
สวสัดคีะ่ 
 

หลายท่านคงไดห้ยุดพกัผ่อนยาวในช่วงสงกรานต์ทีผ่่านมา และส่วนใหญ่คงกลบัมาทํางานตามปกตแิลว้ เรือ่งเด่นของจดหมายขา่วฉบบัน้ี คอืความ
คบืหน้าของโครงการปรบัปรุงคุณภาพอากาศในเมอืงขนาดเลก็ในภูมภิาคอาเซยีน และโครงการพฒันาท่าเรอืในภูมภิาคอาเซยีนอย่างยัง่ยนื ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการความร่วมมอือาเซยีน-เยอรมนัเพือ่พฒันาเมอืง การขนส่ง และสิง่แวดลอ้ม ทัง้สองโครงการดงักล่าวดําเนินงานมากว่า 2 ปีแลว้และม ี
ความคบืหน้าไปตามแผนทีว่างไว ้เพราะการสนบัสนุนและความรว่มมอืกนัเป็นอยา่งดขีองผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 
 

นอกจากนี้ ยงัมรีายงานการดําเนินงานของโครงการอืน่ๆ รวมทัง้กจิกรรมใหม่ทีเ่กดิขึน้ อาท ิการลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเพือ่พฒันาและ
ส่งเสรมิระบบการจดัการของเสยีอนัตรายและของเสยีเคมวีตัถุอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้การวจิยัและพฒันาพลงังานหมุนเวยีนและ
สิง่แวดลอ้ม เรือ่งสิง่แวดลอ้มยงัคงเป็นประเดน็สาํคญัของความรว่มมอืระหวา่งเยอรมนัและไทย รวมทัง้เยอรมนัและอาเซยีนต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
คณะผูจ้ดัทาํจดหมายขา่ว  
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  จดหมายข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย GIZ ประเทศไทย 
                                                                         ฉบบัท่ี 21 ประจาํเดือนเมษายน - มิถนุายน 2555  

www.thai-german-cooperation.info 

News & Features 
Special Feature    
Page 1 – 3     โครงการการปรบัปรงุคุณภาพอากาศในเมอืงขนาดเลก็ในภมูภิาคอาเซยีน 
Special Interview    
Page 4 – 5     สมัภาษณ์พเิศษ: ดร.วจิารย ์สมิาฉายา อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ 
Special Feature    
Page 6 – 8    โครงการพฒันาท่าเรอืในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื 
Special Interview    
Page 9 – 10     สมัภาษณ์พเิศษ: คณุเอือ้นพร ภู่เพชร การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
Tips &Tricks    
Page 11    คุณรูไ้หมวา่....? 
RoundUp  
Page 12     กระชบัความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิการตลาดเพือ่สงัคม สูก่ารพฒันาประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื 
Page 13    การศกึษาดงูานดา้นพลงังานชวีมวลเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิระหวา่งประเทศไทยและ 
   เยอรมนี 
Page 14   GIZ ลงนามความรว่มมอืกบั มจธ. พฒันาและสง่เสรมิระบบการจดัการของเสยีเคมวีตัถุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
Page 14 - 15  เยอรมนีจบัมอือาเซยีนพฒันาระบบการเกษตรและอาหารอยา่งยัง่ยนื 
Page 15 - 16  ผลการศกึษาดงูาน การพฒันาเมอืงคารบ์อนตํ่า และเยีย่มชมการจดัการขยะ จงัหวดัขอนแก่น 
Page 17    เกษตรกรรายย่อยของไทย พรอ้มแลว้สาํหรบัการผลติปาลม์น้ํามนัอยา่งยัง่ยนื 
Page 17   “อนาคตของเกษตรกรรายยอ่ย” กบัรปูแบบการพฒันาความเป็นหุน้สว่นภาคธุรกจิเกษตร 
Page 17 - 18   สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การจดัการระบบผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนื” 
Page 18      ปตท. – GIZ ลงนามวจิยัพลงังานหมุนเวยีน 
Page 19 การพฒันาพืน้ทีห่มูเ่กาะชา้งใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
   การตรวจประเมนิโครงการการท่องเทีย่วและการปกป้องสภาพภูมอิากาศ 



Special Feature 
 
 
 
 

โครงการการปรบัปรงุคณุภาพอากาศในเมืองขนาดเลก็ในภมิูภาคอาเซียน 

 
อากาศสะอาดทําให้คน สตัว์และพชืมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ช่วยป้องกันความเสื่อมโทรมของดินตลอดจนสิ่งปลูก
สร้าง คุณภาพอากาศที่ดีไม่เพยีงแต่ทําให้สภาพความ
เป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตดีขึ้นเท่านัน้ แต่ยังช่วยบรรเทา
ปญัหาภาวะโลกรอ้นได ้และหากมนุษยล์ดการพึง่พาการ
ใช้เชื้อเพลงิด้วยการขบัขีย่านพาหนะเท่าที่จําเป็นหมัน่
ดแูลรกัษาสภาพเครือ่งยนตแ์ละหมอ้น้ําอยู่เสมอ กจ็ะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทาง
อากาศลงไดเ้ชน่กนั 
 

 
คุณภาพอากาศทีย่ํ่าแย่ในเขตเมอืงส่วนใหญ่เกดิจากการ
เผาผลาญเชื้อเพลงิในภาคอุตสาหกรรม ครวัเรอืน และ
ยานพาหนะ รวมถึงไฟป่าและฝุ่นละอองก็มีส่วนด้วย
เช่นกนั นอกจากนี้ผงัเมืองที่ไม่ได้มีการวางแผนอย่าง
เหมาะสม การสรา้งเมอืงบรวิารและความนิยมใชร้ถยนต์
ส่วนบุคคลมากกว่ารถสาธารณะก็ทําให้การจราจรบน
ถนนคับคั ง่  การ เ จ ริญ เติบ โตอย่ า ง ร วด เ ร็ว ขอ ง
อุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยลีา้สมยั การใชเ้ชือ้เพลงิหรอื
ถ่านหินคุณภาพตํ่าล้วนแล้วแต่ทําให้คุณภาพอากาศ
เสือ่มโทรมลงทัง้สิน้ 

ทาํไมจึงต้องเป็นเมืองขนาดเลก็? 
แมว้่าเมอืงขนาดเลก็จะมบีทบาทสําคญัยิง่ในการพฒันา
ประเทศ แต่เมอืงเหล่านี้ล้วนประสบปญัหาความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมเนื่ องจากไม่สามารถระดมเงิน
สนับสนุนจากท้องถิ่นให้พอเพยีงกบัที่จะนํามาใช้แก้ไข
ปญัหาสิง่แวดล้อมได้ นอกจากนี้โครงสรา้งการบรหิารก็

ยังไม่ เข้มแข็งพอที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เมืองที่มี
โครงสรา้งการบรหิารจดัการเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพก็
มอียูน้่อยแหง่ ตลอดจนเมอืงขนาดเลก็ยงัขาดนักวชิาการ
ทีผ่า่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดอีกีดว้ย 

 
วตัถปุระสงคแ์ละกิจกรรมของโครงการ 
โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน “เมอืง สิง่แวดลอ้ม
และการขนสง่” ซึง่เป็นแผนงานพฒันาโครงการในระดบั 

ภูมภิาค มวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เมอืงขนาดเลก็
พฒันาและดาํเนินงานแผนอากาศสะอาด     (Clean Air  
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Plan) รว่มกบัหน่วยราชการและมหาวทิยาลยัระดบัทอ้ง 
ถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน ในระยะแรกโครงการฯ ทาํงานร่วมกบัเมอืงที่
มปีระชากรระหวา่ง 150,000 – 1,500,000 คน จาํนวน  
11 เมอืง ในภมูภิาคอาเซยีน ดว้ยการเป็นทีป่รกึษาทาง 
เทคนิคและกระบวนการจดัทําแผนที่ต้องปฏิบตัิได้จริง
เช่น การตรวจวดัคุณภาพอากาศ การจดัทําบญัชีการ
ระบายสารมลพษิทางอากาศ การทบทวนระบบขนส่ง
สาธารณะของเมือง และการดําเนินงานเพื่อขอรบัทุน
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนฯจากธนาคารเพื่อการ
พฒันา 
 
โครงการฯ ดาํเนินงานในประเทศสมาชกิอาเซยีน จาํนวน 
7 ประเทศ คอื กมัพชูา (พนมเปญ) อนิโดนีเซยี (ปาเลม็
บงั และ สุราการต์า) ลาว (เวยีงจนัทน์) มาเลเซยี (มะละ
กา) ฟิลปิปินส์ (คากายนั เดอ โอโร และอิโลอิโล) ไทย 
(เชยีงใหม ่และ นครราชสมีา) และเวยีดนาม (บคั นินห)์  
 
การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ
การพัฒนาและดําเนินงานแผนอากาศสะอาด ดังนัน้
โครงการฯ จึงสนับสนุนให้เกือบทุกเมืองที่เข้าร่วม
โครงการฯ รวมทัง้นครราชสมีาและเชยีงใหม่ ไดจ้ดัการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อใหผู้ม้สี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด
เขา้ร่วมกําหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายของแผนฯ ขณะนี้
แผนอากาศสะอาดเมอืงเชยีงใหม่ใกลจ้ะแลว้เสรจ็ เพือ่จะ
นําเสนอสาระสําคญัของแผนต่อเวทรีบัฟงัความคดิเหน็

