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จดหมายข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย GIZ ประเทศไทย
ฉบับที่ 25 ประจําเดือนเมษายน – มิ ถนุ ายน 2556

สวัสดีคะ่
ทราบหรือไม่ว่าภาคการขนส่งในประเทศไทยเป็ นแหล่งปล่อยก๊าซ CO2 ทีส่ าํ คัญ ซึง่ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
บทความหลักของจดหมายข่าวฉบับนี้ เป็ นเรือ่ งของระบบขนส่งทีย่ งยื
ั ่ นและการลดผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศ
เพือ่ รับมือกับภาวะโลกร้อน ทัง้ นี้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในภาคการขนส่งทางบกในภูมภิ าคอาเซียนได้เปิดตัวโครงการทีป่ ระเทศไทยแล้ว
อย่างเป็นทางการ
หนึ่งในกิจกรรมทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ คือการเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี โดย
เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารและปฏิบตั กิ ารฝา่ ยไทย 40 ท่าน ได้ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์และศึกษาวิธกี ารเพือ่
ปรับตัวและลดผลกระทบด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศเยอรมนี และนํามาพิจารณาปรับใช้
ในประเทศไทย
นอกจากนี้ ได้มกี ารเปิดตัวโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันในการจัดการนํ้าและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน โครงการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศในภาคการ
ท่องเทีย่ วก็ได้มกี ารจัดการประชุมเพือ่ สรุปผลการดําเนินงานเมือ่ ต้นเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา
นอกจากนี้ ท่านจะได้รบั ทราบความคืบหน้าการดําเนินงานของโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการความร่วมมือไตรภาคี การผลิตและการบริโภคอย่างยั ่งยืน
และโครงการ PPP
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจ้ ดั ทําจดหมายข่าว
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โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคขนส่งเริ่ มดําเนิ นการในประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ GIZ ร่วมเปิ ดตัวโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
บรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในภาคการขนส่งทางบกในภูมภิ าคอาเซียน ทีป่ ระเทศไทยอย่างเป็ นทางการ เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2556 ทีผ่ ่านมา ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และสร้าง
ความตระหนักเรื่องการขนส่งทีย่ งยื
ั ่ น รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ซึง่ นับว่าเป็ นเวลาทีเ่ หมาะสมในการเปิ ดตัว
โครงการ เนื่องจากฐานการดําเนินงานของโครงการอยู่ทก่ี รุงเทพฯ และขอบเขตกิจกรรมในประเทศไทยก็มคี วามก้าวหน้ามากทีส่ ดุ
การดําเนินงานในปจั จุบนั อยูใ่ นช่วงกําหนดขอบเขตของโครงการเพื่อสํารวจความต้องการและความสนใจทีม่ ตี ่อนโยบายการขนส่งอย่าง
ยังยื
่ นใน 5 ประเทศในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน
ในงานเปิ ดตัวโครงการฯ ผูเ้ ข้าร่วมงานราว 100 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคม ได้ให้ความร่วมมือเป็ น
อย่างดีทาํ ให้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้เป็ นเวทีในการ
สร้างเครือข่ายระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งจราจร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธ์บรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อ
ภาคการขนส่งเกีย่ วกับบทบาทและกลยุทธ์ดงั กล่าว ในงาน
เปิ ดตัวครัง้ นี้ ยังเป็ นโอกาสดีในการแนะนําวัตถุประสงค์
โครงการให้คณะทํางานร่วมและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องรับทราบ
ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี

เนื่องจากอัตราการใช้ยานพาหนะในประเทศไทยมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เมืองใหญ่หลายเมืองในประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปญั หาต่างๆ อาทิ ปญั หาการจราจรคับคัง่ การใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลปริมาณสูง มลพิษทางอากาศ และอุบตั เิ หตุ
ทางจราจร นับวันปญั หาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึน้
และภาคการขนส่งนับเป็ นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทีส่ าํ คัญของประเทศไทย ซึง่ มีการคาดการณ์ว่าหากไม่มี
นโยบายการรับมือทีเ่ หมาะสม อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคขนส่งจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในอนาคต
นอกจากก๊าซเรือนกระจกแล้วยังมีมลพิษจากภาคขนส่งอีก
ประเภททีก่ าํ ลังเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว นันคื
่ อสารมลพิษทีม่ ชี ว่ ง
อายุสนั ้ (Short-lived pollutants) เช่น Black Carbon ซึง่ เป็ น
ั
ทัง้ สาเหตุทาํ ให้เกิดสภาวะโลกร้อน และเป็ นต้นเหตุปญหาด้
าน
สุขภาพ
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ั
ในการรับมือกับปญหาเหล่
านี้ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการส่งเสริมและ
นํานโยบายการขนส่งอย่างยังยื
่ นมาใช้อย่างเร่งด่วน อาทิ การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน การกําหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ยานพาหนะทีใ่ ช้สาํ หรับการเดินทางและยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่ง
และการเดินทางทีไ่ ม่ใช้เครื่องยนต์ เมื่อรวมนโยบายเหล่านี้เข้ากับการ
ลดการปล่อย Black Carbon จะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศได้
ดียงิ่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังเป็ นการส่งเสริมผลประโยชน์รว่ ม (co-benefit)
ของท้องถิน่ ด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมได้ให้ความสนใจเป็ นอย่างมากต่อหัวข้อศักยภาพของการ
ดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ (Nationally
Appropriate Mitigation Actions; NAMAs) และ การตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบ (Measurement Reporting and
Verification : MRV) เนื่องจากเป็ นเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะสร้างการขนส่งอย่างยังยื
่ นในประเทศไทย
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ stefan.bakker@ giz.de
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การขนส่งทางเลือก

จักรยาน
ั ่ กรยานทุกวัน วันละ 30 นาที
หากคุณปนจั
คุณจะสามารถบริหารร่างกายอย่างพอเพียงต่อสัปดาห์
และยังประหยัดเงินได้ 210 บาทหรือประหยัดนํ้ามัน
ได้ 5 ลิตรต่อสัปดาห์
10

10

การใช้ รถยนต์ ร่วมกัน (Carpool)
โปรแกรมคาร์พลู ปจั จุบนั มีความสะดวกสบายและมี
ช่องทางให้เลือกมากขึน้ และคุณสามารถประหยัดนํ้ามัน
ได้ถงึ ร้อยละ 50
10

การขนส่ งมวลชน
ไม่ว่าจะเป็ น BTS MRT รถไฟ รถเมล์ เรือด่วน ฯลฯ
สามารถเลือกใช้ได้เพื่อประหยัดพลังงาน
10

