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เวียนนำ – น  ำคือชีวิต 

 

นอกจากดนตรีคลาสิกและสถาปัตยกรรมของ           
เมื องอันลื อชื่ อแล้ ว หนึ่ งในสิ่ ง ท่ีประชาชน             
ชาวเวียนนาภูมิใจคือคุณภาพของน ้าประปาท่ีสูง
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เวียนนาอาจจะเป็นเพียง
ไม่กี่เมืองในโลกนี ท่ีเพียงแค่หมุนก๊อก ก็สามารถ          
จะลิ มรสน ้ าแร่ บริ สุ ทธิ์ ท่ี มาจากขุ นเขาได้             
แหล่ งน ้ าประปาของเวียนนามาจากขุนเขา              
สติเรียเออร์ออสเตรียแอลป์ ซึ่งใช้เวลากว่า 36 
ชั่วโมงในการเดินทางมาถึงกรุงเวียนนา โดยไม่ต้อง
ใช้เครื่องสูบน ้าใด ๆ แต่ผ่านการควบคุมท่ีเข้มงวด 

น ้ า แ ร่ ป ร ะ ปาขอ ง เ วี ย นน าม าจ ากแ หล่ ง 
Schneeburg, Rax, Schneealpe, แ ล ะ 
Hochschwab โดยมีปริมาณรวมกว่า 400,000 
ลูกบาศเมตรต่อวัน  ปริมาณน ้าจ้านวนมากท่ีไหล
มาสู่เวียนนาในแต่ละวัน สร้างผลข้างเคียงด้านบวก
ให้กับเมืองรอบๆ ด้วย เพราะมีการต่อท่อส่งน ้าเข้า
สู่โรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีมีศักยภาพผลิตไฟฟ้า 65 ล้าน 
kilowatt-hour ซึ่ งเทียบเท่ากับความต้องการ           
ใช้พลังงานไฟฟ้าของเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง 

เวียนนาเป็นเมืองแรกของโลกท่ีท้าการบัญญัติให้ 
น ้า หรือ ทองค้าขาว อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
รัฐธรรมนูญ และมีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครอง
พื น ท่ี  Rax-Schneeberg-Schneealpemassiv  ท่ี
เป็นแหล่งน ้าให้เป็นพื นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง          
ตามกฎหมายตั งแต่ปีค.ศ. 1965 

ก่อนหน้าท่ีเวียนนาจะมีน ้าประปาท่ีมีคุณภาพ        
อย่างทุกวันนี  เวียนนาเคยประสบกับวิกฤติ           
ด้านคุณภาพน ้ าประปามาก่อน ในช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 19 เวียนนาประสบกับปัญหาโรค
อหิวาตกโรคและไทฟอยด์ระบาดในแหล่งน ้า              
มีการน้าเสนอความคิดท่ีจะขุดน ้าบาดาลใต้แม่น ้า
ดานูปมาใช้  แต่ ไม่ ผ่ านการรับรองจากสภา             
เทศบาลของเมือง ต่อมาในวันท่ี 12 กรกฎาคม          
ค.ศ. 1864 มีการสร้ างทางส่ งน ้ า  I. Wiener 
Hochquellenwasserleitung. ซึ่งเป็นโครงการ
ท่ีริ เริ่มโดย Prof. Eduard Sueß นักธรณีวิทยา  
และนักการเมือง 

 
การเปิดระบบน ้าประปาที่ 1 ของกรุงเวียนนา (24.10.1873) ที่มา 
http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/wien/gesc
hichte 

http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/wien/geschichte
http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/wien/geschichte
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ระหว่างปี ค.ศ. 1869-1873 มีการสร้างทางส่งน ้า 
Kaiserbrunnquelle ท่ีโครงข่ายมีความยาวกว่า 90 
กิโลเมตร เส้นทางดังกล่าวเริ่มท่ี Kaiserbrunn ไปสู่ 
Hirschwang (3 กม.)  และเป็นเส้นทางคลองอิฐก่อ
ผ่านไปยัง   Payerbach, Neunkirchen, Vöslau, 
Baden, Mödling, Liesing, Mauer ไปยังอ่างเก็บ
น ้าท่ี Rosenhügel รวมระดับความสูงท่ีแตกต่าง
กว่า 280 เมตร ใช้เวลา 16 ชั่วโมง 

