
 

     

     สวสัดคีะ่ 

ทราบหรอืไมว่่าภาคการขนส่งในประเทศไทยเป็นแหล่งปล่อยก๊าซ CO2 ทีส่าํคญั ซึง่ก่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  

บทความหลกัของจดหมายขา่วฉบบันี้ เป็นเรือ่งของระบบขนส่งทีย่ ัง่ยนืและการลดผลกระทบต่อสภาพภมูอิากาศ
เพือ่รบัมอืกบัภาวะโลกรอ้น ทัง้นี้ โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคการขนส่งทางบกในภมูภิาคอาเซยีนไดเ้ปิดตวัโครงการทีป่ระเทศไทยแลว้
อย่างเป็นทางการ 

หนึ่งในกจิกรรมทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คอืการเดนิทางไปยงัประเทศเยอรมนี โดย
เจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารและปฏบิตักิารฝา่ยไทย 40 ท่าน ไดร้่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์และศกึษาวธิกีารเพือ่
ปรบัตวัและลดผลกระทบดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศเยอรมนี และนํามาพจิารณาปรบัใช้
ในประเทศไทย  

นอกจากนี้ ไดม้กีารเปิดตวัโครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนัในการจดัการน้ําและแผนอนุรกัษ์พลงังาน โครงการปกป้องสภาพภมูอิากาศในภาคการ
ท่องเทีย่วกไ็ดม้กีารจดัการประชุมเพือ่สรุปผลการดาํเนินงานเมือ่ตน้เดอืนเมษายนทีผ่่านมา 

นอกจากนี้ ท่านจะไดร้บัทราบความคบืหน้าการดาํเนินงานของโครงการอื่นๆ อาท ิโครงการความร่วมมอืไตรภาค ีการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนื 
และโครงการ PPP  
 
ขอแสดงความนบัถอื  
คณะผูจ้ดัทาํจดหมายขา่ว  
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สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ GIZ ร่วมเปิดตวัโครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและ

บรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคการขนสง่ทางบกในภมูภิาคอาเซยีน ทีป่ระเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อ

วนัที ่5 มนีาคม 2556 ทีผ่่านมา ดว้ยการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างหลายฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และสรา้ง

ความตระหนกัเรื่องการขนสง่ทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ ซึง่นบัว่าเป็นเวลาทีเ่หมาะสมในการเปิดตวั

โครงการ เน่ืองจากฐานการดาํเนินงานของโครงการอยู่ทีก่รุงเทพฯ และขอบเขตกจิกรรมในประเทศไทยกม็คีวามกา้วหน้ามากทีส่ดุ   

การดาํเนินงานในปจัจุบนัอยูใ่นช่วงกาํหนดขอบเขตของโครงการเพื่อสาํรวจความตอ้งการและความสนใจทีม่ต่ีอนโยบายการขนสง่อย่าง

ยัง่ยนืใน 5 ประเทศในกลุ่มชาตสิมาชกิอาเซยีน 

ในงานเปิดตวัโครงการฯ ผูเ้ขา้ร่วมงานราว 100 คน          

จากหน่วยงานภาครฐั องคก์ารระหว่างประเทศ ภาคเอกชน 

มหาวทิยาลยัและภาคประชาสงัคม ไดใ้หค้วามร่วมมอืเป็น

อย่างดทีาํใหก้ารประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ีเป็นเวทใีนการ

สรา้งเครอืขา่ยระหว่างผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจากทุกภาคสว่น  

นอกจากน้ี หน่วยงานภาครฐั อาท ิสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สาํนกังานนโยบายและ

แผนการขนสง่จราจร สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน และ

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธบ์รรเทาผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และสง่เสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอ

ภาคการขนสง่เกีย่วกบับทบาทและกลยุทธด์งักล่าว ในงาน

เปิดตวัครัง้น้ี ยงัเป็นโอกาสดใีนการแนะนําวตัถุประสงค์

โครงการใหค้ณะทาํงานร่วมและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งรบัทราบ    

ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ี 

เน่ืองจากอตัราการใชย้านพาหนะในประเทศไทยมกีารเตบิโต

อย่างรวดเรว็  สง่ผลใหเ้มอืงใหญ่หลายเมอืงในประเทศไทย

ตอ้งเผชญิกบัปญัหาต่างๆ อาท ิปญัหาการจราจรคบัคัง่ การใช้

เชือ้เพลงิฟอสซลิปรมิาณสงู มลพษิทางอากาศ และอุบตัเิหตุ

ทางจราจร  นบัวนัปญัหาเหล่าน้ีทวคีวามรุนแรงมากขึน้      

และภาคการขนสง่นบัเป็นแหล่งปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ทีส่าํคญัของประเทศไทย ซึง่มกีารคาดการณ์ว่าหากไม่มี

นโยบายการรบัมอืทีเ่หมาะสม อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากภาคขนสง่จะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในอนาคต  

นอกจากก๊าซเรอืนกระจกแลว้ยงัมมีลพษิจากภาคขนสง่อกี

ประเภททีก่าํลงัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ นัน่คอืสารมลพษิทีม่ชีว่ง

อายุสัน้ (Short-lived pollutants) เช่น Black Carbon ซึง่เป็น

ทัง้สาเหตุทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น และเป็นตน้เหตุปญัหาดา้น

สขุภาพ 

โครงการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคขนส่งเร่ิมดาํเนินการในประเทศไทย 
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ในการรบัมอืกบัปญัหาเหล่าน้ี  จาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารสง่เสรมิและ

นํานโยบายการขนสง่อย่างยัง่ยนืมาใชอ้ย่างเร่งด่วน อาท ิการพฒันา

ระบบขนสง่มวลชน การกาํหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ

ยานพาหนะทีใ่ชส้าํหรบัการเดนิทางและยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

และการเดนิทางทีไ่ม่ใชเ้ครื่องยนต ์ เมื่อรวมนโยบายเหล่าน้ีเขา้กบัการ

ลดการปล่อย Black Carbon จะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภมูอิากาศได้

ดยีิง่ขึน้ นอกจากนัน้ยงัเป็นการสง่เสรมิผลประโยชน์ร่วม (co-benefit) 

ของทอ้งถิน่ดว้ยเช่นกนั 

ทัง้น้ี ทีป่ระชุมไดใ้หค้วามสนใจเป็นอย่างมากต่อหวัขอ้ศกัยภาพของการ

ดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions; NAMAs) และ การตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบ (Measurement Reporting and 

Verification : MRV) เน่ืองจากเป็นเครื่องมอืสาํคญัทีจ่ะสรา้งการขนสง่อย่างยัง่ยนืในประเทศไทย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ stefan.bakker@ giz.de

Tips      &    Tricks 
 

 
 
 
 

10จักรยาน10                                                 

หากคุณป ัน่จกัรยานทุกวนั วนัละ 30 นาท ี
คุณจะสามารถบรหิารร่างกายอย่างพอเพยีงต่อสปัดาห์

และยงัประหยดัเงนิได ้210 บาทหรอืประหยดัน้ํามนั    

ได ้5 ลติรต่อสปัดาห ์ 

 
10การใช้รถยนต์ร่วมกัน (Carpool) 

โปรแกรมคารพ์ลูปจัจุบนัมคีวามสะดวกสบายและมี

ช่องทางใหเ้ลอืกมากขึน้ และคุณสามารถประหยดัน้ํามนั

ไดถ้งึรอ้ยละ 50 

 
10การขนส่งมวลชน 

ไม่ว่าจะเป็น BTS MRT รถไฟ รถเมล ์เรอืด่วน ฯลฯ 

สามารถเลอืกใชไ้ดเ้พื่อประหยดัพลงังาน  
 

 
 
 
 
 
 

การซ่อมบาํรุงตวักรองอากาศของรถยนต ์ทาํใหคุ้ณ

สามารถประหยดัไดถ้งึรอ้ยละ 10 การดแูลรกัษารถ 

เป็นวธิทีีง่่ายและมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
10เลือกใช้พลังงานทางเลอืกที่เหมาะสม  

