
วางแผนและจัดการการคมนาคมขนส�งขั้นพ�้นฐาน
Support basics of transport planning & management 

ทำให�การขนส�งปลอดภัยข�้นและได�มาตรฐานสากล
Make transport safer and meet international standards  

การคมนาคมขนส�งเป�นป�จจัยสำคัญที่เชื่อมโยงเมืองเข�าหากัน ความร�วมมือไทย-เยอรมันจ�งครอบคลุมทั้งการพัฒนาถนน รถไฟ และท�าเร�อ
Transport system is important for city access and connectivity. The Thai-German cooperation focuses on roads, railways and port.

โครงการระบบการจัดการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการขนส�งสารเคมีและวัตถุอันตราย

ได�สนับสนุนหน�วยงานภาครัฐ และนิคมอุตสาหกรรมในหัวข�อต�างๆ ต�อไปนี้
Accidents during dangerous goods transport create unmeasurable damages and fears to the community. The long-term
Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP) has supported Thai authorities and industrial estates in the following topics:

สนับสนุนเจ�าหน�าที่ตำรวจและเจ�าหน�าที่กรมการขนส�งทางบก

ในการจัดการความปลอดภัยจราจร ทดสอบยานพาหนะ และตรวจสอบใบอนุญาต

The Police Department and Department of Land Transport were supported to improve traffic 

management and safety in Thailand through technical testing, licensing and inspection.

ก�อสร�างหลักผูกเร�อเดินสมุทร 36 หลัก ที่ท�าเร�อกรุงเทพ 

During the 60s, 36 dolphin moorings were installed at the port of Bangkok.  

ระบบการจัดการภัยพ�บัติ

Disaster management system

การขนส�งวัตถุอันตราย

Safe transport of dangerous goods

ระบบฐานข�อมูลวัตถุอันตราย คู�มือ

รูปสัญลักษณ� และเคร�่องมืออื่นๆ

National information system for hazardous goods,

manuals and pictograms, and other materials

การจัดเก็บและจัดการวัตถุอันตรายอย�างปลอดภัย

Safe storage and handling of dangerous goods

ศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉิน

Emergency response centers

ยกระดับกฎหมายให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล

Related Thai legislation brought

up to international standards

หลักสูตรอบรมให�กับเจ�าหน�าที่

Capacity development and training courses for staff

ประเทศไทยกลายเป�นผู�บุกเบิกวัฒนธรรมความปลอดภัยพ�้นฐานในภูมิภาคอาเซียน

มีการเผยแพร�แนวปฏิบัติที่ดีสู�ประเทศเพ�่อนบ�าน

ผ�าน “โครงการขนส�งสินค�าและโลจ�สติกส�ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ำโขง” (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)  

Today Thailand plays pioneering role in creating an adequate safety culture in Southeast Asia.

The good practices are being disseminated in the neighboring countries through the

EU-financed regional project on “Sustainable Freight Transport and Logistics in the Mekong Region” (2016-2019). 

“คนมักถามผมว�า ความร�วมมือไทยเยอรมันสร�างผลลัพธ�อะไรบ�าง

ผมพ�ดเสมอว�า เมื่อเวลาไม�ได�ยินข�าวร�ายอะไรเกี่ยวกับ

อุบัติเหตุการขนส�งสินค�าอันตราย นั่นแหละ ผมถึงมั่นใจได�ว�าเราประสบความสำเร็จ”

นายพงศ�นร�นทร� เพชรชู อดีตเจ�าหน�าที่โครงการจ�ทีแซด
และผู�เชี่ยวชาญด�านความเสี่ยงด�านเคมีและความปลอดภัยในการขนส�งสินค�าอันตราย

“People often asked me what results and impact Thai-German Technical Cooperation has achieved.

I always tell them, when you don’t hear any bad news about dangerous goods transportation,

that is when we can be sure we have achieved something.”

     Mr.Pongnarin Petchu, Former GTZ project staff and expert in the fields of chemicals risk safety and dangerous goods

“”

ศึกษาและพัฒนาแผนงานสำคัญๆ จำนวนมาก เช�น โครงการศึกษาการคมนาคมกรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘)

เสนอแนวทางการสร�างระบบขนส�งสาธารณะและทางด�วน โครงการส�งเสร�มสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม

อีสเทิร�นซีบอร�ด (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒) แนะนำการวางแผนอุตสาหกรรมและพัฒนาท�าเร�อ 

Several studies and plans on the transportation system were carried out.

The Bangkok Transportation Study (1971-1975) suggested mass transit and express way.

The Eastern Seaboard Development Programme (1987-1989)

advised on industrial planning and port development   

ระหว�างป� พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕ เยอรมนีสนับสนุนการรถไฟแห�งประเทศไทยด�านการตลาด

ระบบสารสนเทศ ต�นทุนและการบัญชี ระบบการออกตั๋วและจองตั๋ว การบำรุงรักษาและการบร�หารจัดการ 

During 1987-1992, Germany supported State Railway of Thailand in marketing, MIS,

accounting, ticketing and reservation system, maintenance and operation management. 

โครงการให�คำปร�กษาด�านนโยบายและแผนการคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗)

และโครงการให�คำปร�กษาแก�สำนักงานเร�งรัดพัฒนาชนบท (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕)

ได�ช�วยเร�่องการปรับปรุงโครงสร�างพ�้นฐาน ทั้งในเมืองและชนบทของประเทศไทย

The Transport Policy and Planning Project (1989-1994) and the support to the 

Office of Accelerated Rural Development (1995-2002) helped to improve the Thai urban and 

rural infrastructure.