ภาคประชาชนในลําดบัต่อไป สาํหรบัเมอืงอื่นๆ อาทเิช่น 
นครราชสมีา อโิลอโิลและคากายนั เดอ โอโร กค็าดวา่จะ 
ไดแ้ผนอากาศสะอาดภายในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2555 นี้  
ซึ่งจะเป็นแผนฯที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนมาแลว้ทัง้สิน้ 
 
เน่ืองจากลกัษณะของแหล่งกําเนิดมลพษิทางอากาศใน
เมอืงต่างๆ ในภูมภิาคน้ี ไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก 
ดงันัน้ การลดมลพษิทางอากาศของเมอืงในภูมภิาคนี้จงึ
สามารถบรหิารจดัการได้อย่างเป็นระบบ โครงการฯ จงึ
ไดค้ดัสรรวธิกีารทางเทคนิคทีเ่หมาะสมทีจ่ะนํามาปรบัใช้
กบัเมืองที่มีลกัษณะเทียบเคียงกันได้ และจดัให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในกลุ่มบุคลากรของเมอืง
และมหาวทิยาลยัระดบัทอ้งถิ่นทีร่่วมโครงการฯ จนเกดิ
เป็นเครือข่ายความรู้เฉพาะทางขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
จดัทําบัญชีการระบายสารมลพษิทางอากาศของเมือง
เชียงใหม่กบันครราชสมีา ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของคณะวิจัยของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และมหาวทิยาลยัสุรนาร ีจนเกดิ
เป็นความชํานาญสามารถแบ่งปนัให้แก่นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศรีวิจยา (ในประเทศอินโดนีเซีย) และ
มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว เพื่อจะจดัทําบญัชกีารระบาย
สารมลพษิในเมอืงปาเลม็บงัและเวยีงจนัทน์ต่อไปได ้ดว้ย
เหตุนี้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดบัภูมภิาค จงึเป็น
ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหโ้ครงการฯ ประสบความสาํเรจ็ ดงันัน้ 
โครงการฯ จะยงัคงดาํเนินงานรปูแบบนี้ต่อไป 
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ส่วนการทบทวนระบบขนส่งในปจัจุบนัของเมืองที่เข้า
รว่มโครงการ กไ็ดด้าํเนินงานไปหลายแห่งแลว้ โดยจะนํา
สาระสาํคญัมาเป็นขอ้พจิารณากาํหนดมาตรการระยะสัน้  
และยาวในการพฒันาระบบขนสง่มวลชนทีย่ ัง่ยนื    และ 
เทศบาลนครราชสีมาก็ได้ขยายผลการทบทวนระบบ
ขนส่งไปสู่การขอรบัการสนับสนุนเพิม่เตมิจากโครงการ
พฒันาเมอืงในเอเชยี (CDIA) ในการศกึษาขอ้มูลทาง
เทคนิคเพือ่ใชเ้ป็นขอ้พจิารณาในขัน้ตอนการศกึษาความ
เป็นไปได้โครงการปรบัปรุงระบบขนส่งสาธารณะของ
เมอืงในขัน้ตอนต่อไป ในขณะเดยีวกนั เมอืงนครราชสมีา
เองยงัจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นมาจดัทําแผนแม่บท
ระบบขนส่งสาธารณะอย่างยัง่ยืนเพื่อรองรับการ
ดาํเนินงานในอนาคตอกีดว้ย 
 
นอกเหนือจากกจิกรรมดงักล่าวขา้งต้นแล้ว โครงการฯ 
ยงัไดใ้หค้าํปรกึษาทางวชิาการเพือ่ปรบัปรุงเครอืขา่ยการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศให้แ ก่ เมือง ต่างๆ  ที่ร่ วม
โครงการฯ ด้วย และเพื่อยนืยนัว่าเมอืงต่างๆ ที่เขา้ร่วม
โครงการฯ มเีจตจาํนงทีจ่ะพฒันาคุณภาพอากาศในระยะ
ยาว เมอืงเชยีงใหม่ นครราชสมีาและปาเลม็บงัจงึได้จดั
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดอย่าง
ต่อเน่ือง  
กิจกรรมอีกด้านหนึ่ งของโครงการฯ คือการพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อการฝึกอบรมด้านการจดัการ
คุณภาพอากาศของเมอืงขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อหลกัสูตร 

“การฝึกอบรมเพือ่ใหอ้ากาศสะอาด” หรอื T4CA ขณะน้ีมี
แลว้ 5 หลกัสตูร สําหรบั 3 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การ
จดัการคุณภาพอากาศ (สําหรบัผู้บรหิารระดบัสูง, 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 รณ ร ง ค ์
สื่อสารมวลชน), เทคนิคการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
(สําหรบัผู้ปฏิบตัิงาน), การจดัทําบัญชีการระบายสาร
มลพษิทางอากาศ (สาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน)   
การดําเนินงานระยะแรกของโครงการฯ จะสิ้นสุดลงใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นี้โดยกระทรวงเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี (BMZ) ไดต้กลงทีจ่ะสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโครงการในระยะทีส่องต่อ ซึ่งกจิกรรมที่
คาดวา่จะดาํเนินงานในระยะทีส่องมดีงันี้ คอื 
 

 ดําเนินงาน /สานต่อกิจกรรมต่างๆ ที่กําลัง
ดํ า เ นิน งานอยู่ ใ น เมือ ง ต่ า งๆ  ที่ เ ข้า ร่ วม
โครงการฯ 

 ขยายการดําเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ 
ออกไปยงัเมอืงอื่นๆ 

 การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพอากาศในประ เทศต่ า งๆ  ที่ ร่ วม
โครงการฯ ใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

 จัดตัง้หน่วยงานขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่จ ัดการ
ฝึกอบรม T4CA รวมทัง้พฒันาและจดัการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรอื่นๆ เพิม่เตมิ 
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Special Interview  
 
 
 
 

สมัภาษณ์พิเศษ: ดร.วิจารย ์สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 
 

1. อยากจะทราบบทบาทของกรมควบคมุมลพิษใน
โครงการน้ี  

ประเทศไทยเป็น HOST COUNTRY จงึเป็นทีต่ ัง้ของ
สาํนกังานปร ะสานงาน และเรากเ็ป็นผูป้ระสานงานดว้ย 
ในระยะเริม่ต้นน้ีโครงการทําร่วมกบัอาเซยีน 7 ประเทศ 
จากทัง้หมด 10 ประเทศ นอกจากนี้เรายงัประสานงานใน
การจดัประชุม สมัมนา ให้เมอืงต่างๆ ที่ร่วมโครงการนี้ 
ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานเพื่อแก้ไข
ปญัหามลพษิทางอากาศ เช่นการบรหิารจดัการเรื่องรถ
สาธารณะ เป็นตน้ 

 
2. ทาํไมประเทศไทยถึงได้เลือกจงัหวดัเชียงใหม่ และนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการ  
เมืองเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็คือเมืองทื่มีประชากร
ตัง้แต่ 150,000 – 1,500,000 คน ประเทศไทยได้เลอืก
เชยีงใหมแ่ละนครราชสมีา ซึง่กถ็อืวา่เป็นเมอืงขนาดใหญ่
ของเรานะครบั เหตุผลที่สําคญัที่สุดก็คอืเรื่องผู้บริหาร
ครับ เพราะจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
กําหนดแผนปฏิบัติการ และแผนจะถูกนํามาปฏิบัติ
หรือไม่นัน้ ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับ ช่วงที่ทําการ
คัดเลือกเมือง เราได้ออกแบบสอบถามสํารวจตาม

เทศบาลใหญ่ๆ ทัว่ประเทศไทย และได้พิจารณาจาก
ผู้บรหิารที่มคีวามตัง้ใจ และให้ความสําคญัในเรื่องการ
จดัการมลพษิทางอากาศ โดย GIZ ใหก้ารสนับสนุน
งานวิจัย เล็กๆ  ที่จะต้อง เก็บข้อมูล  ซึ่ งทําร่ วมกับ
มหาวทิยาลยัในพืน้ที ่อย่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทาํกบั
เทศบาลเชยีงใหม ่และมหาวทิยาลยัสรุนารกีท็าํกบัโคราช
ครบั 

 
3. สถานการณ์ปัจจบุนัของสภาพอากาศของทัง้สองเมืองน้ีเป็นอย่างไร 
มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของทัง้สองเมอืง
อยู่ครบั กรณีของเชียงใหม่ ก็ยงัมปีญัหาอยู่ สาเหตุมา
จากการเผาในพื้นที่โล่ง และปญัหาเรื่องการจราจรที่
ติดขดัก็ก่อให้เกิดปญัหามลพษิทางอากาศ ทัง้เรื่องฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก และสารมลพิษในรูปแบบของก๊าซ 
สําหรบัโคราช เรื่องคุณภาพอากาศ อาจจะไม่ใช่ปญัหา

