สนับสนุนการว�จัยดานปาไม ฝาย และระบบชลประทาน

Support forest research, weirs and irrigation system

ความรวมมือทางว�ชาการไทย - เยอรมันใหความสำคัญกับปาไม แมน้ำ และทะเลเสมอ เพราะเปนทั้งแหลงทรัพยากรเพ�่อยังชีพ
และเปนองคประกอบสำคัญที่ตองคำนึงถึงในการพัฒนาชนบท และเศรษฐกิจในภาพรวม
Since the beginning, forest, river and ocean have always been important topics of cooperation,
especially as sources for livelihoods - and part of larger economic or rural development programme.

สำนักว�ชาการปาไม (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๙)
• จัดตั้งสำนักว�ชาการปาไมเพ�่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางเคมีและกลไกของปาไมสำคัญในประเทศไทย
Forest Products Research Division (1966 – 1976)
• Establishment of the Forest Products Research Division to conduct research
on the mechanical and chemical characteristics of Thailand’s most important woods
โครงการสงเสร�มนิคมสรางตนเองไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๓๔)
• พัฒนาและจัดหาน้ำดื่มน้ำใชสำหรับหมูบาน ๑,๘๐๐ ครัวเร�อนในพ�้นที่โครงการ
• ฟ��นฟ�พ�้นที่ปาของรัฐ ๓,๓๘๑ ไร ปาในชุมชน ๑,๐๗๕ ไร และพ�้นที่สวนบุคคล ๔๒๕ ไร
Land Settlement Promotion Project (1974 - 1991)
• Improvement of drinking and domestic water supply for about 1,800 households
in the project area
• Rehabilitation of wooded area (541 ha state-owned, 172 community-owned,
68 ha private ownership)
โครงการแมสาว (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๔)
• วางแผนและกอสรางฝายและเสนทางชลประทานเพ�่อการเกษตรรวม ๑๐,๐๐๐ ไร ในแมน้ำแมสาว
• บร�ษัท ทีม คอนซัลติ�ง เอนจ�เนียร��งไดออกแบบทางชลประทานอยางละเอียด
Mae Sao Project (1975- 1981)
• Planning and construction of weir and irrigation channels for agricultural purposes
covering 1,600 ha by the Mae Sao River
• The works carried out by TEAM Consulting Engineers Co., Ltd. included the detailed
design of irrigation canals

ที่ปร�กษาสำหรับกรมชลประทาน (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๒)
• สนับสนุนสำนักแผนฯ ในการกำหนด วางแผน และเตร�ยมโครงการชลประทานใหม
• ชวยแผนกฝกอบรมของกรมฯ พัฒนาและจัดฝกอบรมภายใน
Advisory Services to the Royal Irrigation Department (RID)(1982 - 1989)
• Support of the RID’s Planning Department concerning the identification, preparation
and planning of new irrigation projects
• Support of the newly founded RID’s training department: development and conducting
of internal training seminars
“ในปพ.ศ. ๒๕๕๑ เกือบ ๓๐ ปหลังจบโครงการ ผมไดกลับไปเยี่ยมพ�้นที่โครงการอีกครั้ง ไมนาเชื่อวาสภาพฝายยังดีอยู
มากจร�งๆ ชาวบานบำรุงรักษาฝายอยางสม่ำเสมอ ซึ่งทำใหเราเห็นวา เกษตรกรไดใชประโยชนจากฝายนี้จร�งๆ”
ดร.แบรน เลารุชคัท ที่ปร�กษาโครงการแมสาว
“In 2008, about 30 years after the project’s implementation, I visited the project site and found
the weir in an astonishingly good condition. All necessary maintenance work for the weir’s major
components is still conduced regularly, which shows that the farmers profit from it.”
Dr. Bernd Lauruschkat, Advisor of the Mae Sao Project

สนับสนุนการศึกษาชายฝงทะเลและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพ�บัติ