เลอืกใชพ้ลงัานทางเลอืกต่างๆ เพื่อประหยดัพลงังาน 

อาท ิไบโอดเีซล  แก๊ซโซฮอล แอลพจี ีและก๊าซ

ธรรมชาต ิ 

Source:  
http://webecoist.momtastic.com/2008/09/08/
part-2-in-a-7-part-series-a-beginners-guide-to-
going-green-transportation/ 

 http://aqnis.pcd.go.th/node/3162

การขนส่งทางเลอืก ซ่อมบาํรงุยานพาหนะ  

พลงังานทางเลือก 

http://webecoist.momtastic.com/2008/09/08/part-2-in-a-7-part-series-a-beginners-guide-to-going-green-transportation/
http://webecoist.momtastic.com/2008/09/08/part-2-in-a-7-part-series-a-beginners-guide-to-going-green-transportation/
http://webecoist.momtastic.com/2008/09/08/part-2-in-a-7-part-series-a-beginners-guide-to-going-green-transportation/
http://aqnis.pcd.go.th/node/3162


 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานเอกอคัรราชทตูเยอรมนีประจาํประเทศไทยและสาํนกังานความร่วมมอืเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (สพร.) เปิดตวั “โครงการ

สง่เสรมิการจดัการน้ําในภาวะวกิฤตโดยการรกัษาระบบนิเวศในพืน้ทีลุ่่มน้ํา” โครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนัน้ี จะสนบัสนุน

ประเทศไทยในการพฒันาขดีความสามารถในการป้องกนัภยัพบิตัทิางน้ํา อนัไดแ้ก่อุทกภยัและภยัแลง้ในพืน้ทีลุ่่มน้ําของประเทศไทย

โดยการดาํเนินมาตรการ “สเีขยีว” ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัการจดัการระบบนิเวศ พืน้ทีนํ่าร่องของโครงการสอง

แห่ง ไดแ้ก่ ลุ่มน้ําชใีนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ําท่าดใีนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

โครงการฯ ไดร้บัทุนสนบัสนุนจาํนวน 2.8 ลา้นยโูร หรอืราว 112 ลา้นบาท จากกระทรวงสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และความปลอดภยัดา้นนิวเคลยีร ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี (BMU) มรีะยะการดาํเนินงานโครงการ 3 ปีและจะสิน้สดุในเดอืน

มนีาคม พ.ศ. 2559 องคก์รความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) และกรมทรพัยากรน้ําจะร่วมกนัดาํเนินงานโครงการใน

นามของของรฐับาลสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีและรฐับาลไทย 

 

โครงการฯ จะเน้นการพฒันาศกัยภาพในการพฒันาแผนและกลยุทธก์ารจดัการน้ําโดยใชว้ธิธีรรมชาตหิรอืแนวทางเชงินิเวศซึง่ทีผ่่าน

มายงัไม่ไดม้บีทบาทมากนกัในการจดัการทรพัยากรน้ําของประเทศไทย ประสบการณ์และผลการดาํเนินงานโครงการไปบรูณาการกบั

กระบวนการดาํเนินงานและหลกัสตูรการศกึษาของประเทศไทยเพื่อพฒันาการออกแบบการจดัการน้ําเพื่อป้องกนัภยัพบิตัทิางน้ํา

ต่อไป นอกจากจะชว่ยในเรื่องของการจดัการน้ําแลว้ โครงการน้ียงัใหป้ระโยชน์แก่ประชาชนในพืน้ที ่เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวจะ

ช่วยลดความสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพและผลผลติทางการเกษตรไดอ้กีดว้ย 
 

  

  เยอรมนีและไทยร่วมพฒันาการป้องกนัอทุกภยัและภยัแล้งในประเทศไทย 
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ในวนัที ่20 มนีาคม 2556 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน และ GIZ ร่วมเปิดตวัโครงการความร่วมมอืไทย-

เยอรมนั ตามแผนอนุรกัษง์าน 20 ปี เพื่อผลกัดนันโยบายอนุรกัษ์พลงังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายลดความเขม้ขน้การใชพ้ลงังานลงรอ้ย

ละ 25 ในปี 2573   (เมื่อเทยีบกบัปี 2553)

 
 
นายณอคุณ สทิธพิงศ ์ปลดักระทรวงพลงังาน เปิดเผยว่าเพื่อผลกัดนันโยบายอนุรกัษ์พลงังานใหส้ามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็น

รปูธรรมในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกจิ ตลอดจนใหเ้กดิการลดการใชพ้ลงังานตามเป้าหมายแผนอนุรกัษพ์ลงังาน 20 ปี 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานจงึไดร่้วมมอืกบั GIZ จดัตัง้ ‘โครงการความร่วมมอืไทย เยอรมนั ตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน- ’ ซึง่

ความร่วมมอืดา้นพลงังานระหวา่งประเทศในครัง้น้ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย และกระทรวงพลงังานจะไดนํ้าขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ไป

จดัทาํยทุธศาสตรเ์ชงิรุกต่อไป 
 

ในงานเปิดตวัโครงการฯ มผีูร่้วมงานเขา้ร่วมงานราว 100 

คนจากหลายภาคสว่น อาท ิตวัแทนจากภาครฐั องคก์ร

ระหว่างประเทศ นกัวชิาการ หน่วยงานเอกชน GIZ และ

สือ่มวลชน โดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ สรา้งเครอืขา่ย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และ

รเิริม่ความร่วมมอืแผนอนุรกัษ์พลงังาน  

 

นอกจากการแนะนําวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมของโครงการ

แลว้ ยงัมกีารจดัเสวนา หวัขอ้ “แผนอนุรกัษ์พลงังานไทย 

20 ปีและทศิทางการพฒันาสูส่งัคมคารบ์อนตํ่าของประเทศ

ไทย” ผ่านการนําเสนอประสบการณ์และบทเรยีนเกีย่วกบันโยบายพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและผลกระทบทีเ่กดิจากการปล่อย

ก๊าซคารบ์อน โดยผูร่้วมเสวนามาจากหน่วยงานหลกัทีท่าํงานร่วมกบัโครงการ ไดแ้ก่ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน องคก์าร

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานบณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 

 

 ไทยจบัมือเยอรมนัเปิดตวัโครงการความร่วมมอืตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน  

ผลกัดนัลดการใช้พลงังานรอ้ยละ 25 ในปี 2573  
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เมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2556 ทีผ่่านมา ไดม้กีารประชมุ

ปรกึษาหารอืระหว่างผูบ้รหิารของ “โครงการพฒันาหลกัการปฏบิตัิ

ทางการเกษตรทีด่แีหง่ชาต ิของ สปป. ลาว” ซึง่ดาํเนินการภายใต้

กรอบความร่วมมอืไตรภาค ีลาว-ไทย-เยอรมนั โดย GIZ และ

สาํนกังานความร่วมมอืเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศร่วมมอืกบักรม

วชิาการเกษตรประเทศไทย กรมปลกูฝงั กระทรวงกสกิรรมและปา่

ไม ้แห่ง สปป. ลาว  และ “โครงการนําร่องดา้นเกษตรกรรมใน สปป.

ลาว”  ซึง่ดาํเนินการโดยองคก์รความร่วมมอืระหวา่งประเทศของ

ญีปุ่น่ (JICA)  สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน และกระทรวงกสกิรรมและ

ปา่ไม ้แห่ง สปป. ลาว เพื่อกาํหนดแนวทางและรปูแบบความร่วมมอื

สาํหรบัการสนบัสนุน สปป. ลาว ในการพฒันาหลกัการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่แีห่งชาตลิาว (LaoGAP ลาวจเีอพ)ี อนัเป็นขอ้กาํหนด

เพื่อเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

จากการประชมุดงักล่าวไดเ้กดิเป็นความตกลงระหว่าง 2 โครงการเพื่อร่วมกนัสง่เสรมิมาตรฐานจเีอพแีห่งชาตลิาว ใน 3 หวัขอ้หลกั 

คอื 

 
 การสง่เสรมิการจดัตัง้หน่วยรบัรองสนิคา้ตามมาตรฐาน

ลาวจเีอพ ีใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานสากล          

(ISO guide 65) 

 การจดัอบรมและใหค้าํปรกึษาแก่กลุ่มบุคลากรที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้ฝา่ยตรวจรบัรอง ฝา่ยสง่เสรมิ และ

เกษตรกรใหม้คีวามพรอ้มในการนําหลกัการลาวจเีอพไีป

ใชท้ัง้ในระบบการตรวจรบัรองและการนําไปปฎบิตั ิ

 การจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความตระหนกั และความรูค้วาม