ซ่อมบํารุงยานพาหนะ

การซ่อมบํารุงตัวกรองอากาศของรถยนต์ ทําให้คุณ
สามารถประหยัดได้ถงึ ร้อยละ 10 การดูแลรักษารถ
เป็ นวิธที ง่ี ่ายและมีประสิทธิภาพ
พลังงานทางเลือก
เลือกใช้ พลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
เลือกใช้พลังานทางเลือกต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงาน
อาทิ ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล แอลพีจี และก๊าซ
ธรรมชาติ
10

Source:
http://webecoist.momtastic.com/2008/09/08/
part-2-in-a-7-part-series-a-beginners-guide-togoing-green-transportation/
http://aqnis.pcd.go.th/node/3162
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เยอรมนี และไทยร่วมพัฒนาการป้ องกันอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําประเทศไทยและสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เปิ ดตัว “โครงการ
ส่งเสริมการจัดการนํ้าในภาวะวิกฤตโดยการรักษาระบบนิเวศในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า” โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันนี้ จะสนับสนุน
ประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยพิบตั ทิ างนํ้า อันได้แก่อทุ กภัยและภัยแล้งในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าของประเทศไทย
โดยการดําเนินมาตรการ “สีเขียว” ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการระบบนิเวศ พืน้ ทีน่ ําร่องของโครงการสอง
แห่ง ได้แก่ ลุ่มนํ้าชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มนํ้าท่าดีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการฯ ได้รบั ทุนสนับสนุนจํานวน 2.8 ล้านยูโร หรือราว 112 ล้านบาท จากกระทรวงสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) มีระยะการดําเนินงานโครงการ 3 ปี และจะสิน้ สุดในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมทรัพยากรนํ้าจะร่วมกันดําเนินงานโครงการใน
นามของของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลไทย
โครงการฯ จะเน้นการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาแผนและกลยุทธ์การจัดการนํ้าโดยใช้วธิ ธี รรมชาติหรือแนวทางเชิงนิเวศซึง่ ทีผ่ ่าน
มายังไม่ได้มบี ทบาทมากนักในการจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย ประสบการณ์และผลการดําเนินงานโครงการไปบูรณาการกับ
กระบวนการดําเนินงานและหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการนํ้าเพื่อป้องกันภัยพิบตั ทิ างนํ้า
ต่อไป นอกจากจะช่วยในเรื่องของการจัดการนํ้าแล้ว โครงการนี้ยงั ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจะ
ช่วยลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรได้อกี ด้วย

ไทยจับมือเยอรมันเปิ ดตัวโครงการความร่วมมือตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
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ผลักดันลดการใช้พลังงานร้อยละ 25 ในปี 2573
ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ GIZ ร่วมเปิ ดตัวโครงการความร่วมมือไทยเยอรมัน ตามแผนอนุรกั ษ์งาน 20 ปี เพื่อผลักดันนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานให้ได้ตามเป้าหมายลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงร้อย
ละ 25 ในปี 2573 (เมื่อเทียบกับปี 2553)

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยว่าเพื่อผลักดันนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานให้สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
รูปธรรมในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ตลอดจนให้เกิดการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายแผนอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงได้รว่ มมือกับ GIZ จัดตัง้ ‘โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน’ ซึง่
ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในครัง้ นี้เป็ นประโยชน์ต่อทุกฝา่ ย และกระทรวงพลังงานจะได้นําข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ไป
จัดทํายุทธศาสตร์เชิงรุกต่อไป
ในงานเปิ ดตัวโครงการฯ มีผรู้ ว่ มงานเข้าร่วมงานราว 100
คนจากหลายภาคส่วน อาทิ ตัวแทนจากภาครัฐ องค์กร
ระหว่างประเทศ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน GIZ และ
สือ่ มวลชน โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ สร้างเครือข่าย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และ
ริเริม่ ความร่วมมือแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
นอกจากการแนะนําวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ
แล้ว ยังมีการจัดเสวนา หัวข้อ “แผนอนุรกั ษ์พลังงานไทย
20 ปี และทิศทางการพัฒนาสูส่ งั คมคาร์บอนตํ่าของประเทศ
ไทย” ผ่านการนําเสนอประสบการณ์และบทเรียนเกีย่ วกับนโยบายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลกระทบทีเ่ กิดจากการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน โดยผูร้ ่วมเสวนามาจากหน่วยงานหลักทีท่ าํ งานร่วมกับโครงการ ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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โครงการพัฒนาหลักการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ ของ สปป. ลาวภายใต้กรอบความ
ร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่ ่านมา ได้มกี ารประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ ริหารของ “โครงการพัฒนาหลักการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรทีด่ แี ห่งชาติ ของ สปป. ลาว” ซึง่ ดําเนินการภายใต้
กรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน โดย GIZ และ
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมมือกับกรม
วิชาการเกษตรประเทศไทย กรมปลูกฝงั กระทรวงกสิกรรมและปา่
ไม้ แห่ง สปป. ลาว และ “โครงการนําร่องด้านเกษตรกรรมใน สปป.
ลาว” ซึง่ ดําเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญีป่ ุน่ (JICA) สํานักเลขาธิการอาเซียน และกระทรวงกสิกรรมและ
ปา่ ไม้ แห่ง สปป. ลาว เพื่อกําหนดแนวทางและรูปแบบความร่วมมือ
สําหรับการสนับสนุน สปป. ลาว ในการพัฒนาหลักการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ แี ห่งชาติลาว (LaoGAP ลาวจีเอพี) อันเป็ นข้อกําหนด
เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการประชุมดังกล่าวได้เกิดเป็ นความตกลงระหว่าง 2 โครงการเพื่อร่วมกันส่งเสริมมาตรฐานจีเอพีแห่งชาติลาว ใน 3 หัวข้อหลัก
คือ
 การส่งเสริมการจัดตัง้ หน่วยรับรองสินค้าตามมาตรฐาน
ลาวจีเอพี ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากล
(ISO guide 65)
 การจัดอบรมและให้คาํ ปรึกษาแก่กลุ่มบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ฝา่ ยตรวจรับรอง ฝา่ ยส่งเสริม และ
เกษตรกรให้มคี วามพร้อมในการนําหลักการลาวจีเอพีไป
ใช้ทงั ้ ในระบบการตรวจรับรองและการนําไปปฎิบตั ิ
 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และความรูค้ วาม
เข้าใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีน่ ําร่อง (นครหลวง
เวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์) เกีย่ วกับมาตรฐานลา
วจีเอพี ระบบตรวจรับรองผลผลิต และความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าจีเอพีกบั สินค้าทัวไป
่
 การสนับสนุน สปป. ลาว ให้มมี าตรฐานจีเอพีสาํ หรับผลิตผลทางการเกษตรนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าสําหรับการ
บริโภคภายใน สปป. ลาว ให้มคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ และยังเป็ นการเพิม่ โอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศ
ต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียนอีกด้วย
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โครงการบริ หารจัดการลุ่มนํ้าซอง ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ทีผ่ า่ นมา GIZ สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กรมทรัพยากรนํ้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แห่ง สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อร่างระเบียบคุม้ ครองลุ่มนํ้าซอง
ณ โรงแรมคําปะเสิด เมืองวังเวียง สปป. ลาว
โครงการ ฯ ได้รบั การสนับสนุนทางวิชาการจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศไทย 2 ท่าน คือ คุณชฎาภรณ์
อุณหปาณี จากกรมทรัพยากรนํ้าและดร. เชาวน์ นกอยู่
จากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ดา้ นการกําหนดระเบียบลุ่มนํ้า พร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาของประเทศไทยในการกําหนด
ระเบียบการรักษาแหล่งนํ้าเพื่อเป็ นบทเรียนให้แก่
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ชาวลาวนําไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้า
ซองและลุ่มนํ้าอื่นๆ ของ สปป. ลาว ต่อไป