หลกั แต่โคราชจะตอ้งเตรยีมตวันะครบั เพือ่พรอ้มจดัการ
ปญัหามลพิษทางอากาศในอนาคต  เนื่ องจากการ
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 นภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ได ้ 
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4. โครงการน้ีให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน อยากทราบว่าคนเชียงใหม่กบัโคราช มีบทบาท
อย่างไรบา้งคะ  
เ ร ามีก า รจัด ตั ้ง คณะกร รมการซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ย 
STAKEHOLDERS หลายๆ ส่วนนะครบั ทัง้ผู้แทนภาค
ชุมชน นักวชิาการจากมหาวทิยาลยั โรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และมีการประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเห็น กําหนดทิศ
ทางการพฒันาเรื่องการแก้ไขปญัหามลพษิทางอากาศ
ของเมอืงนัน้ๆ และชุมชนยงัร่วมกําหนดวสิยัทศัน์ว่าใน
อนาคตอยากเห็นเมืองเป็นอย่างไร แล้วต้องมีแผน
อย่างไรบา้ง ดูว่ามลพษิทางอากาศมแีหล่งกําเนิดมาจาก
ทางไหนบา้ง จากยานพาหนะ จะลดอย่างไร ดูเรื่องการ

ใช้รถยนต์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้จกัรยาน 
หรอืการจดัเสน้ทางเดนิเทา้ในชุมชนเมอืง ให้ประชาชน
ลดการใชน้ํ้ามนั ลดการปลดปล่อยสารมลพษิทางอากาศ 
สิ่งเหล่าน้ีต้องได้ร ับการร่วมมือจากประชาชน จึงจะ
ประสบผลสํา เร็จ  GIZ ก็ได้มาช่ วยในการดํ า เ นิน
กระบวนการการมสีว่นรว่ม และแลกเปลีย่นประสบการณ์
กบัทางผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมนัด้วย การดําเนินงานก็
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
5. อะไรคือปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
เรื่องการมีส่วนร่วมน่ีสําคัญ และผู้นําท้องถิ่นให้ความ
สนใจ ซึ่งจะช่วยผลักดัน เพราะฉะนั ้นความสําเร็จก็
ประกอบดว้ยหลายๆ ส่วน ทาง GIZ กไ็ดเ้ขา้มาช่วยเรื่อง

วชิาการ ผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา
วจิยั ทีจ่ะตอบสนองขอ้มูลเบื้องต้นทีจ่ะใชใ้นการบรหิาร
จดัการ และจดัทาํแผน 

 
6.ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้จากโครงการน้ี  
เรื่องอากาศเป็นเรื่องใกลต้วัครบั อย่างปญัหาเรื่องหมอก
ควัน มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ท้องถิ่นจะต้องเข้ามามี
บทบาทมากในอนาคต ตรงนี้ก็ถือเป็นการนําร่องที่มา
จากเรื่องปญัหาอากาศในเมอืง แลว้กใ็หท้อ้งถิน่เขา้มามี

บทบาท ซึ่งกจ็ะเป็นประโยชน์กบักรม ถ้าเรานําร่องสอง
เมอืงนี้ไดส้าํเรจ็ เรากจ็ะสามารถขยายผลไปยงัเมอืงอื่นๆ 
ได ้ 

 
7. มีคาํแนะนําอะไรบ้างคะสาํหรบัโครงการ ท่ีจะนําเอาแผนจดัทาํคณุภาพอากาศในเมือง ไปใช้ได้จริง  
แผนตอ้งชดัเจนนะครบั และอยู่บนพืน้ฐานการมสี่วนรว่ม 
และผูบ้รหิารต้องใหค้วามสําคญั และมงีบประมาณทีจ่ะ
ดาํเนินการตามแผนงานนัน้ๆ การทาํใหแ้ผนเกดิขึน้ และ
นําไปสู่การปฏบิตั ิสิง่สําคญัทีสุ่ดคอืเรื่องบุคลากร บางที
เรื่องงบประมาณก็ไม่ใช่ปญัหา ขึ้นอยู่กับผู้บริหารให้
ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับ ถ้าผู้บริหารให้

ความสาํคญัและตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นปญัหา กส็ามารถ
ทีจ่ะเอางบประมาณไปดําเนินการได้ ถ้าทางทอ้งถิ่นจะ
ทําโครงการอะไร ที่จะดําเนินการหลงัจากทําแผนแล้ว 
เราก็พยายามที่จะหาสปอนเซอร์ให้นะครบั ซึ่งตรงนี้ก็
เป็นส่วนหน่ึงที่จะเกิดขึ้นหลงัจากที่มีแผนปฏิบตัิการที่
ชดัเจน 
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Special Feature   

 
 

 

โครงการพฒันาท่าเรอืในภมิูภาคอาเซียนอย่างยัง่ยืน 

การพฒันาท่าเรอือย่างยัง่ยืน 
สินค้าต่างประเทศ เช่น แล็ปท็อปเครื่องใหม่ เสื้อผ้า
แฟชัน่ หรอืกระเป๋าถือใบหรู ร้อยละ 90 ถูกลําเลยีงมา
จากประเทศผู้ผลิตด้วยการขนส่งทางทะเลทัง้สิ้น การ
ขนสง่สนิคา้ทัว่โลกนัน้มหีลายรปูแบบ รวมทัง้การขนส่ง
สนิคา้เขา้และออกจากท่าเรอื การใหบ้รกิารต่างๆ แก่เรอื 
การจดัการจราจร รถบรรทกุ และอื่นๆ อกีมากมาย 

ปจัจุบนัการลดผลกระทบของกจิกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะ
การลดการปล่อยก๊าซเสยีสู่อากาศ เป็นประเดน็ทีท่่าเรอื
ทัว่โลกต่างให้ความสนใจ ท่าเรอืในภูมภิาคเอเชยีเองก็
กําลงัพยายามที่จะพฒันาให้เท่าทนักบัท่าเรอือื่นๆ ทัว่
โลก โดยไดเ้ริม่ดําเนินมาตรการในระดบัพืน้ทีไ่ปบา้งแลว้

 
ความเป็นมา/บทนํา 
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสํานักงาน
ความร่วมมอืทางวชิาการของเยอรมนั เป็นส่วนหน่ึงของ
แผนงาน  “ เมือง  สิ่งแวดล้อมและการขนส่ง”  ซึ่งมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพือ่สนบัสนุนท่าเรอืในภูมภิาคอาเซยีน
ให้ปรบัเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานจากเดมิ ซึ่งเน้น
การตัง้รบัและปฏบิตัิตามมาตรฐานขัน้ตํ่าสุดมาเป็นการ
ดําเนินงานเชงิรุกเพื่อลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ โครงการฯ 
ได้รับการสนับสนุนกระทรวงเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิและการพฒันาแห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 
(BMZ) และเริม่ดําเนินงานมาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 
2552 ปจัจุบันมีท่าเรือ 10 แห่งจาก 6 ประเทศร่วม

ดําเนินงาน โครงการฯ สนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักเลขาธิการอาเซียนและสมาคมท่าเรืออาเซียน
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในทา่เรอืดงัต่อไปน้ี  
1. ทา่เรอืกรงุเทพฯ (ไทย, ทีต่ ัง้สาํนกังานโครงการฯ) 
2. ทา่เรอืแหลมฉบงั (ไทย) 
3. ทา่เรอืตนัจงุ ปรอิอ็ค (อนิโดนีเซยี) 
4. ทา่เรอืไซ่งอ่น (เวยีดนาม) 
5. ทา่เรอืซาบาห ์(มาเลเซยี) 
6. ทา่เรอืยะโฮร ์(มาเลเซยี) 
7. ทา่เรอืพนมเปญ (กมัพชูา) 
8. ทา่เรอืสหีนุวลิล ์(กมัพชูา) 
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9. ทา่เรอืคากายนั เดอ โอโร (ฟิลปิปินส)์ 10. ทา่เรอือโิล อโิล (ฟิลปิปินส)์ 

เร่ืองท่ีควรคาํนึงถึง:  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการขนถ่ายสินค้าและท่าเรือ 
การขนส่งทางทะเลและท่าเรอืมคีวามสาํคญัยิง่ต่อการคา้
และการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม 
เรอืได้กลายเป็นแหล่งกําเนิดมลพษิทางอากาศและทาง
น้ําทีใ่หญ่ทีสุ่ดและควบคุมได้ยากลําบากมากทีสุ่ดแหล่ง
หน่ึงของโลก เมื่อปรมิาณการจราจรในท่าเรอืในภูมภิาค
อาเซียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของ
กจิกรรมของท่าเรอืทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนทีอ่ยู่ราย
รอบ 
 
กจิกรรมที่ดําเนินงานในช่วงแรกกิจกรรมหนึ่ง คอื การ
จดัการประชุมเปิดตวัโครงการฯ เพือ่นําเสนอแนวคดิและ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่ท่าเรือที่เข้าร่วม
โครงการที่กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครัง้นั ้น 
โครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ร่วมงาน
ทั ้งหมดที่ ร่ วมกันคิดกิจกรรมต่ า งๆ  สํ าหรับการ
ดําเนินงานในช่วงเวลาต่อมา จากนัน้เป็นการศึกษา
สถานภาพเบื้องต้นของท่าเรือที่ร่วมโครงการฯ เพื่อ
ประเมินความต้องการ ข้อจํากดัและสิง่ที่ท่าเรอืยงัขาด
แคลนอยู่  รวมทัง้การให้คําปรึกษาและเสนอแนะ
มาตรการต่างๆ เพือ่พฒันาทา่เรอืใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจากนี้  
โครงการฯ ยังได้นําผลของการศึกษาดังกล่าวมาใช้
พฒันาแผนปฏบิตักิารของท่าเรอืแต่ละแหง่ และนํามา 

ปรบักิจกรรมของโครงการในระดบัภูมภิาคด้วย ต่อมา
โครงการฯ จดัการประชุมระดบัภูมภิาคใหแ้ก่ผู้ร่วมงาน
จากท่าเรอืร่วมโครงการฯ ทุก 6 เดอืน เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความกา้วหน้าของการดําเนินงานของ
ท่าเรือแต่ละแห่ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกีย่วกบักจิกรรมระหวา่งโครงการและทา่เรอืสาํหรบัระยะ 
ต่อไป นอกจากน้ี ยงัมกีารทบทวนแผนงานที่จดัทําขึ้น
สําหรับท่าเรือแต่ละแห่งเพื่อให้มัน่ใจว่าการให้การ
สนบัสนุนท่าเรอืดงักล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจาก
ทา่เรอืหลายแหง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ ีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่

                  
         ความยัง่ยืน: ความสมัพนัธอ์นัซบัซ้อนโดยสงัเขป 
 
         โครงการพฒันาทา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีนมุง่ใหเ้กดิการ  
                   พฒันาอยา่งยัง่ยนืดว้ยการพฒันาศกัยภาพ  สนบัสนุน 
                   วชิาการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวด- 
                   ลอ้ม และสรา้งความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้ม  โดยเน้น 
                   การเตบิโตในระยะยาว ทัง้น้ีจะตอ้งบรูณาการปจัจยัทาง 
                   สงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กดิ 
                   ความยัง่ยนื โดยไม่สง่ผลกระทบต่อปจัจยัดา้นอื่นๆ  

Source: Adams, W.M. (2006). "The Future of Sustainability: Re-
thinking Environment and Development in the Twenty-first 
Century." Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29–
31 January 2006. 
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ศาสตราจารย์เจอเกน วลิเฮลม ์(ทีส่องจากซ้าย) กรรมการผู้จดัการ GIZ จากสํานักงาน

ใหญ่ ขณะเยีย่มชมการดําเนินงานของโครงการฯ ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยมมีร. โรลนัด ์

ฮาส (ทีส่ามจากขวา) ผูอ้ํานวยการ โครงการความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนและเยอรมนั

เพือ่พฒันาเมอืง สิง่แวดลอ้ม และการขนส่ง GIZ และนายโกมล ศรบีางพลน้ีอย (ซา้ยสุด)

รองผูอ้ํานวยการฝา่ยปฏบิตักิารเรอืและสนิคา้ ท่าเรอืกรุงเทพ การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

ใหก้ารตอ้นรบั 



หนาแน่น จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีท่่าเรอืจะทาํใหเ้กดิมลพษิ
ทางอากาศและการจราจรตดิขดั ดงันัน้ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
จงึไดท้าํการประเมนิการจดัการจราจรและการจดัทาํบญัชี
รายการมลพิษขึ้น จากการประเมินดังกล่าว ท่าเรือ
กรุงเทพฯ ไดร้บัขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัการจดัการจราจร
ในท่าเรอืทัง้ระยะสัน้ กลางและยาว มาตรการระยะสัน้ 
เช่น การยา้ยหาบเร่แผงลอยทีป่ระตูทางเขา้และทางออก
ของท่าเรือออกไป และการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
วธิกีารปฏบิตังิานทีป่ระตูท่าเรอื ซึ่งทางท่าเรอืกรุงเทพฯ 
ได้ดําเนินการไปแล้ว นอกจากน้ี ท่าเรือกรุงเทพฯ ยงั
ได้รบัแนวทางสําหรบัการประเมนิการจดัการจราจรใน
ท่าเรอืซึ่งอาจนํามาปรบัใช้กบัท่าเรอือื่นๆ ในภูมภิาคได้
อกีดว้ย  บญัชรีายการมลพษิทีท่่าเรอืร่วมโครงการ 7 
แห่งในภูมภิาคอาเซยีนไดจ้ดัทาํขึน้สามารถนํามาใชเ้ป็น
เครื่องมือเพื่อประกอบการตัดสินใจว่ามาตรการหรือ    
กลยุทธ์ใดมีประสทิธิภาพในการลดหรอืบรรเทามลพษิ
ทางอากาศทัง้ภายในและบรเิวณรอบๆ ทา่เรอื 
 
มลพิษทางทะเลก็เป็นอีกสิง่หนึ ่งทีค่วรคํานึงถึงด้วย
เช่นกนั มลพษิในทะเลจํานวนมากสามารถป้องกนัได้ถ้า
รฐัชายฝ ัง่และท่าเรอืในรฐัฯ ดงักล่าวจดัหามาตรการเพื่อ
รองรบัและบําบดัของเสยี น้ําเสยี และขยะจากเรอือย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื (MARPOL) 
 
ตามทีท่า่เรอืแหลมฉบงัไดข้อใหโ้ครงการฯ ช่วยสนบัสนุน
การพฒันาข้อบังคับของท่าเรือและข้อบังคับด้านการ
จดัการของเสยีนัน้ ทางโครงการฯ ได้ดําเนินงานร่วมกบั
ท่าเรอืแหลมฉบงัอย่างใกล้ชดิ เพราะขอ้บงัคบัดงักล่าว

สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่ท่าเรอืร่วมโครงการ
แห่งอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วย  โดยในเดือน
พฤษภาคมทีจ่ะถงึนี้ โครงการฯ จะจดัการฝึกอบรมและ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระดบัภูมภิาคเรื่องการจดัการของ
เสยีของท่าเรอืร่วมกบัองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ 
(IMO) และกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการของเสยีขึน้ 
 
โครงการฯ กําลังพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมให้แก่บุคลากร
ของท่าเรอืจาํนวน 6 หลกัสตูร ขณะนี้หลกัสตูรแรก เรื่อง
การขนสนิคา้อนัตรายนัน้ผ่านการรบัรองแลว้ ส่วนอกี 5 
หลกัสตูรซึง่เป็นผลมาจากการวเิคราะหค์วามตอ้งการการ 
ฝึกอบรม ยงัอยู่ในระหว่างการพฒันาหลกัสตูรขัน้สุดทา้ย
และคาดว่าจะส่งเขา้สู่กระบวนการรบัรองหลกัสูตรไดใ้น
ไมช่า้น้ี 
 
ในเรื่องของการเตรียมการฝึกอบรมและการสนับสนุน
ดา้นวชิาการเพื่อพฒันาและดําเนินงานระบบการบรหิาร
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม
ของท่าเรือนัน้ ขณะนี้มีการดําเนินงานอยู่ในท่าเรือ 4 
แห่งคอื ทา่เรอืคากายนั เดอ โอโร ท่าเรอือโิล อโิล ท่าเรอื
สหีนุวลิล์ และท่าเรอืพนมเปญ นอกจากการทํางาน
ร่วมกับท่าเรือแล้ว โครงการฯ ยังมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เพราะ
โครงการฯ มุง่เน้นเรื่องกฎหมาย การสรา้งความตระหนกั 
และการมสี่วนร่วมของกระทรวงต่างๆ ในกจิกรรมของ
โครงการฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานจะส่งผลดีใน
ระยะยาวไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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Special Interview
 

 
 
 
 

 
 
 

สมัภาษณ์พิเศษ: คณุเอ้ือนพร ภู่เพชร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 12 ท่าเรอืกรงุเทพ การท่าเรอืแห่ง
ประเทศไทย 
 

1. ก่อนหน้าท่ีจะมีการดําเนินโครงการฯ การปฏิบติังานตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมมีมากน้อยเพียงใดคะ  
หลงัจากคลงัสนิคา้อนัตรายทีท่่าเรอืระเบดิเมื่อปี 2536 ซึง่เป็นเรื่องใหญ่มาก 
การบรหิารจดัการสนิคา้ของการท่าเรอืกรุงเทพฯ รวมถงึแหลมฉบงัไดม้กีาร
พฒันาไปอย่างรวดเรว็ โดยนํามาตรฐานสากลมาใชห้มดเลย แต่ในช่วงแรก 
กเ็กีย่วขอ้งเฉพาะกลุ่มคนแคบๆ คอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้อนัตรายโดยตรง 
แต่พอโครงการพฒันาทา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีนอย่างยัง่ยนืเขา้มาช่วย กเ็กดิ
การขยายฐานของกลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หลาย ทาํให้
มกีารนําระบบมาใชร้่วมกนั เกดิมาตรฐาน และทําใหก้ารทาํงานงา่ยขึน้ แรง
ตา้นจากการไมย่อมรบัในสิง่ใหม่ๆ  กน้็อยลง เพราะการเปลีย่นแปลงนัน้ เป็น
สิง่ทีด่กีว่าและเหน็ไดจ้รงิ โดยเราค่อยๆ ปรบัเปลีย่นระบบการดาํเนินงานที
ละน้อย และพสิจูน์ใหห้น่วยงานอื่นๆ เหน็ไดว้า่คนทาํงานกป็ลอดภยั รวมทัง้
ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางน้ํา อากาศและเสียงนัน้ ก็ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กฎหมายกาํหนด 