ในปีค.ศ. 1890 ประชากรในกรุงเวียนนาเพิ่มขึ น
อย่างรวดเร็ว จึงมีความจ้าเป็นในการพัฒนา         
แหล่งน ้าเพิ่มขึ น ในปีค.ศ. 1900 เทศบาลเวียนนา
ได้ตัดสินใจสร้างระบบน ้าประปาระบบท่ีสอง 
โ ครงการดั งกล่ า ว ได้ รั บการผลั กดั นจาก
นายกเทศมนตรี Dr. Karl Lueger และมี Dipl.-Ing. 
Dr. Karl Kinzer เป็ นวิ ศวกรน้ าการก่ อสร้ าง              
มีการส้ารวจพบแหล่งน ้าในภูมิภาค Hochschwab 
และท้าการก่อสร้างสะพานน ้ากว่า 100 แห่งและ
อุโมงค์น ้าอีก 19 แห่ง มีการน้าระบบกาลักน ้า         
แบบท่อหล่อมาใช้ โดยระบบดังกล่าวมีความยาว
สูงสุด 2.5 กม. แรงดันน ้าในท่อบางช่วงสูงถึง 9 บาร์ 
มีการสร้างมุมและจุดโค้งต่าง ๆ รวมทั งตอม่อคอ
นกรึตขนาดใหญ่เพื่อรองรับแรงและน ้าหนักของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การก่อสร้างระบบใช้เจ้าหน้าท่ีกว่า 
10,000 คนและใช้ เวลาเกือบหนึ่ งทศวรรษใน         
การสร้าง 

 

 
การก่อสร้างระบบน ้าประปาท่ีสอง ท่ีมา – 
http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/wien/gesc
hichte 

ระบบน ้าประปาที่สองเปิดด้าเนินการเมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม ค.ศ. 1910 โดย จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟท่ี 
1 มีการผลิตแก้วคริสตัล „Wasserkunstanlage“ 
พิเศษเพื่อรินน ้าดื่มจิบแรกจากระบบส่งน ้าให้
จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟดื่มเพื่อเป็นการเปิด
ด้าเนินการระบบ ระบบดังกล่าวส่งน ้าประปา
ปริมาณกว่ า 217 ล้ านลิตรต่ อวันจากพื น ท่ี  
Salzatal มาสู่กรุงเวียนนา มีระยะทางโดยรวมกว่า 
180 กิโลเมตร ระดับความสูงรวม 361 เมตร ใช้
เวลาส่งน ้ากว่า 36 ชั่วโมง 

ระบบน ้าประปาของเวียนนาได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยในช่วงศตวรรษท่ี 19 มีการถ่ายโอนความ
รับผิดชอบมาสู่หน่วยงาน MA31 Wiener Wasser 
โรงงานระบบน ้าประปาหลาย ๆ แห่งของเวียนนา
อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฏหมาย เพื่อเป็น            
การรับรองว่าเมืองหลวงของประเทศจะมีน ้าดื่มใช้ 
ท่ีสะอาด นอกจากนี ยังมีการด้าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีตรวจสอบความรั่วไหลและรักษาคุณภาพ
ของน ้าประปา ในด้านการบริการประชาชนมีการ
ติดตั งน ้าพุท่ีประชาชนสามารถดื่มน ้าได้กว่า 900 

http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/wien/geschichte
http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/wien/geschichte
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แห่งรอบ ๆ เมือง นอกจากนี ยังมีการให้บริการจุด
ดื่มน ้าเคลื่อนท่ี และให้บริการสระว่ายน ้าส้าหรับ
เด็กรอบ ๆ  เมือง โดยมีพื นท่ีรวมกว่า 15,000 ตาราง
เมตร อีกด้วย 

โครงสร้างพื นฐานของกรุงเวียนนาในด้านระบบ           
น ้าดื่มท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าชมได้ คือ อ่างเก็บ
น ้าท่ีตั งอยู่ในเขต Favoriton ซึ่งแม้จะไม่ได้ต่อเข้า
กับระบบแล้วในปัจจุบัน แต่ก็ เป็นอาคารท่ีมี          
ความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม       
ท่ี ค ว รค่ า ต่ อ ก าร เข้ า ชม  นอกจากนี ยั ง มี                    
เส้ นทาง เดิ น เลี ยบทางเดิ นน ้ า  “1. Wiener 
Wasserleitungswanderweg” ท่ีเปิดให้ประชาชน
ได้เข้าถึงได้ตั งแต่ปีค.ศ. 1998 เป็นต้นมา 

แม้ระบบน ้าประปาของเวียนนาจะมีคุณภาพสูง  
แต่กรุงเวียนนาก็ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพน ้าดื่ม
อย่ างต่อเนื่ อง  มีการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ด้ าเนินการของหน่ วยงานท่ี เกี่ ยวข้อง  และ
ด้าเนินการเพื่อขอใบรับรอง ISO 9001-2000 ซึ่ง
เป็นก้าวท่ีส้าคัญในการพัฒนาไปสู่การด้าเนินการ
การจัดการ และการวางแผนท่ีทันสมัย 

 

 

 
สถิติกำรค้ำปลีกของสหภำพยุโรป
ประจ ำเดือนมีนำ 59 
ที่มา EU 

รายงานจาก Eurostat แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบปริมาณ
การค้าปลีกเดือนมีนาคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
พบว่า มีการหดตัวของภาคการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ใน
กลุ่มประเทศ Euro Area (EA19) และลดลงร้อยละ 0.7 
ในกลุ่มประเทศ EU28 แต่ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในป ี2558 ยังพบว่ามีแนวโน้มท่ีไม่น่าเป็นห่วง
เท่าไร ในปี2559 การขายปลีกในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ น
กว่าร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.4 ในเขต EU28 

 

เปรียบเทียบภำคค้ำปลีกรำยเดือน 

การหดตัวของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 0.5 ใน Euro 
Area เดื อนมีนาคม 2559 เมื่ อเทียบกับเดื อน
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กุมภาพันธ์  2559 พบว่ ามาจากการลดลงของ          
หมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ 
non-food products (ร้อยละ 0.5) และเชื อเพลิงของ
ยานยนต์ (ร้อยละ 0.4) ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ท่ี
ลดลงร้อยละ 0.7 แล้วพบว่ามีการลดลงของหมวด 
อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อยละ 1.3) และ non-
food products (ร้อยละ 0.6) และเชื อเพลิงของยาน
ยนต์ (ร้อยละ 0.1) 

เปรียบเทียบภำคค้ำปลีกรำยปี 

การเพิ่มขึ นของปริมาณการค้าปลีกร้อยละ 2.1 ใน Euro 
Area เมื่อเทียบข้อมูลของเดือนมีนาคม 2559 และ
2558 พบว่ามาจากการเพิ่มขึ นของเชื อเพลิงของยาน
ยนต์ (ร้อยละ 2.5) หมวดอาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ 
(ร้ อยละ 1.5) และ non-food products (ร้ อยละ 
2.1)   ซึ่งเมื่อเทียบกับเขต EU28 ท่ีเพิ่มขึ นร้อยละ 2.4 
แล้วพบว่ามีการเพิ่มขึ นของเชื อเพลิงของยานยนต์ 
(ร้อยละ 3.6) หมวด อาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ (ร้อย
ละ 1.5) และ non-food products (ร้อยละ 2.5) 

ในกลุ่มประเทศสมาชิกท่ีมีข้อมูลทั งหมดพบว่า  
ประเทศท่ีมีการขยายตัวด้านการค้าปลีกท่ีสูงท่ีสุด
ได้แก่ โรมาเนีย (ร้อยละ 18.4) ลักเซมเบิร์ก (ร้อยละ 
14.8) บัลแกเรีย ( ร้อยละ 6.2) และ ไอร์แลนด์ (ร้อยละ 
6.1) ส่วนท่ีลดลงสูงสุดได้แก่ เดนมาร์ก (ร้อยละ 4.9) 
และ เบลเยียม (ร้อยละ 2.2) 

 

โครงกำรส่งเสริมยำนยนต์ Hybrid ของ EU 
ที่มา the Economists  

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้เงินวิจัยสนับสนุนต่อ
โครงการ ECOCHAMPS ท่ีมุ่งยกระดับความน่าใช้
ของยานยนต์ประเภท Hybrid ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพและลดราคาของยานยนต์ประเภทดังกล่าว 
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสหภาพยุโรปใน
ตลาดดังกล่าว 

รถยนต์และยานยนต์  Hybrid เข้ าสู่ ตลาดเป็น
ระยะเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ในปัจจุบันปริมาณการ
ขายยานยนต์ประเภทดังกล่าว ก็ยังไม่สูงนักเมื่อ
เทียบกับรถท่ีใช้น ้ามันเป็นเชื อเพลิง 

หนึ่งในอุปสรรคคืออายุของชิ นส่วนท่ีมาประกอบ
เป็นระบบยานยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น electric 
drive system, power electronics และ battery 
system ซึ่งมีราคาท่ีสูงกว่าชิ นส่วนของรถท่ัวไป   
ส่วนต่างด้านราคานี  เป็นข้อด้อยท่ีส้าคัญในตลาด
ยานยนต์ที่มีความอ่อนไหวต่อราคาเป็นอย่างมาก 

จุดประสงค์ของโครงการ ECOCHAMPS คือการสร้าง 
hybrid powertrain ส้าหรับยานยนต์ passenger 
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และ commercial ท่ีมีประสิทธิภาพสูง กะทัดรัด 
เบา และทนทาน โดยก้าหนดเป้าหมายของโครงการ
ดังนี  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพของ powertrain ร้อยละ 20 
2. ลดน ้ าหนั กและปริ มาตรของ powertrain             

ร้อยละ 20 
3. ลดราคาของยานยนต์ hybrid โดยก้าหนดให้มี

ราคาสูงกว่ารถทั่วไปเพียงร้อยละ 10 
4. ควบคุมการปล่อยก๊าซ (real driving emission) 

เรือนกระจกให้ต่้ากว่าระดับของสหภาพยุโรป 
(EURO 6/VI) 

โครงการดั งกล่ าวมีมู ลค่ ากว่ า 28.4 ล้ านยู โร 
ด้าเนินการโดยประเทศเนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี 
ฝรั่งเศส ออสเตรีย สหราชอาณาจักร และสเปน มี
ก้าหนดสิ นสุดโครงการภายในปีค.ศ. 2018 

 
เขตอุตสำหกรรม Schwechat           
กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

เขตอุตสาหกรรม Schwechat ตั งอยู่ระหว่าง             
กรุงเวียนนาและสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา 
กล่าวได้ว่าถ้าใครมาเท่ียวเวียนนาแล้ว สิ่งแรกท่ี
จะได้เห็นหลังจากลงเครื่องก็คือเขตอุตสาหกรรม
ดังกล่าว 

เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นท่ีตั งของ 2 บริษัท
ขนาดใหญ่ บริษัทน ้ามันและแก๊สธรรมชาติของ
อ อ ส เ ต รี ย  OMV (Österreichische 
Mineralölverwaltung) และบริษัท Borealis 
ซึ่งผลิต polyethylene (PE) และ Polypropylene 
(PP) สัญชาติออสเตรีย 

 

โดยบริษัท OMV ได้ท้าการตั งโรงงานกลั่นน ้ามัน         
บนพื นท่ีดังกล่าวมานานกว่า 50 ปี โดยเริ่มก่อสร้าง
ในปีค.ศ. 1936 โดยตั งขึ นก่อนสนามบินเวียนนา 
(ค.ศ. 1938) ใช้เวลาก่อสร้างโรงงาน 2 ปีก่อนจะเปิด
ท้าการครั งแรก ภายใต้ชื่อว่า NOVA-REffinerie ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938 โดยน้าเข้าน ้ามันดิบจาก
โรมาเนีย ในช่วงแรกบริษัทท้าการการขนส่งน ้ามัน
ทางเรือขนส่งแม่น ้าดานูบ ต่อมามีการสร้างเครือข่าย
ท่อขนส่งซึ่งท้าให้ลดค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลา         
การขนส่งเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ท่ีโรงงานกลั่นท้า
การผลิตในช่วงนั นได้แก่ น ้ามันเบนซิน น ้ามันก๊าซ
และน ้ามันท้าความร้อน น ้ามันหล่อลื่น ยางมะตอย
และพาราฟิน 
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ในปีค.ศ. 1940 โรงงานถูกเปลี่ยนชื่อเป็น „Deutsche 
Erdöl Aktiengesellschaft NOVA“ ต า ม ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมและการเมืองในช่ วง
สงครามโลกครั งท่ี 2 อย่างไรก็ตามโรงงานดังกล่าวถูก
โจมตีทางอากาศโดยฝ่ายพันธมิตร ตั งแต่เดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1944 จนถึงเดือน มีนาคม ค.ศ. 1945 
หลังจากนั นไม่นานกองทัพโซเวียตก็เข้ายึดพื นท่ี
ดั ง กล่ า ว  มี ก า รก่ อตั ง บ ริ ษั ท  Sowjetische 
Mineralölverwaltung (SMV) เพื่อด้าเนินการบริษัท
และเริ่มการผลิตอีกครั ง โดยน้าเข้าน ้ามันดิบจาก
ฮังการี ในช่วงนี มีการขยายและปรับปรุงโรงกลั่น
น ้ามันหลายครั ง ร่วมทั งการวางท่อส่งน ้ามันในพื นท่ี 
Lobau และ Schwechat ในปีค.ศ. 1955 มีการลง
สนธิสัญญาและโอนอ้านาจการด้าเนินการโรงกลั่น
คืนกลับมาให้สาธารณรัฐออสเตรีย และด้าเนินการ
ภายใต้ชื่อ Österreichische Mineralölverwaltung 
(ÖMV) ก่อนท่ีจะเปลี่ ยนมาเป็นชื่ อ OMV ให้มี           
ความสากลมากขึ นในท่ีสุด 

หลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์คืนมาให้ออสเตรียแล้ว 
ก็มีการพัฒนาโรงกลั่นในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
ตั งแต่ปี ค.ศ. 1958 เป็นต้นมา ในปัจจุบัน OMV 
Group มีพนักงานกว่า 24,100 คน ด้าเนินกิจกรรม
ด้านปิ โตรเคมี ในสามพื นท่ีด้ วยกันได้แก่  CEE 
(ออสเตรีย และโรมาเนีย) North Sea และตะวันออก
กลาง/แอฟริกา ในปีค.ศ. 2015 ศักยภาพการผลิต
ของบริษัทต่อวันอยู่ท่ี 303 kboe และมีศักยภาพ
ด้านการกลั่นกว่า 17.8 mn tonnes ต่อปี บริษัทมี
กิจการปั้มน ้ามันกว่า 3,800 แห่งใน 11 ประเทศ 

นอกจากนี บริษัท OMV ยังเป็นเจ้าของโครงข่ายท่อ
ก๊าซธรรมชาติในออสเตรียและเยอรมนีอีกด้วย ในปี
ค.ศ. 2015 บริษัทท้าการขายก๊าซธรรมชาติเป็น
ปริมาณกว่า 11 TWh. 