การจัดทําระเบียบคุม้ ครองลุ่มนํ้าซองนี้มที ม่ี าจากการทีป่ จั จุบนั ในพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าซองยังไม่มรี ะเบียบร่วมของทัง้ ลุม่ นํ้า มีเพียงระเบียบและ
ข้อบังคับเรื่องการจัดการนํ้าและการรักษาคุณภาพนํ้าของแต่ละเมืองทีน่ ้ําซองไหลผ่าน จึงเกิดแนวคิดเรื่องการบูรณาการระเบียบใน
แต่ละพืน้ ทีข่ น้ึ เพื่อให้มรี ะเบียบของลุ่มนํ้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทัง้ นี้เพื่อให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรนํ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของแต่ละภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าจนถึงปลายนํ้า มีการเลือกใช้วธิ กี ารบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสานให้เหมาะสมตลอดลุ่มนํ้า และการ
ั บนั และในอนาคตผ่านการบังคับใช้ระเบียบการคุม้ ครอง
รักษาคุณภาพและปริมาณนํ้าให้สอดคล้องกับวิถกี ารอุปโภคบริโภคนํ้าในปจจุ
นํ้าเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการนํ้าในพืน้ ทีเ่ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ระหว่างการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ตวั แทนระดับเจ้าหน้าทีจ่ าก
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้านการกํากับดูแลลุ่มนํ้าซองจํานวน 25
คน ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนะเพื่อ
กําหนดเป็ นระเบียบและมาตรการเพื่อคุม้ ครองลุ่มนํ้าซองฉบับ
ร่าง จึงสามารถกล่าวได้ว่าทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการร่าง
ระเบียบอย่างแท้จริง ก่อนทีจ่ ะนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริหารของแต่ละเมืองที่ แม่น้ําซองไหลผ่าน และนําไป
ประกาศใช้ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้าซองภายในกลางปี 2556
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ผูแ้ ทนฝ่ ายไทยร่วมศึกษาดูงานด้านการปกป้ องสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2556 ทีผ่ ่านมา โครงการพัฒนาการกําหนดนโยบายและดําเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ทีด่ าํ เนินงานโดย GIZ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ด้วยทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จดั ทัศนศึกษาดูงานในรัฐ
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

โดยมีขา้ ราชการระดับสูงและเจ้าหน้าทีจ่ ากภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิน่ และสถาบันการศึกษา อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม สํานักงานกรุงเทพมหานคร สํานักงานจังหวัดน่านและตราด สํานักงานจังหวัดระยอง เทศบาลเกาะช้าง องค์การ
บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น และอื่นๆ รวม 40 คน ร่วมศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาแนวทางต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
ประเทศเยอรมนี เพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการ
บริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคาร การบริหารจัดการนํ้า การจัดการขยะและนําขยะมาใช้ผลิตพลังงาน และการจัดการปา่ ไม้
อย่างยังยื
่ น เพื่อพิจารณานํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมสําหรับประเทศไทยด้านการจัดการพลังงาน
คณะเดินทางได้เยีย่ มชมศูนย์ Passivhaus Zentrum ทีเ่ มือง ออสเบิรก์ (Augsburg)
ทีแ่ สดงหลักการสร้างบ้านประหยัดพลังงานหรือทีเ่ รียกว่า Passivhaus ซึง่ ช่วยลด
การใช้พลังงานได้ถงึ ร้อยละ 80-90 เมื่อเทียบกับบ้านปกติ โดยเน้นการใช้ฉนวนกัน
ความร้อน ระบบถ่ายเทอากาศทีด่ ี และประตูหน้าต่างกระจก 2-3 ชัน้ หลังจากนัน้
คณะฯ ยังได้ไปชมบ้านและห้องเรียนทีน่ ําหลักการ Passivhaus ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
จริง ในฤดูหนาวขณะทีอ่ ากาศภายนอกหนาว -4 องศา อุณหภูมภิ ายในบ้านจะอยูท่ ่ี
ประมาณ 23 องศา เช่นเดียวกับห้องเรียนทีน่ กั เรียนรูส้ กึ สบายทัง้ ในฤดูรอ้ นและฤดู
หนาว ทัง้ ยังได้เรียนรูเ้ รื่องการประหยัดพลังงานและได้รบั การปลูกฝงั เรื่อง
สิง่ แวดล้อมด้วย ประเทศเยอรมนีกาํ ลังส่งเสริมให้ประชาชนก่อสร้างอาคารและทีพ่ กั
อาศัยแบบ Passivhaus กฏหมายของอียไู ด้กาํ หนดไว้ว่าภายในปี 2561 อาคารของ
หน่วยงานรัฐบาลและอาคารสาธารณะในสหภาพยุโรปจะต้องลดการใช้พลังงานให้
เหลือเกือบศูนย์ ประเทศเยอรมนียงั มีโครงการติดตัง้ อุปกรณ์ทดแทนเมื่อยังไม่หมด
สภาพใช้งาน (Retrofit Program) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
อาคารให้ได้รอ้ ยละ 2 ต่อปี
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ในส่วนของการจัดการนํ้า คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมืองโรเซน
ไฮม์ (Rosenheim) เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ซึง่ การดําเนินงานใดๆ จะต้องได้รบั การเห็นชอบจากชุมชน
และสอดคล้องกับข้อตกลงของสหภาพยุโรป (EU) ทีไ่ ม่กระทบ
ต่อธรรมชาติทงั ้ ด้านเคมี ระบบนิเวศ และชีววิทยา แต่ละรัฐมี
อิสระจากรัฐบาลกลางในการบริหารจัดการเองด้วยงบประมาณ
จากทัง้ ส่วนกลางและรายได้จากภายในรัฐเอง ส่วนในพืน้ ที่
เสีย่ งนํ้าท่วม ทางภาครัฐก็มกี ารศึกษาประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ล่วงหน้ารวมทัง้ มูลค่าความเสียหาย และยังพัฒนาโปรแกรม
ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพืน้ ที่
เสีย่ งและสามารถศึกษาเตรียมพร้อมรับมือกับภัยนํ้าท่วม
ในส่วนของนํ้าทีใ่ ช้อุปโภคบริโภคในรัฐบาวาเรียนัน้ ราวร้อยละ 95 มาจากนํ้าบาดาล รัฐจึงออกกฏห้ามใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และ
ห้ามมีการจัดการขยะต่างๆ ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแหล่งนํ้าบาดาล เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนของสารเคมีและสิง่ มีพษิ หากชุมชน
ต้องเสียรายได้ รัฐบาลจะทําการชดเชยให้
สําหรับการลดก๊าซเรือนกระจก มาตรการหนึ่งทีช่ ่วยได้คอื การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกบ้านโดยใช้ไม้มากขึน้ เพราะภาคการ
ก่อสร้างและอาคารบ้านเรือนในสหภาพยุโรปนัน้ ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 35 และบ้านไม้กก็ ลับมาได้รบั
ความนิยมอีกเนื่องจากให้ความรูส้ กึ สบายกว่า การทําอุตสาหกรรมปา่ ไม้ยงั เกิดผลดี เพราะต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอน และขัน้ ตอนการ
ผลิตชิน้ ส่วนไม้กไ็ ม่ตอ้ งใช้พลังงานมากหรือปล่อยคาร์บอนเหมือนการผลิตวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ทัง้ ยังสามารถนําไม้กลับมาใช้ใหม่ได้ ใน
ส่วนของโรงงานสินค้าไม้เองก็มคี วามรับผิดชอบทัง้ ต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม โรงงานทีค่ ณะฯ ได้เยีย่ มชมในเมืองฟูเก้น (Fugen)
ประเทศออสเตรีย และเมืองเยนบัค (Jenbach) ประเทศเยอรมนี ได้ใช้ชน้ิ ส่วนของไม้ทกุ อย่างแม้กระทังขี
่ เ้ ลื่อยก็ถูกนํามาเป็ น
เชือ้ เพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนสําหรับใช้ในโรงงานและขายให้แก่บา้ นเรือนใกล้เคียง โรงงานยังรับประกันว่าสินค้าไม้จาก
โรงงานไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน (carbon neutral)