Support marine-coastal education and disaster risks management
หลังเหตุการณสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรวมมือไทย-เยอรมันเขาชวยฟ��นฟ�พ�้นที่กวา ๓ ป
After the Tsunami in December 2004, the cooperation has helped the rehabilitation for around 3 years.
ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีสวนสำคัญในโครงการการจัดการภัยพ�บัติระดับโลก
Today Thailand is an important partner of the platform “Global Initiative on Disaster Risk Management”.
สนับสนุนพ�พ�ธภัณฑสัตวน้ำภูเก็ต
• กอสรางเสนทางเดินเพ�่อศึกษาธรรมชาติ
• จัดนิทรรศการใหความรูดานถิ�นที่อยูชายฝงทะเล
และขอมูลสึนามิ
• ปรับปรุงขอมูล ผลิตภัณฑ และการตลาด
• สนับสนุนดานว�ทยาศาสตรการฟ��นฟ�ปะการัง
Support the Phuket Aquarium
• Nature trail for educational purpose
• Indoor exhibition panels to provide knowledge and
information on marine and coastal habitats and Tsunami
• Improved marketing and materials produced
• Scientific support of coral reef rehabilitation
เกาะลันตา เกาะหอง
• จัดทำปายขอมูลสำหรับนักทองเที่ยวและปายเตือนภัยสึนามิที่เกาะหอง
• ฝกอบรมและนำรองโครงการจัดการขยะโดยชุมชนใหแกเจาหนาที่ของเกาะลันตา
• พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เกาะลันตา
• จัดทำสารคดีเพ�่อการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสึนามิ
Ko Lanta, Ko Hong
• Information panels for tourist and Tsunami warning signs
for Ko Hong
• Ko Lanta administration trained in community-based waste
management with pilot implementation
• Eco-tourism concepts developed for Ko Lanta
• Educational documentary about the aftermath of the Tsunami

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• สนับสนุนการจัดตั้งระบบการจัดการสาธารณภัย
• รวบรวมทรัพยากรตางๆ รวมถึงการเตือนภัยและ
แผนฉุกเฉินรวมกับประชากรทองถิ�น
• พัฒนาอุปกรณและสื่อการสอนใหแกหนวยงานดาน
การจัดการสาธารณภัย โดยหนวยงานไดจัดอบรม
ใหประชาชนใน ๗๘๐ หมูบาน
Department of Disaster Prevention and Mitigation
• Setting up a disaster management
system
• A range of resources, including evacuation
and emergency care plans, were put together
in close cooperation with the local population.
• Teaching materials for disaster assistance office
were developed. The office trained people
in 780 villages in 2014.

SMEs ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
• ชวยว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ๕๐๐ แหงฟ��นฟ� และเร��มตนธุรกิจใหมภายใน ๖ เดือน หลังเกิดสึนามิ
SMEs in Phuket and Phang-Nga Provinces
• Around 500 SMEs were supported in restarting their businesses within 6 months.

นางวันว�สา บัวเผ�่อน อายุ ๔๖ ป เจาของรานขายของที่ระลึกชื่อ “เล็ก” กอนสึนามิ
เธอมีลูกจาง ๒ คน ธุรกิจมีรายไดกวา ๗๐,๐๐๐ บาทตอเดือน กำไร ๑๗,๕๐๐ บาท
และมีสินทรัพยรวมมูลคา ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แตหลังเกิดสึนามิลูกคารายใหญติดหนี้เธอ
รวม ๘๒๐,๐๐๐ บาท และสินคาเสียหายรวมแลวกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
Mrs.Wanwisa Buapuen, aged 46, owner of “Lek”, a wholesale and retail souvenir
shop. Before Tsunami, she had 2 employees. The business had monthly sales
of 70,000 Baht, monthly profit of 17,500 Baht and total assets of 1,350,000 Baht.
But after the Tsunami, her major clients owed her about 820,000 Baht, also,
the damaged goods amounted to 300,000 Baht.
นางวันว�สา ตองการกูเง�น ๒๐๐,๐๐๐ บาทจากเอสเอ็มอีแบงก อนุมัติดวนสินเชื่อ
“Fast Track”เพ�่อปรับlสถานะการเง�นใหม โครงการที่ปร�กษาทางการเง�น RESTART
(ความรวมมือไทย-เยอรมัน) จ�งเขาไปชวยวันว�สาปรับโครงสรางธุรกิจ โดยชวยรวบรวมเอกสาร
ขอกูยืมและออกจดหมายรับรองจาก RESTART ให ในที่สุดเธอไดรับอนุมัติเง�นกู
จากเอสเอ็มอีแบงค
Mrs.Wanwisa Buapuen wanted to borrow 200,000 Baht under the
SME Bank Fast-Track Loan to help reconstruct her financial statements.
So, the RESTART consultant helped her in reconstructing her business.
The consultant packaged her loan application and gave her a RESTART
reference letter. Her case was approved by the SME Bank.

