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สวัสดีปใหมอีกครั้งคะ  
 

ทีมงานโครงการความรวมมือไทย-เยอรมันหวังเปนอยาง
ยิ่งวาทานคงไดพักผอนและเติมพลังในชวงวันหยุดที่ผานมา แมจะ
อยูทามกลางความวุนวายทางการเมืองในประเทศ ในไตรมาสแรก 
โครงการตางๆ ภายใตความรวมมือไทย – เยอรมัน เปนไปอยาง
เรียบรอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือดานการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งไดผานข้ันตอนการวางแผนดําเนินงานแลวและจาก 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังแสดงใหเห็นอีกวา การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการปกปองสิ่งแวดลอมจําเปนตองควบคูกันไป ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบดานสังคมที่จําเปนและจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 
สอดคลองกับประสบการณจากโครงการความรวมมือไทย - เยอรมัน
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ     

 
กิจกรรมเดนที่สุดที่ผานมาในไตรมาสนี้นาจะเปนการ

นําเสนอผลสรุปการศึกษาโครงการ Bangkok 21 ทั้งนี้ไมใชเพียง
เพราะประเด็นแนวทางการพัฒนากรุงเทพ ฯ ใหเปนเมืองที่นาอยู
อันดับโลกโดยเนนการพัฒนาดานขนสงมวลชนเปนหลัก แตที่เดน
มาก คือวิธีการมองการณไกล การหารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ทางเลือกตางๆ ในอีก 40 ปขางหนาวา เราอยากใหกรุงเทพฯ เรา
เปนอยางไร ทั้งในดาน สังคม สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม ฯลฯ ดังนั้น
ทีมงานไทย - เยอรมันหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการตางๆ จะมีสวนใน
การชี้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึงปรารถนาของทุกฝายไดเปน
อยางดี   

 
ขอแสดงความนบัถือ 
กองบรรณาธิการ 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน ประจําประเทศไทย 
 

สารบัญ 

01-02| ประเทศไทย – ประเทศแรกในเอเชียที่ไดรับการอนุมัติ 
การตีความมาตรฐานโดย GLOBALGAP 

 

02-03| เจาหนาที่ระดับสูง BMZ เย่ียมชมโครงการใน จ.เชียงใหม 
 

03-04| การศึกษานโยบายอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
 

04-05|  GTZ และมหาวิทยาลัยแมโจ อบรมการตัดแตงกิ่งลําไยแก
เกษตรกรเปนปที่ 2 

 

05-06|  GTZ และ Siemens รายงานผลการศึกษาโครงการ BKK 21 
 

 GTZ รวมพัฒนาอุตสาหกรรมกุงไทย 
 

07|  ลําไยอินทรียไทยกาวสูตลาดสากล 
 

07-08|     การประชุมเรื่องไบโอดีเซลและการผลิตน้ํามันปาลมอยาง
ย่ังยืน 

 

 เทศบาลนครพิษณุโลกตอนรับ GTZ และ DASTA ใน
โอกาสเยี่ยมชมโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน  
 

09-12|  GTZ นําคณะทํางานฝายไทยเขารวมนิทรรศการดาน 
การทองเที่ยว ณ เมืองมิวนิค 

 

 

12-13|   ประเทศไทยพรอมเปนผูนําดานการปองกันโลกรอน? 
 

14| การประชุมวางแผนโครงการผลิตน้ํามันปาลมเพ่ือพลังงาน
ชีวภาพอยางยั่งยืน 
 

 การพัฒนาเมืองเกาซิบิว: ระบบจอดรถแบบใหม 
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ประเทศไทย - ประเทศแรกในเอเชียที่ไดรับการอนุมัติการตีความมาตรฐานโดย GLOBALGAP 
 

 

การพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP เปนโครงการที่เกิดจาก
แรงบันดาลใจของพันธมิตรภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของไทย โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสภาหอการคาแหงประเทศไทยและ    
ส ม า ค ม ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร พื ช ผั ก ผ ล ไ ม ไ ท ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (PTB) GTZ สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และ
กรมวิชาการเกษตร  

วัตถุประสงคของโครงการคือการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
ของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับเดียวกันกับมาตรฐาน 
GLOBALGAP ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรรายยอยของ
ประเทศสามารถเขาถึงตลาดที่มีมูลคาสูงทั่วโลกได 
รวมทั้งชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและสรางความ
ย่ังยืนใหแกภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในระยะยาว  

 

  

PTB และ GTZ ประสานงานโครงการผานสภาหอการคา
แหงประเทศไทยและสมาคมผูประกอบการพืชผักผลไม
ไทยเ พ่ือใหคํ าปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการ
เทียบเคียงมาตรฐานโดยพิจารณากรอบของ ThaiGAP 
และใหคําแนะนําโครงสรางการกํากับดูแล ประสานงาน
กับ  GLOBALGAP เ พ่ื อจัดทํ าแผนการดํ า เนินงาน 
สนับสนุนคณะทํ างานวิชาการแห งชาติด านการ
ตีความหมายมาตรฐาน GLOBALGAP ใหเหมาะสมกับ
บริบทของไทย การยกราง และการปฏิบัติตาม “รายการ
ปรับปรุงที่ไดรับอนุมัติตามมาตรฐาน” ซึ่งเปนขั้นตอนที่
จะนํ าไปสูการเทียบเคียงมาตรฐาน  ThaiGAP กับ
มาตรฐาน GLOBALGAP  

คณะทํางานวิชาการแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สมัครใจรวมงาน อาทิ 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ สมาคมผูประกอบการพืชผัก
ผลไมไทย และผูสงออก คณะทํางานฯ รวมกันจัดทํา
เอกสารวาดวยการตีความมาตรฐานแหงชาติ (National 
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Interpretation Guideline – NIG) ซึ่งจะเปนแนวทางใน
การดําเนินการ จุดควบคุม และเกณฑความสอดคลอง
ของมาตรฐาน GLOBALGAP ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย  

เอกสารดังกลาวไดรับการอนุมัติจาก GLOBALGAP แลว
ในวันที่ 9 มีนาคมที่ผานมา ประเทศไทยนับเปนประเทศ
แรกในเอเชียที่ไดรับการอนุมัติ เนื้อหาทั้งหมดของ
เอกสารบรรจุอยูในเว็บไซตของ GLOBALGAP ที่: 
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idar
t=147&idcat=48&lang=1&client=1   

หนวยงานรับรองที่ดําเนินการในประเทศไทยทั้งหมด
จะตองบูรณาการการตีความมาตรฐานแหงชาติใน
กระบวนการรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลา 3 เดือน
หลังจากที่มีการตี พิมพ เผยแพรแล ว  การตีความ

มาตรฐานแหงชาติจะชวยสนับสนุนการดําเนินการตาม
มาตรฐาน GLOBALGAP เพราะไดมีการปรับปรุงให
สอดคลองกับบริบท กฎหมายและระเบียบตางๆ ของ
ชาติ และจะชวยใหเกษตรกรไทยมีความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานดังกลาวเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

เจาหนาที่ระดับสูงจากรัฐบาลเยอรมนี  เยี่ยมชมโครงการกระดาษสาและลําไยอินทรีย จ.เชียงใหม 
 

 
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ ที่ผานมา ดร.โยเซฟ         
ฟลเลนบารค ผูอํานวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต จากกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  (BMZ) ได
เดินทางมายังประเทศไทย เพ่ือเย่ียมชมกิจกรรมภายใต
โครงการไทย-เยอรมัน เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจ  ที่  BMZ เปนผู ใหการ
สนับสนุนดานการเงิน ดร. โยเซฟ ฟลเลนบารค ไดเย่ียม
ชมการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การทํา
สวนลําไยอินทรีย เทคนิคการอบแหงลําไยที่ประหยัด
พลังงาน การตัดแตงกิ่งและการจัดการสวนลําไย ซึ่งยู
ภายใต โครงการส ง เส ริมก ลุ ม พันธมิตรวิ สาหกิ จ
อุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ  ที่ GTZ ไดรวมกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เผยแพร
ความรูและชวยปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพ่ือเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน  

ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสานั้น GTZ ได
รวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม จัดทํา
มาตรฐานขบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซึ่ง
คลอบคลุมถึงการใช วัต ถุดิบ  สี  สาร เคมี  และ นํ้า 
นอกจากนี้ GTZ ยังไดรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว . )  ถายทอด
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตกระดาษสา โดยแนะนําให
ใชโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ในการตมเปลือกสาแทน
โซดาไฟ เพราะไมทําใหเกิดน้ําเสีย จึงไมเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม สําหรับกลุมลําไย GTZ ไดสงเสริมในการ
จัดการสวนลําไยอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความรูเรื่อง
การตัดแตงกิ่ง และการจัดการสวน ซึ่งจะทําใหผลผลิตมี
คุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนอกฤดูกาล ทํา
ใหผลผลิตเกรด A และ AA เพ่ิมขึ้น และยังชวยลดตนทุน
ในการเก็บเกี่ยวลําไยอีกดวย นอกจากนี้ GTZ ยังชวย
ปรับปรุงกระบวนการแปรรูปและคุณภาพผลผลิต โดยใช
วิธีการอบแหงแบบใหมและใชเครื่องอบลําไยที่ดัดแปลง
ใหมีประสิทธิภาพในการอบดีขึ้น ทําใหคุณภาพของลําไย
อบแหงดีขึ้น ตนทุนการผลิตในสวนของเชื้อเพลิงลดลง 
และยังไดปริมาณการผลิตตอรุนเพ่ิมสูงขึ้นดวย  
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นอกจ าก เ ยี่ ย มชม โค ร งก า รฯ  แล ว  ดร . โ ย เซฟ              
ฟลเลนบารค ยังไดพบปะและพูดคุยกับ นายชุมพร    
แสงมณี  รองผู ว า ราชการจั งห วัด เชี ยง ใหม  เ พ่ื อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณในการทํางาน
ระหวางหนวยงานราชการของประเทศไทยและเยอรมนี 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการทํางานของทั้ง 2 ฝายในดาน
การแกไขปญหาในเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง 
รวมท้ังการขนสงมวลชนในจังหวัดเชียงใหมดวย  

 

 
 

การศึกษานโยบายอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาตลาดใน
ประเทศไทย 
 

 

การศึกษานโยบายสิ่งแวดลอมของพลาสติกชีวภาพเพื่อ
สงเสริมการลงทุนและการพัฒนาตลาดในประเทศไทย
เปนหนึ่ ง ใน ส่ีกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาและ
เสริมสรางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 
ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 
และ GTZ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตลาด
พลาสติกชีวภาพทั้งในระดับโลกและในประเทศ และ
กรอบกฎหมายและมาตรการเพื่อสงเสริมการใชและการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย รวมทั้งจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหแกผูบริหาร ซึ่งกิจกรรมนี้
สอดคลองกับแผนที่นําทางพลาสติกชีวภาพแหงชาติ 
พลาสติกชีวภาพเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต  

หลักการของแผนที่นําทางพลาสติกชีวภาพและกรอบ
วงเงิน 1,800 ลานบาทเพื่อการดําเนินการไดผานการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2551 และในวันที่ 22 มกราคม 2552 ที่ผาน
มานั้น ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก

หนวยงานภาครัฐหลายแหงที่มีสวนเกี่ยวของในหวงโซ
มูลคาของพลาสติกชีวภาพ ต้ังแตกระบวนการผลิตตนน้ํา
ไปจนถึงปลายน้ํา เพ่ือดําเนินการกิจกรรมตางๆ ที่
กําหนดไว ภายใตกลยุทธ  4 ดาน ไดแก 1) การสราง
ความพรอมดานวัตถุดิบชีวมวล ดวยงบประมาณ 100 
ลานบาท 2) การเรงรัดและสรางเทคโนโลยีพลาสติก
ชีวภาพ ดวยงบประมาณ 1,000 ลานบาท 3) การสราง
อุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม ดวยงบประมาณ 475 
ลานบาท และ 4) การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ดวย
งบประมาณ  225  ล านบาท  การศึ กษานโยบาย
ส่ิงแวดลอมของพลาสติกชีวภาพจะอยูภายใตกลยุทธที่ 4 

เมื่อพิจารณาหวงโซมูลคาของภาคอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพจะพบวานโยบายจัดวาเปนเครื่องมือสําคัญใน
การผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและ
สงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพภายในประเทศ 
ดวยเหตุนี้ GTZ จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การตลาดพลาสติกชีวภาพ การวิจัยนโยบาย การใช
ประโยชนพลาสติกชีวภาพและการจัดการพลาสติก
ชีวภาพเมื่ อผลิตภัณฑหมดอายุ  มารวมกันศึกษา
นโยบายพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย กอนเริ่ม
การศึกษาไดมีการเจรจาระหวางผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันและชาว
ไทยในวันที่ 20 มีนาคม 2552 เพ่ือใหไดขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกรอบนโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อสราง  
อุปสงคของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 
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นอกจากนี้ยังไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2552 
โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ เขารวมสัมมนา เชน หอการคาไทย 
มหาวิทยาลัย สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
อุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมผูบริโภคและสื่อมวลชน การจัดสัมมนาใน
ครั้งนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งกรอบและแนวทางการดําเนินงานสําหรับใชราง
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพ รวมท้ังวัสดุชีวภาพที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ  

ผลจากการระดมสมองของผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อาจสรุปประเด็นเพ่ือนํามาพิจารณาในการราง
นโยบายสิ่งแวดลอมของพลาสติกชีวภาพไดดังนี้ 

• ชนิดของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพและวิธีการสงเสริม 

• ผูบริโภค รวมทั้งกลไกราคาและกลไกตลาด การสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม/การสรางอุปสงค 

• การบังคับใชกฎหมายและระเบียบตางๆ 

• เครื่องมือทางเศรษฐกิจ 

• หนวยงานรัฐที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานการรางนโยบาย 

• การสนับสนุนอุตสาหกรรมตนน้ําโดยภาครัฐ 

• ลดการใชแทนพลาสติกแบบดั้งเดิมและเปล่ียนมาใชพลาสติกชีวภาพ 

คาดวาการศึกษานี้จะใชเวลาประมาณ 5-6 เดือนจึงจะแลวเสร็จ 

 

GTZ รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ เปดอบรมการตัดแตงก่ิงลําไยแกเกษตรกร 
 
ลําไย เปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของภาคเหนือ 
ลําไยไทยมีชื่อเสียงดานคุณภาพจึงเปนที่ตองการของ
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเปนตลาด
สงออกที่ใหญที่สุด จากการที่ลําไยเปนพืชผลเกษตรที่มี
ความสําคัญตอการสงออกของประเทศ ดังนั้นจึงมีการ
สงเสริมใหพัฒนาการปลูกลําไยใหไดคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด ดวยเหตุนี้ 
GTZ จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ ดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของลําไย เปน
การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก
เกษตรกรชาวสวนลําไย เ พ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว GTZ และมหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดใหบริการ
อบรมเรื่องการจัดการสวนลําไย (Farm Management 
Service: FMS) เพ่ือเผยแพรความรูการจัดการสวนลําไย 
 

ที่ถูกตองใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการตัด
แตงกิ่งลําไย ชาวสวนลําไยสวนใหญไมนิยมตัดแตงกิ่ง