ออกแบบและใช�ว�ธีสอบใบขับข�่แบบใหม� มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และปรับปรุง พรบ.ขนส�งทางบก

ให�สอดคล�องตามมาตรฐานสากล “อนุสัญญาว�าด�วยการจราจรทางถนน” (Convention on Road Traffic)

A new driving test with both theory and practice was introduced. Thai traffic legislation was 

also adjusted to the international standards of the “Convention on Road Traffic”. 

เดือนพฤศจ�กายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เยอรมนีและไทยตกลงร�วมมือกันอีกครั้งด�านการรถไฟ 

โดยกระทรวงคมนาคมของทั้งสองประเทศ เพ�่อเสร�มสร�างความสัมพันธ�

และความร�วมมือด�านอุตสาหกรรมระบบรางรถไฟของทั้งสองประเทศ

In November 2016, Germany and Thailand agreed to further their railways 
cooperation through Joint Declaration of Intent by their Ministries of 

Transportation, aiming to enhance cooperation in rail industry of the two countries



พัฒนาการขนส�งเพ�่อสาธารณะและใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ
Make transport more public and fuel-efficient

ทำให�การขนส�งในอาเซียนเป�นมิตรต�อสภาพภูมิอากาศ
Make transport more climate-friendly in ASEAN

การเจร�ญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ส�งผลให�จำนวนผู�โดยสาร

และการขนส�งสินค�าหนาแน�นข�้น ประเทศเยอรมนีและประเทศไทย ได�ร�วมกันสนับสนุน

ภูมิภาคอาเซียนเพ�่อพัฒนากลยุทธ� แผนงานสนับสนุนการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ

และลดก�าซเร�อนกระจกในภาคการขนส�ง นอกจาก “โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน” และ “โครงการพัฒนาท�าเร�อในอาเซียนอย�างยั่งยืน”

ยังมีโครงการป�จจ�บันอีก ได�แก� 
Prosperity and economic growth in South-East Asia is leading to a higher volume
of passengers and freight traffic. Germany and Thailand are now supporting the 
region to develop strategies and action plans to enhance energy efficiency and 
reduce the emission of greenhouse gas in the transport sector. Besides 
“Clean Air for Smaller Cities” and “Sustainable Port” projects in the recent years,
ongoing projects are: 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�พลังงานและลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส�งทางบก ภูมิภาคอาเซียน

Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land

Transport Sector in the ASEAN Region

สถาบันการเง�น และนโยบาย

Institutions, financing, and policy orientation 

การวางแผนที่ดินและการจัดการอุปสงค�

Land use planning and demand management

การขนส�งมวลชน

Public transport

การเดินเท�าและการป��นจักรยาน

Walking and cycling

รถยนต� เชื้อเพลิง และระบบการขนส�งอัจฉร�ยะ

Vehicles, fuels, and intelligent transport systems

ภูมิอากาศ สิ�งแวดล�อม และสาธารณสุข

Climate, environment, and health

ประเด็นสังคมในการขนส�ง

Social issues in transport

ซึ่งได�จ�ดประกายแนวคิดมากมายที่เราเห็นอยู�ทุกวันนี้ เช�น
It has triggered many ideas which we can see today, such as:

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง                              

สำนักงานความร�วมมือทางว�ชาการของเยอรมัน และบร�ษัทซีเมนส�ได�ร�วมกันดำเนินโครงการ

กรุงเทพฯ แห�งศตวรรษที่ ๒๑ เพ�่อศึกษา วางแนวทางให�กรุงเทพมหานคร ในการ

ก�าวไปสู�การเป�นมหานครระดับโลกที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางภายในป� พ.ศ. ๒๕๙๓

การศึกษานี้เสนอให� “การพัฒนาพ�้นที่โดยรอบระบบขนส�งมวลชน” หร�อ 

“Transit Oriented Development”

เป�นแนวทางหลักที่ช�วยในการบรรลุเป�าหมายดังกล�าว 

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL),

German Technical Cooperation (GTZ) and Siemens have jointly

implemented the “Bangkok 21” initiative to study and identify ways

to drive Bangkok towards a world-class metropolis by 2050.

This study has recommended a

“Transit Oriented Development”

to prepare Bangkok for this vision. 

โครงการขนส�งสินค�าและโลจ�สติกส�ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ำโขง

(ได�รับการสนับสนุนจาก EU และประเทศเยอรมนี)

Sustainable Freight Transport and Logistics in the Mekong Region

(Funded by European Union and Germany)

การใช�เชื้อเพลิงอย�างมีประสิทธิภาพ

Fuel efficiency

รถยนต�สองถึงสามล�อ

2/3 wheelers

การขนส�งวัตถุอันตราย

Dangerous goods transport

การวางแผน ข�อมูล และตัวชี้วัด

สำหรับการกำหนดนโยบาย

Planning, data and indicators 

for policy making

ห�วข�อ The topics are:

กว�า ๒๐ ป� ท่ีการขนส�งในเมืองอย�างย่ังยืนเป�นหัวข�อหลักของความร�วมมือไทย-เยอรมัน และความร�วมมือในภูมิภาค โดยมีเป�าหมายเพ�อ่สนับสนุนการใช�

ระบบขนส�งในเมืองท่ีใช�พลังงานและเช้ือเพลิงอย�างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยยังได�เป�นส�วนหน่ึงของเคร�อข�ายความร�วมมือระดับโลกในหัวข�อต�างๆ อีกด�วย

Over 20 years, sustainable urban transport has been the main subject of the Thai-German and joint regional cooperation.

The aim is to promote energy- and fuel-efficient urban transport systems, with

Thailand now a part of a worldwide network in the following topics:


