกฎหมายและอนุสญัญา
ระหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นหลกัสตูรต่อเน่ือง
จากหลกัสูตรทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตที่เสรจ็สิน้ไปเมื่อ
เดอืน กรกฎาคม 2553 ทีผ่า่นมา ซึง่การอบรมหลกัสตูรนี้
เป็นกจิกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพฒันาและดําเนินงาน
ตามนโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของ
ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาบุคลากรและองคก์รให้

มีความพร้อมที่จะพิจารณากําหนดนโยบายและนํา
นโยบายไปสู่การปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ 
 
สาํหรบัการฝึกอบรมครัง้นี้ แบ่งเป็นสองหลกัสตูรย่อยคอื 
ระหว่างวนัที ่21–23 กนัยายน 2553 โดยจาํกดัขอบเขต
เน้ือหาวิชาการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิง่แวดลอ้มหลกัๆ 3 ฉบบั คอื ความหลากหลายทาง   
ชวีภาพ การคา้พชืและสตัวท์ีใ่กลสู้ญพนัธุ์และมรดกโลก 
ซึ่งเน้นเนื้อหาของอนุสญัญาที่เชื่อมโยงการการจดัการ 
การคุม้ครองและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสตัวป์า่
และพนัธุ์พชื เขา้กบัประเด็นการนําไปใช้ประโยชน์ทาง
การค้า การท่องเที่ยว และเข้าถึงของทรัพยากรของ
ชุมชนและประเทศเจ้าของประเทศ และวันที่ 12–13 
ตุลาคม 2553 เป็นการอบรมกฎหมายและอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
โดยมผีูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้จากภายในสผ. และภาคส่วน
อื่นๆ ภายในสงักัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มเขา้รว่ม รวมประมาณ 25 คน 

 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านผงัเมืองเพ่ือรบัมือการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
สบืเน่ืองจากเวทสีมัมนาวชิาการดา้นการพฒันาเมอืง ที่
โครงการพัฒนาและดํา เ นินการตามนโยบายการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของไทย ดว้ยความร่วมมอื
ระหว่างGIZ และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จดัขึ้นเมื่อ
เดอืนสงิหาคม 2553 ทีผ่่านมา พบว่า องคก์รต่างๆ ทัง้
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีความสนใจและให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาเมอืงคารบ์อนตํ่าเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากทุกฝา่ยตระหนักดวีา่ ประชาชนมากกว่ารอ้ยละ 60 อาศยัและใชช้วีติอยู่ในเมอืง เมอืงจงึเป็นทัง้แหล่ง
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ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และจะได้รบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยตรงดว้ย  
 
GIZ จงึไดเ้ชญิ มร.ดทีรชิ ฟลคิเคอ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ
พัฒนาแผนผัง เมือ งและที่ โ ล่ ง  กรุ ง เบอร์ลินและ           
มร.ซคีฟรดิ ไฮเซอ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันานโยบาย
การปกป้องสภาพภูมอิากาศ รฐับาเยริ์นมาบรรยายและ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ในเรื่อง การผงัเมอืง: มาตรการ
เพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  โดยจดัเวที
สมัมนาขึน้ 2 ครัง้ คอื 

 ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่สมาคม
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาชกิของ
สมาคมฯ ทีเ่ขา้ร่วมมปีระมาณ 200 ท่าน ซึ่ง
เป็นผูบ้รหิารของเทศบาลต่างๆ ทัว่ประเทศให้
ความสนใจ  ซักถามและร่วมแลกเปลี่ยน
แนวทางที่เทศบาลของตนดําเนินการอยู่ เช่น 
เทศบาลเมอืงเชยีงราย เทศบาลนครเมอืงเก่า
ภูเกต็ ตรงั และชลบุร ีและ 

 ในวนัที ่4 พฤศจกิายน 2553 ทีก่รมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง โดยมผีู้เขา้ร่วมสมัมนาประมาณ 
150 ท่าน ซึ่งเป็นขา้ราชการและลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักผัง เมือง  ทัง้ ใน
ส่วนกลางและจากสํานักงานโยธาธกิารและผงั
เมอืงจงัหวดัต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ  
 