ลําไยเพราะรู สึกเสียดายโดยฉพาะในระยะติดดอก  
เพราะเชื่อวาถาดอกมากจะทําใหไดผลผลิตมาก แตใน
ความเปนจริงแลว การตัดแตงกิ่งจะทําใหผลผลิตมีความ
สมบูรณกวาเพราะลําตนไดรับสารอาหารอยางเต็มที่ 
สงผลใหการใชปุยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยลด
ตนทุนการเก็บเกี่ยวไดรอยละ 16 และลดคาใชจายไมค้ํา
ไดรอยละ 5 - 8  โดยรวมแลวการตัดแตงกิ่งสามารถลด
ตนทุนไดถึงรอยละ 20 - 40 ของตนทุนรวมทั้งหมด 
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ผลผลิตที่ไดก็มีสีและขนาดตรงตามความตองการของ
ตลาดสงออก  

รูปแบบและวิธีการตัดแตงกิ่งลําไยที่ไดศึกษาวิจัยและ
พัฒนาโดยคณาจารย มหาวิทยาลัยแมโจ เปนรูปแบบที่
ยอมรับของเกษตรกรผูปลูกลําไยโดยทั่วไป แตใน
ปจจุบันหนวยบริการใหคําปรึกษาและจัดการสวนลําไย 
(FMS) มหาวิทยาลัยแม โจ  ที่ ไดจัดตั้ งขึ้นโดยการ
สนับสนุนของ GTZ ไดใหบริการตัดแตงกิ่งลําไยแก
เกษตรกรโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยแมโจ กําลัง
ประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรที่ชํานาญงานตัดแตงกิ่ง
ทําใหไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง จึงเกิดแนวคิด
ในการอบรมเทคนิคการตัดแตงกิ่งลําไยใหแกเกษตรกรที่
มีพ้ืนฐานและประสบการณในเรื่องสวนลําไย เพ่ือสราง
นักตัดแตงกิ่งมืออาชีพ ที่สามารถนําความรูที่ไดกลับไป
ประกอบอาชีพเปนรายไดเสริมใหแกตนเองไดและสราง
เครือขายเปนผูรับบริการตัดแตงกิ่งลําไยใหกับหนวย
บริการอีกดวย 

ในป 2551 ที่ผานมา GTZ และมหาวิทยาลัยแมโจ ไดเริ่ม
จัดการฝกอบรมใหแกเกษตรกรจํานวน 50 ราย เพ่ือให

ความรูดานทฤษฎีและทดลองฝกปฏิบัติจริงในสวนลําไย 
รวมทั้งมีการศึกษาดูงานการตัดแตงกิ่งลําไยและการ
ใหบริการในเชิงธุรกิจ ซึ่งเมื่อจบการอบรม ก็ไดมีการ
มอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเปนนักตัดแตงมือ
อาชีพใหแกเกษตรกรผูเขาอบรม ซึ่งหลังจากนั้น ก็จะ
สามารถประกอบอาชีพได  โดยรวมแลวไดมีการ
ใหบริการตัดแตงกิ่งในสวนลําไยไปแลวเปนพ้ืนที่กวา 
1,200 ไร  

ในป 2552 นี้ ไดมีการจัดการอบรมขึ้นอีกในจังหวัด
เชียงใหม และลําพูน โดยมีเปาหมายที่จะสรางกลุมผู
ใหบริการตัดแตงกิ่งจํานวน 120 ราย เพ่ือรองรับความ
ตองการที่ เ พ่ิมขึ้นของการใชบริการจากสวนลําไย 
โครงการนี้นับเปนการพัฒนาใหเกิดตลาดการใหบริการ 
(Business Service Development) ที่ไดนําเทคโนโลยี
จากนักวิจัยไปใชไดในเชิงพาณิชย และมีผลทางออมให
เกิดนวัตกรรมภาคการเกษตรที่ตองมีการวางแผน การ
ลงทุน และดูแลเฝาติดตามอยางจริงจัง เพ่ือใหไดผลผลิต
ตามเปาหมายที่วางไว  

 
GTZ รวมกับ SIEMENS จัดสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการกรุงเทพฯ - มหานครแหงศตวรรษที่ 21 
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 GTZ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง บริษัท ซีเมนส 
ประเทศไทย จํากัด รวมกันจัดแสดงนิทรรศการและ
รายงานผลการศึกษาโครงการ กรุงเทพฯ - มหานคร
แหงศตวรรษที่ 21 เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา
ใหกรุงเทพฯ ไดรับคัดเลือกเปนมหานครชั้นนําของโลก
ภายในป พ.ศ. 2593 หรือ ค.ศ. 2050 นี้ โดยพลเอก      

สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน
เทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดใหเกียรติมากลาว
เปดงาน นอกจากนี้ตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้ง

จากประเทศไทยและประเทศเยอรมนีไดรวมใหขอมูลและ
นําเสนอผลงานตางๆ อาทิ การแสดงปาฐกถาจาก ดร.
ฮันส ไฮนริช ชูมัคเคอร เอกอัครราชทูตแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําประเทศไทย การนําเสนอใน
หัวขอ GTZ: หุนสวนเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนใน
ประเทศไทย โดย ดร. คริสตอฟ  ไบเออร ผูอํานวยการ
อาวุโสประเทศภาคพื้นเอเชีย/แปซิฟคและละตินอเมริกา/
แคริบเบียน จาก GTZ ประเทศเยอรมนี การนําเสนอผล
การศึกษาและขอเสนอแนะของโครงการกรุงเทพฯ - มหา
นครแหงศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เกรเกอร เวสเซลส 
ผูอํานวยการ ITS Consultancy Group รวมท้ังการ
กอสร าง ใตดิน สําหรับกรุ ง เทพฯ  ในอนาคต  โดย           
รศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง และการขนสงในเขตเมืองอยางยั่งยืน 
โดย  ดร .จิตติชัย  รุจนกนกนาฏ  ซึ่ งนับวาเปนการ
แลกเปล่ียนความรูและขอมูลที่ สําคัญเพ่ือเปนการ
เ ต รี ย ม พ ร อ ม ใ น ก า ร นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า
กรุงเทพมหานครตอไป 
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นอกจากนี้ยังไดมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู
ในดานตางๆ ที่เปนประโยชนของโครงการ รวมท้ังมีการ
ประกาศผลการประกวดโครงการ “เจาพระยา : สายใย
ชีวิตของคนกรุงเทพฯ” ซึ่งเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไดเขารวมแขงขัน
ดานการวางแผนพัฒนาและออกแบบระบบขนสงบริเวณ
แมน้ําเจาพระยา โดยคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
ของผูโดยสารเปนหลัก เพ่ือเปนการยกระดับใหกรุงเทพฯ
เปนมหานครชั้นนําของโลกไดในที่สุด 

โครงการกรุงเทพฯ-มหานครแหงศตวรรษที่ 21 นี้ เปน
ความรวมมือในลักษณะพันธมิตรรวมระหวางภาครัฐและ
เอกชน (Public Private Partnerships) โดย GTZ และ 
บริษัท  ซี เมนส  ประเทศไทย  จํากัด  เ พ่ือยกระดับ
กรุงเทพมหานครใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมกับ
การเปนมหานครแหงศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต  เ ศ รษ ฐกิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ผู ที่ อ า ศั ย อ ยู ใ น
กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

GTZ รวมงานสัมมนา กุงจันทตะวันออกแฟร ครั้งที่ 13 จัดโดยชมรมผูเลี้ยงกุงจันทบุรี  

 

เมื่อวันที่ 17-18  มกราคม ที่ผานมา ชมรมผูเล้ียงกุง
จันทบุรี ไดจัดงานสัมมนา กุงจันท ตะวันออกแฟร ครั้งที่ 
13 ในหัวขอ “ทางรอดกุงไทย..ในกระแสวิกฤตแหง
ศตวรรษ” โดยมีดร. สมหญิง เปยมสมบูรณ อธิบดีกรม
ประมง รวมทั้งตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เขารวมสัมมนาและบรรยายเพื่อใหความรู 
และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน    มร.เดวิด 
โอเบอรฮูเบอร ผูอํานวยการ GTZ ประจําประเทศไทย 
ไดรวมบรรยายในหัวขอ การเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงไทย ภายใตโครงการ
ไทย -เยอรมันในการเสริมสร างขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงของไทย ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ อาทิ การสนับสนุนการทําฟารมกุง
อิ นทรี ย  ที่ ช ว ย เพิ่ มมู ลค า ผ ลิต ภัณฑ  และ รั กษา
ส่ิงแวดลอม การสงเสริมภาพลักษณและการสงออกกุงไป 