วาตภัยได้
ธรรมชาติ
.

ในประเทศเยอรมนี อุตสาหกรรมปา่ ไม้รอ้ ยละ 44 เป็ นของ
เอกชน แต่เดิมการบริหารจัดการปา่ เป็ นแบบแบ่งตามอายุ
และขนาดของต้นไม้ หรือ Age Class ซึง่ มนุษย์เข้าไป
จัดการโดยเน้นการปลูกไม้ทเ่ี ป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดและ
แบ่งโซนต้นไม้ตามอายุและพันธุไ์ ม้ แต่ตน้ ไม้ไม่ทนทานต่อ
ภัยธรรมชาติ ต่อมาจึงได้แปลีย่ นเป็ นการจัดการปา่ ให้
ใกล้เคียงธรรมชาติมากทีส่ ดุ หรือ ‘Close to Nature’ Forest
ซึง่ เริม่ ต้นโดยการปลูกสวนปา่ และหลังจากนัน้ มีการตัดสาง
ลดปริมาณต้นไม้ และปล่อยให้เป็ นปา่ ทีม่ ตี น้ ไม้เล็กใหญ่
หลายพันธุอ์ ยู่รวมกัน เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
แนวทางนี้ยงั ลดการสูญเสียจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและ
เนื่องจากสวนปา่ มีสภาพคล้ายคลึงกับปา่
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อย่างไรก็ตาม ในประเด็นก๊าซเรือนกระจกนัน้ ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดอกไซด์จากขยะเป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ าํ คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
สภาพภูมอิ ากาศ ดังนัน้ การจัดการขยะทีถ่ ูกต้องจึงมีความสําคัญ คณะฯ ได้เดินทางไปดูหลุมฝงั กลบทีเ่ มืองกาลเลนบัค (Gallenbach)
ั
ทีป่ ิ ดใช้งานแล้วตัง้ แต่ พศ. 2535 เนื่องจากประเทศเยอรมนีได้ออกกฏหมายยกเลิกการจัดการขยะด้วยการฝงกลบ
อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลก็ยงั ต้องควบคุมดูแลหลุมฝงั กลบทีป่ ิ ดใช้งานแล้ว เนื่องจากขยะภายในหลุมยังคงทําปฏิกริ ยิ าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม ด้วยการบําบัดนํ้าเสีย และจัดเก็บนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยใต้ดนิ เพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
ทัง้ นี้ การทีป่ ระเทศเยอรมนีสามารถนําเอามาตรการต่างๆ มาใช้ในการจัดการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศได้นนั ้ ปจั จัยสําคัญคือการมี
จิตสํานึกเรื่องสิง่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วมของทัง้ ภาครัฐและประชาชน โดยภาครัฐให้ขอ้ มูลความรูเ้ พื่อสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
และภาคสังคมก็ยอมรับกฏหมายมาตรการทีภ่ าครัฐกําหนดค่อนข้างเคร่งครัด เมื่อทุกฝา่ ยร่วมมือกัน การจัดการปกป้องสภาพ
ภูมอิ ากาศในประเทศจึงมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น

