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คืบหน้าของโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมภิ าคอาเซียน และโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยั ่งยืน ซึ่งอยู่
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โครงการการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมภิ าคอาเซียน
สัมภาษณ์พเิ ศษ: ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยั ่งยืน
สัมภาษณ์พเิ ศษ: คุณเอือ้ นพร ภู่เพชร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คุณรูไ้ หมว่า....?
กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการตลาดเพือ่ สังคม สูก่ ารพัฒนาประเทศไทยอย่างยั ่งยืน
การศึกษาดูงานด้านพลังงานชีวมวลเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและ
เยอรมนี
GIZ ลงนามความร่วมมือกับ มจธ. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการของเสียเคมีวตั ถุทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เยอรมนีจบั มืออาเซียนพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารอย่างยั ่งยืน
ผลการศึกษาดูงาน การพัฒนาเมืองคาร์บอนตํ่า และเยีย่ มชมการจัดการขยะ จังหวัดขอนแก่น
เกษตรกรรายย่อยของไทย พร้อมแล้วสําหรับการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยั ่งยืน
“อนาคตของเกษตรกรรายย่อย” กับรูปแบบการพัฒนาความเป็ นหุน้ ส่วนภาคธุรกิจเกษตร
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การจัดการระบบผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั ่งยืน”
ปตท. – GIZ ลงนามวิจยั พลังงานหมุนเวียน
การพัฒนาพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะช้างให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การตรวจประเมินโครงการการท่องเทีย่ วและการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ
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Special Feature
โครงการการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน

อากาศสะอาดทําให้ค น สัต ว์แ ละพืช มีคุณ ภาพชีว ิต ที่ดี
ช่ ว ยป้ องกัน ความเสื่อ มโทรมของดิน ตลอดจนสิ่ง ปลู ก
สร้าง คุณ ภาพอากาศที่ดีไ ม่เพีย งแต่ ทําให้สภาพความ
เป็ น อยู่ ข องสิ่ง มีช ีว ิต ดีข้ึน เท่ า นั น้ แต่ ย ัง ช่ ว ยบรรเทา
ปญั หาภาวะโลกร้อนได้ และหากมนุ ษย์ลดการพึง่ พาการ
ใช้เชื้อเพลิงด้วยการขับขีย่ านพาหนะเท่าที่จําเป็ นหมัน่
ดูแลรักษาสภาพเครือ่ งยนต์และหม้อนํ้าอยู่เสมอ ก็จะช่วย
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์แ ละมลพิษ ทาง
อากาศลงได้เช่นกัน
ทําไมจึงต้องเป็ นเมืองขนาดเล็ก?
แม้ว่าเมืองขนาดเล็กจะมีบทบาทสําคัญยิง่ ในการพัฒนา
ประเทศ แต่ เมืองเหล่านี้ล้วนประสบปญั หาความเสื่อ ม
โทรมของสิ่ง แวดล้อ มเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถระดมเงิน
สนับสนุ นจากท้องถิ่นให้พอเพียงกับที่จะนํ ามาใช้แก้ไข
ปญั หาสิง่ แวดล้อมได้ นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารก็
วัตถุประสงค์และกิ จกรรมของโครงการ
โครงการนี้เป็ นส่วนหนึ่งของแผนงาน “เมือง สิง่ แวดล้อม
และการขนส่ง” ซึง่ เป็ นแผนงานพัฒนาโครงการในระดับ

คุณภาพอากาศทีย่ ่าํ แย่ในเขตเมืองส่วนใหญ่เกิดจากการ
เผาผลาญเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และ
ยานพาหนะ รวมถึง ไฟป่ า และฝุ่ น ละอองก็มีส่ ว นด้ว ย
เช่น กัน นอกจากนี้ ผ งั เมือ งที่ไ ม่ ไ ด้ม ีก ารวางแผนอย่า ง
เหมาะสม การสร้างเมืองบริวารและความนิยมใช้รถยนต์
ส่ว นบุ ค คลมากกว่ า รถสาธารณะก็ทํา ให้ก ารจราจรบน
ถ น น คั บ คั ง่ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีลา้ สมัย การใช้เชือ้ เพลิงหรือ
ถ่ า นหิน คุ ณ ภาพตํ่ า ล้ว นแล้ว แต่ ทํา ให้คุ ณ ภาพอากาศ
เสือ่ มโทรมลงทัง้ สิน้
ยัง ไม่ เ ข้ ม แข็ ง พอที่ จ ะใช้ ท รัพ ยากรที่ มี อ ยู่ เมื อ งที่ ม ี
โครงสร้างการบริหารจัดการเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพก็
มีอยูน่ ้อยแห่ง ตลอดจนเมืองขนาดเล็กยังขาดนักวิชาการ
ทีผ่ า่ นการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดีอกี ด้วย

ภูมภิ าค มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นให้เมืองขนาดเล็ก
พัฒนาและดําเนินงานแผนอากาศสะอาด (Clean Air
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Plan) ร่วมกับหน่วยราชการและมหาวิทยาลัยระดับท้อง
ถิ่ น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคประชาสั ง คมและ
ภาคเอกชน ในระยะแรกโครงการฯ ทํางานร่วมกับเมืองที่
มีประชากรระหว่าง 150,000 – 1,500,000 คน จํานวน
11 เมือง ในภูมภิ าคอาเซียน ด้วยการเป็ นทีป่ รึกษาทาง
เทคนิค และกระบวนการจัดทําแผนที่ต้องปฏิบ ตั ิได้จริง
เช่ น การตรวจวัด คุณ ภาพอากาศ การจัด ทํา บัญ ชีก าร
ระบายสารมลพิษ ทางอากาศ การทบทวนระบบขนส่ง
สาธารณะของเมือ ง และการดํ า เนิ น งานเพื่อ ขอรับ ทุ น
สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติต ามแผนฯจากธนาคารเพื่อ การ
พัฒนา
โครงการฯ ดําเนินงานในประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน
7 ประเทศ คือ กัมพูชา (พนมเปญ) อินโดนีเซีย (ปาเล็ม
บัง และ สุราการ์ตา) ลาว (เวียงจันทน์) มาเลเซีย (มะละ
กา) ฟิ ลปิ ปิ นส์ (คากายัน เดอ โอโร และอิโลอิโล) ไทย
(เชียงใหม่ และ นครราชสีมา) และเวียดนาม (บัค นินห์)
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
การพัฒ นาและดํ า เนิ น งานแผนอากาศสะอาด ดัง นั น้
โครงการฯ จึง สนั บ สนุ น ให้ เ กื อ บทุ ก เมื อ งที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ รวมทัง้ นครราชสีมาและเชียงใหม่ ได้จดั การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด
เข้าร่วมกําหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของแผนฯ ขณะนี้
แผนอากาศสะอาดเมืองเชียงใหม่ใกล้จะแล้วเสร็จ เพือ่ จะ
นํ าเสนอสาระสําคัญของแผนต่ อเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็น

ภาคประชาชนในลําดับต่อไป สําหรับเมืองอื่นๆ อาทิเช่น
นครราชสีมา อิโลอิโลและคากายัน เดอ โอโร ก็คาดว่าจะ
ได้แผนอากาศสะอาดภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 นี้
ซึ่ ง จะเป็ น แผนฯที่ ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มภาค
ประชาชนมาแล้วทัง้ สิน้
เนื่องจากลักษณะของแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศใน
เมืองต่างๆ ในภูมภิ าคนี้ ไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก
ดังนัน้ การลดมลพิษทางอากาศของเมืองในภูมภิ าคนี้จงึ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็ นระบบ โครงการฯ จึง
ได้คดั สรรวิธกี ารทางเทคนิคทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะนํามาปรับใช้
กับ เมือ งที่ม ีล กั ษณะเทีย บเคีย งกัน ได้ และจัด ให้มีก าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันในกลุ่มบุคลากรของเมือง
และมหาวิทยาลัยระดับท้องถิ่นทีร่ ่วมโครงการฯ จนเกิด
เป็ น เครือ ข่า ยความรู้เ ฉพาะทางขึ้น ตัว อย่ างเช่ น การ
จัด ทํา บัญ ชีการระบายสารมลพิษทางอากาศของเมือ ง
เชีย งใหม่ก บั นครราชสีม า ได้ม ีการประชุ ม แลกเปลี่ย น
เทคนิ ค การเก็บ และวิเ คราะห์ข ้อ มูล ของคณะวิจ ัย ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสุรนารี จนเกิด
เป็ น ความชํ า นาญสามารถแบ่ ง ป นั ให้ แ ก่ นั ก วิจ ัย ของ
มหาวิท ยาลัย ศรีวิจ ยา (ในประเทศอิ น โดนี เ ซีย ) และ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อจะจัดทําบัญชีการระบาย
สารมลพิษในเมืองปาเล็มบังและเวียงจันทน์ต่อไปได้ ด้วย
เหตุ น้ีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับ ภูมภิ าค จึงเป็ น
ปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้โครงการฯ ประสบความสําเร็จ ดังนัน้
โครงการฯ จะยังคงดําเนินงานรูปแบบนี้ต่อไป
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ส่ว นการทบทวนระบบขนส่งในปจั จุ บ นั ของเมือ งที่เข้า
ร่วมโครงการ ก็ได้ดาํ เนินงานไปหลายแห่งแล้ว โดยจะนํา
สาระสําคัญมาเป็ นข้อพิจารณากําหนดมาตรการระยะสัน้
และยาวในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทีย่ งยื
ั ่ น และ
เทศบาลนครราชสีม าก็ไ ด้ข ยายผลการทบทวนระบบ
ขนส่งไปสู่การขอรับการสนับสนุ นเพิม่ เติมจากโครงการ
พัฒนาเมืองในเอเชีย (CDIA) ในการศึกษาข้อมูลทาง
เทคนิคเพือ่ ใช้เป็ นข้อพิจารณาในขัน้ ตอนการศึกษาความ
เป็ น ไปได้โ ครงการปรับ ปรุ ง ระบบขนส่ง สาธารณะของ
เมืองในขัน้ ตอนต่อไป ในขณะเดียวกัน เมืองนครราชสีมา
เองยัง จัด สรรงบประมาณท้อ งถิ่น มาจัด ทํา แผนแม่ บ ท
ระบบขนส่ ง สาธารณะอย่ า งยั ง่ ยื น เพื่ อ รองรั บ การ
ดําเนินงานในอนาคตอีกด้วย
นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว โครงการฯ
ยังได้ให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการเพือ่ ปรับปรุงเครือข่ายการ
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศให้ แ ก่ เ มื อ งต่ า งๆ ที่ ร่ ว ม
โครงการฯ ด้วย และเพื่อยืนยันว่าเมืองต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีเจตจํานงทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพอากาศในระยะ
ยาว เมืองเชียงใหม่ นครราชสีมาและปาเล็มบังจึงได้จดั
งบประมาณเพื่อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจวัด อย่ า ง
ต่อเนื่อง
กิ จ กรรมอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของโครงการฯ คื อ การพัฒ นา
หลัก สูต รมาตรฐาน เพื่อ การฝึ ก อบรมด้า นการจัด การ
คุณภาพอากาศของเมืองขนาดเล็ก ภายใต้ช่อื หลักสูตร

“การฝึ กอบรมเพือ่ ให้อากาศสะอาด” หรือ T4CA ขณะนี้ม ี
แล้ว 5 หลักสูตร สําหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การ
จัดการคุณภาพอากาศ (สําหรับผู้บริหารระดับสูง, ภาค
ป ร ะ ช า สั ง ค ม อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น แ ล ะ นั ก ร ณ ร ง ค์
สื่อ สารมวลชน), เทคนิ ค การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศ
(สํา หรับ ผู้ป ฏิบ ตั ิง าน), การจัด ทําบัญ ชีก ารระบายสาร
มลพิษทางอากาศ (สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน)
การดําเนินงานระยะแรกของโครงการฯ จะสิ้นสุดลงใน
เดือ นธัน วาคม พ.ศ. 2555 นี้ โ ดยกระทรวงเพื่อ ความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาแห่ ง สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ได้ตกลงทีจ่ ะสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของโครงการในระยะทีส่ องต่อ ซึ่งกิจกรรมที่
คาดว่าจะดําเนินงานในระยะทีส่ องมีดงั นี้ คือ







ดํ า เนิ น งาน/สานต่ อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ กํ า ลัง
ดํ า เนิ น งาน อ ยู่ ใ นเมื อ งต่ า งๆ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ
ขยายการดําเนิ น งานกิจกรรมของโครงการฯ
ออกไปยังเมืองอื่นๆ
การปรับ ปรุ ง กฎหมายต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
คุ ณ ภ าพอากาศในประเทศต่ า งๆ ที่ ร่ ว ม
โครงการฯ ให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
จัด ตัง้ หน่ ว ยงานขึ้น มาเพื่อ ทํ า หน้ า ที่จ ัด การ
ฝึ กอบรม T4CA รวมทัง้ พัฒนาและจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ เพิม่ เติม
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Special Interview
สัมภาษณ์พิเศษ: ดร.วิ จารย์ สิ มาฉายา อธิ บดีกรมควบคุมมลพิ ษ
1. อยากจะทราบบทบาทของกรมควบคุมมลพิ ษใน
โครงการนี้
ประเทศไทยเป็ น HOST COUNTRY จึงเป็ นทีต่ งั ้ ของ
สํานักงานปร ะสานงาน และเราก็เป็ นผูป้ ระสานงานด้วย
ในระยะเริม่ ต้นนี้โครงการทําร่วมกับอาเซียน 7 ประเทศ
จากทัง้ หมด 10 ประเทศ นอกจากนี้เรายังประสานงานใน
การจัดประชุม สัมมนา ให้เมืองต่างๆ ที่ร่วมโครงการนี้
ได้ม าแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ก ารทํ า งานเพื่อ แก้ไ ข
ปญั หามลพิษทางอากาศ เช่นการบริหารจัดการเรื่องรถ
สาธารณะ เป็ นต้น
2. ทําไมประเทศไทยถึงได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ และนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการ
เมือ งเล็ก ที่เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ ก็ค ือ เมือ งทื่ม ีป ระชากร
เทศบาลใหญ่ ๆ ทั ่วประเทศไทย และได้พ ิจ ารณาจาก
ตัง้ แต่ 150,000 – 1,500,000 คน ประเทศไทยได้เลือก
ผู้บริหารที่มคี วามตัง้ ใจ และให้ความสําคัญในเรื่องการ
เชียงใหม่และนครราชสีมา ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็ นเมืองขนาดใหญ่
จัดการมลพิษทางอากาศ โดย GIZ ให้การสนับสนุ น
ของเรานะครับ เหตุ ผลที่สํา คัญที่สุด ก็คอื เรื่องผู้บริหาร
งานวิ จ ั ย เล็ ก ๆ ที่ จ ะต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ทํ า ร่ ว มกั บ
ครับ เพราะจะต้อ งมีส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดวิส ัย ทัศ น์
มหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ อย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาํ กับ
กํ า หนดแผนปฏิบ ัติ ก าร และแผนจะถู ก นํ า มาปฏิบ ัติ
เทศบาลเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุรนารีกท็ าํ กับโคราช
หรือ ไม่ นั น้ ก็ข้ึน อยู่ ก ับ ผู้บ ริห ารนะครับ ช่ ว งที่ทํ า การ
ครับ
คัด เลื อ กเมือ ง เราได้ อ อกแบบสอบถามสํ า รวจตาม
3. สถานการณ์ปัจจุบนั ของสภาพอากาศของทัง้ สองเมืองนี้ เป็ นอย่างไร
หลัก แต่โคราชจะต้องเตรียมตัวนะครับ เพือ่ พร้อมจัดการ
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของทัง้ สองเมือง
ั หามลพิ ษ ทางอากาศในอนาคต เนื่ อ งจากการ
ปญ
อยู่ครับ กรณีของเชีย งใหม่ ก็ยงั มีปญั หาอยู่ สาเหตุ มา
ั หาเรื่อ งการจราจรที่
ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ มื อ ง แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ภ า ค
จากการเผาในพื้น ที่โ ล่ ง และป ญ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ติดขัด ก็ก่ อให้เกิดปญั หามลพิษทางอากาศ ทัง้ เรื่องฝุ่น
ได้
ละอองขนาดเล็ก และสารมลพิษ ในรู ป แบบของก๊ า ซ
สําหรับโคราช เรื่องคุณภาพอากาศ อาจจะไม่ใช่ปญั หา
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4. โครงการนี้ ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน อยากทราบว่าคนเชียงใหม่กบั โคราช มีบทบาท
อย่างไรบ้างคะ
ใช้ร ถยนต์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้จ กั รยาน
เ ร า มี ก า ร จั ด ตั ้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
หรือการจัดเส้นทางเดินเท้าในชุมชนเมือง ให้ประชาชน
STAKEHOLDERS หลายๆ ส่วนนะครับ ทัง้ ผู้แทนภาค
ลดการใช้น้ํามัน ลดการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศ
ชุมชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย โรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สิ่ง เหล่ า นี้ ต้ อ งได้ ร ับ การร่ ว มมือ จากประชาชน จึง จะ
และมีก ารประชุ ม เพื่อ รับ ฟ งั ความคิด เห็น กํ า หนดทิศ
ั
ประสบผลสํ า เร็ จ GIZ ก็ ไ ด้ ม าช่ ว ยในการดํ า เนิ น
ทางการพัฒนาเรื่องการแก้ไขปญหามลพิษทางอากาศ
กระบวนการการมีสว่ นร่วม และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ของเมืองนัน้ ๆ และชุมชนยังร่วมกําหนดวิสยั ทัศน์ ว่าใน
กับ ทางผู้เชี่ย วชาญชาวเยอรมันด้วย การดําเนินงานก็
อนาคตอยากเห็ น เมื อ งเป็ น อย่ า งไร แล้ ว ต้ อ งมีแ ผน
เป็ นไปตามเป้าหมาย
อย่างไรบ้าง ดูว่ามลพิษทางอากาศมีแหล่งกําเนิดมาจาก
ทางไหนบ้าง จากยานพาหนะ จะลดอย่างไร ดูเรื่องการ
5. อะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย
เรื่อ งการมีส่ ว นร่ ว มนี่ สํา คัญ และผู้นํา ท้อ งถิ่น ให้ค วาม
วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา
วิจยั ทีจ่ ะตอบสนองข้อมูลเบื้องต้นทีจ่ ะใช้ในการบริหาร
สนใจ ซึ่ง จะช่ ว ยผลัก ดัน เพราะฉะนั ้น ความสํ า เร็จ ก็
จัดการ และจัดทําแผน
ประกอบด้วยหลายๆ ส่วน ทาง GIZ ก็ได้เข้ามาช่วยเรื่อง
6.ประโยชน์ ที่ประเทศไทยได้จากโครงการนี้
เรื่องอากาศเป็ นเรื่องใกล้ตวั ครับ อย่างปญั หาเรื่องหมอก
ควัน มัน ก็ เ ป็ น เรื่อ งใกล้ ต ัว ที่ท้ อ งถิ่น จะต้ อ งเข้า มามี
บทบาทมากในอนาคต ตรงนี้ ก็ถือ เป็ นการนํ า ร่อ งที่ม า
จากเรื่องปญั หาอากาศในเมือง แล้วก็ให้ทอ้ งถิน่ เข้ามามี

บทบาท ซึ่งก็จะเป็ นประโยชน์กบั กรม ถ้าเรานํ าร่องสอง
เมืองนี้ได้สาํ เร็จ เราก็จะสามารถขยายผลไปยังเมืองอื่นๆ
ได้

7. มีคาํ แนะนําอะไรบ้างคะสําหรับโครงการ ที่จะนําเอาแผนจัดทําคุณภาพอากาศในเมือง ไปใช้ได้จริ ง
ความสําคัญและตระหนักว่าเรื่องนี้เป็ นปญั หา ก็สามารถ
แผนต้องชัดเจนนะครับ และอยู่บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วม
ทีจ่ ะเอางบประมาณไปดําเนินการได้ ถ้าทางท้องถิ่นจะ
และผูบ้ ริหารต้องให้ความสําคัญ และมีงบประมาณทีจ่ ะ
ทําโครงการอะไร ที่จะดําเนิ นการหลังจากทํา แผนแล้ว
ดําเนินการตามแผนงานนัน้ ๆ การทําให้แผนเกิดขึน้ และ
เราก็พ ยายามที่จะหาสปอนเซอร์ใ ห้นะครับ ซึ่งตรงนี้ ก็
นําไปสู่การปฏิบตั ิ สิง่ สําคัญทีส่ ุดคือเรื่องบุคลากร บางที
ั หา ขึ้น อยู่ ก ับ ผู้บ ริห ารให้
เป็ น ส่วนหนึ่ งที่จะเกิด ขึ้น หลัง จากที่ม ีแ ผนปฏิบตั ิก ารที่
เรื่อ งงบประมาณก็ไ ม่ ใ ช่ ป ญ
ชัดเจน
ความสํา คัญ กับ เรื่อ งนี้ อ ย่ า งไรนะครับ ถ้า ผู้บ ริห ารให้
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Special Feature
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยังยื
่ น

การพัฒนาท่าเรืออย่างยังยื
่ น
สิน ค้า ต่ า งประเทศ เช่ น แล็ป ท็อ ปเครื่อ งใหม่ เสื้อ ผ้ า
แฟชั ่น หรือ กระเป๋าถือ ใบหรู ร้อยละ 90 ถูกลําเลียงมา
จากประเทศผู้ผ ลิต ด้ว ยการขนส่งทางทะเลทัง้ สิ้น การ
ขนส่งสินค้าทั ่วโลกนัน้ มีหลายรูปแบบ รวมทัง้ การขนส่ง
สินค้าเข้าและออกจากท่าเรือ การให้บริการต่างๆ แก่เรือ
การจัดการจราจร รถบรรทุก และอื่นๆ อีกมากมาย

ปจั จุบนั การลดผลกระทบของกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะ
การลดการปล่อยก๊าซเสียสู่อากาศ เป็ นประเด็นทีท่ ่าเรือ
ทั ่วโลกต่างให้ความสนใจ ท่าเรือในภูมภิ าคเอเชียเองก็
กําลังพยายามที่จะพัฒนาให้เท่าทันกับท่าเรือ อื่นๆ ทัว่
โลก โดยได้เริม่ ดําเนินมาตรการในระดับพืน้ ทีไ่ ปบ้างแล้ว

ความเป็ นมา/บทนํา
โครงการพัฒ นาท่ า เรื อ ในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น
โครงการความร่ ว มมือ ระหว่า งอาเซีย นและสํา นัก งาน
ความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน เป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนงาน “เมื อ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและการขนส่ ง ” ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ สนับสนุ นท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียน
ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานจากเดิม ซึ่งเน้ น
การตัง้ รับและปฏิบตั ิตามมาตรฐานขัน้ ตํ่าสุดมาเป็ นการ
ดําเนินงานเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โครงการฯ
ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น กระทรวงเพื่อ ความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(BMZ) และเริม่ ดําเนินงานมาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2552 ป จั จุ บ ัน มีท่ า เรือ 10 แห่ ง จาก 6 ประเทศร่ ว ม

ดํ า เนิ น งาน โครงการฯ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
สํา นั ก เลขาธิก ารอาเซีย นและสมาคมท่ า เรือ อาเซีย น
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในท่าเรือดังต่อไปนี้
1. ท่าเรือกรุงเทพฯ (ไทย, ทีต่ งั ้ สํานักงานโครงการฯ)
2. ท่าเรือแหลมฉบัง (ไทย)
3. ท่าเรือตันจุง ปริออ็ ค (อินโดนีเซีย)
4. ท่าเรือไซ่งอ่ น (เวียดนาม)
5. ท่าเรือซาบาห์ (มาเลเซีย)
6. ท่าเรือยะโฮร์ (มาเลเซีย)
7. ท่าเรือพนมเปญ (กัมพูชา)
8. ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ (กัมพูชา)
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9.

ท่าเรือคากายัน เดอ โอโร (ฟิลปิ ปิ นส์)

10. ท่าเรืออิโล อิโล (ฟิลปิ ปิ นส์)

ความยั ่งยืน: ความสัมพันธ์อนั ซับซ้อนโดยสังเขป

Source: Adams, W.M. (2006). "The Future of Sustainability: Rethinking Environment and Development in the Twenty-first
Century." Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29–
31 January 2006.

โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนมุง่ ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั ่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน
วิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และสร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม โดยเน้น
การเติบโตในระยะยาว ทัง้ นี้จะต้องบูรณาการปจั จัยทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เกิด
ความยังยื
่ น โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อปจั จัยด้านอื่นๆ

เรื่องที่ควรคํานึ งถึง: ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการขนถ่ายสิ นค้าและท่าเรือ
ปรับกิจกรรมของโครงการในระดับภูมภิ าคด้วย ต่ อ มา
การขนส่งทางทะเลและท่าเรือมีความสําคัญยิง่ ต่อการค้า
และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่อ ย่างไรก็ตาม
โครงการฯ จัดการประชุมระดับภูมภิ าคให้แก่ผู้ร่วมงาน
เรือได้กลายเป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศและทาง
จากท่าเรือร่วมโครงการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยน
นํ้ าทีใ่ หญ่ ทส่ี ุดและควบคุมได้ยากลําบากมากทีส่ ุดแหล่ง
ประสบการณ์ และความก้าวหน้าของการดําเนินงานของ
หนึ่งของโลก เมื่อปริมาณการจราจรในท่าเรือในภูมภิ าค
ท่ า เรือ แต่ ล ะแห่ ง ตลอดจนแลกเปลี่ย นความคิด เห็น
อาเซีย นเพิ่ม ขึ้น ต่ อ เนื่ อ ง ผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิบ ัติง านทัง้
เกีย่ วกับกิจกรรมระหว่างโครงการและท่าเรือสําหรับระยะ
ภาครัฐ และเอกชนจึง เริ่ม ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของ
ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนแผนงานที่จดั ทําขึ้น
กิจกรรมของท่าเรือทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนทีอ่ ยู่ราย
สํ า หรับ ท่ า เรื อ แต่ ล ะแห่ ง เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า การให้ ก าร
รอบ
สนับสนุ นท่าเรือดังกล่าวเป็ นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจาก
ท่าเรือหลายแห่งตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ระชากรอาศัยอยู่
กิจกรรมที่ดําเนินงานในช่วงแรกกิจกรรมหนึ่ง คือ การ
จัดการประชุมเปิ ดตัวโครงการฯ เพือ่ นําเสนอแนวคิดและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการฯ ให้ แ ก่ ท่ า เรือ ที่เ ข้า ร่ ว ม
โครงการที่ก รุ ง เทพมหานคร ในการประชุ ม ครัง้ นั ้น
โครงการฯ ได้ ร ับ ความร่ ว มมือ อย่ า งดีจ ากผู้ร่ ว มงาน
ทั ้ง หมดที่ ร่ ว มกั น คิ ด กิ จ กรรมต่ า งๆ สํ า หรั บ การ
ดํ า เนิ น งานในช่ ว งเวลาต่ อ มา จากนั น้ เป็ น การศึก ษา
สถานภาพเบื้อ งต้ น ของท่ า เรือ ที่ร่ ว มโครงการฯ เพื่อ
ประเมินความต้อ งการ ข้อจํา กัด และสิง่ ที่ท่าเรือยังขาด
ศาสตราจารย์เจอเกน วิลเฮลม์ (ทีส่ องจากซ้าย) กรรมการผู้จดั การ GIZ จากสํานักงาน
แคลนอยู่ รวมทั ง้ การให้ คํ า ปรึ ก ษาและเสนอแนะ
ใหญ่ ขณะเยีย่ มชมการดําเนินงานของโครงการฯ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยมีมร. โรลันด์
ฮาส
(ทีส่ ามจากขวา) ผูอ้ ํานวยการ โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเยอรมัน
มาตรการต่างๆ เพือ่ พัฒนาท่าเรือให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้
เพือ่ พัฒนาเมือง สิง่ แวดล้อม และการขนส่ง GIZ และนายโกมล ศรีบางพลีน้อย (ซ้ายสุด)
โครงการฯ ยัง ได้ นํ า ผลของการศึก ษาดัง กล่ า วมาใช้
รองผูอ้ ํานวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารของท่าเรือแต่ละแห่ง และนํามา
ให้การต้อนรับ
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หนาแน่น จึงมีความเป็ นไปได้ทท่ี ่าเรือจะทําให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศและการจราจรติดขัด ดังนัน้ ท่าเรือกรุงเทพฯ
จึงได้ทาํ การประเมินการจัดการจราจรและการจัดทําบัญชี
รายการมลพิษ ขึ้น จากการประเมิน ดัง กล่ า ว ท่ า เรือ
กรุงเทพฯ ได้รบั ข้อเสนอแนะเพื่อปรับการจัดการจราจร
ในท่าเรือทัง้ ระยะสัน้ กลางและยาว มาตรการระยะสัน้
เช่น การย้ายหาบเร่แผงลอยทีป่ ระตูทางเข้าและทางออก
ของท่ า เรือ ออกไป และการปรับ เปลี่ย นนโยบายและ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีป่ ระตูท่าเรือ ซึ่งทางท่าเรือกรุงเทพฯ
ได้ดํา เนิ น การไปแล้ว นอกจากนี้ ท่ า เรือ กรุง เทพฯ ยัง
ได้รบั แนวทางสําหรับการประเมินการจัดการจราจรใน
ท่าเรือซึ่งอาจนํ ามาปรับใช้กบั ท่าเรืออื่นๆ ในภูมภิ าคได้
อีกด้วย บัญชีรายการมลพิษทีท่ ่าเรือร่วมโครงการ 7
แห่งในภูมภิ าคอาเซียนได้จดั ทําขึน้ สามารถนํามาใช้เป็ น
เครื่อ งมือ เพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจว่ า มาตรการหรือ
กลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพในการลดหรือ บรรเทามลพิษ
ทางอากาศทัง้ ภายในและบริเวณรอบๆ ท่าเรือ
มลพิษ ทางทะเลก็ เ ป็ น อี ก สิง่ หนึ ่ง ทีค่ วรคํ า นึ ง ถึ ง ด้ ว ย
เช่นกัน มลพิษในทะเลจํานวนมากสามารถป้องกันได้ถ้า
ั่
รัฐชายฝงและท่
าเรือในรัฐฯ ดังกล่าวจัดหามาตรการเพื่อ
รองรับและบําบัดของเสีย นํ้ าเสีย และขยะจากเรืออย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL)
ตามทีท่ า่ เรือแหลมฉบังได้ขอให้โครงการฯ ช่วยสนับสนุ น
การพัฒ นาข้อ บัง คับ ของท่ า เรือ และข้อ บัง คับ ด้า นการ
จัดการของเสียนัน้ ทางโครงการฯ ได้ดําเนินงานร่วมกับ
ท่าเรือแหลมฉบังอย่างใกล้ชดิ เพราะข้อบังคับดังกล่าว

สามารถนํ าไปใช้เป็ นต้นแบบให้แก่ท่าเรือ ร่วมโครงการ
แห่ ง อื่ น ๆ ในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย นได้ ด้ ว ย โดยในเดื อ น
พฤษภาคมทีจ่ ะถึงนี้ โครงการฯ จะจัดการฝึ กอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคเรื่องการจัดการของ
เสียของท่าเรือร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(IMO) และกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการของเสียขึน้
โครงการฯ กํ า ลัง พัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรมด้า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมให้แก่บุคลากร
ของท่าเรือจํานวน 6 หลักสูตร ขณะนี้หลักสูตรแรก เรื่อง
การขนสินค้าอันตรายนัน้ ผ่านการรับรองแล้ว ส่วนอีก 5
หลักสูตรซึง่ เป็ นผลมาจากการวิเคราะห์ความต้องการการ
ฝึ กอบรม ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรขัน้ สุดท้าย
และคาดว่าจะส่งเข้าสู่กระบวนการรับรองหลักสูตรได้ใน
ไม่ชา้ นี้
ในเรื่อ งของการเตรีย มการฝึ ก อบรมและการสนับ สนุ น
ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาและดําเนินงานระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
ของท่ า เรือ นัน้ ขณะนี้ ม ีก ารดํ า เนิ น งานอยู่ใ นท่ า เรือ 4
แห่งคือ ท่าเรือคากายัน เดอ โอโร ท่าเรืออิโล อิโล ท่าเรือ
สีหนุ วลิ ล์ และท่าเรือพนมเปญ นอกจากการทํางาน
ร่ ว มกับ ท่ า เรือ แล้ ว โครงการฯ ยัง มีก ารจัด กิ จ กรรม
ร่ ว มกับ กระทรวงต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก ด้ ว ย เพราะ
โครงการฯ มุง่ เน้นเรื่องกฎหมาย การสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมของกระทรวงต่างๆ ในกิจกรรมของ
โครงการฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดําเนินงานจะส่งผลดีใน
ระยะยาวได้อย่างแท้จริง
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Special Interview
สัมภาษณ์พิเศษ: คุณเอื้อนพร ภู่เพชร เจ้าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
1.
ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ารดํา เนิ นโครงการฯ การปฏิ บ ตั ิ ง านตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมมีมากน้ อยเพียงใดคะ
หลังจากคลังสินค้าอันตรายทีท่ ่าเรือระเบิดเมื่อปี 2536 ซึง่ เป็ นเรื่องใหญ่มาก
การบริหารจัดการสินค้าของการท่าเรือกรุงเทพฯ รวมถึงแหลมฉบังได้มกี าร
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยนํามาตรฐานสากลมาใช้หมดเลย แต่ในช่วงแรก
ก็เกีย่ วข้องเฉพาะกลุ่มคนแคบๆ คือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสินค้าอันตรายโดยตรง
แต่พอโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ นเข้ามาช่วย ก็เกิด
การขยายฐานของกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หลาย ทําให้
มีการนําระบบมาใช้ร่วมกัน เกิดมาตรฐาน และทําให้การทํางานง่ายขึน้ แรง
ต้านจากการไม่ยอมรับในสิง่ ใหม่ๆ ก็น้อยลง เพราะการเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ น
สิง่ ทีด่ กี ว่าและเห็นได้จริง โดยเราค่อยๆ ปรับเปลีย่ นระบบการดําเนินงานที
ละน้อย และพิสจู น์ให้หน่ วยงานอื่นๆ เห็นได้วา่ คนทํางานก็ปลอดภัย รวมทัง้
ด้า นสิ่ง แวดล้อ มทัง้ ทางนํ้ า อากาศและเสีย งนัน้ ก็ไ ม่ เ กิน ค่า มาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด
2. การทํางาน ก่อนและหลังโครงการฯ มีความแตกต่างหรือไม่
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยมากขึน้ โดยอัตโนมัติ ไม่
ก่ อ นที่ ม ี โ ครงการฯ การทํ า งานจะเป็ นกลุ่ ม เล็ ก ๆ
เฉพาะกับ พนัก งานของการท่ า เรือ อย่า งเดีย ว แต่ ต้อ ง
ความสําคัญอยู่ท่ตี วั บุคคล ถ้าบุคคลนัน้ ไม่อยู่ ก็ทํางาน
ร ว ม ถึ ง ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ ( SUB
ไม่ได้ แต่ เมื่อโครงการเข้ามา การทํางานต้องมุ่งเน้ น ที่
CONTRACTOR) ที่ เ ร า ว่ า จ้ า ง ด้ ว ย เ พ ร า ะ เ ข า ม า
ระบบ วิธกี ารดําเนินงาน มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ การ
ปฏิบ ัติงานกับ เรา ก็ถือ เป็ น คนในสังกัด เรา เราต้อ งให้
ปฏิบตั ิ เพือ่ ไม่ให้ยดึ ทีต่ วั บุคคล ถ้าใครหายไป ระบบก็ยงั
ความสําคัญและร่วมรับผิดชอบการทํางานของเขาในแง่
อยู่ การดํ า เนิ น งานก็ย ัง ทํา ต่ อ ไปได้ ทุ ก คนก็ย ัง ทํา ได้
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อ มด้วย
และด้วยการ
เพราะทุกคนได้เรียนรู้ระบบการทํางานเหมือนกันหมด
สนับสนุ นจากโครงการฯ การท่าเรือฯ จึงได้มกี ารบรรจุ
การปฏิบ ตั ิง านประจํา วันของเจ้าหน้ า ที่ปลี่ย นแปลงไป
หัว ข้อ ทํ า งานอย่ า งไรให้ ป ลอดภัย และไม่ ก ระทบต่ อ
ในทางทีด่ ขี น้ึ มาก ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนเวลาทีเ่ ราทํา
โครงการ เราจะเน้ นเรื่องการปฏิบตั ิงานของตนเอง แต่
สิ่งแวดล้อ มในหลัก สูต รปฐมนิ เ ทศให้แ ก่ พ นัก งานใหม่
ั
ป จ จุ บ ัน เวลาประชุ ม เรื่อ งโครงการต่ า งๆ ทุ ก คนในที่
ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา
ประชุ ม จะร่ ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น ที่มุ่ ง เน้ น ด้ า น
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3. โครงการฯ เกิ ดประโยชน์ต่อการท่าเรือฯ และเจ้าหน้ าที่ อย่างไรบ้างคะ
เจ้าหน้าที่ ค่อนข้างจะเห็นชัด ปจั จุบนั เขาจะคิดได้เองเลย
ส่วนองค์กรก็มภี าพลักษณ์ดขี น้ึ เพราะทุกคนปฏิบตั งิ าน
ว่ า เวลาทํ า งานต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ได้ตรงตามกฏระเบียบ และคํานึงถึงความปลอดภัยมาก
สิง่ แวดล้อม อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็ถอื ว่าทุกคน
ขึ้น อัน ตรายหรือ อุ บ ตั ิเหตุ ท่เี กิด ขึ้น ก็น้ อ ยลง อุ บ ตั ิเหตุ
สามารถคิดเรือ่ งนี้ได้จนเป็ นนิสยั
ใหญ่กแ็ ทบจะไม่มี
4. การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ระหว่างท่ าเรือที่ เข้าร่วมโครงการด้ วยกัน ประเทศไทยกับประเทศต่ างๆ ใน
อาเซียน เป็ นอย่างไรบ้าง
ถ่ายสินค้า มีผลต่อระบบการจราจรในกรุงเทพฯ โครงการ
ทุกๆ 6 เดือน ทาง GIZ จะจัดประชุมเวทีระดับชาติ
(National workshop) ให้ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้มโี อกาส
ก็ ไ ด้ ส่ ง ผู้ เ ชี่ย วชาญมาช่ ว ย ให้ คํ า แนะนํ า ก็ เ กิ ด การ
มานําเสนอสิง่ ทีต่ วั เองได้ทาํ ในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่านไป ทัง้
แลกเปลี่ยนกันในเวทีระดับชาติ ขณะเดียวกันในแหลม
ั
ข้อดี ข้อเสีย ปญหาอุปสรรคทีพ่ บเจอระหว่างการทํางาน
ฉบัง มีปญั หาเรื่องสิง่ แวดล้อม ระบบการจัดการขยะ ทาง
ท่าเรือในกรุงเทพฯ ก็มาฉุ กคิดได้ว่าปญั หานี้อาจจะเกิด
ซึ่ง แต่ ล ะชาติ จะเน้ น กัน ไปคนละเรื่อ ง ทํ า ให้เ กิด การ
กับเราได้ในอนาคต เราสามารถหาทางที่จะป้องกันมัน
เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ทัง้ ระหว่างประทศและในประเทศเอง
ก็ตาม เช่น ในกรณีปญั หาของท่าเรือกรุงเทพฯ การขน
ก่อนได้
5. มีคาํ แนะนําอะไรแก่โครงการบ้างคะ
สํา หรับ ตัว โครงการ สิ่ง ที่ก ังวล คือ ทํา อย่ า งไรให้เ กิด
ความยังยื
่ นต่อไปเรื่อยๆ ทุกอย่างยัง ACTIVE หลังจาก
โครงการจบไป ทุกวันนี้มแี ผนงาน มีแรงสนับสนุ นอยู่
อย่างการประชุมเวทีระดับชาติของโครงการ ทีม่ ที ุกๆ 6
เดือน เราต้องพยายามเอางานทีท่ าํ อยูไ่ ปให้กบั หน่วยงาน
ประจําให้ได้ เพือ่ ให้เขาทําหน้าทีค่ อยผลักดัน ทีส่ าํ คัญคือ
การสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ขององค์ ก ร ถ้ า