 

ยังตลาดสหภาพยุโรป การบําบัดดินในบอเล้ียงกุง ซึ่ง
ชวยลดตนทุนดานอาหารและเพิ่มอัตราการรอดของกุง 
และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดานพลังงาน 
เพ่ือลดตนทุนดานพลังงานโดยการเปลี่ยนมอเตอรที่ได
มาตรฐาน 

 

นอกจากนี้ภายในงาน GTZ ยังไดรวมแสดงบูธนิทรรศ
การเพื่อสาธิตการใชเครื่องตนกําลังที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับระบบเติมอากาศ (มอเตอรและเกียร-มอเตอร) ซึ่ง
มีส วน สําคัญที่ ช วยให เกิดการใชพ ลังงานอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาพบวา การดําเนินงาน
ต า งๆ  ใ น โ ค ร งก า รที่ ผ า นม าส าม า รถป รั บป รุ ง
ประสิทธิภาพการเลี้ยงและลดตนทุนดานพลังงานไดสูง
ถึงรอยละ 30 - 40 
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หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมผลักดันลําไยอินทรียไทยสูตลาดผลิตภัณฑอินทรียสากล 
  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ GTZ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม หอการคาไทยเยอรมัน และโครงการ
จัดการหวงโซอุปทานโดยรวมของผลไมจากภูมิภาค
อาเซียน (Integrated Supply Chain Management of 
Exotic Fruits from the ASEAN region) ไ ด นํ า
ผูประกอบการลําไยอินทรีย ไดแก กลุมลําไยอินทรีย
ภาคเหนือ และหางหุนสวนพรมกังวาล จํากัด  นํา
ผลิตภัณฑลําไยอบแหงและชาลําไยอินทรียเขารวมงาน
แสดงและจําหนายสินคาในงาน BioFach 2009 ณ 
เมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) ประเทศเยอรมนี ระหวาง
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ 2552 งาน BioFach เปนงาน
แสดงสินคานานาชาติทางดานผลิตภัณฑอาหารจาก
ธรรมชาติและผลิตภัณฑอินทรีย ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุก
ป และเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก สินคาที่นํามาแสดงในงาน
ทั้งหมดตองไดรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียนานาชาติ จาก IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements) เปนที่
เรียบรอยแลว ภายในงานปนี้ ไดมีการนําเสนอผลิตภัณฑ
ใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือตอบสนองความตองการที่เพ่ิม
สูงขึ้นของตลาดผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในประเทศ
และตางประเทศทั่วโลก โดยมีผูเขาเยี่ยมชมงานกวา 
47,000 คน ประกอบดวยผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก ผูนํา
เขาและสงออก บูธแสดงสินคาผลิตภัณฑลําไยอินทรีย

ของไทยไดรับความสนใจเปนอยางมากจากผูเขารวมชม
งานที่เดินทางมาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ
จากประเทศจีน ซึ่งไดติดตอขอซื้อตัวอยางชาลําไย
อินทรียเพ่ือนําไปทดลองตลาดในประเทศจีนตอไป 

                                                           
นอกจากนี้ GTZ ยังไดนําคณะจากประเทศไทยดังกลาว
เขาศึกษาดูงานดานการผลิตเบียรอินทรีย ณ โรงงาน 
Neumarkter Lammsbräu เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนความรู
ทั้งในการจัดการวัตถุดิบ การผลิตเบียรอินทรีย การ
ควบคุมคุณภาพ และการทําการตลาด ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนา
ดานการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑอินทรียใน
ประ เทศไทยใหมี ประ สิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ นต อ ไป

 

การประชุมเรื่องไบโอดีเซลและการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน 
 
เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม ที่ผานมา GTZ และกระทรวง
พลังงาน ไดรวมกันจัดการประชุมเรื่องไบโอดีเซลและ
การผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ

เขารวมการประชุม
ในครั้งนี้ เพ่ือสนทนา
แลกเปล่ียนในเรื่อง
นโยบาย มาตรฐาน
แล ะ เ ทค โน โ ลยี ที่
เกี่ ยวของกับไบโอ

ดีเซลและเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับไบโอดีเซลทุก
ฝาย อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณและอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ไดรวมกันพัฒนา
ยุทธศาสตรการใชไบโอดีเซลและการผลิตน้ํามันปาลม
อยางยั่งยืน 

นายประพนธ วงษทาเรือ ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.)   กระทรวงพลังงาน ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการรวมแสดงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝายและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อ
พัฒนาทิศทางของแผนไบโอดีเซลของไทย ดร. เยนส 
เฮาท ผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากสมาคมคณะทํางาน
บริหารจัดการคุณภาพไบโอดีเซล (Bio-diesel Quality 
Management Working Group Assdociation) และ   
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ดร. ธอมัส วิลแลม จากบริษัท Analytic Service จํากัด 
แหงประเทศเยอรมัน ไดนําเสนอขอมูลนโยบายและ
มาตรฐานไบโอดีเซลของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังไดมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโอกาสในการสงออกไบ
โอดีเซลของไทย รวมท้ังมาตรฐานและนโยบายของ
สหภาพยุโรป การประชุมส้ินสุดลงดวยการตกลงที่จะ

รวมมือกันในเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบระหวาง
หนวยงานของไทยและเยอรมัน นอกจากนี้ ผูมีสวนได
สวนเสียของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยยังได
แสดงใหเห็นถึงความตองการในการสนับสนุนโครงการ
ผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนเพ่ือใชเปนพลังงานชีวภาพ
ของ GTZ ดวย 

 
เทศบาลนครพิษณุโลกตอนรับ GTZ และ DASTA ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน 
 
เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ ที่ผานมา คณะเจาหนาที่ GTZ 
และองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (DASTA) ไดเดินทางไปศึกษาดู
งานที่เทศบาลนครพิษณุโลก เพ่ือเรียนรูเรื่องการจัดการ
ขยะโดยชุมชน อันเปนผลสืบเนื่องจากความรวมมือไทย-
เยอรมันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเทศบาล
นครพิษณุโลกไดดําเนินงานรวมกับ GTZ ในการจัดการ
หลุมขยะอยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีบําบัดขยะเชิงกล
ชีวภาพ (MBT) การสรางระบบผลิตไบโอแกสจากน้ําเสีย
ของโรงฆาสัตวของเทศบาล และรวมกันพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรดานการจัดการอยางมีสวนรวมของ
ชุมชน (CBM) ซึ่งประสบผลสําเร็จและไดรับการยอมรับ
จากหลายฝายเปนอยางดี และมีหนวยงานภาครัฐและ
องคกรพัฒนาเอกชนหลายแหงใหความสนใจไปศึกษา
และเรียนรูเพ่ือนําไปประยุกตและจัดการอบรมเพื่อขยาย
ผลตอไปอยางตอเนื่อง 

การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษหมูเกาะชางและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด ทําใหปริมาณขยะบนเกาะ
ตางๆ เพ่ิมขื้นอยางรวดเร็ว การจัดการขยะจึงเปนปญหา
สําคัญที่ตองไดรับการจัดการแกไขอยางเรงดวนเพราะ
หากไมมีการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพและถูกวิธี
แลว จะสงผลใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้น
บรรยากาศและเกิดภาวะโลกรอน ดังนั้นโครงการไทย - 
เ ย อ ร มั น เ พ่ื อ ป ก ป อ ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ 
ในภาคการทองเท่ียว จึงใหความสําคัญที่จะรวมกัน
สงเสริมใหองคกรปกครองทองถ่ินในพ้ืนที่หมูเกาะชาง
และพ้ืนที่เชื่อมโยง มีความสามารถในการดําเนินการ
จัดการขยะโดยชุมชนมีสวนรวม ซึ่งคาดวาจะชวยลด

ปริมาณขยะและการควบคุมและจัดการขยะใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางถาวรตอไป  

การดูงานครั้งนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งเพ่ือสรางความเขาใจ
รวมกันของ GTZ และ DASTA ถึงความสําคัญของการ
จัดการโดยชุมชนมีสวนรวม ซึ่งทีมงานของเทศบาล  
นครพิษณุโลก นําโดยนายแพทยสุธี ฮั่นตระกูลและคุณ
เพียงเพ็ญ ศรีวิโรจน ไดกรุณาบรรยายสรุป และแนะนํา

ใหไดพบปะและแลกเปล่ียนประสบการณทํางานกับ
ชุมชนวัดหนองบัวและสระสองหอง ซึ่งตั้งอยูในเขต
เทศบาลนครฯ อีกดวย หลังจากการดูงานในครั้งนี้ 
DASTA ไดนําคณะผูแทนขององคกรทองถ่ินในเขตพ้ืนที่
พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด ไป
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครพิษณุโลก อีกครั้งหนึ่ง
ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2552 ที่ผานมา และหลังจากนี้ 
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ.2552 GTZ จะ
เชิญนายแพทยสุธี ไปจัดการฝกอบรมเรื่องแนวทางการ
จัดการอยางมีสวนรวมของชุมชน โดยใชการจัดการขยะ
เปนกรณีศึกษา ใหแกผูนําชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตพ้ืนที่พิเศษหมูเกาะชางและพ้ืนที่เชื่อมโยง
ในจังหวัดตราดตอไป  
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GTZ นําคณะทํางานฝายไทย ทัศนศึกษาและเขารวมนิทรรศการดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ณ 
เมืองมิวนิค 
 

 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2552 ที่ผานมา 
GTZ ไดนําคณะทํางานฝายไทย ประกอบดวยเจาหนาที่
จากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิ เศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธพืช หัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
อาจารยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะหมาก เขารวมงานนิทรรศการ 
ReisePavillon นิทรรศการดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ซึ่งปนี้ไดจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ภายใน
นิทรรศการดังกลาว GTZ สํานักงานใหญ ไดจัดใหมีเวที
สนทนาการทองเที่ยวและการพัฒนา เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและความ
รวมมือระหวางประเทศ เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยว ของหนวยงานจากประเทศในทวีปตางๆ 
ซึ่งไดนําเสนอกิจกรรมและแนวทางตางๆ เพ่ือการ                   

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน และสรางความตระหนักในเรื่อง
การปกปองสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ 

 จากทั้งภาครัฐ เอกชน นักทองเที่ยว รวมท้ังคนในชุมชน 
เจาหนาที่จาก GTZ ประเทศไทย และ อพท. ไดรวม
สนทนาและนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของโครงการ
เพ่ือปกปองสภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว ที่
รัฐบาลไทยและเยอรมันไดมอบหมายให GTZ และ อพท. 
รวมกันพัฒนาและผลักดันใหประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไดเขารวมอยูในแผนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว โดยมีพ้ืนที่นํารองคือ หมูเกาะชางและพ้ืนที่
เชื่อมโยง จังหวัดตราด ผูเขาฟงเปนจํานวนมากไดสนใจ
และซักถามถึงความเปนไปไดในการเขามามีสวนรวม ทั้ง
การสงเสริมการตลาดของแหลงทองเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม การพัฒนาบุคลากร
ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการบริการ 
การเขารวมเวทีสนทนาการทองเที่ยวและการพัฒนาของ 
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GTZ ประเทศไทย และ อพท. ในครั้งนี้ นับไดวาบรรลุ
เปาหมายในการเผยแพรการดําเนินงานโครงการไทย-
เยอรมัน เพ่ือปกปองสภาพภูมิอากาศ และทําใหเกิด
ความสนใจในการรวมมือกันระหวางหนวยงานฝายไทย
และเยอรมันไดเปนอยางดี  

นอกจากการเขารวมนิทรรศการ ReisePavillon แลว 
GTZ ยังไดนําคณะทํางานฝายไทยเขารับฟงการบรรยาย
สรุปและศึกษาดู งานจากผูประกอบการด านการ
ทองเที่ยวและผูบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติในมลรัฐบาเยิน ไดแกบริษัท TUI เปนบริษัทนํา
เที่ยวที่ไดรับความเชื่อถือและมีเครือขายอยูทั่วโลก ไดให
ความสําคัญกับแหลงทองเท่ียวที่มีความรับผิดชอบตอ
สั งคมและ ส่ิ งแวดล อม เปนอย า งมาก  เนื่ อ งจ าก
นักทองเท่ียวจากยุโรปสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่อง
ดังกลาว และเปนกลุมลูกคาที่มีอัตราการขยายตัวสูงมาก 
แมในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชนนี้ก็ตาม บริษัทฯ จะทํา
การคัดเลือกผูประกอบและแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 
รวมทั้งมีการตรวจสอบ ทําการประเมินอยางตอเนื่อง 
และใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงบริการใหดีขึ้น นอกจากนี้ 
จากการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา บริษัทฯไดพบวา
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เปนส่ิงที่
นักทองเที่ยวมีความประทับใจมากที่สุด ดังนั้นจึงไดให
ความสําคัญกับแหลงทองเ ท่ียวทางธรรมชาติและ
ผูประกอบการที่รับผิดชอบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มาอยางตอเนื่อง จนทําให TUI ไดรับเงินสนับสนุนจาก
กระทรวงสิ่งแวดลอมของเยอรมัน ใหจัดทําโครงการแนว
ทางการประกอบธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่ง TUI จะนําเสนอผลงานในที่ประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 
10 ของอนุ สัญญาระหว า งประ เทศว าด วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่จะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุนอีก
ดวย  

มูลนิธิอุทยานแหงชาติในสหภาพยุโรป (EUROPARC 
Foundation)  

เปนมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืนในอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีการดําเนินงานที่มุงเนนให
ชุมชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการ
จัดการทองเท่ียว และไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว
ในอุทยานแหงชาติดวย ปจจุบันมีอุทยานแหงชาติ 58 
แหง จาก 7 ประเทศในสหภาพยุโรป เขารวมเปนสมาชิก
ของมูลนิธิ ฯ  และเ พ่ือการยกระดับมาตรฐานการ
ดํา เนินงานการจัดการแหลงทองเที่ ยวโดยชุมชน 
ผูเชี่ยวชาญในเครือขายของ EUROPARC จะเขาเยี่ยม
อุทยานแหงชาติสมาชิก และรวมกับเจาหนาที่ประจํา
อุทยานแหงชาติและชุมชนทองถ่ิน จัดทํายุทธศาสตร
การตลาดเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของพ้ืนที่นั้นๆ 
อยางตอเนื่อง   

เครือขายไขมุกอัลไพน (Alpine Pearls)  

เปนการรวมตัวกันของเมืองเล็กๆ ที่มีการบริหารจัดการ
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมบนเทือกเขาแอลป จํานวน 21 
เมือง ในประเทศออสเตรีย สวิสเซอรแลนด เครือขาย
ไขมุกอัลไพนไดมีการดําเนินการตางๆ เพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อาทิ การเพิ่ม
เสนทางรถเมลระหวางเมืองตางๆ กับสถานีรถไฟ เพ่ือ
ชวยใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงเมืองทองเที่ยวตางๆ 
เหลานี้ไดสะดวก ทําใหประหยัดคาใชจายและลดปริมาณ
การใชรถสวนตัว  เมืองที่ เข ารวมเปนสมาชิกของ
เครือขายนี้จะตองมีแนวทางการบริหารจัดการที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวแลว การไดรับ
การสนับสนุนและความรวมมือจากทั้งชุมชน สมาคม
ทองเที่ยว และผูบริหารทองถ่ินของเมืองนั้นๆ เปนอยาง
ดี และเพ่ือคงระดับมาตรฐานของเครือขายฯ จะมีการ
ตรวจประ เมิ นทั้ ง จ ากภาย ใน เครื อข า ยและจาก
บุคคลภายนอกอยางสม่ําเสมอ  