 
2. การทาํงาน ก่อนและหลงัโครงการฯ มีความแตกต่างหรอืไม่ 
ก่อนที่มีโครงการฯ  การทํางานจะเ ป็นก ลุ่มเล็กๆ 
ความสําคญัอยู่ที่ตวับุคคล ถ้าบุคคลนัน้ไม่อยู่ ก็ทํางาน
ไม่ได้ แต่เมื่อโครงการเขา้มา การทํางานต้องมุ่งเน้นที่
ระบบ วธิกีารดาํเนินงาน มกีารกาํหนดอํานาจหน้าที ่การ
ปฏบิตั ิเพือ่ไม่ใหย้ดึทีต่วับุคคล ถา้ใครหายไป ระบบกย็งั
อยู่ การดําเนินงานก็ยังทําต่อไปได้ ทุกคนก็ยังทําได ้
เพราะทุกคนได้เรยีนรู้ระบบการทํางานเหมอืนกนัหมด 
การปฏิบตัิงานประจําวนัของเจ้าหน้าที่ปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีด่ขี ึน้มาก ยกตวัอย่างเช่น สมยัก่อนเวลาทีเ่ราทาํ
โครงการ เราจะเน้นเรื่องการปฏบิตัิงานของตนเอง แต่
ปจัจุบันเวลาประชุมเรื่องโครงการต่างๆ ทุกคนในที่
ประชุมจะร่วมกันแสดงความคิดเห็น ที่มุ่งเน้นด้าน

สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัมากขึน้โดยอตัโนมตั ิไม่
เฉพาะกับพนักงานของการท่าเรืออย่างเดียว แต่ต้อง
ร ว ม ถึ ง ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ  ( SUB 
CONTRACTOR) ที่ เ ร า ว่ า จ้ า ง ด้ ว ย  เพ ร า ะ เ ข าม า
ปฏิบัติงานกับเรา ก็ถือเป็นคนในสงักดัเรา เราต้องให้
ความสาํคญัและร่วมรบัผดิชอบการทํางานของเขาในแง่
ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมด้วย และด้วยการ
สนับสนุนจากโครงการฯ การท่าเรอืฯ จงึได้มกีารบรรจุ
หัวข้อทํางานอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นตน้มา 
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3. โครงการฯ เกิดประโยชน์ต่อการท่าเรอืฯ และเจ้าหน้าท่ี อย่างไรบา้งคะ 
เจา้หน้าที ่คอ่นขา้งจะเหน็ชดั ปจัจุบนัเขาจะคดิไดเ้องเลย
ว่ า เวลาทํา งานต้อ งคํานึ งถึงความปลอดภัยและ
สิง่แวดล้อม อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็ถอืว่าทุกคน
สามารถคดิเรือ่งน้ีไดจ้นเป็นนิสยั  

ส่วนองคก์รกม็ภีาพลกัษณ์ดขีึน้ เพราะทุกคนปฏบิตังิาน
ไดต้รงตามกฏระเบยีบ และคํานึงถงึความปลอดภยัมาก
ขึ้น อันตรายหรืออุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นก็น้อยลง อุบตัิเหตุ
ใหญ่กแ็ทบจะไมม่ ี

 
4. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างท่าเรือท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยกนั ประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน เป็นอย่างไรบา้ง 
ทุกๆ 6 เดอืน ทาง GIZ จะจดัประชุมเวทรีะดบัชาต ิ
(National workshop) ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดม้โีอกาส
มานําเสนอสิง่ทีต่วัเองไดท้าํในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านไป ทัง้
ขอ้ด ีขอ้เสยี ปญัหาอุปสรรคทีพ่บเจอระหว่างการทาํงาน 
ซึ่งแต่ละชาติ จะเน้นกันไปคนละเรื่อง ทําให้เกิดการ
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ทัง้ระหวา่งประทศและในประเทศเอง
กต็าม เช่น ในกรณีปญัหาของท่าเรอืกรุงเทพฯ การขน

ถ่ายสนิคา้ มผีลต่อระบบการจราจรในกรงุเทพฯ โครงการ
ก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วย ให้คําแนะนํา ก็เกิดการ
แลกเปลี่ยนกนัในเวทรีะดบัชาติ ขณะเดียวกนัในแหลม
ฉบงั มปีญัหาเรื่องสิง่แวดลอ้ม ระบบการจดัการขยะ ทาง
ท่าเรอืในกรุงเทพฯ กม็าฉุกคดิได้ว่าปญัหานี้อาจจะเกดิ
กบัเราได้ในอนาคต เราสามารถหาทางที่จะป้องกนัมนั
ก่อนได ้ 

 
5. มีคาํแนะนําอะไรแก่โครงการบา้งคะ 
สําหรบัตัวโครงการ สิ่งที่ก ังวล คือ ทําอย่างไรให้เกิด
ความยัง่ยนืต่อไปเรื่อยๆ ทุกอย่างยงั ACTIVE หลงัจาก
โครงการจบไป ทุกวนันี้มแีผนงาน มแีรงสนับสนุนอยู่ 
อย่างการประชุมเวทรีะดบัชาตขิองโครงการ ทีม่ทีุกๆ 6 
เดอืน เราตอ้งพยายามเอางานทีท่าํอยูไ่ปใหก้บัหน่วยงาน
ประจาํใหไ้ด ้เพือ่ใหเ้ขาทาํหน้าทีค่อยผลกัดนั ทีส่าํคญัคอื
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ถ้า

ผูบ้รหิารมใีจทีจ่ะทาํจรงิๆ และตอ้งการทีจ่ะพฒันาต่อไป 
มนัจะต้องไปอยู่ในแผนองค์กร หรืออยู่ในพนัธกิจของ
องคก์ร เพื่อเป็นตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน
ขององค์กร ถ้าเกดิขึน้ไดห้รอืมกีารดําเนินงานอย่างเช่น
ปจัจุบันนี้ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ก็จะทําให้เกิด
ความยัง่ยนืได ้
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Tips & Tricks 

ใชจ้กัรยานหรอืเดนิ: หากระยะทางไมไ่กลจนเกนิไปนกั 
การเดนิทางโดยจกัรยานหรอืการเดนิก็อาจจะช่วยให้
ท่านไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าการใช้รถยนต์ และ
จักรยานก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็น
พาหนะที่ไม่ต้องอาศยัเชื้อเพลิงใดๆ ไม่ปล่อยไอเสยี
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง นอกจากน้ีการขี่
จกัรยานหรือการเดินก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
เพราะเป็นการออกกําลงักายที่ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ
และหลอดเลอืดได ้จะเหน็ไดว้่า ทางเลอืกเหล่านี้ ลว้น
แต่ก่อใหเ้กดิผลด ี เพราะนอกจากจะไม่ต้องไปเผชญิ
กบัการจราจรที่ติดขดัแล้วยงัส่งผลดีต่อสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

ใช้รถสาธารณะ: การใช้รถสาธารณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพราะอัตราการสิ้นเปลือง
พลงังานและการปล่อยก๊าซต่อคน-กโิลเมตรของรถสาธารณะตํ่า
กว่ารถยนต์ส่วนบุคคลมาก นอกจากนี้เครื่องยนต์ดเีซลรุ่นใหม่ยงั
ปล่อยควนัและกลิน่น้อยลงกว่าเดมิเน่ืองจากมอีุปกรณ์ควบคุมการ
ปล่อยไอเสยี เช่น ตวัเรง่ปฏกิริยิาและเครือ่งกรองฝุน่ละออง 

ถ้าท่านมแีนวคดิทีจ่ะช่วยใหส้ภาพความเป็นอยู่ในชุมชนดขีึน้ ลอง
ชกัชวนคนรอบขา้งที่มแีนวคิดเดยีวกบัท่าน ให้หนัมาทํากิจกรรม
เพื่อลดมลพษิทางอากาศร่วมกนั เช่น กําหนดใหว้นัใดวนัหนึ่งเป็น
วันงดใช้รถยนต์ เพราะกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสร้างความ
ตระหนักให้กับคนในละแวกบ้านของท่านแล้ว ยังช่วยแก้ปญัหา
การจราจรตดิขดั ลดกลิน่ไอเสยีและเสยีงจากรถยนตอ์กีดว้ย 
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ในแต่ละปี เรอืไดป้ลอ่ยขยะกวา่ 5 ลา้นตนั ซึง่สว่นใหญ่เป็นขยะมี
พษิ และปล่อยน้ํามนั ของเสยีทีเ่ป็นน้ํามนัและสว่นทีต่กคา้งจาก
สนิคา้กวา่ 5 แสนตนัลงสูท่ะเล 

หากเปรยีบการขนส่งทางทะเลทัว่โลกเป็น
ประเทศหน่ึง  ประเทศนี้ จะปล่อย ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดม์ากเป็นลาํดบัที ่6 ของ
โลก  

ปรมิาณการคา้ทางทะเลระหว่างประเทศเพิม่ขึน้
จาก 4,000 ลา้นตนัในปี 2533 เป็น 8,000 ลา้น
ตนัในปี 2552 

ทา่เรอืทัว่โลกขนถ่ายตูส้นิคา้เพิม่ขึน้จนสงูกวา่ 500 
ลา้นท.ีอ.ีย.ู (หน่วยเทยีบเทา่กบั 20 ฟุต) ในปี 2552 
หรอืเตบิโตขึน้ 400% จากเมื่อปี 2533 



 
 

 
กระชบัความรว่มมือด้านเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสงัคม  สู่การพฒันาประเทศไทยอย่างยัง่ยนื 

เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 ทีผ่่านมา GIZ ไดร้่วมกบั
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและมลูนิธ ิคอนราด อาเด
นาวร ์จดังานสมัมนาเรื่อง “ระบบเศรษฐกจิการตลาดเพือ่
สงัคมกับการพฒันาอย่างยัง่ยืนของประเทศไทย” ขึ้น 
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานภาครฐัต่างๆ 
รวมถงึภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง สมาคมนักธุรกจิไทย และ
คณะวจิยัจากมหาวทิยาลยัต่างๆ เขา้รว่มงาน 
 