โดยทัง้ 2 เวทสีมัมนานี้ ผูเ้ชีย่วชาญเยอรมนัใหค้วาม 
สําคัญกับทัศนคติและแนวคิดของผู้บริหารและนักผัง
เมอืงว่า ผงัเมอืงเป็นมาตรการหลกัของการพฒันาเมอืง

เพื่อการรบัมอืต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ผงั
เมอืงเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการบูรณาการดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อมเขา้ด้วยกนั การผงัเมอืงที่ดีต้อง
คํานึงถงึภูมทิศัน์ การกําหนดสดัส่วนและตําแหน่งทีโ่ล่ง
และพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง ผงัเมอืงทีด่จีะเกื้อใหเ้กดิการลด
ใช้พลงังานและเพิม่สดัส่วนการคมนาคมขนส่งทางราง
และขนส่งมวลชน ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย อาท ิ
ดร. จําเนียร วรรตันชยัพนัธ์ (สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย) 
และดร.ธงชยั โรจนกนนัท ์ (กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง) 
ไดเ้สนอขอ้มลูและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการเปลีย่น
ความคิดเรื่องป้องกันน้ําท่วมเมืองกรณีแม่น้ํา Isar รัฐ  
บาเยริน์ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้สมัมนาดว้ย  
 
นอกจากน้ี ในวนัที ่5 พฤศจกิายน 2553 ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 
2 ไดเ้ขา้ประชุม แลกเปลีย่นขอ้มูลกบัคณะทํางานเพื่อ
ปรบัปรุงผงัเมอืงรวมของกรุงเทพมหานคร ครัง้ที ่3 ณ 
สํานักผงัเมอืง กทม. โดยม ีม.ร.ว. เปรมศริ ิเกษมสนัต ์
(รองผู้อํานวยการสํานักผงัเมือง กทม.) เป็นประธานที่
ประชมุ และผศ.ดร.นพนนัท ์ตาปนานนท ์(หวัหน้าคณะที่
ปรกึษาจากบริษัทกรุงเทพธนาคม และอาจารย์ประจํา
คณะสถาปตัยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วม
นําเสนอความคืบหน้าของการจดัทําผงัเมืองรวม และ
แสด งข้อมู ลพื้ นที่ ที่ จ ะ ไ ด้ ร ับ ผลกร ะทบจากกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน กทม. ได้แก่ ชายฝ ัง่
ทะเล ที่ร ับน้ําและรบัมือน้ําท่วม พื้นที่ที่อาจเกิดภาวะ
เกาะความรอ้นในเมอืง และขอ้เสนอแนะของประชาชนที่
มีต่อโครงการต่างๆ ในปจัจุบันของกทม. เช่น การ
เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เ ปิดโล่ง โดยใช้แนว
เชื่อมต่อของระบบขนส่งและจราจรเขา้กบั Airport Rail 
Link ระหว่างการประชุม มร.ฟลคิเคอ ให้ขอ้คดิว่า 
เน่ืองจากผงัเมอืงเป็นมาตรการระยะยาว กทม. จงึควร
เร่งพจิารณาและกําหนดมาตรการและแผนงานใดๆ ที่
จาํเป็นต้องเริม่ดําเนินการในการปรบัแผนรวมฯ ครัง้ที ่3 
น้ีเลย เช่น การออกแบบโครงสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง 
ที่ต้องกําหนดให้มีความเชื่อมโยงกนัของพื้นที่เปิดโล่ง
และพืน้ทีส่เีขยีวต่างๆ ไม่ว่า สทิธคิวามเป็นเจา้ของของ
พื้นที่นั ้นๆ  จะเป็นส่วนราชการ  พื้นที่ทหาร  พื้นที่
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สาธารณะใดๆ หรือแม้ว่าจะเป็นของเอกชนใดๆ ให้มี
ความเชื่อมต่อกนั และ กทม. ควรเร่งพฒันาและจดัใหม้ี
เครื่องมอืและขอ้มูลสนับสนุนในการวางแผน อาท ิการ

วางแผนเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมอืง และการวางผงัการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ เป็นตน้ อกีดว้ย 

 
การถ่ายทอดองคค์วามรูด้้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศกบัวิชาชีพสถาปนิก 
เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2553 ทีผ่่านมา GIZ ไดเ้ขา้เวที
สมัมนาวชิาการเรื่อง "ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศกบัการปฏบิตัิวชิาชพีสถาปตัยกรรม" โดยม ี
ดร.ธงชยั โรจนกนันท์ รองหวัหน้าคณะผู้ประสานงาน
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change 
Coordinator, CCC) ของกระทรวงมหาดไทย นาย
ธรรมวฒัน์ อนิทจกัร (อาจารยป์ระจาํคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น) ผูช่้วยศาสตราจารยน์ิคม 
บุญญานุสทิธิ ์(สถาบันพฒันาเมืองนครราชสีมา) เป็น
ผู้บรรยาย งานสัมมนานี้จ ัดขึ้นที่คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยความร่วมมอืระหว่าง
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และชมรม
บ้านเฮาจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนของสํานักงาน
สิง่แวดลอ้มภาคที ่10 สาํนกังานโยธาธกิารจงัหวดัในภาค
อสีาน ตลอดจนบุคลากรผงัเมอืงและผูม้วีชิาชพีสถาปนิก
เขา้รว่มกวา่ 80 คน  
 
งานสมัมนานี้นบัเป็นการเวทวีชิาการทีผู่ป้ระกอบวชิาชพี
สถาปนิกและผังเมืองให้ความสนใจยิ่ง เน่ืองจากผู้
ประกอบวชิาชพีสถาปนิก ไม่ว่าจะเป็นนักผงัเมอืง นัก
ออกแบบอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง หรอืสถาปนิกในสงักดั
ภาครฐัซึง่ทาํหน้าทีอ่นุมตัแิบบใหม้กีารต่อเตมิ ปลกูสรา้ง
อาคารใดๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุ และได้ร ับ
ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นทัง้สิน้ ในขณะเดยีวกนัหาก
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้นําองค์ความรู้ด้านการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเขา้มาร่วมพจิารณาในการ
กําหนดผังเมืองและออกแบบอาคาร ก็จะมีส่วนช่วย
บรรเทาหรอืลดความรุนแรงของปญัหาที่อาจจะเกิดขึน้
จากภาวะโลกร้อน เช่น สภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาว
มากขึน้ ภาวะน้ําแลง้และน้ําท่วมทีรุ่นแรงมากขึน้ เป็นตน้ 
ง า นสัมมนานี้ นั บ ว่ า  ไ ด้ จุ ด ป ร ะก า ยคิด ใ ห้ แ ก่ ผู ้
ประกอบการวชิาชพีสถาปนิกในภาคอสีานไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
การบรรยายของ ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ ได้นําเสนอ
ตวัอย่าง ผลงานและมาตรการด้านผงัเมืองในประเทศ
เยอรมนัหลายครัง้ เช่น การฟ้ีนฟูระบบนิเวศของแม่น้ําอิ
ซาร์ในรฐับาเยริ์น และผงัเมอืงเพื่อป้องกนัการเกดิเกาะ
ความร้อนในเมอืงเบอร์ลิน ซึ่งท่านได้เดินทางไปดูงาน
พร้อมกับโครงการพฒันาและดําเนินการตามนโยบาย
เพือ่ปกป้องสภาพภูมอิากาศ เมื่อเดอืนมถุินายน 2553 ที่
ผา่นมานัน่เอง 
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GIZ จดัศึกษาดงูานการจดัการและฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อมในเขตอตุสาหกรรม ณ ประเทศเยอรมนี  