โรงแรมคิงส (Kings Hotel)  

เปนโรงแรมที่ไดรับมาตรฐานการจัดการโรงแรมอยาง
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมที่เรียกวา Euro Flower ของ
สหภาพยุโรป และมาตรฐานระดับโลกอื่นๆ ดวยความ
มุงมั่นตั้งแตป ค.ศ. 2000 จนถึงปจจุบัน โรงแรมแหงนี้
ไดรับการยอมรับใหเปนผูประกอบการตัวอยางที่มีการ
ออกแบบอาคารและมีระบบบริหารจัดการที่เปนมิตรกับ
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ส่ิงแวดลอม เชน ระบบบําบัดน้ําทิ้งเพ่ือนําน้ํามาใชใหม 
การ ใช พ ลั ง ง านทดแทนและ ใชพ ลั ง ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ ถึงแมวาโรงแรมจะตองมีการลงทุนสูง แตก็
ไดผลตอบแทนที่คุมคาเปนอยางมาก อาทิ ชวยลด
รายจายคาน้ําไดถึงรอยละ 40 เพราะคาน้ําและคาบําบัด
น้ําเสียในเมืองมิวนิคมีราคาสูงมาก โรงแรมแหงนี้ยังใช
สินคาที่ผลิตไดในทองถ่ินเปนหลัก เชน อาหารเกษตร
อินทรีย ซึ่งผูจําหนายสินคาใหแกโรงแรมทุกรายจะตองมี
กระบวนการผลิตที่มีการบันทึกและสามารถตรวจสอบ
ยอนหลังได  

การบริหารจัดการของอุทยานธรรมชาติอัลทมูลทาล 
(Altmulhltal Nature Park)  

เปนพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีเปาหมายในการบริหารจัดการให
คงไวซึ่งคุณคาของพ้ืนที่ทั้งในดานนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมอยางกลมกลืน ในพ้ืนที่อุทยานธรรมชาตินี้
ประกอบดวยชุมชน 30 แหง ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 
2.9 แสนคน ประชาชนสวนใหญทําการเกษตรที่เปนมิตร
กับระบบนิเวศ ศูนยขอมูลและสํานักงานบริหารจัดการ
ของอุทยานธรรมชาติที่อยูกลางใจเมือง มีนิทรรศการ
เกี่ยวกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมตางๆ 
ในพ้ืนที่ และเปดใหประชาชนเขาชมไดทุกวัน อุทยาน
ธรรมชาติแหงนี้ยังไดจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับนักเรียน 
เด็ก และประชาชนทั่วไปตลอดทั้งป เพ่ือสงเสริมและ
สรางความตระหนักดานส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน และใหเปนกิจกรรมสําหรับครอบครัว  นอกจาก
การบริหารจัดการโดยเจาหนาที่ของอุทยานธรรมชาติ
แลว พันธมิตรหลักที่สําคัญในการดําเนินงานคือ สมาคม
การทองเที่ยวตางๆ ในชุมชน ซึ่งจะเขามารวมกันจัดทํา
แผนงานและแผนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของ
อุทยานธรรมชาติ ภารกิจหลักของเจาหนาที่อุทยาน
ธรรมชาติ คือ การประสานงานกับหนวยงานที่ใหบริการ
ดานสาธารณูปโภค ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให
มั่นใจวา บริการตางๆ สําหรับนักทองเที่ยวจะไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมและไดมาตรฐาน  เชน การจัดเสนทาง
ทองเที่ยวทางน้ํา และเสนทางจักรยานที่เชื่อมตอกันทั่ว
บริเวณอุทยานธรรมชาติ รวมระยะทางประมาณ 900 
กิโลเมตร  นับว า เปนจุดเดนที่ สํ าคัญมากของการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ อุทยานธรรมชาติฯ ยัง
ไดทําหนาที่ในการสงเสริมการตลาดของการทองเที่ยวใน
ภาพรวมของพื้นที่นี้ ในงานนิทรรศการอื่นๆ รวมถึงการ

ทํา website เพ่ือใหบริการขอมูลและสํารองที่พักซึ่งเปน
ของเอกชนในชุมชนตางๆ อีกมาก ดังนั้น การจัดตั้ง
อุทยานธรรมชาติจึงมีสวนเกื้อประโยชนใหแกชุมชนทั้ง
ในดานองคความรู การจัดการทองเที่ยว และการสงเสริม
การตลาดของพื้นที่อยางชัดเจน  

อาคารศูนยขอมูลของอุทยานธรรมชาติบาเยอรริสเชอร 
วาลด (Nature Park Bayerischer Wald)  

ประกอบดวยนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และระบบนิเวศที่แวดลอมในมลรัฐบาเยิน ที่ออกแบบให
เปนการสื่อสารโดยไมใชภาษาเขียน แตใชรูปภาพแทน 
เ พ่ือลดปญหาด านความแตกต า งของภาษาของ
นั กท อ ง เที่ ย ว  ศู นย ข อมู ล ฯ  นี้ เ ป ด ให บ ริ ก า รแก
นักทองเที่ยวและประชาชนไดเขาศึกษาและประกอบ
กิจกรรมไดตลอดทั้งป ความนาสนใจอีกประการหนึ่งก็
คือ อาคารศูนยขอมูลฯ นี้เปนอาคารตนแบบของงาน
สถาปตยกรรม วิศวกรรมการออกแบบ และใชวัสดุที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งส้ิน 
รวมท้ังใชแสงอาทิตยเพ่ือใหแสงสวาง ทําน้ําอุนเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟาสําหรับใชในอาคาร เมื่อเทียบกับอาคารที่มี
พ้ืนที่ใชสอยเทากัน อาคารนี้สามารถประหยัดคาใชจาย
ในการทําความรอนไดปละ 3,000 ยูโรในกรณีใชพลังงาน
จากปโตรเคมี หรือปละ 1,000 ยูโร หากใชพลังงานจาก
การเผาเศษไมอัดเม็ด (pallet) ที่สําคัญวัสดุไมที่ใชทั้ง
นอกและในอาคารนี้เปนไมที่ตัดมาจากปาไมในทองถ่ินที่
ไดรับมาตรฐานการจัดการอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

อุทยานแหงชาติบาเยอรริสเชอร วาลด (National Park 
Bayerischer Wald)  

เปนอุทยานแหงชาติที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเปนแหงแรกของ
ประเทศเยอรมนี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 242 ตาราง
กิโลเมตร และมีแนวเขตเชื่อมตอกับอุทยานแหงชาติ    
ซุมาวา (Zumava National Park) ในประเทศ          
เชคโกสวาเกีย จึงทําใหปาผืนนี้เปนปาที่มีอาณาเขต
กวางใหญที่ สุดในยุโรปกลาง (ประมาณ 900 ตาราง
กิโลเมตร) ในการประกาศขยายพื้นที่อุทยานแหงชาติที่
ผานมา รัฐบาลทองถ่ินไดขอใหรัฐบาลกลางนําเงิน
งบประมาณมาลงทุนในพื้นที่เพ่ือกระตุนใหเกิดความ
ย่ังยืนในการทองเที่ยวดวย ดังนั้น รัฐบาลกลางจึงจัดสรร
เงินมาใหเปนพิเศษเพื่อสรางศูนยขอมูลอุทยานแหงชาติ
ที่มีนิทรรศการและหองโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย อุทยาน
แหงชาตินี้ยังมีโครงการความรวมมือกับประเทศตางๆ 
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เพ่ือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสรางศักยภาพใน
การดําเนินงานของเจาหนาที่อุทยานอีกดวย 

เสนทางเดินชมเรือนยอดปาสน (Canopy Walk Trail)  

