วางแผนและจัดการการคมนาคมขนสงขั้นพ�้นฐาน

Support basics of transport planning & management
การคมนาคมขนสงเปนปจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงเมืองเขาหากัน ความรวมมือไทย-เยอรมันจ�งครอบคลุมทั้งการพัฒนาถนน รถไฟ และทาเร�อ
Transport system is important for city access and connectivity. The Thai-German cooperation focuses on roads, railways and port.

สนับสนุนเจาหนาที่ตำรวจและเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก
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.
กอสรางหลักผูกเร�อเดินสมุทร 36 หลัก ที่ทาเร�อกรุงเทพ
During the 60s, 36 dolphin moorings were installed at the port of Bangkok.

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕ เยอรมนีสนับสนุนการรถไฟแหงประเทศไทยดานการตลาด
ระบบสารสนเทศ ตนทุนและการบัญชี ระบบการออกตั๋วและจองตั๋ว การบำรุงรักษาและการบร�หารจัดการ
During 1987-1992, Germany supported State Railway of Thailand in marketing, MIS,
accounting, ticketing and reservation system, maintenance and operation management.
โครงการใหคำปร�กษาดานนโยบายและแผนการคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗)
และโครงการใหคำปร�กษาแกสำนักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕)
ไดชวยเร�่องการปรับปรุงโครงสรางพ�้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.

ออกแบบและใชว�ธีสอบใบขับข�่แบบใหม มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และปรับปรุง พรบ.ขนสงทางบก
ใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล “อนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนน” (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”.
ศึกษาและพัฒนาแผนงานสำคัญๆ จำนวนมาก เชน โครงการศึกษาการคมนาคมกรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘)
เสนอแนวทางการสรางระบบขนสงสาธารณะและทางดวน โครงการสงเสร�มสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนซีบอรด (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒) แนะนำการวางแผนอุตสาหกรรมและพัฒนาทาเร�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

เดือนพฤศจ�กายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เยอรมนีและไทยตกลงรวมมือกันอีกครั้งดานการรถไฟ
โดยกระทรวงคมนาคมของทั้งสองประเทศ เพ�่อเสร�มสรางความสัมพันธ
และความรวมมือดานอุตสาหกรรมระบบรางรถไฟของทั้งสองประเทศ
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

ทำใหการขนสงปลอดภัยข�้นและไดมาตรฐานสากล

Make transport safer and meet international standards

โครงการระบบการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย
ไดสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ และนิคมอุตสาหกรรมในหัวขอตางๆ ตอไปนี้
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:

ประเทศไทยกลายเปนผูบุกเบิกวัฒนธรรมความปลอดภัยพ�้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีสูประเทศเพ�่อนบาน
ผาน “โครงการขนสงสินคาและโลจ�สติกสที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” (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).

“”

“คนมักถามผมวา ความรวมมือไทยเยอรมันสรางผลลัพธอะไรบาง
ผมพ�ดเสมอวา เมื่อเวลาไมไดยินขาวรายอะไรเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุการขนสงสินคาอันตราย นั่นแหละ ผมถึงมั่นใจไดวาเราประสบความสำเร็จ”
นายพงศนร�นทร เพชรชู อดีตเจาหนาที่โครงการจ�ทีแซด
และผูเชี่ยวชาญดานความเสี่ยงดานเคมีและความปลอดภัยในการขนสงสินคาอันตราย

“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

ระบบการจัดการภัยพ�บัติ
Disaster management system
การขนสงวัตถุอันตราย
Safe transport of dangerous goods
ระบบฐานขอมูลวัตถุอันตราย คูมือ
รูปสัญลักษณ และเคร�่องมืออื่นๆ
National information system for hazardous goods,
manuals and pictograms, and other materials
การจัดเก็บและจัดการวัตถุอันตรายอยางปลอดภัย
Safe storage and handling of dangerous goods
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
Emergency response centers
ยกระดับกฎหมายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
Related Thai legislation brought
up to international standards
หลักสูตรอบรมใหกับเจาหนาที่
Capacity development and training courses for staff

พัฒนาการขนสงเพ�่อสาธารณะและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
Make transport more public and fuel-efficient

กวา ๒๐ ป ทีก่ ารขนสงในเมืองอยางยัง่ ยืนเปนหัวขอหลักของความรวมมือไทย-เยอรมัน และความรวมมือในภูมภิ าค โดยมีเปาหมายเพ�อ่ สนับสนุนการใช
ระบบขนสงในเมืองทีใ่ ชพลังงานและเชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยยังไดเปนสวนหนึง่ ของเคร�อขายความรวมมือระดับโลกในหัวขอตางๆ อีกดวย
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:
ซึ่งไดจ�ดประกายแนวคิดมากมายที่เราเห็นอยูทุกวันนี้ เชน
It has triggered many ideas which we can see today, such as:
สถาบันการเง�น และนโยบาย
Institutions, financing, and policy orientation
การวางแผนที่ดินและการจัดการอุปสงค
Land use planning and demand management
การขนสงมวลชน
Public transport
การเดินเทาและการปนจักรยาน
Walking and cycling
รถยนต เชื้อเพลิง และระบบการขนสงอัจฉร�ยะ
Vehicles, fuels, and intelligent transport systems
ภูมิอากาศ สิ�งแวดลอม และสาธารณสุข
Climate, environment, and health
ประเด็นสังคมในการขนสง
Social issues in transport

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงานความรวมมือทางว�ชาการของเยอรมัน และบร�ษัทซีเมนส ไดรวมกันดำเนินโครงการ
กรุงเทพฯ แหงศตวรรษที่ ๒๑ เพ�่อศึกษา วางแนวทางใหกรุงเทพมหานคร ในการ
กาวไปสูการเปนมหานครระดับโลกที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางภายในป พ.ศ. ๒๕๙๓
การศึกษานี้เสนอให “การพัฒนาพ�้นที่โดยรอบระบบขนสงมวลชน” หร�อ

“Transit Oriented Development”

เปนแนวทางหลักที่ชวยในการบรรลุเปาหมายดังกลาว
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.

ทำใหการขนสงในอาเซียนเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
Make transport more climate-friendly in ASEAN

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนสงทางบก ภูมิภาคอาเซียน
Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land
Transport Sector in the ASEAN Region

การเจร�ญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสงผลใหจำนวนผูโดยสาร
และการขนสงสินคาหนาแนนข�้น ประเทศเยอรมนีและประเทศไทย ไดรวมกันสนับสนุน
ภูมิภาคอาเซียนเพ�่อพัฒนากลยุทธ แผนงานสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และลดกาซเร�อนกระจกในภาคการขนสง นอกจาก “โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน” และ “โครงการพัฒนาทาเร�อในอาเซียนอยางยั่งยืน”
ยังมีโครงการปจจ�บันอีก ไดแก
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:

โครงการขนสงสินคาและโลจ�สติกสที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
(ไดรับการสนับสนุนจาก EU และประเทศเยอรมนี)
Sustainable Freight Transport and Logistics in the Mekong Region
(Funded by European Union and Germany)
หวขอ The topics are:
การขนสงวัตถุอันตราย
การใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ
Dangerous
goods transport
Fuel efficiency

รถยนตสองถึงสามลอ
2/3 wheelers
การวางแผน ขอมูล และตัวชี้วัด
สำหรับการกำหนดนโยบาย
Planning, data and indicators
for policy making