ภายในงานสมัมนา ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็นเรื่องระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมของ
ประเทศไทย และนําเสนอแนวทางปรบัเปลีย่นจุดยนืของ
นโยบายทางเศรษฐกิจในภูมภิาคใหม่ ที่คํานึงถึงระบบ
เศรษฐกิจการตลาดและความสมดุลของระบบนิเวศให้
มากขึน้ โดยแบ่งบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคมอย่างเป็นระบบ อนั
จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทย 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (AEC) ทีจ่ะมขีึน้ในปีพ.ศ.2558 นี้  
 
ภายหลงัจากงานสมัมนา ได้ขอ้สรุปว่านักลงทุนเอกชน
ไทยและ ต่างชาติควรรวมกลุ่มกัน เพื่ อ เ ร่ งพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยก่อนเปิด
การคา้เสรอีย่างเตม็รปูแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการ

พฒันาเทคโนโลยแีละโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานใหค้รอบคลุม
ทุกระบบ สงัเกตไดจ้ากการทีป่ระเทศไทยไดช้ื่อว่าเป็น
ประเทศสง่ออกขา้วและยางพาราอนัดบั 1 ของโลก แต่
กลบัไม่มสีายเรอืส่งสนิค้าเป็นของตวัเอง หากประเทศ
ไทยต้องการเป็นศูนย์กลางเอเชีย ก็ควรหันมาลงทุน
ระบบรางขนส่งโลจสิตกิสอ์ย่างจรงิจงั เพราะจะช่วยลด
ตน้ทนุคา่ขนสง่ลงได ้
 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าว ก็ควร
คาํนึงถงึความสมดุลของระบบนิเวศเป็นสาํคญั เนื่องจาก
ทรพัยากรของประเทศไทยมอียู่อย่างจํากดั จงึเป็นเรื่อง
สําคัญที่ประชาชนต้องหันมาช่วยกันรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่ า งมีประสิทธิภาพและ เ ป็นมิตรต่ อ
สิง่แวดลอ้ม ไม่ใช่แต่เพยีงภาคประชาชนเท่านัน้ รฐับาล
เองก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งปจัจุบัน
ภาครฐักไ็ดเ้ริม่ดงึโรงงานใหเ้ขา้มารว่มโครงการเพือ่ตรวจ
ประเมนิเป็นโรงงานสเีขยีว และแนะนําใหโ้รงงานรูจ้กั
คดิค้นหานวตักรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กบัภูมิปญัญา
เดิม เพื่อสร้างผลผลิตของตนเองให้เกิดมูลค่าสูงกว่า
คู่แข่งอื่นๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ทีม่หีลากหลายไดม้ากขึน้ อนัจะนําพาประเทศไทย
ใหก้้าวเขา้สู่ประเทศอุตสาหกรรมสเีขยีวได้อย่างแท้จรงิ
ในอนาคต 

Roundup 
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การศึกษาดูงานด้านพลงังานชีวมวลเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศไทยและเยอรมนี 

ระหว่างวนัที ่5-9 มนีาคม พ.ศ. 2555 ทีผ่่านมา GIZ ได้
จดัการศกึษาดูงานดา้น “พลงังานจากชวีมวลในประเทศ
เยอรมนี” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัชีวมวลของเยอรมนีให้แก่ผู้แทน
จากประเทศไทยจาํนวน 35 คน ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทน 
จากภาคเอกชนและสมาคมธุรกจิไทยที่ดําเนินงานด้าน
พลงังานชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร ธนาคารและ
ผู้แทนจากหน่วยราชการที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน เช่นการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค สถาบนัวจิยั
ปตท.  
 
การเดนิทางครัง้นี้ คณะเดนิทางได้มโีอกาสไปเยี่ยมชม
โครงการพลังงานชีวมวลของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จและได้นําวิธีการไปใช้แล้วทัว่ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งสถานทีท่ีไ่ดไ้ปเยีย่มชมนัน้ ลว้นแต่เน้นการ
พฒันาความคดิ โครงการ และแผนธุรกจิ ทาํใหค้ณะฯ ได้
มโีอกาสศกึษาตวัอย่างการแกป้ญัหาพลงังานโดยการใช้
ชวีมวล ตลอดจนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ทคโนโลยชีวีมวล
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัทีจ่ะนํามาปรบัใชใ้นประเทศไทยดว้ย 
ในส่วนของการประชุมร่วมกบัผูแ้ทนของบรษิทั สมาคม
ธุรกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันวิทยาศาสตร์ของ
เยอรมนันัน้ คณะฯ ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ความรู้ด้านเทคนิค และประสบการณ์ด้านการพฒันา
ธุรกิจและการตลาดร่วมกัน รวมทัง้ได้นําเสนอความ

คดิเหน็เกีย่วกบัการดาํเนินงานโครงการของประเทศไทย 
ทําให้คณะฯ ได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารของ
บริษัทเยอรมันที่สามารถนํามาใช้กับประเทศไทยใน
อนาคตไดด้ว้ย นอกจากนี้ ในวนัที ่5 มนีาคม GIZ ยงัได้
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้
บริษัทเยอรมันได้ร ับทราบถึงศักยภาพในการพัฒนา
พลงังานจากชวีมวลในประเทศไทยทีน่ครเบอรล์นิดว้ย 
 
การเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน “พลงังานจากชีวมวลใน
ประเทศเยอรมนี” และสมัมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ขา้งตน้จดัขึน้โดย GIZ ภายใตแ้ผนงานพฒันาโครงการ
พลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
(PDP-SEA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พลังงาน
ทดแทนในประเทศเยอรมนี” ของกระทรวงเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยแีหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี (BMWi) ทัง้นี้ 
BMWi สนับสนุนให้หอการค้าเยอรมนั-ทวภิาค ี(AHKs) 
และ GIZ ร่วมกนัดําเนินงานกจิกรรมระดบัภูมภิาคของ
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโครงการ 
“พลงังานทดแทนในประเทศเยอรมนี” เพื่อมุ่งเน้นการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลย ีการสรา้งพนัธมติรทาง
ธุรกจิและเครอืขา่ยเฉพาะภาคระหวา่งบรษิทัเยอรมนัและ
สมาคมธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อ
ร่วมกนัผลกัดนัใหเ้กดิการดําเนินโครงการด้านพลงังาน
ทดแทนมากทีส่ดุ 
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GIZ ลงนามความร่วมมือกบัมจธ. พฒันาและส่งเสริมระบบการจดัการของเสียเคมีวตัถท่ีุเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โครงการ
ความร่วมมือในลักษณะพนัธมิตรระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (PPP) ของ GIZ ไดร้่วมกบัศูนยก์ารจดัการ
ดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และชวีอนามยั  
(EESH) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี
(มจธ.) จดัพธิีลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือด้าน

“การพฒันาและสง่เสรมิระบบการจดัการของเสยีอนัตราย
และของเสียเคมีวตัถุในประเทศไทยอย่างเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม” ขึ้น ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุร ี(มจธ.) วทิยาเขตบางมด  
 
ความร่วมมอืดงักล่าว มจุีดมุ่งหมายเพื่อร่วมกนัพฒันา
และส่งเสรมิระบบการจดัการของเสยีอนัตรายและของ
เสียเคมีวตัถุในประเทศไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ขอบเขตของความรว่มมอื จะมุง่เน้นดา้นการรวบรวมองค์
ความรู้ หรือข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ
ของเสยีตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
การจดัการของเสยีอนัตรายและของเสยีเคมวีตัถุ เพือ่ให้
ผูใ้ชเ้คมภีณัฑส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลู และนําไปใชไ้ดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง เหมาะสมและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

 

 
  เยอรมนีจบัมืออาเซียนพฒันาระบบการเกษตรและอาหารอยา่งยัง่ยืน 
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม พ .ศ .  2555 ที่ผ่านมา 
โครงการควบคุมศตัรูพชืสําหรบัพชือาหารโดยชวีวธิใีน
ภูมิภาคอาเซียนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่
กรงุเทพฯ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปิดตวัโครงการฯ อย่าง
เป็นทางการและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจัดตัง้
คณะกรรมการ เพื่ อ วางระ เบียบวาระและวิธีการ
ดาํเนินงาน ตลอดจนร่วมกนัวางแผนการจดักจิกรรมของ
โครงการฯ  
 
โครงการฯ ได้รบัเงนิสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมด้านการเกษตรแบบยัง่ยืนในภูมิภาคอาเซียน 

การประชมุครัง้นี้ มเีจา้หน้าทีร่ะดบัสงูจากหน่วยงานรฐัใน
ภาคการเกษตรจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ 
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ประเทศบรูไน กมัพชูา อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์ประเทศไทย (ประเทศเจา้ภาพ) และ
เวยีดนาม ตลอดจนเจา้หน้าที่จากสํานักงานเลขาธิการ
อาเซยีนเขา้รว่ม 
 
ภายหลงัจากงานประชุม ผูเ้ขา้รว่มไดม้โีอกาสไปเยีย่มชม
บริษัท สวิฟท์ จํากัด  ซึ่งเป็นหนึ่ งในผู้นําด้านธุรกิจ