โอกาสของอุตสาหกรรมอาหาร ชิ้ นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้างเพื่อก้าวสู่อตุ สาหกรรมสีเขียว
ความเจริญก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมนอกเหนือจากการสร้างรายได้
ั
ต่อประเทศ ในขณะเดียวกันได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อปญหา
สิง่ แวดล้อมมากมายตามทีเ่ ป็ นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสือ่ ต่างๆ ทัง้
การปล่อยนํ้าเสียอุตสาหกรรม ขยะพิษ ควันพิษโดยไม่มกี ารบําบัดที่
ถูกต้อง ทัง้ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงานและแหล่งอื่นๆทีข่ องเสียแพร่กระจายไป
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิง่ แวดล้อม และ
ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้รเิ ริม่ นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry Mark) ในปี 2554 เพื่อกระตุน้ ให้ภาคอุตสาหกรรม
ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตให้เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เช่นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทีส่ ะอาด โดยจุดเด่นของนโยบายนี้คอื มุง่ เน้นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับบริษทั และห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภท ผ่านระดับการพัฒนาสูอ่ ุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับดังนี้
1.ความมุ่งมันสี
่ เขียว 2. ปฏิบตั กิ ารสีเขียว 3. ระบบสีเขียว 4. วัฒนธรรมสีเขียว 5. เครือข่ายสีเขียว
และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ทีผ่ ่านมา โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ด้านสนับสนุนนโยบาย ซึง่ ได้รบั
การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้จดั การสัมมนา เรื่องการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับตลาดสีเขียว (Green Market
Transformation) ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อให้ผผู้ ลิตใน 3 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการฯ คือ
อาหาร ชิน้ ส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง เข้าใจนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวและกิจกรรมของโครงการในการช่วยผลักดันนโยบายนี้
อย่างเป็ นรูปธรรม
โดยโครงการจะเน้นการสร้างเวทีความร่วมมืออุตสาหกรรมสีเขียวทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)
กับผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ ร่วมถึงการเชื่อมโยงกับตลาดผูบ้ ริโภคทีม่ ใี จรักสิง่ แวดล้อม (Green Market) มีการฝึกอบรมจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิต และการสนับสนุนให้บริษทั สมัครเข้าสูน่ โยบายอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark)
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ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดซื้อสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
และฉลากสิ่ งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2556 มร.โทมัส เลมันน์ (ผูอ้ าํ นวยการโครงการ) และ นางสาวกานต์ชเนตตี วสุวตั (ผูป้ ระสานงานโครงการส่วน
ภูมภิ าค) ของโครงการการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อม ได้เข้าเยีย่ มชมงานเครือข่ายองค์กร
และสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์และจีน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเพือ่ หารือเกีย่ วกับความร่วมมือระดับภูมภิ าคระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศทีไ่ ด้รบั เลือกในโครงการการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อม

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล (นักวิชาการสิง่ แวดล้อมชํานาญการ) จากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รว่ มกับทางโครงการฯ เยีย่ มชมดูงานทีป่ ระเทศจีน ซึง่ จากการเข้าเยีย่ มชมดูงานครัง้ นี้ เกือบทุก
องค์กรของประเทศทีไ่ ด้รบั เลือก แสดงความสนใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับประเทศไทย

การประชุมทวิภาคีรว่ มกับกลุ่มประเทศดังกล่าวประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี PCD GIZ และโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP) ได้ร่วมมือกันจัด “การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคเรื่องการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและฉลาก
สิง่ แวดล้อม” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 นี้ ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมภิ าค (กลุ่ม
ประเทศอาเซียนกับประเทศจีน เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ ) โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมจากกลุม่ ประเทศอาเซียนราว 70 คน
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ความคืบหน้ าโครงการ PPP GIZ Merck
ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา กิจกรรมภายใต้โครงการ PPP GIZ Merck ได้มกี าร
ดําเนินตามแผนและโครงการจะสิน้ สุดลงในเดือนมิถุนายน 2556 ทัง้ นี้
โครงการฯ มีความคืบหน้าและประสบความสําเร็จในหลายส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจัดตัง้ เครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารต้นแบบกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารจัดการของเสียเคมีทป่ี ลอดภัยและเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและการอบรม ผูฝ้ ึกสอนให้กบั
เจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารของมหาวิทยาลัย
โครงการฯยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทําคูม่ อื การจัดการของเสียเคมีสาํ หรับห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่
ขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนการรับฟงั ความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญและคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ค่มู อื ไปยังทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
เดือนเมษายน 2556 นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการของเสีย
ทางเคมีของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึน้
โครงการฯ มีกาํ หนดจัดพิธปี ิ ดโครงการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วม
งานจากประเทศเยอรมนี อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปิ นส์
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กว่า 4 ปี ของโครงการปกป้ องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว หมู่เกาะช้าง: ความสําเร็จและก้าวต่อไป
กว่า 4 ปี ของความร่วมมือกันระหว่างองค์การการบริหารพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (อพท.) และ GIZ รวมทัง้ ภาคีร่วม
้
เพื่อการพัฒนา ในการดําเนินโครงการปกปองสภาพภูมอิ ากาศในภาคการท่องเทีย่ ว บัดนี้ โครงการฯ ได้สน้ิ สุดลงแล้วเมื่อเดือน
เมษายน 2556 ทีผ่ ่านมา โดยได้เกิดคําถามต่างๆ เกีย่ วกับความสําเร็จของโครงการ ความยังยื
่ น การขยายผลไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ การนํา
ประสบการณ์จากการทํางานทีไ่ ด้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด คําถามเหล่านี้มกั จะเกิดขึน้ เมื่อโครงการด้านการพัฒนาได้สน้ิ สุดลง
ภายใต้กรอบการดําเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการได้เริม่ ขึน้ เมื่อปี 2009 ด้วยความมุ่งมันผลั
่ กดันให้พน้ื ทีห่ มู่เกาะช้าง เป็ นพืน้ ที่
ตัวอย่างสําหรับการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เป้ าหมายเมือ่ เริ่มดําเนิ นโครงการและสถานการณ์ในขณะนัน้
• เกาะช้างยังคงสภาพปา่ ฝนเขตร้อนทีย่ งั คงเหลืออยู่ในประเทศไทย ซึง่ อาจมีแนวโน้มในการพัฒนาจนกลายเป็ นเกาะ
ภูเก็ต แห่งทีส่ อง ทีม่ กี ารพัฒนามากเกินไป
• นักท่องเทีย่ วของหมู่เกาะช้างมีราว 1 ล้านคนต่อปี ซึง่ เกาะช้างประกอบด้วย 3 เกาะใหญ่ และ 50 เกาะย่อย คําถามคือ
จํานวนนักท่องเทีย่ วเกินขีดความสามารถในการรองรับหรือไม่ หากการท่องเทีย่ วยังถูกพัฒนาไปในทิศทางเดิมย่อม
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ ตามจํานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วจะเกิดควบคู่กบั การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร
• หลายคนสงสัยว่าองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนจะจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้ได้อย่างไร อะไรคือแนว
ทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสม เช่นเรื่องทีพ่ กั และนักท่องเทีย่ ว และเป็ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นหรือไม่
ั
• ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว เกาะช้างก็ประสบกับปญหารถติ
ดไม่ต่างกับกรุงเทพ เนื่องจากขาดการวางแผนที่
ั
เหมาะสม อีกทัง้ ยังมีปญหาขยะที
เ่ กิดขึน้ จํานวนมหาศาลจากการท่องเทีย่ ว ปญั หานํ้าเสียในพืน้ ทีเ่ ปราะบางทางระบบ
นิเวศ
กระแสของการพัฒนาและข้อถกเถียงดังต่อไปนี้ ยงั ไม่สามารถหาข้อสรุปได้
o การท่องเทีย่ วแบบมวลชน และ การเทีย่ วแบบเฉพาะกลุม่
o การลงทุนจากภายนอก และ การความต้องการจากคนในชุมชน
o การเพิม่ ขึน้ ของร้านอาหารและร้านสะดวกซือ้ และ วิถชี วี ติ ของชุมชนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่
o กิจกรรมการท่องเทีย่ วแบบใช้เครื่องยนต์ และ กิจกรรมการท่องเทีย่ วแบบดัง้ เดิมทีไ่ ม่ใช้เครื่องยนต์
o การบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ บบขาดการบูรณาการ และ ความต้องการการพัฒนาบนฐานของชุมชน
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ กาะช้าง จะเป็ นความหวังริบหรีห่ รือไม่ หากมองจากสถิตแิ ล้วพบว่าภายใต้ระยะเวลาการทํางานของโครงการนัน้ ได้
มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20-25 และในปี พ.ศ.2555 มีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมาท่องเทีย่ วประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ 20 ล้านคน ในขณะทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วภายในประเทศประมาณ 50-60 ล้านคนต่อปี และมีระยะเวลาการพักค้างคืนทีส่ นั ้ ลง