ผูบ้ ริหารมีใจทีจ่ ะทําจริงๆ และต้องการทีจ่ ะพัฒนาต่อไป
มัน จะต้อ งไปอยู่ใ นแผนองค์ก ร หรือ อยู่ใ นพัน ธกิจของ
องค์กร เพื่อเป็ นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ขององค์กร ถ้าเกิดขึน้ ได้หรือมีการดําเนินงานอย่างเช่น
ป จั จุบ ัน นี้ มีก ารประเมิน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ก็จ ะทํา ให้เ กิด
ความยังยื
่ นได้
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Tips & Tricks

ใช้จกั รยานหรือเดิน: หากระยะทางไม่ไกลจนเกินไปนัก
การเดินทางโดยจักรยานหรือการเดินก็อาจจะช่วยให้
ท่ า นไปถึ ง จุ ด หมายได้ เ ร็ว กว่ า การใช้ ร ถยนต์ และ
จัก รยานก็ย ัง เป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ มเนื่ อ งจากเป็ น
พาหนะที่ไม่ต้องอาศัย เชื้อเพลิงใดๆ ไม่ปล่อยไอเสีย
และไม่ ก่ อ ให้เ กิด มลพิษ ทางเสีย ง นอกจากนี้ ก ารขี่
จัก รยานหรือ การเดิน ก็เ ป็ น ทางเลือ กที่ด ีต่ อ สุ ข ภาพ
เพราะเป็ นการออกกําลังกายที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้ จะเห็นได้ว่า ทางเลือกเหล่านี้ ล้วน
แต่ก่อให้เกิดผลดี เพราะนอกจากจะไม่ต้องไปเผชิญ
กับ การจราจรที่ติด ขัด แล้ว ยัง ส่ง ผลดีต่ อ สุข ภาพและ
สิง่ แวดล้อมอีกด้วย

ปริมาณการค้าทางทะเลระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้
จาก 4,000 ล้านตันในปี 2533 เป็ น 8,000 ล้าน
ตันในปี 2552

ใช้ ร ถสาธารณะ: การใช้ ร ถสาธารณะเป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม
มากกว่ า การใช้ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล เพราะอัต ราการสิ้น เปลือ ง
พลังงานและการปล่อยก๊าซต่อคน-กิโลเมตรของรถสาธารณะตํ่า
กว่ารถยนต์ส่วนบุคคลมาก นอกจากนี้เครื่องยนต์ดเี ซลรุ่นใหม่ยงั
ปล่อยควันและกลิน่ น้อยลงกว่าเดิมเนื่องจากมีอุปกรณ์ควบคุมการ
ปล่อยไอเสีย เช่น ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและเครือ่ งกรองฝุน่ ละออง
ถ้าท่านมีแนวคิดทีจ่ ะช่วยให้สภาพความเป็ นอยู่ในชุมชนดีขน้ึ ลอง
ชักชวนคนรอบข้างที่มแี นวคิดเดีย วกับท่าน ให้หนั มาทํากิจกรรม
เพื่อลดมลพิษทางอากาศร่วมกัน เช่น กําหนดให้วนั ใดวันหนึ่งเป็ น
วัน งดใช้ ร ถยนต์ เพราะกิ จ กรรมนี้ น อกจากจะช่ ว ยสร้ า งความ
ั หา
ตระหนัก ให้ก ับ คนในละแวกบ้า นของท่า นแล้ว ยังช่ว ยแก้ป ญ
การจราจรติดขัด ลดกลิน่ ไอเสียและเสียงจากรถยนต์อกี ด้วย

ท่าเรือทั ่วโลกขนถ่ายตูส้ นิ ค้าเพิม่ ขึน้ จนสูงกว่า 500
ล้านที.อี.ยู. (หน่ วยเทียบเท่ากับ 20 ฟุต) ในปี 2552
หรือเติบโตขึน้ 400% จากเมื่อปี 2533

หากเปรียบการขนส่งทางทะเลทั ่วโลกเป็ น
ประเทศหนึ่ ง ประเทศนี้ จ ะปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากเป็ นลําดับที่ 6 ของ
โลก

ในแต่ละปี เรือได้ปล่อยขยะกว่า 5 ล้านตัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นขยะมี
พิษ และปล่อยนํ้ามัน ของเสียทีเ่ ป็ นนํ้ามันและส่วนทีต่ กค้างจาก
สินค้ากว่า 5 แสนตันลงสูท่ ะเล
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Roundup
กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิ จการตลาดเพื่อสังคม สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยังยื
่ น

เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ทีผ่ ่านมา GIZ ได้ร่วมกับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมูลนิธิ คอนราด อาเด
นาวร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบเศรษฐกิจการตลาดเพือ่
สัง คมกับ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน ของประเทศไทย” ขึ้น
โดยมีผู้แ ทนจากกระทรวงและหน่ ว ยงานภาครัฐต่ างๆ
รวมถึงภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง สมาคมนักธุรกิจไทย และ
คณะวิจยั จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงาน

พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานให้ครอบคลุม
ทุกระบบ สังเกตได้จากการทีป่ ระเทศไทยได้ช่อื ว่าเป็ น
ประเทศส่งออกข้าวและยางพาราอันดับ 1 ของโลก แต่
กลับไม่มสี ายเรือ ส่งสินค้าเป็ นของตัวเอง หากประเทศ
ไทยต้ อ งการเป็ น ศูน ย์ก ลางเอเชีย ก็ค วรหัน มาลงทุ น
ระบบรางขนส่งโลจิสติกส์อย่างจริงจัง เพราะจะช่วยลด
ต้นทุนค่าขนส่งลงได้

ภายในงานสัม มนา ได้ม ีก ารแลกเปลี่ย นข้อ มู ล ความ
คิด เห็น เรื่อ งระบบเศรษฐกิจ การตลาดเพื่อ สัง คมของ
ประเทศไทย และนําเสนอแนวทางปรับเปลีย่ นจุดยืนของ
นโยบายทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคใหม่ ที่คํานึ งถึงระบบ
เศรษฐกิจการตลาดและความสมดุ ลของระบบนิ เวศให้
มากขึน้ โดยแบ่งบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมอย่างเป็ นระบบ อัน
จะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
เพื่อ เตรีย มความพร้อ มก่ อ นเข้า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ทีจ่ ะมีขน้ึ ในปี พ.ศ.2558 นี้

อย่ า งไรก็ต าม การพัฒ นาด้า นต่ า งๆ ดัง กล่ า ว ก็ค วร
คํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเป็ นสําคัญ เนื่องจาก
ทรัพยากรของประเทศไทยมีอยู่อย่างจํากัด จึงเป็ นเรื่อง
สํ า คัญ ที่ป ระชาชนต้ อ งหัน มาช่ ว ยกัน รณรงค์ ก ารใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม ไม่ใช่แต่เพียงภาคประชาชนเท่านัน้ รัฐบาล
เองก็ค วรมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาเช่ น กัน ซึ่ง ป จั จุ บ ัน
ภาครัฐก็ได้เริม่ ดึงโรงงานให้เข้ามาร่วมโครงการเพือ่ ตรวจ
ประเมินเป็ นโรงงานสีเขียว และแนะนํ าให้โรงงานรูจ้ กั
คิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กบั ภูมิปญั ญา
เดิม เพื่อ สร้า งผลผลิต ของตนเองให้เ กิด มูล ค่ า สูง กว่ า
คู่แ ข่ง อื่น ๆ และสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ลูกค้าทีม่ หี ลากหลายได้มากขึน้ อันจะนําพาประเทศไทย
ให้ก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างแท้จริง
ในอนาคต

ภายหลังจากงานสัมมนา ได้ขอ้ สรุปว่านักลงทุนเอกชน
ไทยและต่ า งชาติ ค วรรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ เร่ ง พั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก่ อ นเปิ ด
การค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการ
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การศึกษาดูงานด้านพลังงานชี วมวลเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างพันธมิ ตรทางธุรกิ จระหว่าง
ประเทศไทยและเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทีผ่ ่านมา GIZ ได้
จัดการศึกษาดูงานด้าน “พลังงานจากชีวมวลในประเทศ
เยอรมนี” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ด้าน
เทคนิค ที่เกี่ย วข้องกับชีวมวลของเยอรมนี ให้แก่ ผู้แ ทน
จากประเทศไทยจํานวน 35 คน ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทน
จากภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจไทยที่ดําเนินงานด้าน
พลังงานชีวภาพและอุ ตสาหกรรมเกษตร ธนาคารและ
ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยราชการที่ทํ า หน้ า ที่ส่ ง เสริม การใช้
พลังงานทดแทน เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สถาบันวิจยั
ปตท.
การเดินทางครัง้ นี้ คณะเดินทางได้มโี อกาสไปเยี่ยมชม
โครงการพลังงานชีว มวลของผู้ป ระกอบการที่ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ และได้ นํ า วิธี ก ารไปใช้ แ ล้ ว ทัว่ ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งสถานทีท่ ไ่ี ด้ไปเยีย่ มชมนัน้ ล้วนแต่เน้นการ
พัฒนาความคิด โครงการ และแผนธุรกิจ ทําให้คณะฯ ได้
มีโอกาสศึกษาตัวอย่างการแก้ปญั หาพลังงานโดยการใช้
ชีวมวล ตลอดจนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคโนโลยีชวี มวล
ทีเ่ หมาะสมสําหรับทีจ่ ะนํามาปรับใช้ในประเทศไทยด้วย
ในส่วนของการประชุมร่วมกับผูแ้ ทนของบริษทั สมาคม
ธุ ร กิจ หน่ ว ยงานของรัฐ และสถาบัน วิท ยาศาสตร์ข อง
เยอรมันนัน้ คณะฯ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ความรู้ด้า นเทคนิ ค และประสบการณ์ ด้า นการพัฒ นา
ธุ ร กิจ และการตลาดร่ ว มกัน รวมทัง้ ได้ นํ า เสนอความ

คิดเห็นเกีย่ วกับการดําเนินงานโครงการของประเทศไทย
ทําให้ค ณะฯ ได้รบั ข้อมูลเกี่ย วกับสินค้าและบริก ารของ
บริษัท เยอรมัน ที่ส ามารถนํ า มาใช้ก ับ ประเทศไทยใน
อนาคตได้ดว้ ย นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มีนาคม GIZ ยังได้
จัด สัม มนาเชิง ปฏิบ ัติก ารให้แ ก่ ผู้ร่ ว มกิจ กรรมเพื่อ ให้
บริษัท เยอรมัน ได้ร ับ ทราบถึง ศัก ยภาพในการพัฒ นา
พลังงานจากชีวมวลในประเทศไทยทีน่ ครเบอร์ลนิ ด้วย
การเดิน ทางเพื่อ ศึก ษาดูง าน “พลัง งานจากชีว มวลใน
ประเทศเยอรมนี ” และสัม มนาเชิงปฏิบ ัติก ารดัง กล่า ว
ข้างต้นจัดขึน้ โดย GIZ ภายใต้แผนงานพัฒนาโครงการ
พลัง งานทดแทนในภู ม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
(PDP-SEA) ซึ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ “พลัง งาน
ทดแทนในประเทศเยอรมนี” ของกระทรวงเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) ทัง้ นี้
BMWi สนับสนุ นให้หอการค้าเยอรมัน-ทวิภาคี (AHKs)
และ GIZ ร่วมกันดําเนินงานกิจกรรมระดับภูมภิ าคของ
โครงการในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ในโครงการ
“พลัง งานทดแทนในประเทศเยอรมนี ” เพื่อ มุ่งเน้ น การ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจและเครือข่ายเฉพาะภาคระหว่างบริษทั เยอรมันและ
สมาคมธุ ร กิจ ในภู ม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เ พื่อ
ร่วมกันผลักดันให้เกิดการดําเนินโครงการด้านพลังงาน
ทดแทนมากทีส่ ดุ
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GIZ ลงนามความร่วมมือกับมจธ. พัฒนาและส่งเสริ มระบบการจัดการของเสี ยเคมีวตั ถุที่เป็ นมิ ตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม
“การพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการของเสียอันตราย
และของเสีย เคมีว ตั ถุ ในประเทศไทยอย่ างเป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อ ม” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางมด

เมื่อ วัน ที่ 15 มีน าคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่ า นมา โครงการ
ความร่ ว มมือ ในลัก ษณะพัน ธมิต รระหว่ า งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (PPP) ของ GIZ ได้ร่วมกับศูนย์การจัดการ
ด้านพลังงาน สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัย
(EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
(มจธ.) จัด พิธ ีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้า น

ความร่วมมือ ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนา
และส่งเสริมระบบการจัดการของเสียอันตรายและของ
เสีย เคมีว ตั ถุ ใ นประเทศไทยที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม
ขอบเขตของความร่วมมือ จะมุง่ เน้นด้านการรวบรวมองค์
ความรู้ หรือ ข้อ มูลที่จําเป็ นเกี่ย วกับ การบริหารจัด การ
ของเสีย ตลอดจนการสนับ สนุ น กิจกรรมที่เกี่ย วข้องกับ
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียเคมีวตั ถุ เพือ่ ให้
ผูใ้ ช้เคมีภณ
ั ฑ์สามารถเข้าถึงข้อมูล และนํ าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

เยอรมนี จบั มืออาเซียนพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารอย่างยังยื
่ น
ระหว่ า งวัน ที่ 21-23 มี น าคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่ า นมา
โครงการควบคุมศัตรูพชื สําหรับพืชอาหารโดยชีววิธใี น
ภู ม ิภ าคอาเซีย นได้จ ัด การประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก ารขึ้น ที่
กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิ ดตัวโครงการฯ อย่าง
เป็ น ทางการและร่ ว มกัน อภิป รายเกี่ย วกับ การจัด ตัง้
คณะกรรมการเพื่ อ วางระเบี ย บวาระและวิ ธี ก าร
ดําเนินงาน ตลอดจนร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมของ
โครงการฯ
โครงการฯ ได้รบั เงินสนับ สนุ นจากกระทรวงเพื่อ ความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาแห่ ง สหพั น ธ์
สาธารณรัฐ เยอรมนี (BMZ) โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ
ส่ง เสริม ด้า นการเกษตรแบบยั ่งยืน ในภู ม ิภ าคอาเซีย น