ระหว่างวนัที ่13 – 21 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา GIZ  
ภายใต้กรอบความร่วมมือการดําเนินการเพื่อปกป้อง
สภาพภูมิอากาศ จัดศึกษาดูงาน ณ รัฐแซกโซนี อัน
ฮาวท์ ประเทศเยอรมนี ให้แก่ผู้บริหารและผู้แทนจาก
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นําโดย 
นายชาตรี ช่วยประสทิธิ ์รองปลดักระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผูแ้ทนจากกรมควบคุมมลพษิ 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ระยอง  และคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒแิละผูป้ฎิบตัิงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
แก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้มพืน้ทีใ่นจงัหวดัระยอง โดยคณะ
ไดพ้ดูคุยและแลกเปลีย่นกบัผูแ้ทนของส่วนราชการของ
รฐัแซคโซเนีย อนัฮาวท ์และสว่นบรหิารทอ้งถิน่คอื เมอืง
ฮาเล่ ในด้านการจดัการและตดิตามคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
รวมถึงการออกใบอนุญาตโรงงานของรฐัแซกโซนี อัน
ฮาวท ์นอกจากน้ีคณะยงัไดศ้กึษาดงูานของบรษิทัเอกชน
ทีร่บัดําเนินการจดัการขยะ จดัการแหล่งฝงักลบ บําบดั
น้ําเสยีทัง้จากอุตสาหกรรมและชุมชนและไดเ้ยื่ยมชมเขต
อุตสาหกรรมเคม ีโดยศกึษาดูงาน  ณ บรษิทัดาวน์ เคมี
คอลและบรษิทั ไบเออร ์อกีดว้ย 
 
การศึกษาดูงานครัง้น้ี คณะฝ่ายไทยให้ความสนใจกับ
กระบวนการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและอุตสาหกรรม
อย่างมสี่วนร่วม กระบวนการอนุญาตประกอบการ และ
การตดิตามและฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทางอากาศ 
ดินและน้ํา ในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองที่อยู่

ใกล้เคยีง เน่ืองจากชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ 
ในรฐัน้ี เป็นแหล่งประวตัิศาสตร์อุตสาหกรรมหนักของ
เยอรมนัมามากกว่า 100 ปี เช่น ปิโตรเลยีม เคมแีละ
เหมอืงถ่านหนิ แต่เมื่อสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 รฐัแซก
โซเนีย อนัฮาวท์น้ี ถูกจดัสรรให้เป็นรฐัหน่ึงภายใต้การ
ปกครองของเยอรมนัตะวนัออก ดงันัน้อุตสาหกรรมต่างๆ 
ก็ยังคงดําเนินกิจการต่อไปโดยไม่มีมาตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่มีการลงทุนให้ปรับ เปลี่ยน
เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต เป็นผลให้เกิด
มลพิษทางอากาศและทางน้ําที่รุนแรง อีกทัง้การขาด
ระบบการบรหิารและกําจดัสารเคมแีละของเสยีทีถู่กตอ้ง 
ดิน น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินในหลายพื้นที่ จึงเกิดการ
ปนเป้ือนอย่างรุนแรง และเมื่อมกีารรวมประเทศใหเ้ป็น
สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2533 รฐับาล
เยอรมันจึงต้องเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอ้มใหม้คีุณภาพเท่าเทยีมกบัมาตรฐานคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มของสหภาพยุโรปและของประเทศ นโยบายที่
สาํคญัอกีประการหนึ่ง คอื การแก้ไขและป้องกนัการตก
งานของประชาชนในพื้นที่และการคงไว้ซึ่ งแหล่ง
ประวตัศิาสตรข์องอุตสาหกรรมเคมขีองเยอรมนั รฐับาล

กลางและรฐับาลของรัฐแซกโซเนีย อันฮาวท์ จึงต้อง
บูรณาการการพฒันาสิง่แวดลอ้มควบคู่กบัการดงึดูดการ
ลงทุนดา้นอุตสาหกรรมหนัก โดยไดก้าํหนดแผนงานและ
โครงการพัฒนาพื้นที่ อุ ตสาหกรรม  ให้ เ ป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมทีม่เีทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการทีด่ไีด้
มาตรฐานใหเ้ขา้มาใชพ้ืน้ทีอุ่ตสาหกรรมในรฐัน้ี นับจาก
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การรวมประเทศถึงวันนี้ เป็นเวลา 20 ปี แหล่งพื้นที่
อุตสาหกรรมหนักในรัฐน้ีได้ร ับการฟ้ืนฟูและดําเนิน
กิจการภายใต้การกระบวนด้านการผลิตและควบคุม
คุณภาพสิง่แวดลอ้มทีม่มีาตรฐานเดยีวกนักบัพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ในประเทศเยอรมนั  
 