เขา้ใจแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ทีนํ่าร่อง (นครหลวง

เวยีงจนัทน์และแขวงเวยีงจนัทน์) เกีย่วกบัมาตรฐานลา

วจเีอพ ีระบบตรวจรบัรองผลผลติ และความแตกต่าง

ระหว่างสนิคา้จเีอพกีบัสนิคา้ทัว่ไป  

 

 การสนบัสนุน สปป. ลาว ใหม้มีาตรฐานจเีอพสีาํหรบัผลติผลทางการเกษตรน้ี จะช่วยยกระดบัคณุภาพสนิคา้สาํหรบัการ

บรโิภคภายใน สปป. ลาว ใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ และยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการสง่ออกสนิคา้เกษตรไปยงัประเทศ

ต่างๆ ในภมูภิาคอาเซยีนอกีดว้ย 

 

  

โครงการพฒันาหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีแห่งชาติของ สปป. ลาวภายใต้กรอบความ

ร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมนั 
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เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2556 ทีผ่่านมา GIZ สาํนกังานความร่วมมอืเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) กรมทรพัยากรน้ํา 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แห่ง สปป. ลาว ไดร่้วมกนัจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื่อร่างระเบยีบคุม้ครองลุ่มน้ําซอง 

ณ โรงแรมคาํปะเสดิ เมอืงวงัเวยีง สปป. ลาว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัทาํระเบยีบคุม้ครองลุ่มน้ําซองน้ีมทีีม่าจากการทีป่จัจุบนัในพืน้ทีลุ่่มน้ําซองยงัไมม่รีะเบยีบร่วมของทัง้ลุ่มน้ํา มเีพยีงระเบยีบและ

ขอ้บงัคบัเรื่องการจดัการน้ําและการรกัษาคุณภาพน้ําของแต่ละเมอืงทีน้ํ่าซองไหลผ่าน  จงึเกดิแนวคดิเรื่องการบรูณาการระเบยีบใน

แต่ละพืน้ทีข่ ึน้เพื่อใหม้รีะเบยีบของลุ่มน้ําเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทัง้น้ีเพื่อใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรน้ําใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ

ของแต่ละภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําจนถงึปลายน้ํา มกีารเลอืกใชว้ธิกีารบรหิารจดัการน้ําแบบผสมผสานใหเ้หมาะสมตลอดลุ่มน้ํา และการ

รกัษาคุณภาพและปรมิาณน้ําใหส้อดคลอ้งกบัวถิกีารอุปโภคบรโิภคน้ําในปจัจุบนั และในอนาคตผ่านการบงัคบัใชร้ะเบยีบการคุม้ครอง

น้ําเดยีวกนั เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการน้ําในพืน้ทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

       โครงการบริหารจดัการลุ่มน้ําซอง ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมนั 

 

 

โครงการ ฯ ไดร้บัการสนบัสนุนทางวชิาการจาก

ผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศไทย 2 ท่าน คอื คุณชฎาภรณ์ 

อุณหปาณี จากกรมทรพัยากรน้ําและดร. เชาวน์ นกอยู่ 

จากกรมควบคมุมลพษิ  ร่วมกนัถ่ายทอดความรูแ้ละ

ประสบการณ์ดา้นการกาํหนดระเบยีบลุ่มน้ํา พรอ้ม

ยกตวัอย่างกรณีศกึษาของประเทศไทยในการกาํหนด

ระเบยีบการรกัษาแหล่งน้ําเพื่อเป็นบทเรยีนใหแ้ก่

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ชาวลาวนําไปประยุกตใ์ชใ้นพืน้ทีลุ่่มน้ํา

ซองและลุ่มน้ําอื่นๆ ของ สปป. ลาว ต่อไป 

 

ระหว่างการประชมุ ไดเ้ปิดโอกาสใหต้วัแทนระดบัเจา้หน้าทีจ่าก

ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการกาํกบัดแูลลุ่มน้ําซองจาํนวน 25 

คน ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ และร่วมกนัเสนอแนะเพื่อ

กาํหนดเป็นระเบยีบและมาตรการเพื่อคุม้ครองลุ่มน้ําซองฉบบั

ร่าง จงึสามารถกล่าวไดว้่าทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการร่าง

ระเบยีบอย่างแทจ้รงิ ก่อนทีจ่ะนําเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจาก

ผูบ้รหิารของแต่ละเมอืงที ่แม่น้ําซองไหลผ่าน และนําไป

ประกาศใชใ้นพืน้ทีลุ่่มน้ําซองภายในกลางปี 2556 
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ระหว่างวนัที ่17 – 23 มนีาคม 2556 ทีผ่่านมา โครงการพฒันาการกาํหนดนโยบายและดาํเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ ทีด่าํเนินงานโดย GIZ และสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ดว้ยทุนสนบัสนุนจาก

กระทรวงสิง่แวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทางปรมาณู แห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ไดจ้ดัทศันศกึษาดงูานในรฐั

บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี  

 

 

 

 

 

 

โดยมขีา้ราชการระดบัสงูและเจา้หน้าทีจ่ากภาครฐั องคก์รปกครองทอ้งถิน่ และสถาบนัการศกึษา อาท ิกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม สาํนกังานกรุงเทพมหานคร สาํนกังานจงัหวดัน่านและตราด สาํนกังานจงัหวดัระยอง เทศบาลเกาะชา้ง องคก์าร

บรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื และอื่นๆ รวม 40 คน ร่วมศกึษาดงูาน เพื่อศกึษาแนวทางต่างๆ ทีใ่ชใ้น

ประเทศเยอรมนี เพื่อการปรบัตวัและลดผลกระทบดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการ

บรหิารจดัการการใชพ้ลงังานภายในอาคาร การบรหิารจดัการน้ํา การจดัการขยะและนําขยะมาใชผ้ลติพลงังาน และการจดัการปา่ไม้

อย่างยัง่ยนื เพื่อพจิารณานํามาปรบัใชต้ามความเหมาะสมสาํหรบัประเทศไทยดา้นการจดัการพลงังาน 

คณะเดนิทางไดเ้ยีย่มชมศนูย ์Passivhaus Zentrum ทีเ่มอืง ออสเบริก์ (Augsburg) 

ทีแ่สดงหลกัการสรา้งบา้นประหยดัพลงังานหรอืทีเ่รยีกว่า Passivhaus ซึง่ช่วยลด

การใชพ้ลงังานไดถ้งึรอ้ยละ 80-90 เมื่อเทยีบกบับา้นปกต ิโดยเน้นการใชฉ้นวนกนั

ความรอ้น ระบบถ่ายเทอากาศทีด่ ีและประตูหน้าต่างกระจก 2-3 ชัน้  หลงัจากนัน้ 

คณะฯ ยงัไดไ้ปชมบา้นและหอ้งเรยีนทีนํ่าหลกัการ Passivhaus ไปใชใ้นทางปฏบิตัิ

จรงิ ในฤดหูนาวขณะทีอ่ากาศภายนอกหนาว -4 องศา อุณหภูมภิายในบา้นจะอยูท่ี่

ประมาณ 23 องศา เช่นเดยีวกบัหอ้งเรยีนทีน่กัเรยีนรูส้กึสบายทัง้ในฤดรูอ้นและฤดู

หนาว ทัง้ยงัไดเ้รยีนรูเ้รื่องการประหยดัพลงังานและไดร้บัการปลกูฝงัเรื่อง

สิง่แวดลอ้มดว้ย ประเทศเยอรมนีกาํลงัสง่เสรมิใหป้ระชาชนก่อสรา้งอาคารและทีพ่กั

อาศยัแบบ Passivhaus กฏหมายของอยีไูดก้าํหนดไวว้่าภายในปี 2561 อาคารของ

หน่วยงานรฐับาลและอาคารสาธารณะในสหภาพยโุรปจะตอ้งลดการใชพ้ลงังานให้

เหลอืเกอืบศนูย ์ประเทศเยอรมนียงัมโีครงการตดิตัง้อุปกรณ์ทดแทนเมื่อยงัไมห่มด

สภาพใชง้าน (Retrofit Program) เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของ

อาคารใหไ้ดร้อ้ยละ 2 ต่อปี  

 ผูแ้ทนฝ่ายไทยร่วมศึกษาดงูานด้านการปกป้องสภาพภมิูอากาศ ณ ประเทศเยอรมนี  
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ในสว่นของการจดัการน้ํา คณะฯ ไดเ้ดนิทางไปยงัเมอืงโรเซน

ไฮม ์(Rosenheim) เพื่อศกึษาการจดัการเพื่อป้องกนัน้ําท่วม 

ซึง่การดาํเนินงานใดๆ จะตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากชมุชน

และสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของสหภาพยโุรป (EU) ทีไ่ม่กระทบ

ต่อธรรมชาตทิัง้ดา้นเคม ีระบบนิเวศ และชวีวทิยา แต่ละรฐัมี

อสิระจากรฐับาลกลางในการบรหิารจดัการเองดว้ยงบประมาณ

จากทัง้สว่นกลางและรายไดจ้ากภายในรฐัเอง สว่นในพืน้ที่

เสีย่งน้ําท่วม ทางภาครฐักม็กีารศกึษาประเมนิพืน้ทีเ่สีย่ง

ล่วงหน้ารวมทัง้มลูค่าความเสยีหาย และยงัพฒันาโปรแกรม

ทางอนิเตอรเ์น็ตเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูพืน้ที่

เสีย่งและสามารถศกึษาเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัภยัน้ําทว่ม 

ในสว่นของน้ําทีใ่ชอุ้ปโภคบรโิภคในรฐับาวาเรยีนัน้ ราวรอ้ยละ 95 มาจากน้ําบาดาล รฐัจงึออกกฏหา้มใชส้ารเคมใีนการเพาะปลกู และ

หา้มมกีารจดัการขยะต่างๆ ในระยะ 20 กโิลเมตรจากแหล่งน้ําบาดาล เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมแีละสิง่มพีษิ หากชมุชน

ตอ้งเสยีรายได ้รฐับาลจะทาํการชดเชยให ้

สาํหรบัการลดก๊าซเรอืนกระจก มาตรการหน่ึงทีช่่วยไดค้อืการสง่เสรมิใหป้ระชาชนหนัมาปลกูบา้นโดยใชไ้มม้ากขึน้ เพราะภาคการ

ก่อสรา้งและอาคารบา้นเรอืนในสหภาพยโุรปนัน้ไดก่้อใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประมาณรอ้ยละ 35 และบา้นไมก้ก็ลบัมาไดร้บั

ความนิยมอกีเน่ืองจากใหค้วามรูส้กึสบายกว่า การทาํอุตสาหกรรมปา่ไมย้งัเกดิผลด ีเพราะตน้ไมช้่วยดดูซบัคารบ์อน และขัน้ตอนการ

ผลติชิน้สว่นไมก้ไ็มต่อ้งใชพ้ลงังานมากหรอืปล่อยคารบ์อนเหมอืนการผลติวสัดุก่อสรา้งอื่นๆ ทัง้ยงัสามารถนําไมก้ลบัมาใชใ้หม่ได ้ใน

สว่นของโรงงานสนิคา้ไมเ้องกม็คีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม โรงงานทีค่ณะฯ ไดเ้ยีย่มชมในเมอืงฟูเกน้ (Fugen) 

ประเทศออสเตรยี และเมอืงเยนบคั (Jenbach) ประเทศเยอรมนี ไดใ้ชช้ิน้สว่นของไมท้กุอย่างแมก้ระทัง่ขีเ้ลื่อยกถ็ูกนํามาเป็น

เชือ้เพลงิผลติพลงังานไฟฟ้าและความรอ้นสาํหรบัใชใ้นโรงงานและขายใหแ้ก่บา้นเรอืนใกลเ้คยีง โรงงานยงัรบัประกนัว่าสนิคา้ไมจ้าก

โรงงานไม่ก่อใหเ้กดิคารบ์อน (carbon neutral)  

ในประเทศเยอรมนี อุตสาหกรรมปา่ไมร้อ้ยละ 44 เป็นของ

เอกชน แต่เดมิการบรหิารจดัการปา่เป็นแบบแบ่งตามอายุ

และขนาดของตน้ไม ้หรอื Age Class ซึง่มนุษยเ์ขา้ไป

จดัการโดยเน้นการปลกูไมท้ีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดและ

แบ่งโซนตน้ไมต้ามอายุและพนัธุไ์ม ้แต่ตน้ไมไ้มท่นทานต่อ

ภยัธรรมชาต ิต่อมาจงึไดแ้ปลีย่นเป็นการจดัการปา่ให้

ใกลเ้คยีงธรรมชาตมิากทีส่ดุ หรอื ‘Close to Nature’ Forest 

ซึง่เริม่ตน้โดยการปลกูสวนปา่และหลงัจากนัน้มกีารตดัสาง

ลดปรมิาณตน้ไม ้และปล่อยใหเ้ป็นปา่ทีม่ตีน้ไมเ้ลก็ใหญ่

หลายพนัธุอ์ยู่รวมกนั เพื่อรกัษาสมดุลทางธรรมชาต ิ

แนวทางน้ียงัลดการสญูเสยีจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละ

วาตภยัได ้               เน่ืองจากสวนปา่มสีภาพคลา้ยคลงึกบัปา่

ธรรมชาต ิ  

. 
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อย่างไรกต็าม ในประเดน็ก๊าซเรอืนกระจกนัน้ ก๊าซมเีทนและคารบ์อนไดอกไซดจ์ากขยะเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่าํคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อ

สภาพภูมอิากาศ ดงันัน้การจดัการขยะทีถู่กตอ้งจงึมคีวามสาํคญั คณะฯ ไดเ้ดนิทางไปดหูลุมฝงักลบทีเ่มอืงกาลเลนบคั (Gallenbach) 

ทีปิ่ดใชง้านแลว้ตัง้แต่ พศ. 2535 เน่ืองจากประเทศเยอรมนีไดอ้อกกฏหมายยกเลกิการจดัการขยะดว้ยการฝงักลบ อย่างไรกต็าม

รฐับาลกย็งัตอ้งควบคุมดแูลหลุมฝงักลบทีปิ่ดใชง้านแลว้ เน่ืองจากขยะภายในหลุมยงัคงทาํปฏกิริยิาทีส่ง่ผลกระทบต่อชมุชนและ

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยการบาํบดัน้ําเสยี และจดัเกบ็น้ําเสยีจากขยะมลูฝอยใตด้นิ เพื่อนํามาผลติกระแสไฟฟ้าใชใ้นครวัเรอืน   

ทัง้น้ี การทีป่ระเทศเยอรมนีสามารถนําเอามาตรการต่างๆ มาใชใ้นการจดัการปกป้องสภาพภูมอิากาศไดน้ัน้ ปจัจยัสาํคญัคอืการมี

จติสาํนึกเรื่องสิง่แวดลอ้มและการมสีว่นร่วมของทัง้ภาครฐัและประชาชน โดยภาครฐัใหข้อ้มลูความรูเ้พื่อสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

และภาคสงัคมกย็อมรบักฏหมายมาตรการทีภ่าครฐักาํหนดค่อนขา้งเคร่งครดั เมื่อทุกฝา่ยร่วมมอืกนั การจดัการปกป้องสภาพ

ภูมอิากาศในประเทศจงึมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื  

 

 
 

ความเจรญิกา้วหน้าในภาคอุตสาหกรรมนอกเหนือจากการสรา้งรายได้

ต่อประเทศ ในขณะเดยีวกนัไดใ้ชท้รพัยากรธรรมชาต ิและก่อปญัหา

สิง่แวดลอ้มมากมายตามทีเ่ป็นขา่วในหน้าหนงัสอืพมิพแ์ละสือ่ต่างๆ ทัง้

การปล่อยน้ําเสยีอุตสาหกรรม ขยะพษิ ควนัพษิโดยไม่มกีารบาํบดัที่

ถูกตอ้ง ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มและชมุชนบรเิวณ

ใกลเ้คยีงโรงงานและแหล่งอื่นๆทีข่องเสยีแพร่กระจายไป 

 

ดว้ยความตระหนกัถงึผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิง่แวดลอ้ม และ

ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรมจงึไดร้เิริม่นโยบายอุตสาหกรรมสเีขยีว 