การเกษตร และการส่งออกอาหารสด ผกัและผลไม้ ใน
ตลาดเกษตรอินทรีย์และตลาดที่ได้ร ับการรับรอง
มาตรฐาน GlobalGAP ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมยงัได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและ
ศกึษาแปลงสาธติทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ThaiGAP 
ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสนอีก
ดว้ย  

 
 
ผลการศึกษาดงูาน การพฒันาเมืองคารบ์อนตํา่ และเย่ียมชมการจดัการขยะ จงัหวดัขอนแก่น 

เมื่อวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สํานักงาน
สิง่แวดล้อมภาคที่ ๑๐ และภาคเีครอืข่ายจงัหวดัขอนแก่น
เพื่อขับเคลื่อนตามปฏิญญาขอนแก่นว่าด้วยการลด
สภาวะโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนจาก GIZ ภายใต้
โครงการเพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของ
ไทย ได้จัดประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานการพฒันา
นโยบายและการดําเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และมุ่งสู่เมอืงคาร์บอนตํ่าขึ้น ณ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่สรปุบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการศกึษาดงูาน 
ณ ประเทศสงิคโปร์ เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ . 2554 ที่
ผา่นมาสาํหรบันํามาประยกุตใ์ชใ้นการขบัเคลื่อนปฏญิญา
ขอนแก่นวา่ดว้ยการลดสภาวะโลกรอ้นของจงัหวดัต่อไป  
จากการไปศกึษาดงูานทีป่ระเทศสงิคโปร ์ทาํใหไ้ดเ้รยีนรูว้า่ 

แนวคดิดา้นการพฒันาเมอืงคารบ์อนตํ่าและการดําเนินงาน
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของสงิคโปรท์ีป่ระสบ
ความสาํเรจ็นัน้  เน่ืองมาจากประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศที่
มรีะเบยีบวนิัย ประชาชนเคารพกฎหมาย มกีารจดัการ
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า  มกีารวางผงัเมอืงและออกแบบ
ดา้นสถาปตัยกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม ตลอดจนมี
การอนุรกัษพ์ลงังานและพฒันาพลงังานทดแทน  
ทัง้นี้ จากบทเรยีนที่ได้ไปศึกษาดูงาน ประกอบกบัการ
ดาํเนินงานของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีใ่นปจัจุบนั ได ้
ส่งเสรมิใหเ้กดิความมุ่งมัน่ทีจ่ะผลกัดนันโยบายและการ
ดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตวั
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ อาท ิ1) เทศบาล
นครขอนแก่นกําลงัดําเนินงานก้าวไปสู่องค์กรต้นแบบ
ของจงัหวดัขอนแก่นในการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกระดบัองค์กร เพื่อตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณ
ขยะและการใชพ้ลงังานในพืน้ที ่2) เทศบาลตําบลโนน
ทองจะดําเนินการปลูกต้นไม้ให้ครบ 90 ล้านต้นเทดิไท้
องค์ราชนั และจะทําการประเมนิต้นไมแ้ละคํานวณการ
กกัเกบ็คารบ์อน เพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการขบัเคลื่อนไปสู่พืน้ทีส่เีขยีวทีย่ ัง่ยนืของชุมชน 3) 
วดัป่าธรรมอุทยาน ได้จดัตัง้ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการลดปญัหาภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดู
งานของจงัหวดั 4) สาํนักงานสิง่แวดลอ้มภาคที ่10 กาํลงั
พฒันาองคก์รตน้แบบลดคารบ์อน/คารบ์อนฟุตปริน้ทข์อง
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องคก์รและพฒันาเสน้ทางสเีขยีว (Green Route) สาํหรบั
เครอืขา่ยจงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 
 
นอกจากน้ี ภายหลังจากการประชุม คณะผู้เข้าร่วม
ประชมุยงัไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมการดาํเนินงานของศนูย์
สรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า ที่มีการจดัการขยะครบวงจร 
ตลอดจนมกีารจดักจิกรรมร่วมกบัเทศบาลนครขอนแก่น 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โครงการทําดีเพื่อ
แผ่นดนิฯ และ GIZ อาท ิการเข้าอบรมการจดัการขยะ
อินทรยี์และเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพจากขยะขององค์กร 
โดยมแีม่ช ีดร.สายจติร จะวะนะ เป็นที่ปรกึษาต่อยอด
งานดา้นการจดัการขยะและตดิตัง้เทคโนโลยถีงัหมกัก๊าซ
ชวีภาพจากขยะอนิทรยีใ์หก้บัศนูยส์รรพสนิคา้ฯ สง่ผลให้
ศูนย์สรรพสนิค้าฯ ได้จดัตัง้คณะทํางานเพื่อศกึษาดูงาน
และเพิม่พนูทกัษะความรูด้้านการจดัการขยะใหม้ากขึน้ 
โดยตัง้เป้าการลดปรมิาณขยะลงใหไ้ดถ้งึ 50%  และการ
นํารายได้จากกิจกรรมการจดัการขยะ มาเป็นอาหารจดั

เลี้ยงพนักงานให้ได้ว ันละ  1 มื้อ  ซึ่ งป จัจุบันศูนย์
สรรพสนิคา้แฟรีพ่ลาซ่าสามารถลดปรมิาณขยะทีจ่ะส่งให้
เทศบาลนําไปกําจดัได้ถงึ 800 กโิลกรมั/เดอืนแลว้ และ
เกิดรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวรวมทัง้สิ้นประมาณ 
100,000 บาท ในระยะเวลา 8 เดือน นับตัง้แต่การเริ่ม
ดาํเนินงานในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2554 

 

 
เกษตรกรรายย่อยของไทย พรอ้มแล้วสาํหรบัการผลิตปาลม์น้ํามนัอย่างยัง่ยืน 
โครงการการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อ
พลังงานชีวภาพอย่างยัง่ยืนได้ดํา เ นินงานมาเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เพือ่สง่เสรมิและพฒันากลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ํามนัให้เกิดการผลิตอย่างยัง่ยนืและ
ได้รบัการรบัรองสู่มาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้มกีลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ไดส้มคัรเขา้เป็น
สมาชกิของRSPO แล้วทัง้สิน้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนเพือ่การผลติปาลม์น้ํามนัอย่างยัง่ยนื (ยนูิ
วานิช-ปลายพระยา), กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเพื่อการผลิต

ปาล์มน้ํามนัอย่างยัง่ยนื (อําเภอเหนือคลอง-เขาพนม) 
และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ํามนัอย่าง
ยัง่ยนื (บรษิทัสุขสมบูรณ์ น้ํามนัปาลม์ จาํกดั) โดยทัง้ 3 
กลุ่มน้ีจะมกีารดําเนินงานตามขอ้กาํหนดและตวัชีว้ดัตาม
มาตรฐานของ RSPO และจะได้รบัการตรวจรบัรอง 
(Audit) จากองคก์รรบัรองภายนอก (Certify Body:CB) 
ภายในเดือนเมษายนนี้  ซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรทัง้ 3 
กลุ่มจะเป็นกลุ่มเกษตรกรอิสระผู้ปลูกปาล์มน้ํามนัราย
แรกของโลกทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน RSPO 
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“อนาคตของเกษตรกรรายย่อย” กบัรปูแบบการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนภาคธรุกิจเกษตร 

 
ระหว่างวนัที ่1- 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ทีผ่่านมา 
โครงการการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพื่อ
พลังงานชีวภาพอย่างยัง่ยืน ได้จัดการสัมมนาระดับ
ภูมิภาค เรื่อง “อนาคตของเกษตรกรรายย่อยในภาค
ธุรกจิเกษตร”  ขึน้ทีจ่งัหวดักระบี ่ซึ่งครัง้นี้ไดจ้ดัเป็นครัง้
ที ่2 ซึง่ โดยมอีงคก์รระดบันานาชาตจิากประเทศอนิเดยี 

กัมพูชา และเยอรมันนี, บริษัทซินเจทา ครอป โปร
เทคชัน่ จาํกดั (Syngenta Crop Protection CO. Ltd.), 
กรมอุตสาหกรรมป่าไมข้องกมัพชูา (Department of 
Agro-Industry), International Finance Corporation 
(IFC) อนิโดนีเซยี, International Centre for Tropical 
Agriculture ประเทศลาว, Felda ประเทศมาเลเซยี และ
องคก์รRSPO ใหค้วามสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมเป็น
อย่างด ี
 
การสมัมนาครัง้นี้ ผูแ้ทนจากองคก์รต่างๆ ไดม้โีอกาสไป
เยีย่มชมสวนปาล์มของเกษตรกรรายย่อยไทยทีเ่ขา้ร่วม
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 รู ้
ประสบการณ์ต่างๆ  กับเกษตรกร  ตลอดจนศึกษา
กระบวนการผลิตปาล์มน้ํามนัของไทยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการผลิตอย่างยัง่ยืนตามกรอบ RSPO เพื่อ
นํามาเป็นกรณีศกึษาในการพฒันาโครงการฯ ต่อไป โดย
การสัมมนาได้เน้นการให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการต่างๆ ภาครฐั ภาคเอกชน โรงงาน 
รวมถงึเกษตรกร มาทํางานร่วมกนั หรอืทีเ่รยีกว่า “การ
พฒันาความเป็นหุน้ส่วนในภาคการเกษตร” เพื่อใหเ้กดิ
การพฒันาดา้นเกษตรอยา่งยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 