เปนเสนทางเดินเทาที่สรางขึ้นโดยภาคเอกชนในชุมชนที่
มีความคิดสรางสรรค การลงทุนดังกลาวเปนการสรางจุด
ทองเที่ยวแหงใหมใหแกชุมชนแหงนี้ไดเปนอยางดี 
เพราะนอกจากนักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน
ที่งดงามแลว ยังไดรับความรูดานนิเวศวิทยา ปกษีวิทยา 
ธรณีวิทยา และศิลปะวัฒนธรรมของทองถ่ินจากสถานีส่ือ
ความหมายธรรมชาติ (Nature Interpretation Station) 

ที่ ไดรับการออกแบบให เปนกิจกรรมทายปญหาท่ี
สอดแทรกความรูและสรางความสนุกสนานไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะเดินทางของฝายไทย
ไดรับความรูในดานการจัดการพื้นที่แหลงทองเท่ียว
หลากหลายรูปแบบในมลรัฐบาเยินเปนอยางดี และมี
ความประสงคที่จะสานตอการดําเนินงานรวมกันระหวาง
ไทย-เยอรมันในโอกาสตอไป ไมวาจะเปนไปภายใต
กรอบความรวมมือของโครงการการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยวซึ่งดําเนินงานโดย GTZ
และอพท.หรือไมก็ตาม 

 
ประเทศไทยพรอมที่จะเปนผูนําดานการปองกันโลกรอนในภูมิภาค? 
 
ตอไปน้ีเปนการสรุปประเด็นการปรึกษาหารือระหวาง
ผูบริหารไทย  และเยอรมันในระหวางการมาเยือน
ประเทศไทยของ นายมิชชาเอล มืลเลอร (Michael 
Müller)  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสิ่ งแวดลอม 
คุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี พรอมคณะ โดยไดเขาพบ 
และหารือกับผูแทนฝายไทย จากหลายหนวยงานย
ปร ะกอบด ว ย  พลตรี สนั่ น  ขจ รป ร ะศาสน  ร อ ง
นายกรัฐมนตรี นายสุวิทย  คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม  นายชาญชัย       
ชัยรุ ง เรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ ยังมีผูบริหารจากกระทรวงอี่นๆ รวมทั้ง
ตัวแทนจากภาคเอกชนเขารวมดวย   

 
ความรวมมือระดับสากลเปนส่ิงจําเปนยี่ง  
เปนที่ประจักษชัดวา การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลกระทบที่รุนแรงและ
เร็วกวาที่คาดไวกอนหนานี้ ดังนั้นมาตรการปองกันและ 

 
รับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้น จึงเปนส่ิงที่ควรดําเนินการ
อยางเรงดวน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ
มากยิ่งขึ้น  
 
โอกาสในวิกฤตการณ 
วิกฤตการณดานการเงิน และเศรษฐกิจในขณะนี้ ไมควร
นํามาเปนประเด็นปญหากีดกันการดําเนินการดานการ
ปกปองสภาพภูมิอากาศ แตตรงกันขาม ทุกฝายควรเห็น 
เปนโอกาสที่ดีสําหรับการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
รูปแบบและแนวทางการพัฒนา การผลิตและการบริโภค 
ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและยั่งยืนกวาที่ผานมา 
โดยนําประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน
ตัวกระตุน ทั้งนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมจะเปนการสรางงาน ทั้งดานการผลิตและงาน
บริการใหมๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพการใช
พลังงาน พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ 
ดานเทคโนโลยี วิธีการ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้จะ
นําไปสูการประหยัดทรัพยากรและคาใชจาย ซึ่งมีการ
คาดการณไววา หากเราไมปรับรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคแลว จะเกิดความสูญเสียและมีคาใชจาย เพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศเปน
วงเงินที่สูงมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดานภูมิอากาศจึง
กลายเปน ส่ิงที่ จะนํ าพาประเทศตางๆ  ไปสู ระบบ
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสามารถในการ
แขงขัน ตลอดจนสรางสรรคใหมีระบบเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น 
  



 

 13

นอกเหนือเกียวโต และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ถึงแมในปพ.ศ. 2551 ประเทศเยอรมันไดบรรลุเปาหมาย
ตามพิธีการเกียวโตวาดวยการลดกาซเรือนกระจก คือ 
ภายในปพ.ศ. 2555 จะตองลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก ลงรอยละ 20 จากปพ.ศ. 2533 แตรัฐบาล
เยอรมันไดวางเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกใหสูงขึ้นกวาเดิม เนื่องจากไดเล็งเห็นศักยภาพ
จากการเพื่มประสิทธิภาพดานการใชพลังงาน ทรัพยากร 
และพลังงานทดแทน  ซึ่งลวนแตมีผลดีตอประเทศและ
โลกในระยะยาว นอกเหนือจากประเด็นการปกปอง
สภาพภูมิอากาศ ในปที่ผานมาประเทศเยอรมันจึงได
ริเริ่มโครงการที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการปกปอง
สภาพภูมิอากาศแกประเทศตางๆท่ัวโลก และในเดือน
มกราคมปนี้ไดกอต้ังองคกรเพื่อสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทนเปนองคกรระดับสากลแหงแรก โดยมีสมาชิก
เกือบ 80 ประเทศแลว     
 
ประเทศไทยสามารถเปนผูนําในภูมิภาค 
ประเทศไทยไดรวมดําเนินงานการปองกันภูมิอากาศมา 
กวา 10 ปแลว จากการหารือและดูงานครั้งนี้          
นายมิชชาเอล มืลเลอร ไดชื่นชมวา รัฐบาลไทยจริงจัง 
และมีความพยายามอยางสูงในการปองกันภูมิอากาศ 
และรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีศักยภาพที่จะเปนผูนําใน
ภูมิภาคนี้ได เชน ดานการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม การนําชีวมวลและของเสียมา
ผลิตเปนพลังงาน ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเพิ่ม
ประสิท (ธิภาพเชิงเศรษฐนิ เวศ  การปกปองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
การผลิตและการบริโภคที่ ย่ังยืน ทั้งนี้ประเทศไทย
สามารถเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและการกระจาย 
ความรู และเทคโนโลยีในภูมิภาคไดเปนอยางดี 
  
 
 

เปนหนาที่ของทุกคน  
นอกเหนือการรวมมือระดับสากลแลว ความรวมมือใน
ประเทศก็เปนส่ิงสําคัญย่ิง ชึ่งตองอาศัยการรวมพลังจาก
ทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ ตามที่ นายสุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ได
กลาวไววา  “เรื่องนี้ไมใชเปนหนาที่ของของกระทรวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวง แตเปนหนาที่ของทุกๆฝาย ทั้ง
ฝายรัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชน ซึ่งเราทุกคนจะตอง
สรางจิตสํานึกและดําเนินการรวมกัน”  
 

นอกจากนี้ในระหวางงานสัมนาเปดตัวโครงการความ
รวมมือไทย-เยอรมันดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
สถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ไดสัมภาษณถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนที่จะใชพลังงานปรมาณู โดย 
นายมิชชาเอล มืลเลอร ไดกลาวไววา ประเทศเยอรมนี  
มีนโยบายชัดเจนที่จะลดและเลิกใชพลังงานปรมาณู โดย
คาดวาภายใน 20 - 30 ปขางหนาประเทศเยอรมนี ก็จะ
ไมมีความจําเปนที่จะใชพลังงานปรมาณูอีก เนื่องจากมี
การสงเสริมใหใชพลังงานทดแทน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงาน ซึ่งเปนแนวคิดที่มีความยั่งยืนและ
สงผลดีในระยะยาว เพราะไมตองเปนกังวลถึงความเสี่ยง
ตางๆ โดยเฉพาะในดานการจัดเก็บของเหลือ เชน แทง
เชื้อเพลิงที่ใชแลว และกากกัมมันตภาพรังสี ซึ่งยังไมมี
วิธีการแกไขปญหาที่นาพอใจในปจจุบัน  
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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนโครงการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืน 
 