13
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของดําเนินโครงการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศในภาคการท่องเทีย่ ว ได้พฒ
ั นาและสนับสนุนแนวคิดการท่องเทีย่ วที่
เป็ นต่อสภาพภูมอิ ากาศ พัฒนาเครื่องมือ แนวทางและการดําเนินการในพืน้ ทีน่ ําร่องเพื่อการส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ซึง่ เป็ น
ต้นแบบในการจัดการกับอุปสรรคและปญั หาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังเป็ นการสร้างโอกาสด้านการตลาดในระดับนานาชาติในเรือ่ ง
ของการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า ซึง่ ได้เกิดเป็ นรูปธรรมแล้วบนพืน้ ทีห่ มู่
เกาะช้าง

งานประชุมสรุปผลกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการฯ (พ.ย. 2552 – เม.ย. 2556) และเสวนาวิชาการการท่องเทีย่ วคาร์บอนตํา่ และการ
ผลักดันในเชิงนโยบายและการตลาด สําหรับประเทศไทย เมือ่ วันที ่ 5 เมษายน 2556 ทีผ่ า่ นมา

ผลสําเร็จ 8 ประการ จากการดําเนิ นงานของโครงการปกป้ องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว
1. จากการศึกษาการวัดร่องรอยคาร์บอนบนพืน้ ทีห่ มู่เกาะช้าง ผลการศึกษานี้ได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเครื่องมือบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกสําหรับนักวางแผนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการบริหารจัดการพืน้ ที่ โดยเครื่องมือนี้ผวู้ างแผนและผู้
ตัดสินใจสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลวางแผนในการบริหารจัดการพืน้ ที่ ตลอดจนจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า การ
ท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่าฟงั ดูแล้วอาจเป็ นแนวทางทีไ่ ม่คนุ้ เคยนัก แต่เป็ นสิง่ ผูค้ นเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ง่าย ตัวอย่างเช่น
o การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผปู้ ระกอบการประหยัดค่าใช่จ่ายและได้กาํ ไรมากขึน้ ในขณะทีใ่ ช้
ต้นทุนทางทรัพยากรในการให้บริการเท่าเดิม
o มีรายได้เพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ จี าํ นวนนักท่องเทีย่ วมาใช้บริการเท่าเดิมหรือลดลง
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o ลดการก่อมลพิษสูส่ งิ่ แวดล้อม อีกทัง้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศโดยรอบ ตลอดจน
การรักษาไว้ซง่ึ ทรัพยากรธรรมชาติ อันนํามาซึง่ รายได้ทไ่ี ด้จากระบบนิเวศบริการ
องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้นําเครื่องมือคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกไปใช้
เพื่อใช้บริหารจัดการ และหามาตรการ ติดตาม ในการเปลีย่ นการดําเนินธุรกิจจากภาวะปกติ สูก่ ารท่องเทีย่ วแบบเป็ นมิตรกับสภาพ
ภูมอิ ากาศ เครื่องมือนี้ยงั ช่วยผูบ้ ริหารสามารถ ปรับปรุง บริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาวางแผนแหล่งท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ วของแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : ได้มกี ารเผยแพร่และนําหลักการและแนวคิดด้านการจัดการการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่าและเครื่องมือคํานวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในพืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น เกาะสมุย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย จังหวัด
ระยอง และจังหวัดน่าน ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธใิ บไม้เขียวในการพัฒนาเครื่องมือคํานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ภาคการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ มูลนิธใิ บไม้เขียวยังได้เพิม่ มาตรการด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในมาตรฐานใบไม้
เขียวทีเ่ ป็ นมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมของโรงแรม
2. สนับสนุนและสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน บนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน โดยใช้ประเด็นเรื่องการจัดการขยะ โครงการได้พฒ
ั นากระบวนการแลกเปลีย่ น และสร้างการมีสว่ นร่วม เพื่อทีจ่ ะให้เกิด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพราะชุมชนท้องถิน่ มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : ความสําเร็จด้านการจัดการขยะโดยชุมชนซึง่ เป็ นโครงการการต้นแบบทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก พบว่า การมีสว่ นร่วม
ั ยสําคัญในการจัดการกับปญั หาขยะทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ การสร้างความตระหนักรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของคนใน
โดยคนในชุมชนเป็ นปจจั
ชุมชนเป็ นตัวการสําคัญทีช่ ว่ ยผลักดันให้เกิดการรักษาสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ
3. โครงการการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศในภาคการท่องเทีย่ วได้ร่วมมือกับภาคีดา้ นการท่องเทีย่ วและสถาบันการศึกษา พัฒนา
หลักสูตรการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ สําหรับข้าราชการ นักนโยบายและแผน ชุมชน และมัคคุเทศก์อาชีพ เพื่อให้
ความรูแ้ ก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วและผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์การ
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศภายใต้การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า ซึง่ ทางโครงการได้ร่วมกับการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยนําเสนอกิจกรรมโครงการการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการท่องเทีย่ วแบบ 7
Greens ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ ณ งาน ITB Berlin ประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็ นงานนิทรรศการด้าน
การท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดตราด มูลนิธใิ บไม้เขียว และ อพท. ภายใต้ความร่วมมือกับการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย ได้จดั นิทรรศการ เวทีสมั มนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ ละกิจกรรมการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมในประเทศไทยในงาน ITB Berlin ปี 2554 นอกจากนี้ หลักสูตรฝึกอบรมได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้บรู ณาการเข้าไปสูห่ ลักสูตร
ของกองฝึกอบรม กรมอุทยานฯ ต่อไป
4. โครงการฯ ได้จดั หลักสูตร ”การจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดกําไรหรือพรีมา (PREMA)” ผูป้ ระกอบการโรงแรม รีสอร์ท จํานวน
15 แห่ง และร้านอาหาร 2 แห่ง ทีเ่ ป็ นสถานประกอบการนําร่องบนเกาะช้าง ประสบความเร็จในการนําแนวคิดพรีมาไปลดการเกิด
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ของเสีย ลดการใช้พลังงานตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ กระบวนการเหล่านี้เป็ นวิธกี ารบริหารจัดการ
สถานประกอบการทีด่ ี ทีผ่ ปู้ ระกอบการต่างยอมรับว่าได้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ประมาณร้อยละ 10-30 วิธกี ารง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อนนี้