ความร่วมมอืของหน่วยงานของรฐั องคก์รพฒันาเอกชน 
บริษัท เ อ กชนแล ะป ร ะช า ชน  ทํ า ใ ห้ก า รพัฒน า
อุตสาหกรรมเติบโตควบคู่ไปกับการพฒันาเมืองและ
สงัคมในแหล่งทีอ่ยู่อาศยัไดอ้ย่างสนัตสิุข การสรา้งความ
เชื่อมัน่ในขอ้มลูและการบรหิารจดัการ ทีทุ่กฝา่ยสามารถ
ไดร้บัขอ้มลู ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และมสี่วนรว่ม ทีก่ระทาํ
ไดอ้ยา่งโปรง่ใสและเชื่อถอืได ้ไม่ว่าระหว่างประชาชนกบั
รฐั รฐักบัเอกชน และประชาชนกบัเอกชน เป็นปจัจยัหลกั
ของการอยู่ร่วมกนัระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

หนักและชุมชนได้อย่างสนัติสุข มพีื้นฐานมาจากการที่
ภาครฐั กําหนดแผนงานและผงัเมอืงการใช้ที่ประโยชน์
ที่ดนิที่ชดัเจนและที่คํานึงถึงการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
ประชาชนของรัฐแซกโซเนีย อันฮาวท์ อย่างแท้จริง 
ภาครัฐมีกระบวนการพิจารณาอนุญาตการลงทุนที่
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรฐันี้ ยงัคงตอ้งรบัภาระ
และตอ้งดาํเนินการไปอย่างต่อเนื่องเป็น 100 ปี คอื การ
ฟ้ืนฟูและชะล้างสารเคมีตกค้างในดินและน้ําใต้ดินที่
เกดิขึน้มาแลว้ในอดตี  
   
ปจัจยัเบือ้งหลงัสาํคญัแห่งความสาํเรจ็ในวนันี้ เป็นความ
จรงิใจในการบงัคบัใชน้โยบายและอํานาจของภาครฐัใน
การปิดกิจการใดๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน การระดมสรรพ
กําลงัดา้นงบประมาณจากรฐับาลกลาง การส่งเสรมิใหม้ี
การลงทุนดว้ยเทคโนโลยแีละวทิยาการทีท่นัสมยั ความ
ทุ่มเทของรฐัอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาบุคลากรด้าน
สิง่แวดลอ้ม และทีส่าํคญัคอื การใหค้วามสําคญัต่อเสยีง
และสทิธขิองประชาชนอยา่งจรงิจงั การศกึษาดงูานครัง้นี้ 
นับ ได้ ว่ า เ ป็นกรณีตัว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ แก่ ก า รพัฒนา
อุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ที่
มาบตาพุด ซึง่ยงัคงต้องการนโยบายของรฐัทีบู่รณาการ
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงั  

 