เมื่อ วันที่  18-20 มีนาคม 
และ วันที่ 25-26 มีนาคม ที่
ผ านมา  GTZ ได ร วมกับ
สํ า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
การเกษตร (สศก.) จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนโครงการผลิตน้ํามัน
ปาลมเพ่ือพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนที่กรุงเทพฯ และ
จ.กระบี่ ตามลําดับ โดยมีผู เขารวมการสัมมนาจาก
กระทรวงที่เกี่ยวของหลายกระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน 
ตัวแทนกลุมเกษตรกร และผูแทนองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
และรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการดําเนินการ
ในปพ.ศ. 2552 
 
ในโอกาสนี้ นายมณฑล เจียมเจริญ รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหเกียรติกลาวเปดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และไดเนนย้ํา

ถึงความสําคัญของโครงการนี้ เพราะจะมีสวนชวยพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ทั้งนี้ การสัมมนาทั้งสองครั้งจะ
นําไปสูการกําหนดแผนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมสําหรับป
พ.ศ. 2552 รวมท้ังระบุหนวยงานที่รับเปนเจาภาพในแต
ละกิจกรรม ในสวนของนโยบายระดับชาติ การตีความใน
สวนของ มาตรฐาน RSPO จะดําเนินการสําเร็จภายใน
ส้ินปนี้เพ่ือกําหนดกรอบใหมีการรับรองมาตรฐานความ
ย่ังยืนของ RSPO สวนในระดับจังหวัดทางโครงการฯ จะ
สนับสนุนใหโรงสกัดน้ํามันปาลมจํานวน 4 แหงและกลุม
เกษตรกรรายยอยที่อยูรอบโรงงาน เปนกรณีศึกษาดาน
การรับรองมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน
สําหรับเกษตรกรรายยอย ซึ่งจะเปนกาวสําคัญกาวแรกที่
จะนําไปสูการบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการคือ 
สามารถผลิตน้ํามันปาลมที่สหภาพยุโรปใหการยอมรับ
มาตรฐานความยั่งยืนออกสูตลาดได ภายในปพ.ศ. 2554

 
การพัฒนาเมืองเกาซิบิว: ระบบจอดรถแบบใหม 
 
ในปพ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีดานวัฒนธรรมจํานวน 25 

คนของสหภาพยุโรปไดประกาศ
ใหเมืองซิบิวในแควน ทรานซิลเว
เนีย ประเทศโรมาเนีย เปนเมือง
หลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป
สําหรับปพ .ศ . 2550 นับไดวา
เมืองซิบิวประสบความสําเร็จเปน
อยางสูง เพราะถามองยอนกลับ

ไปดูประวัติศาสตรเมื่อประมาณสิบปที่แลวจะพบวา
บริเวณที่เปนสวนเกาแกของเมืองไมไดอยูในสภาพที่จะ
ทําใหซิ บิวกลายเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมได 
เนื่องจากอาคารหลายแหงมีปญหาเรื่องความชื้นและ
สภาพโครงสรางที่ไมแข็งแรง รวมท้ังการซอมแซมอาคาร
ที่ไมไดมาตรฐาน ตลอดจนการกอสรางอาคารใหมที่
ไมไดคํานึงถึงความกลมกลืนกับรูปแบบสถาปตยกรรม
เดิมซึ่งสงผลลบตอทัศนียภาพของเมือง และทําใหจัตุรัส
ที่งดงามในเขตเมืองเการะเกะระกะไปดวยรถยนตที่จอด

อยูเต็มพ้ืนที่ นอกจากนี้ผูขับรถจํานวนไมนอยยังใชถนน
ที่ เ ล็กและแคบในเมืองเปนทางลัดไปยังจุดหมายที่
ตองการ  

GTZ ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
(BMZ) ใหเปนผูดําเนินโครงการพัฒนาเขตเมืองเกานี้ 
ต้ังแตปลายปพ.ศ. 2533 โดยใหคําแนะนําแกผูที่อาศัยอยู
ในเมืองซิบิวในการทํานุบํารุงบานเรือนไมใหชํารุดทรุด
โทรม ซึ่งนอกจากบริเวณดานหนาอาคารที่สวยงามแลวก็
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ยังมีสวนที่ตองปรับปรุงอีกมาก ไดแก พ้ืนที่สาธารณะ 
ถนน จตุรัส รานคา และระบบขนสงมวลชน ซึ่งลวน
แลวแตอยูภายใตโครงการพัฒนานี้ทั้งส้ิน 

ความสําเร็จลาสุดของโครงการนี้คือระบบการจัดการที่
จอดรถ ซึ่ง GTZ ไดนํามาใช โดยรวมพัฒนาแนวคิดนี้กับ
สมาชิกสภาของเมืองตั้งแตพ.ศ.2546 และเมืองซิบิวเปน
เจาของโครงการ โดยไดมีการแบงพ้ืนที่ในเมืองเพ่ือ
จัดทําเปนที่จอดรถโซนตางๆ ตามหลักการที่วาถา
บริเวณนั้นใกลพ้ืนที่ใจกลางเมืองมากเทาใด คาจอดรถก็
จะแพงมากขึ้นเทานั้น แตผูที่จอดรถระยะยาวหรือจอดรถ
ในบริเวณที่อยูอาศัยจะเสียคาจอดรถถูกมาก แตหาก
จอดรถในระยะเวลาสั้นจะเสียคาจอดรถแพงมากขึ้น ซึ่ง
อาจกลาวไดวาการจอดรถในบริเวณใจกลางเมืองเกา
เพียง 30 นาที อาจตองเสียคาใชจายเทากับการจอดรถ
ทั้งวันนอกเขตกลางเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดการที่จอดรถดังกลาวประสบความสําเร็จ
หลังจากดําเนินการไปไดเพียง 2 ป จํานวนรถที่จอดใน
เขตเมืองเกาลดลงอยางมาก และปจจุบันมีพ้ืนที่จอดรถ
นอกเขตเมืองสําหรับรถกวา 1,000 คัน และคาจอดรถที่
เก็บไดสามารถคืนทุนคาดําเนินการไปแลวราวครึ่งหนึ่ง 
และคาดว าจะคุ มทุนในอีก  2 -3  ป  ข างหน า  จาก
ความสําเร็จดังกลาว ไดทําใหโครงการนี้ไดรับรางวัล 
ELTIS สําหรับการจัดระบบขนสงทองถ่ินจาก
คณะกรรมาธิการยุโรป ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
ที่ผานมา 
ชาวเมืองซิบิวตางก็ไดรับประโยชนจากระบบจอดรถใหม
นี้ เพราะนอกจากจํานวนรถยนตในเขตใจกลางเมืองจะ
ลดลงแลว ระดับเสียงจากการจราจรและมลพิษจากไอ
เสียก็ลดลงไปดวย การดําเนินการขั้นตอไปเพ่ือพัฒนา
ระบบขนสงมวลชนก็จะชวยลดการปลอยไอเสียลงไดอีก 
ซึ่งจะสงผลดีตอทั้งผูอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมไปพรอมกัน 
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ผูเขียน  :    คณะทํางานของโครงการ   
 
บรรณาธิการ : ศิริพร ตรีพรไพรัช  

วรเทพ ทรงปญญา 
     
รูปภาพทั้งหมดจัดทําข้ึนโดยคณะทํางานของโครงการ 
 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 
ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
โทรศัพท: 02-661-9273  โทรสาร: 02-661-9281-2 
อีเมล: siriporn.treepornpairat@gtz.de 
เว็บไซต : www.thai-german-cooperation.info 
 
 

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) เปนสวนหน่ึงของความ  
รวมมือดานการพัฒนาของเยอรมัน 

 โครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ 
 ในการแขงขันของวิสาหกิจ 
 การขนสงในเมืองอยางยัง่ยืนในเอเชยี 
 โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 เชิงพาณิชยในเอเชียจะวันออกเฉียงใต 

 โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศไทย 
 การผลิตนํ้ามันปาลมอยางยัง่ยืนเพื่อใชเปนพลังงานชีวภาพ 

 