ยังช่วยเพิม่ ผลกําไร อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทําให้คนในองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ ี ซีง่ กระบวนการพรีมาช่วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถพัฒนาสูม่ าตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมได้ง่ายขึน้ ทัง้ ยังช่วยสร้างจุดแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดอีกด้วย
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : จากกรณีความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการนําพรีมาไปประยุกต์ใช้ในโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการ
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้รอ้ ยละ 10-30 สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และยังได้มกี ารจัดตัง้
ชมรมพรีมาเกาะช้างขึน้ เป็ น social network เพื่อการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นร่วมกันต่อไป และผูป้ ระกอบการยังให้ความสนใจในการสมัคร
เข้าร่วมมาตรฐานใบไม้เขียวเพิม่ ขึน้ เพื่อสร้างจุดแข็งทางการตลาด นอกจากนี้ อพท.ได้จดั ทํามาตรฐานการท่องเทีย่ วระดับท้องถิน่ ขึน้
และมาตรฐานโรงแรมคาร์บอนตํ่า เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด
5. การจัดการขยะอิ นทรียโ์ ดยเทคโนโลยีกา๊ ซชีวภาพ เป็ นอีกวิธกี ารสําคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว ตลอดจนการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยทางโครงการได้สนับสนุนองค์ความรูด้ า้ นการจัดการขยะอินทรียโ์ ดยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพให้แก่
ผูป้ ระกอบการบนเกาะช้างเพื่อเป็ นพืน้ ทีส่ าธิตนําร่อง
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : ผูว้ ่าราชการจังหวัดตราดได้จดั สรรงบประมาณเพิม่ เติมเพื่อสนับสนุนแก่ผปู้ ระกอบการบนเกาะช้างและชุมชน
ั บนั โรงแรมบนเกาะช้างหลายแห่งได้กลายเป็ นแหล่งศึกษาดู
สร้างถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กไว้ใช้กาํ จัดขยะอินทรียใ์ นโรงแรม ปจจุ
งานและเป็ นจุดขายของโรงแรม รีสอร์ททีต่ ดิ ตัง้ ถังหมักก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้องค์ความรูด้ า้ นการจัดการขยะอินทรียโ์ ดยเทคโนโลยี
ก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนยังได้ถูกนําไปบูรณาการร่วมกับโครงการนโยบายและแผนเพื่อการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ เพื่อเผยแพร่
และขยายผลสูจ่ งั หวัดต่างๆ ในประเทศไทย
6. การจัดการขนส่งแบบประหยัดพลังงาน นับว่าเป็ นสิง่ สําคัญในการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ บบคาร์บอนตํ่า และทางโครงการได้
สนับสนุนองค์ความรู้ การทําการศึกษาระบบขนส่งบนเกาะช้าง ซึง่ รวมถึง วิธกี ารจัดการจราจร อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการนํา
รถยนต์ขน้ึ มาใช้บนเกาะ การใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจนการขยายระบบขนส่งมวลชนบนพืน้ ทีเ่ กาะช้าง
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : การจัดการระบบขนส่งต้องใช้เวลาอีกมากในการบริหารจัดการกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันกับหลายภาคส่วน
อย่างไรก็ตาม เกาะหมากได้สง่ เสริมการใช้ยานพาหนะแบบไร้เครื่องยนต์ เช่น รถจักรยานในการเดินทางบนเกาะ เพื่อสร้างจุดขายให้
เกาะหมากมีภาพลักษณ์โดดเด่นในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า
7. คู่มือการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนตํา่ โครงการฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธใิ บไม้เขียว
สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดตราด และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย พัฒนาคูม่ อื การจัดการการท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่าขึน้ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบริการปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาน
ประกอบการในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน การใช้เครื่องมือ
คํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซีง่ องค์ความรู้
ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปแล้วทัวประเทศไทย
่
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : องค์ความรูด้ า้ นการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่าได้ถูกเผยแพร่ไปทัวประเทศผ่
่
าน ”หนังสือคู่มอื การ
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่า” ในขณะทีม่ ลู นิธใิ บไม้เขียวก็ได้นําประเด็นด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปบูรณาการ
ร่วมกับมาตรฐานใบไม้เขียวทีใ่ ช้อยู่ นอกจากนี้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยแม่
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โจ้และ คณะวิทยาการการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้กลายเป็ นสถาบันนําร่องทีบ่ รรจุองค์ความรูด้ า้ นการ
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วแบบคาร์บอนตํ่าลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
8. โครงการฯ ได้ให้ขอ้ แนะนําด้านการส่งเสริม การพัฒนาการท่องเทีย่ วในระดับนโยบาย เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ รณีความสําเร็จ
ร่วมกับองค์กรและชุมชนอื่นๆ ซึง่ รวมถึงการแลกเปลีย่ นแนวและการนําเสนอวิธกี ารจัดการทีด่ แี ละเหมาะสมกับการวางแผน บริหาร
จัดการในหลายระดับ
ผลสําเร็จที่เกิ ดขึน้ : แผนยุทธศาสตร์การปกป้องสภาพภูมอิ ากาศได้มกี ารบูรณาการในการพัฒนาพืน้ ทีข่ อง อพท. ซึง่ เป็ นผลจากการ
ร่วมดําเนินงานของโครงการ และในปจั จุบนั อพท. เป็ นองค์กรหลักของประเทศไทยในการพัฒนา บริหารจัดการพืน้ ทีพ่ เิ ศษแบบ
คาร์บอนตํ่า นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ได้ถอดบทเรียนการดําเนินการการท่องเทีย่ วที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมลงสูแ่ ผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ทีม่ งุ่ ให้ประเทศไทยสูเ่ ศรษฐกิจสีเขียว และจังหวัดตราดได้กลายเป็ นเมืองสีเขียว
ต้นแบบ รวมทัง้ ได้ประสานความร่วมมือกันกับ อพท. ในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อีกทัง้ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการจัดการการท่องเทีย่ วร่วมกับการอนุรกั ษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ
หากมีการนําผลทีเ่ กิดขึน้ นี้ไปขยายผลและพัฒนาต่อไป หรือเกิดการสร้างแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ได้ ก็จะนับว่าเป็ นความ
ความสําเร็จของโครงการฯ ในการริเริม่ และเป็ นโครงการนําร่องต้นแบบการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ภาคีการพัฒนาต้อง
ร่วมมือกันสานต่อ ตลอดจนผลักดันแนวทางดังกล่าวในวงกว้างต่อไป
ความคิ ดเห็นจากผูท้ ี่ทาํ งานร่วมกันกับโครงการฯ
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรือ่ ง ผูว้ ่าราชการจังหวัดตราด
GIZ ได้สนับสนุนให้คนตราดตระหนักถึงเรื่องสภาวะแวดล้อมของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ภาวะโลกร้อนก็ดี
เรื่องพลังงานทดแทนก็ดี GIZ เข้ามาเริม่ งานตัง้ แต่ปี 2552 โดยช่วยให้ชมุ ชนใส่ใจเรื่องสิง่ แวดล้อม ให้
ผูป้ ระกอบการรูจ้ กั วิธกี ารทีจ่ ะลดภาวะเรือนกระจก รูจ้ กั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ หรือการใช้
ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สงู สุด