                    
สมัมนาเชิงปฏิบติัการเรือ่ง “การจดัการระบบผลิตน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยืน” 

“ความท้าทายของการผลิตน้ํามนัปาลม์ในประเทศไทย” 
“กลยทุธก์ารพฒันาระบบการผลิตให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน RSPO” 

“เกษตรกรรายย่อยกบัความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรฐาน” 
 
ประเทศไทยจะเกิดการพัฒนาอย่ างยัง่ยืนได้นั ้น  
จําเป็นต้องมีการบูรณาการไปพร้อมๆ กันทัง้ในเรื่อง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เช่นเดยีวกบัระบบการ
ผลติน้ํามนัปาล์มของประเทศไทย  แต่ในปจัจุบนัจะเหน็
ไดว้า่ระบบอุตสาหกรรมปาลม์น้ํามนัของไทย ยงัขาด 

ความร่วมมอืด้านการพฒันาทัง้ระบบ ประกอบกบัจาก
ประสบการณ์ในการดําเนินงานของ GIZ ร่วมกบั
สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตรในโครงการฯ  ไดเ้ลง็เหน็
ว่าถงึเวลาแลว้ทีอุ่ตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์จะต้องร่วมมอื
กนัพฒันาใหเ้กดิความยัง่ยนื   และไดร้บัการยอมรบัจาก 
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ตลาดโลก ดว้ยเหตุนี้ ทางโครงการฯ จงึไดว้างแผนทีจ่ะ
จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมที่เน้นการเชื่อมโยงระบบการ
ผลติน้ํามนัปาลม์ ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน และการพฒันา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาล์มอย่าง
ยัง่ยนืตามกรอบ RSPO  ในช่วงเดอืนมถิุนายนน้ี  หาก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที ่
โครงการผลติปาล์มน้ํามนัและน้ํามนัปาล์มเพื่อพลงังาน
ชวีภาพอยา่งยัง่ยนื โทร 075-664420  
 
 
 

 
 

 
ปตท. – GIZ ลงนามวิจยัพลงังานหมุนเวียน 

เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 ทีผ่่านมา บรษิทัปตท. 
จํากดั (มหาชน) ร่วมกบั GIZ จดัพธิลีงนามบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอื (MoU) ดา้น “การวจิยัและพฒันา
พลงังานหมุนเวยีนและสิง่แวดล้อม” โดยมนีายณัฐชาต ิ
จารุจินดา  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ลง
นามร่วมกบั มร. ทอม แพทซ์ กรรมการผูจ้ดัการ จาก 
GIZ สํานักงานใหญ่  เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
วางแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ี รวมถงึการนําผล
การศึกษาไปใช้ในงานด้านสภาพภูมิอากาศและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ณ อาคาร
สาํนกังานใหญ่ บรษิทัปตท. จาํกดั (มหาชน) กรงุเทพฯ   
 
ภายหลังจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท
ปตท .  จํากัด  (มหาชน )  และ  GIZ จะประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการวจิยั
และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  ในรูปแบบที่ชุมชน
สามารถนําไปปฏิบตัิเองได้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด
การนําเขา้พลงังานจากต่างประเทศ และเพื่อการพึง่พา
ตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่สาํหรบั
ประเทศและชมุชนในอนาคต  
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การพฒันาพืน้ท่ีหมู่เกาะช้างให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เมื่อวนัที ่15-17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ทีผ่่านมา 
โครงการการท่องเทีย่วและการปกป้องสภาพภูมอิากาศ 
ในความรว่มมอืของ GIZ และองคก์ารบรหิารการพฒันา
พืน้ทีพ่เิศษเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (อพท.) ได้นํา
คณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย  มร .ไอเค  ออตโต 
ผูเ้ชีย่วชาญชาวเยอรมนัด้านการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 
อาจารย ์.อนุวตั เชือ้เยน็  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท่องเทีย่ว 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และดร.กรรณิกา พมิลศร ีผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัพะเยา ลงพืน้ทีเ่กาะชา้ง 
เกาะหมาก เพื่อศึกษาหาแนวทางการพฒันาพื้นที่หมู่
เกาะชา้งใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสภาพ 

ภูมอิากาศรวมทัง้ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนในภาค
การทอ่งเทีย่ว นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัไดจ้ดัการประชุม
เชิงปฎิบัติการและนําเสนอรูปแบบและแนวทางการ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
ตวัแทนการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลเกาะชา้ง สมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดัตราด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่สนใจ 
เพือ่นําผลสรุป ประเดน็ปญัหาและขอ้แนะนําต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนพฒันาพืน้ทีห่มูเ่กาะชา้งรว่มกนัต่อไป 
 
 

 
การตรวจประเมินโครงการการท่องเท่ียวและการปกป้องสภาพภมิูอากาศ 

โครงการการท่องเทีย่วและการปกป้องสภาพภูมอิากาศ 
ในความรว่มมอืของ GIZ และองคก์ารบรหิารการพฒันา
พื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื (อพท.) เป็น
หน่ึงใน 115 โครงการทีถู่กคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการประเมนิ
โครงการ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงสิง่แวดลอ้ม 
คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภยัทางปรมาณูแห่ง

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี (BMU) ในแผนงานปกป้อง
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศระดบัสากล (ICI) โดย
ทาง BMU ไดม้อบหมายให ้มร.แมก็ซ ์แคสปาเลก็ซ ์เป็น
ผูแ้ทนในการตรวจประเมนิโครงการในพืน้ทีห่มู่เกาะชา้ง 
พรอ้มสมัภาษณ์ผูว้่าราชการจงัหวดัตราด ผู้อํานวยการ 
อพท .  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดตราด ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการทีม่กีารจดัการการทอ่งเทีย่วแบบลดโลกรอ้น
ที่ เ กิดขึ้นบนพื้นที่หมู่ เ ก า ะช้า ง  ระหว่ า งวันที่  24 
กุมภาพนัธ์-2 มนีาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
มร.แม็กซ์ สปาเล็กซ์ ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความคิด เห็นกับท่านกงสุล เยอรมัน  พร้อมทัง้ ให้
ขอ้เสนอแนะ ร่วมวางแนวทางในการพฒันา และแก้ไข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหโ้ครงการสามารถพฒันาต่อไปได้
อย่างยัง่ยนื  

 

 
 

19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

บรรณาธกิาร : ศริพิร ตรพีรไพรชั  วรเทพ ทรงปญัญา 
  ปรยิา แกว้ปทุมทพิย ์
ผูเ้ขยีน :    เจนตธ์ดิา โทลา    มารต์นิา กอลบ์ 

  ชาลสิา นาคทบัท ี  มาธอิสั บคิเคล   
  ธตินิยั พงศพ์ริยิะกจิ  ยศธนา ศรพีรหมไชย  
  นิรญัชนา อุทยานรกัษา โรแลนด ์ฮาส 

นภาพร  อยูเ่บกิ         ศริพิร ภาวขิมัภ ์  
พมิพพ์ลิาส นนัทพิล  ศภุฤกษ์  คณาสขุ 

  ฟรานกา้ สปรอ็ง  สวุฒัน์ เชือ้นาค 
ภูม ิ พณิเทพ  เอดดา้ เนอแมนน์ 

รปูภาพทัง้หมดจดัทาํขึน้โดยคณะทาํงานของโครงการ 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ 
ศริพิร ตรพีรไพรชั 
ผูจ้ดัการฝา่ยงานประชาสมัพนัธ ์
องคก์รความร่วมมอืระหวา่งประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
193/63 อาคารเลครชัดา ชัน้ 16 
ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท:์ 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2 

                           อเีมล:์ siriporn.treepornpairat@giz.de 
                           เวบ็ไซต:์ www.thai-german-cooperation.info 
         
โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยกระทรวงเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันาแห่งสหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี 

 การขนสง่ในเมอืงอยา่งยัง่ยนืในเอเชยี 
 โครงการปรบัปรุงคณุภาพอากาศในเมอืงขนาดเลก็ในภูมภิาคอาเซยีน  
 โครงการพฒันาท่าเรอืในภูมภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื 
 โครงการควบคมุศตัรพูชืสาํหรบัพชือาหารโดยชวีวธิใีนภูมภิาคอาเซยีน 
 โครงการความร่วมมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั และมาเลเซยี-เยอรมนั 
 โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพสถาบนัการตรวจสอบสงูสดุแห่งภูมภิาคเอเชยี 
   

โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยกระทรวงสิง่แวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทาง
ปรมาณูแห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

 โครงการนโยบายดา้นสภาพภูมอิากาศ 
 โครงการการปกป้องสภาพภูมอิากาศในภาคการท่องเทีย่ว 
 โครงการการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนืเพือ่ใชเ้ป็นพลงังานชวีภาพ 
 โครงการสนบัสนุนการใชส้ารทาํความเยน็ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 

โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยสหภาพยโุรป รฐับาลไทยและรฐับาลเยอรมนั 
 โครงการเพิม่ศกัยภาพการใชม้าตรการเศรษฐศาสตรเ์พือ่คงคุณค่าของ   
  ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศ (ECO-BEST) 
 โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์เีขยีว 
 โครงการการผลติและบรโิภคอยา่งยัง่ยนื 
 

โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกจิและเทคโนโลยแีหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี
 โครงการแผนแมบ่ทนโยบายการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 