สงเสร�มการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืนและลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
Promote sustainable and climate-friendly tourism

การทองเที่ยวเปนภาคอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ และตองพ�่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมที่สมบูรณ
ดังนั้นความรวมมือไทย-เยอรมันจ�งสงเสร�มการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
Tourism is an important industry which depends on healthy natural resources and environment.
The cooperation therefore promotes sustainable and climate-friendly tourism planning
and management.
ตัวอยางจากเกาะชาง Results from Ko Chang
นำบทเร�ยนโครงการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนที่ประสบความสำเร็จอยางดีจาก
พ�ษณุโลกมาประยุกต ใชในพ�้นที่เกาะชาง
เกาะกูด และเกาะหมาก
The very successful “CommunityBased Waste Management” or CBM
from Phitsanulok has been introduced
to Ko Chang, Ko Kood and Ko Maak.

เคร�่องมือ“CaFoTrat”
(ลดรอยเทาคารบอนในจังหวัดตราด)
ชวยกำหนดมาตรการและตั้งเปาหมาย
เพ�่อลดปร�มาณกาซเร�อนกระจก
The “CaFoTrat”
(Carbon Footprint in the Sea of Trat)
tool helps policy and decision makers
to assess and identify Greenhouse Gas
(GHG) reduction targets and measures.

จัดอบรมเร�่องการทองเที่ยวที่เปนมิตร
ตอสภาพภูมิอากาศใหกับบร�ษัททองเที่ยว
รวมถึงผูมีหนาที่วางแผนและกำหนดนโยบาย
Trainings on “climate-friendly tourism”
were developed and carried out for tour
operators, planners and policy makers.

สงเสร�มมาตรการใชพลังงานและทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพในโรงแรม เพ�่อให ไดรับ
การรับรอง “เกียรติบัตรใบไมเข�ยว”
Energy- and resource-efficiency
measures in hotels led to
“Green Leaf Certification”.

สาธิตว�ธีการติดตั้งโรงผลิตกาซชีวภาพ
ขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการจราจร
และขนสงคารบอนต่ำ
Small-scale biogas plants were
introduced, and low-carbon transport
and traffic management potential has
been identified.

สรางสมดุลระหวางเศรษฐกิจและสิ�งแวดลอมในพ�้นที่คุมครอง

Balance economic and environmental interests in protected areas
เศรษฐศาสตรระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB)
The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

สุดทายแลว สิง� ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ การสรางความเปนธรรมใหกบั ทุกฝาย โดยหาสมดุลระหวางผลประโยชน และความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง� แวดลอม
ความรวมมือไทย-เยอรมันไดสรางคูม อื ฉบับแรกสำหรับพัฒนาเคร�อ่ งมือทางเศรษฐศาสตรและการเง�นเพ�อ่ ใชปกปองพ�น้ ทีค่ มุ ครอง และพ�น้ ทีแ่ นวกันชน
At the end of the day, it is about creating a feeling of justice, i.e. about balancing the economic, social and environmental interests
and needs. The cooperation has developed the world’s first manual to develop economic and financial tools for protected areas
and buffer zones.
นโยบาย / Policy
รัฐบาลไทยไดจัดตั้งคณะทำงานดานเศรษฐศาสตรระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB)
และรับแนวความคิด TEEB เขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ และ ๑๒
The Thai Government has established the National Working Group on TEEB and
adopted the TEEB concept in the 11th National Economic and Social
Development Plan and continued in the draft 12th Plan.