(Green Industry Mark) ในปี 2554 เพื่อกระตุน้ใหภ้าคอุตสาหกรรม

ปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ เช่นการ

ใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ การพฒันาเทคโนโลยี

การผลติทีส่ะอาด โดยจุดเด่นของนโยบายน้ีคอืมุง่เน้นใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงทัง้ในระดบับรษิทั และห่วงโซ่อุปทานของผลติภณัฑท์ุก

ประเภท ผ่านระดบัการพฒันาสูอุ่ตสาหกรรมสเีขยีว 5 ระดบัดงัน้ี       

1.ความมุ่งมัน่สเีขยีว 2. ปฏบิตักิารสเีขยีว 3. ระบบสเีขยีว 4. วฒันธรรมสเีขยีว  5. เครอืขา่ยสเีขยีว 

 

และในวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2556 ทีผ่่านมา โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนื ดา้นสนบัสนุนนโยบาย ซึง่ไดร้บั

การสนบัสนุนจากสหภาพยโุรป ไดจ้ดัการสมัมนา เรื่องการปรบัตวัภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรบัตลาดสเีขยีว (Green Market 

Transformation) ณ โรงแรมรอยลัปรนิเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อใหผู้ผ้ลติใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการฯ คอื 

อาหาร ชิน้สว่นยานยนต ์และวสัดุก่อสรา้ง เขา้ใจนโยบายอุตสาหกรรมสเีขยีวและกจิกรรมของโครงการในการชว่ยผลกัดนันโยบายน้ี

อย่างเป็นรปูธรรม  

 

โดยโครงการจะเน้นการสรา้งเวทคีวามร่วมมอือุตสาหกรรมสเีขยีวทีเ่ชื่อมโยงระหว่างผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs) 

กบัผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ร่วมถงึการเชื่อมโยงกบัตลาดผูบ้รโิภคทีม่ใีจรกัสิง่แวดลอ้ม (Green Market) มกีารฝึกอบรมจาก

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติ และการสนบัสนุนใหบ้รษิทัสมคัรเขา้สูน่โยบายอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry Mark) 

โอกาสของอตุสาหกรรมอาหาร ช้ินส่วนยานยนต ์และวสัดกุ่อสร้างเพ่ือก้าวสู่อตุสาหกรรมสีเขียว 
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ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2556  มร.โทมสั เลมนัน์ (ผูอ้าํนวยการโครงการ) และ นางสาวกานตช์เนตต ีวสวุตั (ผูป้ระสานงานโครงการสว่น

ภูมภิาค) ของโครงการการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและฉลากสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ขา้เยีย่มชมงานเครอืขา่ยองคก์ร

และสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของภาครฐั ณ ประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส ์สงิคโปรแ์ละจนี เพื่อประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ และเพือ่หารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืระดบัภูมภิาคระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศทีไ่ดร้บัเลอืกในโครงการการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและฉลากสิง่แวดลอ้ม 

 
 

 
 

การประชุมทวภิาคร่ีวมกบักลุ่มประเทศดงักล่าวประสบความสาํเรจ็เป็นอย่างด ี PCD GIZ และโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ

(UNEP) ไดร่้วมมอืกนัจดั “การประชุมเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคเรื่องการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและฉลาก

สิง่แวดลอ้ม” ระหว่างวนัที ่1-2 พฤษภาคม 2556 น้ี ณ จงัหวดัภูเกต็ ประเทศไทย เพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค (กลุ่ม

ประเทศอาเซยีนกบัประเทศจนี เกาหลใีต ้และญีปุ่น่) โดยคาดว่าจะมผีูเ้ขา้ร่วมจากกลุ่มประเทศอาเซยีนราว 70 คน   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชาสมัพนัธเ์ร่ืองการจดัซ้ือสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

และฉลากส่ิงแวดล้อมในระดบัภมิูภาค 

 
 
 
 

 

ระหว่างวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์- 1 มนีาคม 2556 นางสาวจรนิทรภ์รณ์ ตพิพะมงคล (นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชาํนาญการ) จากกรมควบคุมมลพษิ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้ว่มกบัทางโครงการฯ เยีย่มชมดงูานทีป่ระเทศจนี ซึง่จากการเขา้เยีย่มชมดงูานครัง้นี้ เกอืบทุก

องคก์รของประเทศทีไ่ดร้บัเลอืก แสดงความสนใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืกบัประเทศไทย 
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ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา กจิกรรมภายใตโ้ครงการ PPP GIZ Merck ไดม้กีาร

ดาํเนินตามแผนและโครงการจะสิน้สดุลงในเดอืนมถุินายน 2556 ทัง้น้ี 

โครงการฯ มคีวามคบืหน้าและประสบความสาํเรจ็ในหลายสว่นโดยเฉพาะ

อย่างยิง่การจดัตัง้เครอืขา่ยหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบกบั

มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยันเรศวรและมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารจดัการของเสยีเคมทีีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม ดว้ยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารและการอบรม ผูฝึ้กสอนใหก้บั

เจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิารของมหาวทิยาลยั 

โครงการฯยงัร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) ในการจดัทาํคูม่อืการจดัการของเสยีเคมสีาํหรบัหอ้งปฏบิตักิาร ซึง่

ขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนการรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญและคาดว่าจะสามารถเผยแพร่คู่มอืไปยงัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 

เดอืนเมษายน 2556 นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัทาํรายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการจดัการของเสยี

ทางเคมขีองประเทศไทยมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

โครงการฯ มกีาํหนดจดัพธิปิีดโครงการในวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 ณ เมอืงจาการต์า ประเทศอนิโดนีเซยี และคาดว่าจะมผีูเ้ขา้ร่วม

งานจากประเทศเยอรมนี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ความคืบหน้าโครงการ PPP GIZ Merck  
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กว่า 4 ปี ของความร่วมมอืกนัระหว่างองคก์ารการบรหิารพืน้ทีพ่เิศษเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (อพท.) และ GIZ รวมทัง้ภาคร่ีวม

เพื่อการพฒันา ในการดาํเนินโครงการปกป้องสภาพภมูอิากาศในภาคการท่องเทีย่ว บดัน้ี โครงการฯ ไดส้ิน้สดุลงแลว้เมื่อเดอืน

เมษายน 2556 ทีผ่่านมา โดยไดเ้กดิคาํถามต่างๆ เกีย่วกบัความสาํเรจ็ของโครงการ ความยัง่ยนื การขยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ การนํา

ประสบการณ์จากการทาํงานทีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ คาํถามเหล่าน้ีมกัจะเกดิขึน้เมื่อโครงการดา้นการพฒันาไดส้ิน้สดุลง  

ภายใตก้รอบการดาํเนินงาน และการสนบัสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิง่แวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทาง

ปรมาณูแห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี โครงการไดเ้ริม่ขึน้เมื่อปี 2009 ดว้ยความมุ่งมัน่ผลกัดนัใหพ้ืน้ทีห่มู่เกาะชา้ง เป็นพืน้ที่

ตวัอย่างสาํหรบัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

เป้าหมายเมือ่เร่ิมดาํเนินโครงการและสถานการณ์ในขณะนัน้ 

• เกาะชา้งยงัคงสภาพปา่ฝนเขตรอ้นทีย่งัคงเหลอือยู่ในประเทศไทย ซึง่อาจมแีนวโน้มในการพฒันาจนกลายเป็นเกาะ

ภูเกต็ แห่งทีส่อง ทีม่กีารพฒันามากเกนิไป  

• นกัท่องเทีย่วของหมู่เกาะชา้งมรีาว 1 ลา้นคนต่อปี ซึง่เกาะชา้งประกอบดว้ย 3 เกาะใหญ่ และ  50 เกาะย่อย คาํถามคอื

จาํนวนนกัท่องเทีย่วเกนิขดีความสามารถในการรองรบัหรอืไม่ หากการท่องเทีย่วยงัถูกพฒันาไปในทศิทางเดมิย่อม

สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตมิากขึน้ตามจาํนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ การพฒันาการ

ท่องเทีย่วจะเกดิควบคู่กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อคนรุ่นต่อไปไดอ้ย่างไร   

• หลายคนสงสยัว่าองคก์ารบรหิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่และชมุชนจะจดัการกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้น้ีไดอ้ย่างไร อะไรคอืแนว

ทางการพฒันาการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม เช่นเรื่องทีพ่กัและนกัทอ่งเทีย่ว และเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืหรอืไม ่

• ในช่วงเทศกาลและวนัหยุดยาว เกาะชา้งกป็ระสบกบัปญัหารถตดิไม่ต่างกบักรุงเทพ เน่ืองจากขาดการวางแผนที่

เหมาะสม อกีทัง้ยงัมปีญัหาขยะทีเ่กดิขึน้จาํนวนมหาศาลจากการท่องเทีย่ว ปญัหาน้ําเสยีในพืน้ทีเ่ปราะบางทางระบบ

นิเวศ  

 

กระแสของการพฒันาและข้อถกเถียงดงัต่อไปน้ียงัไมส่ามารถหาข้อสรปุได้  

o การท่องเทีย่วแบบมวลชน และ การเทีย่วแบบเฉพาะกลุ่ม 

o การลงทุนจากภายนอก และ การความตอ้งการจากคนในชมุชน 

o การเพิม่ขึน้ของรา้นอาหารและรา้นสะดวกซือ้ และ วถิชีวีติของชมุชนและผลติภณัฑท์อ้งถิน่ 

o กจิกรรมการท่องเทีย่วแบบใชเ้ครื่องยนต ์และ กจิกรรมการท่องเทีย่วแบบดัง้เดมิทีไ่ม่ใชเ้ครื่องยนต ์

o การบรหิารจดัการพืน้ทีแ่บบขาดการบรูณาการ และ ความตอ้งการการพฒันาบนฐานของชุมชน  

 

การพฒันาพืน้ทีเ่กาะชา้ง จะเป็นความหวงัรบิหรีห่รอืไม่ หากมองจากสถติแิลว้พบว่าภายใตร้ะยะเวลาการทาํงานของโครงการนัน้ ได้

มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาประเทศไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20-25 และในปี พ.ศ.2555 มนีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิาท่องเทีย่วประเทศไทย

เพิม่ขึน้ 20 ลา้นคน ในขณะทีม่นีกัท่องเทีย่วภายในประเทศประมาณ 50-60 ลา้นคนต่อปี และมรีะยะเวลาการพกัคา้งคนืทีส่ ัน้ลง  

กว่า 4 ปี ของโครงการปกป้องสภาพภมิูอากาศในภาคการท่องเท่ียว หมู่เกาะช้าง: ความสาํเรจ็และก้าวต่อไป 
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ตลอดระยะเวลา 4 ปีของดาํเนินโครงการปกป้องสภาพภูมอิากาศในภาคการท่องเทีย่ว ไดพ้ฒันาและสนบัสนุนแนวคดิการท่องเทีย่วที่

เป็นต่อสภาพภูมอิากาศ พฒันาเครื่องมอื แนวทางและการดาํเนินการในพืน้ทีนํ่าร่องเพื่อการสง่เสรมิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ซึง่เป็น

ตน้แบบในการจดัการกบัอุปสรรคและปญัหาดงักล่าว ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการสรา้งโอกาสดา้นการตลาดในระดบันานาชาตใินเรือ่ง

ของการสง่เสรมิการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรอืการท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า ซึง่ไดเ้กดิเป็นรปูธรรมแลว้บนพืน้ทีห่มู่

เกาะชา้ง 

งานประชุมสรปุผลกจิกรรมการดาํเนินงานของโครงการฯ (พ.ย. 2552 – เม.ย. 2556) และเสวนาวชิาการการท่องเทีย่วคารบ์อนตํา่และการ

ผลกัดนัในเชงินโยบายและการตลาด สาํหรบัประเทศไทย เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2556 ทีผ่า่นมา 

 

ผลสาํเรจ็ 8 ประการ จากการดาํเนินงานของโครงการปกป้องสภาพภมิูอากาศในภาคการท่องเท่ียว 

1. จากการศกึษาการวดัร่องรอยคารบ์อนบนพืน้ทีห่มู่เกาะชา้ง ผลการศกึษาน้ีไดถู้กนําไปประยุกตใ์ชเ้พื่อสรา้งเครื่องมอืบรหิาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบันกัวางแผนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการพืน้ที ่โดยเครื่องมอืน้ีผูว้างแผนและผู้

ตดัสนิใจสามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูวางแผนในการบรหิารจดัการพืน้ที ่ตลอดจนจดักจิกรรมท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า การ

ท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่าฟงัดแูลว้อาจเป็นแนวทางทีไ่ม่คุน้เคยนกั แต่เป็นสิง่ผูค้นเขา้ใจและปฏบิตัไิดง้่าย ตวัอยา่งเช่น  

o การผลติและการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ทาํใหผู้ป้ระกอบการประหยดัค่าใชจ่่ายและไดก้าํไรมากขึน้ในขณะทีใ่ช้

ตน้ทุนทางทรพัยากรในการใหบ้รกิารเท่าเดมิ 

o มรีายไดเ้พิม่ขึน้ในขณะทีม่จีาํนวนนกัท่องเทีย่วมาใชบ้รกิารเท่าเดมิหรอืลดลง 
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o ลดการก่อมลพษิสูส่ ิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ชว่ยลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศโดยรอบ ตลอดจน

การรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิอนันํามาซึง่รายไดท้ีไ่ดจ้ากระบบนิเวศบรกิาร 

 

องคก์ารบรหิารการปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดนํ้าเครื่องมอืคาํนวณปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดห์รอืก๊าซเรอืนกระจกไปใช ้

เพื่อใชบ้รหิารจดัการ และหามาตรการ ตดิตาม ในการเปลีย่นการดาํเนินธุรกจิจากภาวะปกต ิสูก่ารท่องเทีย่วแบบเป็นมติรกบัสภาพ

ภูมอิากาศ เครื่องมอืน้ียงัช่วยผูบ้รหิารสามารถ ปรบัปรุง บรหิารจดัการ ตลอดจนพฒันาวางแผนแหล่งท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบั

ความสามารถในการรองรบันกัทอ่งเทีย่วของแต่ละพืน้ทีไ่ด ้  

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: ไดม้กีารเผยแพร่และนําหลกัการและแนวคดิดา้นการจดัการการท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่าและเครื่องมอืคาํนวณ

ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ปใชใ้นพืน้ทีต่่างๆ เชน่ เกาะสมุย จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัเลย จงัหวดั

ระยอง และจงัหวดัน่าน ภายใตค้วามร่วมมอืกบัมลูนิธใิบไมเ้ขยีวในการพฒันาเครื่องมอืคาํนวณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์น

ภาคการท่องเทีย่ว นอกจากน้ี มลูนิธใิบไมเ้ขยีวยงัไดเ้พิม่มาตรการดา้นการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้ไปในมาตรฐานใบไม้

เขยีวทีเ่ป็นมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงแรม  

2. สนบัสนุนและสรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมในการพฒันาพืน้ทีแ่ละพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชน บนพืน้ฐานของการมสีว่นร่วม

ของชมุชน โดยใชป้ระเดน็เรื่องการจดัการขยะ โครงการไดพ้ฒันากระบวนการแลกเปลีย่น และสรา้งการมสีว่นร่วม เพื่อทีจ่ะใหเ้กดิ

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพราะชมุชนทอ้งถิน่มคีวามสาํคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันา    

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: ความสาํเรจ็ดา้นการจดัการขยะโดยชมุชนซึง่เป็นโครงการการตน้แบบทีจ่งัหวดัพษิณุโลก พบว่า การมสีว่นร่วม

โดยคนในชุมชนเป็นปจัจยัสาํคญัในการจดัการกบัปญัหาขยะทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละการมสีว่นร่วมของคนใน

ชุมชนเป็นตวัการสาํคญัทีช่ว่ยผลกัดนัใหเ้กดิการรกัษาสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ 

3. โครงการการปกป้องสภาพภมูอิากาศในภาคการท่องเทีย่วไดร่้วมมอืกบัภาคดีา้นการท่องเทีย่วและสถาบนัการศกึษา พฒันา

หลกัสตูรการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ สาํหรบัขา้ราชการ นกันโยบายและแผน ชมุชน และมคัคุเทศกอ์าชพี เพื่อให้

ความรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วและผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัตราสญัลกัษณ์การ