การประชุมครัง้ นี้ มีเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงจากหน่ วยงานรัฐใน
ภาคการเกษตรจาก 9 ประเทศสมาชิก อาเซีย น ได้แ ก่
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ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย (ประเทศเจ้าภาพ) และ
เวียดนาม ตลอดจนเจ้าหน้ าที่จากสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนเข้าร่วม
ภายหลังจากงานประชุม ผูเ้ ข้าร่วมได้มโี อกาสไปเยีย่ มชม
บริ ษั ท สวิ ฟ ท์ จํ า กัด ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในผู้ นํ า ด้ า นธุ ร กิ จ

การเกษตร และการส่งออกอาหารสด ผักและผลไม้ ใน
ตลาดเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละตลาดที่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน GlobalGAP ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ นอกจากนี้ ผู้เ ข้า ร่ว มยัง ได้มีโ อกาสไปเยี่ย มชมและ
ศึกษาแปลงสาธิตทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ThaiGAP
ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนอีก
ด้วย

ผลการศึกษาดูงาน การพัฒนาเมืองคาร์บอนตํา่ และเยี่ยมชมการจัดการขยะ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สํานักงาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ ๑๐ และภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
เพื่อ ขับ เคลื่อ นตามปฏิญ ญาขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยการลด
สภาวะโลกร้อน ด้วยการสนับสนุ นจาก GIZ ภายใต้
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาการกํ า หนดนโยบายและการ
ดําเนิ นงานด้านการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ไทย ได้จ ัด ประชุ ม สรุ ป ผลการศึก ษาดู ง านการพัฒ นา
นโยบายและการดําเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูม ิอากาศ และมุ่ งสู่เมือ งคาร์บอนตํ่าขึ้น ณ สํานักงาน
สิ่ง แวดล้อ มภาคที่ 10
จัง หวัด ขอนแก่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สรุปบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ . 2554 ที่
ผ่านมาสําหรับนํามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนปฏิญญา
ขอนแก่นว่าด้วยการลดสภาวะโลกร้อนของจังหวัดต่อไป
จากการไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ทําให้ได้เรียนรูว้ า่

แนวคิดด้านการพัฒนาเมืองคาร์บอนตํ่าและการดําเนินงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของสิงคโปร์ทป่ี ระสบ
ความสําเร็จนัน้ เนื่องมาจากประเทศสิงคโปร์เป็ นประเทศที่
มีระเบียบวินัย ประชาชนเคารพกฎหมาย มีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการวางผังเมืองและออกแบบ
ด้านสถาปตั ยกรรมทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรม ตลอดจนมี
การอนุรกั ษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
ทัง้ นี้ จากบทเรียนที่ได้ไปศึกษาดูงาน ประกอบกับการ
ดําเนินงานของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นปจั จุบนั ได้
ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมันที
่ จ่ ะผลักดันนโยบายและการ
ดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาทิ 1) เทศบาล
นครขอนแก่ นกําลังดํา เนินงานก้าวไปสู่องค์กรต้นแบบ
ของจังหวัดขอนแก่นในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกระดับองค์กร เพื่อตัง้ เป้าหมายในการลดปริมาณ
ขยะและการใช้พลังงานในพืน้ ที่ 2) เทศบาลตําบลโนน
ทองจะดําเนินการปลูกต้นไม้ให้ครบ 90 ล้านต้นเทิดไท้
องค์ราชัน และจะทําการประเมินต้นไม้และคํานวณการ
กักเก็บคาร์บอน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการขับเคลื่อนไปสู่พน้ื ทีส่ เี ขียวทีย่ ั ่งยืนของชุมชน 3)
วัด ป่า ธรรมอุ ทยาน ได้จดั ตัง้ ศูน ย์ถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้
ด้านการลดปญั หาภาวะโลกร้อ นเพื่อเป็ นแหล่งศึกษาดู
งานของจังหวัด 4) สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 10 กําลัง
พัฒนาองค์กรต้นแบบลดคาร์บอน/คาร์บอนฟุตปริน้ ท์ของ
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องค์กรและพัฒนาเส้นทางสีเขียว (Green Route) สําหรับ
เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น
นอกจากนี้ ภายหลัง จากการประชุ ม คณะผู้ เ ข้า ร่ ว ม
ประชุมยังได้มโี อกาสเข้าเยีย่ มชมการดําเนินงานของศูนย์
สรรพสิน ค้า แฟรี่พ ลาซ่ า ที่ม ีก ารจัด การขยะครบวงจร
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
สํ า นั ก งานสิ่ง แวดล้ อ มภาคที่ 10 โครงการทํ า ดี เ พื่อ
แผ่นดินฯ และ GIZ อาทิ การเข้าอบรมการจัดการขยะ
อินทรีย์แ ละเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากขยะขององค์กร
โดยมีแ ม่ช ี ดร.สายจิตร จะวะนะ เป็ นที่ปรึกษาต่ อ ยอด
งานด้านการจัดการขยะและติดตัง้ เทคโนโลยีถงั หมักก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรียใ์ ห้กบั ศูนย์สรรพสินค้าฯ ส่งผลให้
ศูนย์สรรพสินค้าฯ ได้จดั ตัง้ คณะทํางานเพื่อศึกษาดูงาน
และเพิม่ พูนทักษะความรูด้ ้านการจัดการขยะให้มากขึน้
โดยตัง้ เป้าการลดปริมาณขยะลงให้ได้ถงึ 50% และการ
นํ ารายได้จากกิจกรรมการจัดการขยะ มาเป็ นอาหารจัด

เลี้ ย งพนั ก งานให้ ไ ด้ ว ั น ละ 1 มื้ อ ซึ่ ง ป จั จุ บ ั น ศู น ย์
สรรพสินค้าแฟรีพ่ ลาซ่าสามารถลดปริมาณขยะทีจ่ ะส่งให้
เทศบาลนํ าไปกําจัดได้ถงึ 800 กิโลกรัม/เดือนแล้ว และ
เกิด รายได้ จ ากกิ จ กรรมดัง กล่ า วรวมทัง้ สิ้น ประมาณ
100,000 บาท ในระยะเวลา 8 เดือ น นับตัง้ แต่ การเริ่ม
ดําเนินงานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

เกษตรกรรายย่อยของไทย พร้อมแล้วสําหรับการผลิ ตปาล์มนํ้ามันอย่างยังยื
่ น
โครงการการผลิต ปาล์ ม นํ้ า มัน และนํ้ า มัน ปาล์ ม เพื่อ
พลั ง งานชี ว ภาพอย่ า งยั ง่ ยื น ได้ ดํ า เนิ น งานมาเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรราย
ย่อ ยผู้ปลูกปาล์มนํ้ ามันให้เกิด การผลิต อย่ างยังยื
่ นและ
ได้รบั การรับรองสู่มาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้มกี ลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ได้สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกของRSPO แล้วทัง้ สิน้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพือ่ การผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยังยื
่ น (ยูนิ
วานิช-ปลายพระยา), กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิต

ปาล์ม นํ้ า มัน อย่ างยั ่งยืน (อํา เภอเหนื อคลอง-เขาพนม)
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มนํ้ ามันอย่าง
ยังยื
่ น (บริษทั สุขสมบูรณ์ นํ้ ามันปาล์ม จํากัด) โดยทัง้ 3
กลุ่มนี้จะมีการดําเนินงานตามข้อกําหนดและตัวชีว้ ดั ตาม
มาตรฐานของ RSPO และจะได้รบั การตรวจรับรอง
(Audit) จากองค์กรรับรองภายนอก (Certify Body:CB)
ภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรทัง้ 3
กลุ่ ม จะเป็ นกลุ่ม เกษตรกรอิสระผู้ป ลูก ปาล์มนํ้ า มัน ราย
แรกของโลกทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐาน RSPO
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“อนาคตของเกษตรกรรายย่อย” กับรูปแบบการพัฒนาความเป็ นหุ้นส่วนภาคธุรกิ จเกษตร
กัม พู ช า และเยอรมัน นี , บริษัท ซิน เจทา ครอป โปร
เทคชั ่น จํากัด (Syngenta Crop Protection CO. Ltd.),
กรมอุตสาหกรรมป่าไม้ของกัมพูชา (Department of
Agro-Industry), International Finance Corporation
(IFC) อินโดนีเซีย, International Centre for Tropical
Agriculture ประเทศลาว, Felda ประเทศมาเลเซีย และ
องค์กรRSPO ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็ น
อย่างดี

ระหว่างวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทีผ่ ่านมา
โครงการการผลิต ปาล์ ม นํ้ า มัน และนํ้ า มัน ปาล์ ม เพื่อ
พลัง งานชีว ภาพอย่ า งยัง่ ยืน ได้จ ัด การสัม มนาระดับ
ภู ม ิภ าค เรื่อ ง “อนาคตของเกษตรกรรายย่ อ ยในภาค
ธุรกิจเกษตร” ขึน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ ซึ่งครัง้ นี้ได้จดั เป็ นครัง้
ที่ 2 ซึง่ โดยมีองค์กรระดับนานาชาติจากประเทศอินเดีย