พลตรีหญิ งจรัสพิ มพ์ ธีรลักษณ์ ผูจ้ ดั การพืน้ ที่พิเศษหมูเ่ กาะช้างและพืน้ ที่
เชื่อมโยง (สพพ.1) องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยว
อย่างยังยื
่ น

พลตรีหญิ งจรัสพิ มพ์ ธีรลักษณ์
และมร. บัวฮาร์ด เร้าเชลบัคค์

ก่อนหน้านี้ ก็จะมีคาํ ถามว่าผูป้ ระกอบการและชุมชนไปมีสว่ นทําให้เกิดปญั หาโลก
ร้อนได้อย่างไร และทําไมต้องแยกขยะ แต่หลังจากมีโครงการ คนก็เข้าใจมากขึน้ และ
รูว้ ่าตัวเองเป็ นผูท้ ท่ี าํ ให้เกิดขยะจํานวนมาก ดังนัน้ จึงต้องมีการจัดการขยะ การ
จัดการขยะทีด่ แี ละถูกต้องยังส่งผลให้ผปู้ ระกอบการมีกาํ ไรมากขึน้ ด้วย
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มร. บัวฮาร์ด เร้าเชลบัคค์ ผูเ้ ชี่ยวชาญประจําโครงการปกป้ องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว
ตลอดระเวลา 4 ปี ทผ่ี ่านมาของการดําเนินงาน โครงการเปรียบเสมือนผูจ้ ุดประกายแนวคิดด้านการจัดการการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สภาพภูมอิ ากาศ ผมยังได้เห็นว่าภาคีต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างมีความตัง้ ใจและมุ่งมันในการพั
่
ฒนามาตรการต่างๆ
ของตนเอง ทัง้ ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน การตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วแบบเป็ นมิตรกับสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจนบูรณาการ
ประเด็นสิง่ แวดล้อมร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบนิเวศ โครงการฯ ยังได้ขบั เคลื่อนให้เกิดแนวทางการปฏิบตั เิ พื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ซึง่ ผมหวังว่าแรงขับเคลื่อนนี้จะเพิม่ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ของจังหวัดตราดและพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของประเทศไทย

ผูเ้ ขียน:

ศิรพิ ร ตรีพรไพรัช
กมลวรรณ ทองเทพ

วรเทพ ทรงปญั ญา

บรรณาธิการ:

อาทิตย์ ทรัพย์ยงยื
ั ่ นกุล
สเตฟาน บัคเคอร์
อัมพวา มูลเมือง
นิรญ
ั ชนา อุทยานรักษา
รัชนก สุวฒ
ั นบรรพต

กานต์ชเนตตี วสุวตั
ฟรีเดล เซลไลเออร์
ภูม ิ พิณเทพ
จิราลักษณ์ อินวงศ์

รูปภาพทัง้ หมดจัดทําขึน้ โดยคณะทํางานของโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
ศิรพิ ร ตรีพรไพรัช
ผูจ้ ดั การฝา่ ยงานประชาสัมพันธ์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
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ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2
อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de
เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
 โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมภ
ิ าคอาเซียน
 โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมภ
ิ าคอาเซียน
 โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภ
ิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ น
 โครงการควบคุมศัตรูพช
ื สําหรับพืชอาหารโดยชีววิธใี นภูมภิ าคอาเซียน
 โครงการมาตรฐานอาหารในภูมภ
ิ าคอาเซียน
 โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านนํ้ า พลังงานและอาหาร)
 โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งภูมภ
ิ าคเอเชีย
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 โครงการนโยบายด้านสภาพภูมอ
ิ ากาศ
 โครงการการปกป้องสภาพภูมอ
ิ ากาศในภาคการท่องเทีย่ ว
 โครงการมาตรการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น
 โครงการการผลิตนํ้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นเพื่อใช้เป็ นพลังงานชีวภาพ
 โครงการบริหารพืน
้ ทีล่ ุ่มนํ้าเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย
 โครงการแผนแม่บทนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 เวทีหารือยุทธศาสตร์ดา
้ นสิง่ แวดล้อมไทย-เยอรมัน
� โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน
 โครงการเพิม
่ ศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ
 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน
้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว
 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ด้านนโยบายสนับสนุน
 โครงการการจัดซือ
้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อม
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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