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสภาพภมูอิากาศภายใตก้ารบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า ซึง่ทางโครงการไดร่้วมกบัการ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยนําเสนอกจิกรรมโครงการการท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการท่องเทีย่วแบบ 7 

Greens ของการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยในเวทรีะดบันานาชาต ิณ งาน ITB Berlin ประเทศเยอรมนี ซึง่เป็นงานนิทรรศการดา้น

การท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: สมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดัตราด มลูนิธใิบไมเ้ขยีว และ อพท. ภายใตค้วามร่วมมอืกบัการท่องเทีย่วแหง่

ประเทศไทย ไดจ้ดันิทรรศการ เวทสีมัมนาวชิาการ เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ละกจิกรรมการท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่าทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มในประเทศไทยในงาน ITB Berlin ปี 2554 นอกจากน้ี หลกัสตูรฝึกอบรมไดถู้กนําไปประยุกตใ์ช ้ภายใตค้วามร่วมมอื

ระหว่างกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชืและคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่ไดบ้รูณาการเขา้ไปสูห่ลกัสตูร

ของกองฝึกอบรม กรมอุทยานฯ ต่อไป 

4. โครงการฯ ไดจ้ดัหลกัสตูร ”การจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อก่อใหเ้กดิกาํไรหรอืพรมีา (PREMA)” ผูป้ระกอบการโรงแรม รสีอรท์ จาํนวน 

15 แหง่ และรา้นอาหาร 2 แห่ง ทีเ่ป็นสถานประกอบการนําร่องบนเกาะชา้ง ประสบความเรจ็ในการนําแนวคดิพรมีาไปลดการเกดิ



 15 

ของเสยี ลดการใชพ้ลงังานตลอดจนสามารถใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่กระบวนการเหล่าน้ีเป็นวธิกีารบรหิารจดัการ

สถานประกอบการทีด่ ีทีผู่ป้ระกอบการต่างยอมรบัว่าไดช้่วยลดตน้ทุนในการผลติไดป้ระมาณรอ้ยละ 10-30 วธิกีารง่ายๆ ไม่ซบัซอ้นน้ี

ยงัชว่ยเพิม่ผลกาํไร อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ทาํใหค้นในองคก์รมสีภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีด่ ีซีง่กระบวนการพรมีาชว่ยให้

ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาสูม่าตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มไดง้่ายขึน้ ทัง้ยงัชว่ยสรา้งจุดแขง็และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทาง

การตลาดอกีดว้ย 

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: จากกรณีความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากการนําพรมีาไปประยุกตใ์ชใ้นโรงแรม รสีอรท์ และรา้นอาหาร ผูป้ระกอบการ

สามารถลดตน้ทุนการผลติไดร้อ้ยละ 10-30 สรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และยงัไดม้กีารจดัตัง้

ชมรมพรมีาเกาะชา้งขึน้เป็น social network เพื่อการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นร่วมกนัต่อไป และผูป้ระกอบการยงัใหค้วามสนใจในการสมคัร

เขา้ร่วมมาตรฐานใบไมเ้ขยีวเพิม่ขึน้ เพื่อสรา้งจุดแขง็ทางการตลาด นอกจากน้ี อพท.ไดจ้ดัทาํมาตรฐานการท่องเทีย่วระดบัทอ้งถิน่ขึน้ 

และมาตรฐานโรงแรมคารบ์อนตํ่า เพื่อสง่เสรมิ สนบัสนุนสถานประกอบการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีจ่งัหวดัตราด   

5. การจดัการขยะอินทรียโ์ดยเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพ เป็นอกีวธิกีารสาํคญัในการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว ตลอดจนการ

สง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน โดยทางโครงการไดส้นบัสนุนองคค์วามรูด้า้นการจดัการขยะอนิทรยีโ์ดยเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการบนเกาะชา้งเพื่อเป็นพืน้ทีส่าธตินําร่อง 

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: ผูว้่าราชการจงัหวดัตราดไดจ้ดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิเพื่อสนบัสนุนแก่ผูป้ระกอบการบนเกาะชา้งและชมุชน 

สรา้งถงัหมกัก๊าซชวีภาพขนาดเลก็ไวใ้ชก้าํจดัขยะอนิทรยีใ์นโรงแรม ปจัจบุนัโรงแรมบนเกาะชา้งหลายแห่งไดก้ลายเป็นแหล่งศกึษาดู

งานและเป็นจุดขายของโรงแรม รสีอรท์ทีต่ดิตัง้ถงัหมกัก๊าซชวีภาพ นอกจากน้ีองคค์วามรูด้า้นการจดัการขยะอนิทรยีโ์ดยเทคโนโลยี

ก๊าซชวีภาพระดบัครวัเรอืนยงัไดถู้กนําไปบรูณาการร่วมกบัโครงการนโยบายและแผนเพื่อการปกป้องสภาพภูมอิากาศ เพื่อเผยแพร่

และขยายผลสูจ่งัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย 

6. การจดัการขนส่งแบบประหยดัพลงังาน นบัว่าเป็นสิง่สาํคญัในการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่บบคารบ์อนตํ่า และทางโครงการได้

สนบัสนุนองคค์วามรู ้การทาํการศกึษาระบบขนสง่บนเกาะชา้ง ซึง่รวมถงึ วธิกีารจดัการจราจร อตัราการเกบ็ค่าธรรมเนียมในการนํา

รถยนตข์ึน้มาใชบ้นเกาะ การใชพ้ลงังานทางเลอืก ตลอดจนการขยายระบบขนสง่มวลชนบนพืน้ทีเ่กาะชา้ง 

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: การจดัการระบบขนสง่ตอ้งใชเ้วลาอกีมากในการบรหิารจดัการกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนักบัหลายภาคสว่น 

อย่างไรกต็าม เกาะหมากไดส้ง่เสรมิการใชย้านพาหนะแบบไรเ้ครื่องยนต ์เช่น รถจกัรยานในการเดนิทางบนเกาะ เพื่อสรา้งจุดขายให้

เกาะหมากมภีาพลกัษณ์โดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า   

7. คู่มือการจดัการการท่องเท่ียวแบบคารบ์อนตํา่ โครงการฯ ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้มลูนิธใิบไมเ้ขยีว 

สมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดัตราด และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พฒันาคูม่อืการจดัการการท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่าขึน้ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่สรา้งความตระหนกัรูแ้ละเสรมิสรา้งศกัยภาพขององคก์ารบรกิารปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถาน

ประกอบการในการจดัการแหล่งท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและพลงังานทดแทน การใชเ้ครื่องมอื

คาํนวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตลอดจนการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ซีง่องคค์วามรู้

ดงักล่าวไดถู้กเผยแพร่ไปแลว้ทัว่ประเทศไทย 

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: องคค์วามรูด้า้นการจดัการแหล่งท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่าไดถู้กเผยแพร่ไปทัว่ประเทศผ่าน ”หนงัสอืคู่มอืการ

จดัการแหล่งท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่า” ในขณะทีม่ลูนิธใิบไมเ้ขยีวกไ็ดนํ้าประเดน็ดา้นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปบรูณาการ

ร่วมกบัมาตรฐานใบไมเ้ขยีวทีใ่ชอ้ยู่ นอกจากน้ีคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คณะพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัแม่
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โจแ้ละ คณะวทิยาการการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาไดก้ลายเป็นสถาบนันําร่องทีบ่รรจุองคค์วามรูด้า้นการ

จดัการแหล่งท่องเทีย่วแบบคารบ์อนตํ่าลงในหลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท  

8. โครงการฯ ไดใ้หข้อ้แนะนําดา้นการสง่เสรมิ การพฒันาการท่องเทีย่วในระดบันโยบาย เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้รณีความสาํเรจ็

ร่วมกบัองคก์รและชมุชนอื่นๆ ซึง่รวมถงึการแลกเปลีย่นแนวและการนําเสนอวธิกีารจดัการทีด่แีละเหมาะสมกบัการวางแผน บรหิาร

จดัการในหลายระดบั 

ผลสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้: แผนยุทธศาสตรก์ารปกป้องสภาพภมูอิากาศไดม้กีารบรูณาการในการพฒันาพืน้ทีข่อง อพท. ซึง่เป็นผลจากการ