 

ส่วนบริษัท Borealis นั นเริ่มตั งโรงงานในพื นท่ี
ดั งกล่ าวตั งแต่ ปี ค .ศ.  1958 ในชื่ อ Danubia 
Petrochemie AG และเริ่มท้าการผลิตพลาสติก
รูปแบบต่าง ๆ  ตั งแต่ปี ค.ศ. 1961 หลังจากนั นบริษัท
เปลี่ยนชื่อเป็น Petrochemie Schwechat (PCS) 
และท้าการตั งบริษัทลูก Danubia Olefin Werke 
GmbH (DAN) เพื่อท้าการผลิต LDPE (low-density-
linkable polyethylene) ในปีค.ศ. 1969 และอีก
สองปีต่อมาก็ท้าการผลิต Polyethylen-Produktion 
(PE) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก หลังจาก
การรวมตัวของบริษัท PCS และ DAN ได้ท้าการ
เปลี่ยนชื่อเป็น Borealis GmbH และย้ายส้านักงาน
ใหญ่จาก เมือง Lyngby ประเทศ           เดนมาร์ค 
มาท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โรงงานในเขต 
Schwechat มีเจ้าหน้าท่ีประจ้าการทั งหมดกว่า 500 
คน มีศักยภาพในการผลิต Polyolefine ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ กว่า 
1 ล้านตันต่อปี มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ประเทศ
ต่าง ๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสฯ และอิตาลี โดย
แบ่งเป็นส่วนการผลิตได้ดังนี  1) PP plants จ้านวน 
2 ยูนิต มีศั กยภาพ 435,000 ตันต่อปี  2) Low-
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density Polyethylen (LDPE) 2 ยูนิต มีศักยภาพ
รวม 454,000 ตันต่อปี และ 3) Compound plant 
1 ยูนิต มีศักยภาพรวม 90,000 ตันต่อป ี

ปัจจุบันบริษัท Borealis มีพนักงานประมาณ 6,500 
คนกระจายอยู่ใน 120 ประเทศ มีมูลค่ารวมกว่า 
7,700 ล้านยูโร มีรายได้สุทธิต่อปีกว่า 988 ล้านยูโร
โดยจ้านวนหุ้นร้อยละ 64 เป็นของ International 
Petroleum Investment Company (IPIC) จ า ก 
Abu Dhabi และร้อยละ 36 เป็นของ OMV 

 

 

เมืองลูบลิยำนำ ได้รำงวัล European 
Green Capital 2016 

รางวัล European Green Capital ของสหภาพ
ยุโรปเป็นรางวัลท่ีให้แก่เมืองท่ีมีคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมสูง สม่่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมและให้เป็น
แบบอย่างต่อเมืองอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป รางวัล
ดังกล่าวริเริ่มจากความร่วมมือระหว่าง 15 เมือง

ในสหภาพยุโรป เมื่อปีค.ศ. 2006 โดยได้แก่เมือง 
ทาลลินน์ เฮลซิงกิ ริกา วิลนีอุ เบอร์ลิน วอร์ซอ 
มาดริด ลูบลิยานา ปราก เวียนนา คีล ค็อตกา 
ดาร์ดฟอร์ด ตาร์ตู และกลาสโกว์ 

รางวัลดังกล่าวได้ถูกรวมเข้ากับนโยบายด้าน
เมืองและหมู่บ้านของสหภาพยุโรป เช่น  7th 
Environmental Action Programme (EAP) 
และมีนัยส่าคัญในบริบทปัจจุบันท่ีประชากรใน
เมืองมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แต่ละปีจะมีคณะกรรมการท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อม 12 ท่านท่าการตัดสินและประเมิน
คะแนนในด้านต่าง ๆ 12 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) 
Climate change: mitigation and adaptation, 
2) local transport, 3) green urban areas 
incorporating sustainable land use,             
4) nature and biodiversity, 5) ambient air 
quality, 6) quality of the acoustic 
environment, 7) waste production and 
management, 8) water management,               
9) waste water treatment, 10) eco-
innovation and sustainable employment, 
11) energy performance, 12) integrated 
environmental management ตั้ ง แ ต่ ปี ค .ศ . 
2010 ท่ีมีการให้รางวัลเป็นครั้งแรก มีเมืองท่ี
สมัครเข้าร่วมกว่า 100 เมือง 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/policy-guidance/index.html
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/policy-guidance/index.html
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เมืองท่ีได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ใน
หลากหลายด้านด้วยกันเช่น การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ ท้ัง
ในยุโรปและระดับนานาชาติ การสร้างงานผ่าน
การดึงดูดการลงทุน โครงการต่าง ๆ สปอนเซอร์ 
ความภาคภูมิใจของประชาชน และการสร้าง
แรงผลักดันด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