ความสำเร็จ / Achievements
จัดตั้งระบบการจายเง�นคาบร�การระบบนิเวศที่คลองทาดี
Payment for Klong Tha Dee Ecosystem Service
was established.
รานกาแฟปางมะโอไดแบงกำไรสวนหนึ่งเพ�่อสนับสนุน
กลุมอนุรักษปาไมในปางมะโอ
Pang Ma-O Coffee has its mechanism to share
the benefit from sale volume to support forest
care-taker in Pang Ma-O.
จัดตั้ง “กองทุนเพ�่อการอนุรักษและฟ��นฟ�ดงพญาเย็น
เขาใหญ” เพ�่อชดเชยใหกับชาวบานที่ยินยอมเปลี่ยนแปลง
ไรของตนเองใหเปนทางเชื่อมตอใหสัตวปาเคลื่อนยาย
ไปมาระหวางพ�้นที่ถิ�นอาศัยหร�อหากินได
Dong Payayen Khao Yai Restoration and
Conservation Fund was adopted to be a financial
mechanism to compensate villagers who are willing
to restore their farm plots for wildlife corridor.

เคร�่องมือ / Tools
มีคูมือในการพัฒนาเคร�่องมือทางเศรษฐศาสตรและการเง�นเพ�่อปกปองพ�้นที่คุมครอง
และพ�้นที่แนวกันชนฉบับแรกของโลก ซึ่งตีพ�มพ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และนำไปใชทั่วโลก
The world’s first Economic and Financial Tools development guidebook
for protected areas and buffer zones has been developed and published
in 2015 and is being utilised worldwide.
พัฒนาหลักสูตรอบรม TEEB ๑๐ หลักสูตรและฝกอบรมกวา ๔๐ ครั้ง
10 TEEB training modules have been developed and over 40 training
courses conducted.
มีการตีพ�มพ อบรม และเผยแพรแนวปฏิบัติในการประยุกต ใชหลัก TEEB
สำหรับว�สาหกิจเอกชน (การทบทวนและประเมินคาประโยชนของระบบนิเวศในกิจการ: CERV)
Guideline to apply TEEB for enterprises (Corporate Ecosystem Review
and Valuation: CERV) have been published, trained, and disseminated
in Thailand.

“โครงการเพ��มศักยภาพการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพ�่อคงคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ (ECO-BEST) สำคัญมากตอความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ เพราะเราไมอาจอนุรักษ
ธรรมชาติได ถาเราไมแกภัยคุกคามทรัพยากรที่มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ ตลอดจนแกปญหารวมกับ
ประชาชนในทองถิ�น ผูประกอบการและสาธารณชน และใหเขาไดประโยชนอยางสูง กรมอุทยานแหงชาติฯ
ยินดีรวมมือเพราะโครงการจะแสดงใหเห็นวา เราจะนำเคร�่องมือเศรษฐศาสตร และการเง�นมาใชในการ
ทำงานในพ�้นที่เพ�่อบรรลุเปาหมายการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางไร”
นายสุนันต อรุณนพรัตน อดีตอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ�ช

“This project is critical for Thailand’s biodiversity. Nature conservation cannot be achieved
unless we also address the economic forces that threaten it, and find ways to engage and
benefit local populations, businesses and the general public for theirs endeavours.
Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystems Services in Thailand / South-East
Asia (ECO-BEST) is particularly welcome, because it will demonstrate at a practical level
how economic andfinancial tools can advance both conservation and sustainable
development goals.”
Mr. Sunun Arunnopparat, Former Director Genaral of Department of Natural Parks, Wildlife and Plant Conservation