GIZ รว่มกบั สผ.และกรงุเทพมหานคร จดัศึกษาดงูาน “การวางผงัเมืองเพ่ือปกป้องสภาพภมิูอากาศ” 
ณ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวนัที ่6-14 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่านมา โครงการ
พฒันาและดําเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศของไทย ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง 
GIZ และสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ .) ได้จัดการศึกษาดูงานให้กับ
ผูบ้รหิารและผูแ้ทนของกรุงเทพมหานคร (นําโดย ม.ร.ว. 
เปรมศิริ เกษมสันต์ รองผู้อํานวยการสํานักผังเมือง 
กทม.) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 
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พรอ้มผูแ้ทนจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และสถาบนั
สิง่แวดล้อมไทย เพื่อหารอื แลกเปลี่ยนความเหน็ และ
เยีย่มชมการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในระดบั
รฐัและระดบัท้องถิน่ทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ด้านการผงั
เมอืงเพือ่การปกป้องสภาพภูมอิากาศของเยอรมนั โดย
ไดศ้กึษาดงูาน ณ เมอืงเบอรล์นิ เมอืงหลวงแห่งสหพนัธ
สาธารณรฐัเยอรมนีทีม่ปีระวตัิศาสตร์สําคญัทัง้ด้านการ
ก่อตัง้เมอืงหลวง การแบ่งดนิแดนและการปกครองเป็น
เบอรล์นิตะวนัตกและตะวนัออกเมื่อสงครามโลกครัง้ที ่2 
ยตุลิง  การสรา้งและบรูณะเมอืงหลงัสงครามและหลงัการ
รวมชาตเิป็นสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนีเมื่อ 20 ปีทีผ่่าน
มารวมทัง้ศกึษาผลการใช้มาตรการผงัเมอืงกําหนดทศิ
ทางการพฒันาใหก้รุงเบอร์ลนิเพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนักบัเมอืงอื่นๆ ในเยอรมนัและในทวปียุโรป  

สําหรับแผนและนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของเมอืงเบอร์ลนิ ทีน่อกเหนือจากพนัธกจิที่
ต้องทําตามนโยบายรวมของสหภาพยุโรป ของประเทศ
เยอรมนั และของรฐัเบอรล์นิ (เช่น เป้าหมายระดบัชาตทิี่
จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 40 และเพิม่
การผลติพลงังานทดแทนจากรอ้ยละ 13 เป็นรอ้ยละ 25-
30 ในปี ค.ศ. 2020 เปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูปี ค.ศ. 
1990) เมอืงเบอรล์นิยงัใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายปกป้อง
สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากผลการพยากรณ์ถึงสภาพ
ภูมอิากาศของเมอืงใน 50 ปีขา้งหน้า พบว่าจะอบอุ่นขึน้
ซึ่งจะคลา้ยกบักรุงโรมในวนัน้ี อนัจะส่งผลต่อทรพัยากร

น้ําและพชืพรรณ รวมทัง้เกดิความเสีย่งต่อสุขภาวะและ
วถิชีวีติของผูค้น ดงันัน้ เมอืงเบอรล์นิจงึไดก้ําหนดแผน
ปกป้องสภาพภูมอิากาศโดยระดมความร่วมมอืกนัจาก
ทัง้ภาคราชการและเอกชน ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1989 มี
แผนปฏิบัติการและมาตรการด้านต่างๆ  อาทิ การ
อนุรกัษ์พลงังานและพฒันาพลงังานทดแทน การจดัการ
น้ําและน้ําเสีย การวางแผนและผังเมืองโดยอิงแผนที่
สิ่งแวดล้อม การติดตามภาวะเกาะความร้อนในเมือง 
รวมถงึการกําหนดยุทธศาสตรข์องเมอืงด้านระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งได้จดัทํา Biotope 
Area Factor เพื่อการปรบัตวัต่อภาวะโลกรอ้นและ
ปรบัปรงุภูมทิศัน์ของเมอืง  