ร่วมดาํเนินงานของโครงการ และในปจัจุบนั อพท. เป็นองคก์รหลกัของประเทศไทยในการพฒันา บรหิารจดัการพืน้ทีพ่เิศษแบบ

คารบ์อนตํ่า นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาต ิไดถ้อดบทเรยีนการดาํเนินการการท่องเทีย่วที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มลงสูแ่ผนพฒันา ฉบบัที ่11 ทีมุ่ง่ใหป้ระเทศไทยสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว และจงัหวดัตราดไดก้ลายเป็นเมอืงสเีขยีว

ตน้แบบ รวมทัง้ไดป้ระสานความร่วมมอืกนักบั อพท. ในการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน อกีทัง้สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ซึง่เป็นการบรูณาการองคค์วามรูด้า้นการจดัการการท่องเทีย่วร่วมกบัการอนุรกัษค์วามหลายหลายทางชวีภาพ 

หากมกีารนําผลทีเ่กดิขึน้น้ีไปขยายผลและพฒันาต่อไป หรอืเกดิการสรา้งแนวทางการพฒันาอื่นๆ ได ้กจ็ะนบัว่าเป็นความ

ความสาํเรจ็ของโครงการฯ ในการรเิริม่และเป็นโครงการนําร่องตน้แบบการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ภาคกีารพฒันาตอ้ง

ร่วมมอืกนัสานต่อ ตลอดจนผลกัดนัแนวทางดงักล่าวในวงกวา้งต่อไป 

ความคิดเหน็จากผูท่ี้ทาํงานรว่มกนักบัโครงการฯ 

นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรือ่ง ผูว้่าราชการจงัหวดัตราด 

GIZ ไดส้นบัสนุนใหค้นตราดตระหนกัถงึเรื่องสภาวะแวดลอ้มของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ภาวะโลกรอ้นกด็ ี

เรื่องพลงังานทดแทนกด็ ีGIZ เขา้มาเริม่งานตัง้แต่ปี 2552 โดยชว่ยใหช้มุชนใสใ่จเรื่องสิง่แวดลอ้ม ให้

ผูป้ระกอบการรูจ้กัวธิกีารทีจ่ะลดภาวะเรอืนกระจก รูจ้กัการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ หรอืการใช้

ทรพัยากรใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ 

 

พลตรีหญิงจรสัพิมพ ์ ธีรลกัษณ์ ผูจ้ดัการพืน้ท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพืน้ท่ี

เช่ือมโยง (สพพ.1) องคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพือ่การท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืน 

ก่อนหน้าน้ี กจ็ะมคีาํถามว่าผูป้ระกอบการและชมุชนไปมสีว่นทาํใหเ้กดิปญัหาโลก

รอ้นไดอ้ย่างไร และทาํไมตอ้งแยกขยะ แต่หลงัจากมโีครงการ คนกเ็ขา้ใจมากขึน้ และ

รูว้่าตวัเองเป็นผูท้ีท่าํใหเ้กดิขยะจาํนวนมาก ดงันัน้จงึตอ้งมกีารจดัการขยะ การ

จดัการขยะทีด่แีละถูกตอ้งยงัสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการมกีาํไรมากขึน้ดว้ย 

 

 

พลตรีหญิงจรสัพิมพ ์ ธีรลกัษณ์  

และมร. บวัฮารด์ เร้าเชลบคัค ์
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มร. บวัฮารด์ เรา้เชลบคัค ์ผูเ้ช่ียวชาญประจาํโครงการปกป้องสภาพภมิูอากาศในภาคการท่องเท่ียว 

 

ตลอดระเวลา 4 ปีทีผ่่านมาของการดาํเนินงาน โครงการเปรยีบเสมอืนผูจุ้ดประกายแนวคดิดา้นการจดัการการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อ

สภาพภูมอิากาศ ผมยงัไดเ้หน็วา่ภาคต่ีางๆ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างมคีวามตัง้ใจและมุ่งมัน่ในการพฒันามาตรการต่างๆ 

ของตนเอง ทัง้ในเรื่องของการใชพ้ลงังานทดแทน การตลาดของแหล่งท่องเทีย่วแบบเป็นมติรกบัสภาพภูมอิากาศ ตลอดจนบรูณาการ

ประเดน็สิง่แวดลอ้มร่วมกบัการพฒันาเศรษฐกจิและระบบนิเวศ โครงการฯ ยงัไดข้บัเคลื่อนใหเ้กดิแนวทางการปฏบิตัเิพื่อสง่เสรมิการ

ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ซึง่ผมหวงัว่าแรงขบัเคลื่อนน้ีจะเพิม่ขึน้ เพือ่ประโยชน์ของจงัหวดัตราดและพืน้ทีอ่ื่นๆ ของประเทศไทย 
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ผูเ้ขยีน:  ศริพิร ตรพีรไพรชั    วรเทพ ทรงปญัญา 

  กมลวรรณ ทองเทพ 

 

บรรณาธกิาร:        อาทติย ์ทรพัยย์ัง่ยนืกลุ   กานตช์เนตต ีวสวุตั  

  สเตฟาน บคัเคอร ์   ฟรเีดล เซลไลเออร ์

  อมัพวา มลูเมอืง   ภูม ิพณิเทพ 

  นิรญัชนา อทุยานรกัษา   จริาลกัษณ์ อนิวงศ ์                    

  รชันก สุวฒันบรรพต 

 

รปูภาพทัง้หมดจดัทาํขึน้โดยคณะทาํงานของโครงการ 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ 

ศริพิร ตรพีรไพรชั 

ผูจ้ดัการฝา่ยงานประชาสมัพนัธ ์

องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเยอรมนั (GIZ) 

193/63 อาคารเลครชัดา ชน้ั 16 

ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศพัท:์ 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2 

อเีมล:์ siriporn.treepornpairat@giz.de 

เวบ็ไซต:์ www.thai-german-cooperation.info 

 

โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยกระทรวงเพื่อความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันาแหง่สหพนัธ ์

สาธารณรฐัเยอรมนี 

 โครงการการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ในภาคการขนส่งในภูมภิาคอาเซยีน 

 โครงการปรบัปรงุคณุภาพอากาศในเมอืงขนาดเลก็ในภูมภิาคอาเซยีน 

 โครงการพฒันาทา่เรอืในภูมภิาคอาเซยีนอย่างยัง่ยนื 

 โครงการควบคุมศตัรพูชืสาํหรบัพชือาหารโดยชวีวธิใีนภูมภิาคอาเซยีน 

 โครงการมาตรฐานอาหารในภูมภิาคอาเซยีน 

 โครงการแผนพฒันาและบูรณาการทรพัยากรเมอืง (ดา้นน้ํา พลงังานและอาหาร) 

 โครงการความรว่มมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั และมาเลเซยี-เยอรมนั 

 โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพสถาบนัการตรวจสอบสูงสุดแหง่ภูมภิาคเอเชยี 

 

 โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยกระทรวงสิง่แวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทาง 

 ปรมาณูแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี

 โครงการนโยบายดา้นสภาพภูมอิากาศ 

 โครงการการปกป้องสภาพภูมอิากาศในภาคการทอ่งเทีย่ว 

 โครงการมาตรการเพื่อลดก๊าซเรอืนกระจกสําหรบัอตุสาหกรรมเครื่องทาํความเยน็ 

 โครงการการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืเพื่อใชเ้ป็นพลงังานชวีภาพ 

 โครงการบรหิารพืน้ทีลุ่่มน้ําเชงิระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภยัแลง้และอทุกภยั 

 โครงการแผนแมบ่ทนโยบายการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 เวทหีารอืยุทธศาสตรด์า้นสิง่แวดลอ้มไทย-เยอรมนั 

  

 � โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสหภาพยุโรป รฐับาลไทยและรฐับาลเยอรมนั 

 โครงการเพิม่ศกัยภาพการใชม้าตรการเศรษฐศาสตรเ์พื่อคงคณุค่าของความหลากหลายทางชวีภาพและ   

    ระบบนิเวศ  

 โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตส์เีขยีว 

 โครงการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนื ดา้นนโยบายสนบัสนุน 

 โครงการการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและฉลากสิง่แวดลอ้ม 

 

โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกจิและเทคโนโลยแีหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี

 แผนงานพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
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