เมืองลูบลิยานา ประเทศสโลวาเนียได้ท่าการ
ผลักดันเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมือง
ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มีการปรับ
ผังเมืองเพื่อสร้างพื้นท่ีสาธารณะ – ประชาชน
ของเมืองมีพื้นท่ีสาธารณะโดยเฉลี่ยต่อคนถึง 
542 ตารางเมตร มีการปิดถนนใจกลางเมืองเมื่อ
ปีค.ศ. 2007 เพื่อสร้างพื้นท่ีคนเดิน – ปัจจุบันมี
พื้ น ท่ี ค น เ ดิ น ก ว่ า  100,000 ต ร . ม .  มี ก า ร
ก่าหนดเวลาให้รถเข้าออกเพื่อท่าการขนส่งสินค้า 
(0600-1000) มีการจัดตั้ งระบบรถจักรยาน

แบ่งปันและรถไฟฟ้า  Kavalia  มีการปรับพื้นท่ี
ริมแม่น้่า Ljubljanica ให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ี
น่ารื่นรมย์ ร้อยละ 46 ของพื้นท่ีเมืองเป็นป่า
ธรรมชาติ (native forest) คุณภาพน้่าดื่มของ
เมืองสูงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ  มี
กระบวนการแยกขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
63 ของขยะจะถูกแยกก่อนน่าไปบ่าบัดอย่างถูก
วิธี ลูบลิยานาเข้าร่วมเครือข่าย Zero Waste 
Strategy ผลัดดันลดปริมาณขยะของตน 

 

เมืองต่อไปท่ีจะได้รับรางวัล European Green 
Capital ในปีค.ศ. 2017 คือเมือง Essen ประเทศ
เยอรมน ี
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สหภำพยุโรปเผยแพร่ก ำหนดกำร 
(Roadmap) กำรประเมิน REACH                
รอบ 5 ปี 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ด่าเนินการโครงการ 
REFIT เ พื่ อ ท่ า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ วั ด
ประสิทธิภาพของกฎหมายต่าง ๆ ในสหภาพ
ยุโรป เพื่อท่าการปรับแก้ ลดความซับซ้อนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  โดยคงไว้ซึ่ ง เป้าหมายของ
นโยบาย 

ในปีค.ศ. 2017 ท่ีจะมาถึง คณะกรรมการได้
ก่าหนดให้มีการประเมินผลการด่าเนินการของ 
REACH ห รื อ  Registration, Evaluation, 
Authorisation, and Restriction of Chemical 
ท่ีเป็นข้อบังคับด้านสารเคมีของสหภาพยุ โรป 
(เริ่มบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน  ค.ศ. 2007)             
การประเมินผลดังกล่าวจะเป็นการประเมินผล
ร อ บ  5 ปี ค รั้ ง ท่ี ส อ ง ข อ ง  REACH 
คณะกรรมาธิการได้เผยแพร่ก่าหนดการหรือ 
Roadmap ส่าหรับ REACH REFIT เมื่อวันท่ี 19 
พค. 59 ท่ีผ่านมา 

การประเมินดังกล่าวจะถูกด่าเนินการ  โดย 
European Chemical Agency (ECHA) ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการยุโรป โดยจะครอบคลุม 5 
หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ Effectiveness, Efficiency, 
Relevance, Coherence, แ ล ะ  EU added 
value และจะให้ความส่าคัญในการประเมิน
ความเหมาะสมของ REACH กับเทคนิคในด้าน
เคมีใหม่ ๆ เช่น nanomaterial ผลกระทบสะสม 
(cumulative effects) สารเคมีท่ีขัดขวางการ
ท่างานของต่อมไร้ท่อ(Endocrine Disrupting 
Chemicals) รวมท้ังบทบาทของ REACH ใน
บ ริ บ ท  Sustainable Development Goals 
2020.  

Roadmap ของ REFIT REACH 

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_005_reach_refit_en.pdf