นอกจากนี้ คณะยงัได้เขา้พบกบัผู้บรหิารของโปรแกรม
ความร่วมมือเพื่อวางแผนระดับภูมิภาคระหว่างรัฐ
เบอรล์นิและรฐับรนัเดนบรวัก ์เรยีกว่า Joint Spatial and 
Regional Planning Department of Berlin and 
Brandenburg ซึ่งเป็นหน่วยงานกําหนดโปรแกรมภูมิ
สถาปตัยกรรม การวางผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการ
วางผงัทอ้งถิน่ การปรบัปรุงพืน้ทีท่างวฒันธรรม รวมทัง้
ในดา้นการวางระบบคมนาคมและขนส่ง ตวัอย่างผลงาน
ของหน่วยงานนี้ คอื การจดัทาํแผนฟ้ืนฟูการใชป้ระโยชน์
สนามบนิเทมเปวล์ฮอฟ ซึ่งปิดให้บรกิารไปแล้วตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 2008 ใหเ้ป็นพืน้ทีเ่พือ่การลงทุนใหเ้ป็นแหล่งการคา้
และที่อยู่อาศยัใหม่ โดยเมื่อคํานึงถึงมาตรการปกป้อง
สภาพภูมิอ ากาศแล้ว  นักผัง เมือ งกํ าลัง เสนอต่อ
สาธารณชนว่า ผงัการใชป้ระโยชน์สนามบนิและบรเิวณ
โดยรอบจําเป็นต้องคงพืน้ทีส่เีขยีว-โล่งของสนามบนิไว้
มากขึน้ และกําหนดทศิทางของกลุ่มอาคารทีจ่ะสรา้งขึน้
ใหม่ว่าจะต้องไม่ขวางกระแสลมหลกั เพื่อให้ความเย็น
สบายจากพืน้ทีเ่ขยีวโลง่สามารถไหลเวยีนเขา้ไปยงัแหล่ง
การคา้และทีอ่ยู่อาศยัใหม่ได ้อนัเป็นการป้องกนัและลด
โอกาสเกดิเกาะความรอ้นในเมอืง และขณะเดยีวกนั เป็น
การเพิม่พื้นที่พกัผ่อนหย่อนใจให้แก่ชาวเมอืงเบอร์ลิน
ดว้ยนัน่เอง 
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GIZ ส่งเสริมองคค์วามรู ้เร่ือง นโยบายการคลงัเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
ด้านนโยบายการคลงั เป็นเครื่องมอืสําคญัอย่างหน่ึงใน
การจัดการและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม รวมถึงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ  GIZ  
ภายใต้โครงการพัฒนาการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของ
ไทย จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภยัทางปรมาณูแห่ง
สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี (BMU) Green Budget  
Germany  มร.ไค ชเลเกอมลิช และแจคเคอลนี คอต
เทรล รว่มเป็นวทิยากรฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงานและภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันและเป็นแรง
ขับ เคลื่ อนด้านนโยบายการคลัง เพื่ อการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม 
 
โดยเมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่า่นมา GIZ ร่วมกบั
สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั จดัการ
บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การ
ดําเนินงานด้านการพฒันานโยบายการคลงัในประเทศ
เยอรมนี ขึน้ ซึ่งมเีจ้าหน้าที่สงักดักระทรวงการคลงัเขา้
รว่ม และไดร้บัเกยีรตจิาก ดร. นรศิ ชยัสตูร ผูอ้ํานวยการ
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั รว่มเปิดการประชุมครัง้นี้  
 
นอกจากน้ี ระหว่างวนัที ่9-11 พฤศจกิายน 2553 ทีผ่่าน
มา  GIZ ยังได้ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จดัฝึกอบรมเรื่อง 
แนวคดิและวฎัจกัรนโยบายการคลงัเพื่อสิง่แวดลอ้ม โดย
มคีุณนิศากร โฆษิตรตัน์ เลขาธกิาร สผ. ให้เกยีรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมครัง้น้ีมีผู้เข้า
อบรมจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
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
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเขา้รว่ม ซึง่การอบรม
เน้นการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการคดิและ
ผลกระทบและผลพวงต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้และควรระวงัใน
การพจิารณากําหนดมาตรการการคลงัเพื่อสิง่แวดล้อม 
อันจะทํา ให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใชใ้นหน่วยงาน เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดินโยบายและ
มาตรการบริหารจัดการด้านการคลังเพี่อสิ่งแวดล้อม
ต่อไป  
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บรรณาธกิาร : ศริพิร ตรพีรไพรชั  

วรเทพ ทรงปญัญา 
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ชตุมิา จงภกัด ี  วลิาสนิ ี ภูนุชอภยั 
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ปิยะทพิย ์ เอีย๋วพานิช สชุาดา เมธคีณุาภรณ์ 
พมิพพ์ลิาส นนัทพิล  อุมารจัน์ สนัตสิขุเกษม 
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