การสัมมนาครัง้ นี้ ผูแ้ ทนจากองค์กรต่างๆ ได้มโี อกาสไป
เยีย่ มชมสวนปาล์มของเกษตรกรรายย่อยไทยทีเ่ ข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ พ บ ป ะ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้
ประสบการณ์ ต่ า งๆ กั บ เกษตรกร ตลอดจนศึ ก ษา
กระบวนการผลิต ปาล์ม นํ้ า มัน ของไทยที่ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการผลิต อย่ า งยั ่งยืน ตามกรอบ RSPO เพื่อ
นํามาเป็ นกรณีศกึ ษาในการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป โดย
การสัม มนาได้ เ น้ น การให้ ทุ ก ภาคส่ ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น
หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงาน
รวมถึงเกษตรกร มาทํางานร่วมกัน หรือทีเ่ รียกว่า “การ
พัฒนาความเป็ นหุน้ ส่วนในภาคการเกษตร” เพื่อให้เกิด
การพัฒนาด้านเกษตรอย่างยังยื
่ นต่อไปในอนาคต

สัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การเรือ่ ง “การจัดการระบบผลิ ตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น”
“ความท้าทายของการผลิ ตนํ้ามันปาล์มในประเทศไทย”
“กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิ ตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO”
“เกษตรกรรายย่อยกับความร่วมมือในการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน”
ประเทศไทยจะเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั ง่ ยื น ได้ นั ้ น
จํา เป็ น ต้ อ งมีก ารบู ร ณาการไปพร้อ มๆ กัน ทัง้ ในเรื่อ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับระบบการ
ผลิตนํ้ ามันปาล์มของประเทศไทย แต่ในปจั จุบนั จะเห็น
ได้วา่ ระบบอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันของไทย ยังขาด

ความร่วมมือ ด้านการพัฒนาทัง้ ระบบ ประกอบกับจาก
ประสบการณ์ ใ นการดํา เนิ น งานของ GIZ
ร่วมกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในโครงการฯ ได้เล็งเห็น
ว่าถึงเวลาแล้วทีอ่ ุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์มจะต้องร่วมมือ
กันพัฒนาให้เกิดความยังยื
่ น และได้รบั การยอมรับจาก
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ตลาดโลก ด้วยเหตุน้ี ทางโครงการฯ จึงได้วางแผนทีจ่ ะ
จัดหลัก สูตรการฝึ กอบรมที่เน้ นการเชื่อมโยงระบบการ
ผลิตนํ้ามันปาล์ม ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนา
ให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการผลิต นํ้ า มัน ปาล์ม อย่ า ง
ยั ่งยืนตามกรอบ RSPO ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ หาก
ต้ อ งการข้อ มู ล เพิ่ม เติม สามารถติด ต่ อ สอบถามได้ ท่ี
โครงการผลิตปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์มเพื่อพลังงาน
ชีวภาพอย่างยั ่งยืน โทร 075-664420

ปตท. – GIZ ลงนามวิ จยั พลังงานหมุนเวียน
ปิ โตรเลียมขัน้ ปลาย บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ลง
นามร่วมกับ มร. ทอม แพทซ์ กรรมการผูจ้ ดั การ จาก
GIZ สํ า นั ก งานใหญ่ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จ ัย และพัฒ นาการ
วางแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการนําผล
การศึ ก ษาไปใช้ ใ นงานด้ า นสภาพภู ม ิ อ ากาศและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น ณ อาคาร
สํานักงานใหญ่ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทีผ่ ่านมา บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ GIZ จัดพิธลี งนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้าน “การวิจยั และพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนและสิง่ แวดล้อม” โดยมีนายณัฐชาติ
จารุ จิน ดา ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารกลุ่ ม ธุ ร กิ จ

ภายหลัง จากการบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ บริษัท
ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) และ GIZ จะประสานกั บ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการวิจยั
และพัฒ นาพลั ง งานหมุ น เวี ย น ในรู ป แบบที่ ชุ ม ชน
สามารถนํ าไปปฏิบตั ิเ องได้ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลด
การนํ าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และเพื่อการพึง่ พา
ตนเองได้อย่างยังยื
่ น อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับ
ประเทศและชุมชนในอนาคต
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การพัฒนาพืน้ ที่หมู่เกาะช้างให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทีผ่ ่านมา
โครงการการท่องเทีย่ วและการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ
ในความร่วมมือของ GIZ และองค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (อพท.) ได้นํา
คณะเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย มร.ไอเค ออตโต
ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวเยอรมันด้านการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
อาจารย์ .อนุ วตั เชือ้ เย็น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดร.กรรณิกา พิมลศรี ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพืน้ ทีเ่ กาะช้าง
เกาะหมาก เพื่อ ศึก ษาหาแนวทางการพัฒ นาพื้น ที่ห มู่
เกาะช้างให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสภาพ

ภูมอิ ากาศรวมทัง้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาค
การท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จดั การประชุม
เชิง ปฎิ บ ัติก ารและนํ า เสนอรู ป แบบและแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการ
ใช้พ ลัง งานและทรัพ ยากรอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพให้แ ก่
ตัวแทนการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลเกาะช้าง สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดตราด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่สนใจ
เพือ่ นําผลสรุป ประเด็นปญั หาและข้อแนะนําต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนพัฒนาพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะช้างร่วมกันต่อไป

การตรวจประเมิ นโครงการการท่องเที่ยวและการปกป้ องสภาพภูมิอากาศ

โครงการการท่องเทีย่ วและการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศ
ในความร่วมมือของ GIZ และองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พเิ ศษเพื่อการท่อ งเที่ย วอย่างยั ่งยืน (อพท.) เป็ น
หนึ่งใน 115 โครงการทีถ่ ูกคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน
โครงการ ภายใต้การสนับสนุ นจากกระทรวงสิง่ แวดล้อม
คุ้มครองธรรมชาติแ ละความปลอดภัยทางปรมาณู แห่ง

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ในแผนงานปกป้อง
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศระดับสากล (ICI) โดย
ทาง BMU ได้มอบหมายให้ มร.แม็กซ์ แคสปาเล็กซ์ เป็ น
ผูแ้ ทนในการตรวจประเมินโครงการในพืน้ ทีห่ มู่เกาะช้าง
พร้อมสัมภาษณ์ผูว้ ่าราชการจังหวัดตราด ผู้อํานวยการ
อพท. องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาคมธุ ร กิ จ
ท่ อ งเที่ย วจัง หวัด ตราด ตลอดจนเข้า เยี่ย มชมสถาน
ประกอบการทีม่ กี ารจัดการการท่องเทีย่ วแบบลดโลกร้อน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ที่ ห มู่ เ กาะช้ า ง ระหว่ า งวั น ที่ 24
กุมภาพันธ์-2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นอกจากนี้
มร.แม็ก ซ์ สปาเล็ก ซ์ ยังมีโ อกาสได้แ ลกเปลี่ย นข้อ มูล
ความคิ ด เห็ น กั บ ท่ า นกงสุ ล เยอรมั น พร้ อ มทั ง้ ให้
ข้อเสนอแนะ ร่วมวางแนวทางในการพัฒนา และแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาต่อไปได้
อย่างยั ่งยืน

บรรณาธิการ :
ผูเ้ ขียน :

ศิรพิ ร ตรีพรไพรัช
วรเทพ ทรงปญั ญา
ปริยา แก้วปทุมทิพย์
เจนต์ธดิ า โทลา
มาร์ตนิ า กอล์บ
ชาลิสา นาคทับที
มาธิอสั บิคเคล
ธิตนิ ยั พงศ์พริ ยิ ะกิจ
ยศธนา ศรีพรหมไชย
นิรญ
ั ชนา อุทยานรักษา
โรแลนด์ ฮาส
นภาพร อยูเ่ บิก
ศิรพิ ร ภาวิขมั ภ์
พิมพ์พลิ าส นันทิพล
ศุภฤกษ์ คณาสุข
ฟรานก้า สปร็อง
สุวฒ
ั น์ เชือ้ นาค
ภูม ิ พิณเทพ
เอดด้า เนอแมนน์
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 การสนับสนุนโดยกระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
 การขนส่งในเมืองอย่างยั ่งยืนในเอเชีย
 โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมภ
ิ าคอาเซียน
 โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภ
ิ าคอาเซียนอย่างยั ่งยืน
 โครงการควบคุมศัตรูพช
ื สําหรับพืชอาหารโดยชีววิธใี นภูมภิ าคอาเซียน
 โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งภูมภ
ิ าคเอเชีย
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 โครงการนโยบายด้านสภาพภูมอ
ิ ากาศ
 โครงการการปกป้องสภาพภูมอ
ิ ากาศในภาคการท่องเทีย่ ว
 โครงการการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั ่งยืนเพือ
่ ใช้เป็นพลังงานชีวภาพ
 โครงการสนับสนุ นการใช้สารทําความเย็นทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง
่ แวดล้อม
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน
 โครงการเพิม
่ ศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพือ่ คงคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (ECO-BEST)
 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน
้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว
 โครงการการผลิตและบริโภคอย่างยั ่งยืน
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 โครงการแผนแม่บทนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

