
     
 

 
 

GIZ ประเทศไทย 2560 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน)  

 
 
ที่อยู่        ตู้ไปรษณีย์ 
193/63 อาคารเลครัชดา ชัน้ 16      ตู้ ปณ. 11-1485 นานา  
ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่-พระราม 4     กรุงเทพฯ 10112 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร: +66 2 661 9273  
โทรสาร: +66 2 661 9273 ต่อ 156 
        อีเมล:    giz-thailand@giz.de 
        เวบ็ไซต์: www.giz.de 
         www.thai-german-cooperation.info 
        เฟสบุค:  www.facebook.com/gizthailand  
 
กรุงเทพฯ สงิหาคม 2560 
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ข้อมูลองค์กร 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมนัท่ีไมแ่สวงหาผลกําไร เร่ิมดําเนินงานตัง้แตเ่ม่ือวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 หลงัจากรัฐบาลแหง่สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวม 3 หน่วยงานด้านการพฒันา ได้แก่ สํานกังานบริการด้านการพฒันา
ของเยอรมนั (DED) สํานกังานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนั (GTZ) และสํานกังานพฒันาศกัยภาพระหวา่งประเทศ (InWEnt) เข้าไว้
ด้วยกนั โดยผสานประสบการณ์และ ความเช่ียวชาญอนัยาวนานของหน่วยงานทัง้ 3 แหง่ และใช้ช่ือวา่ “องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของ
เยอรมนั” หรือ GIZ ท่ีร่วมมือกบันานาประเทศเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนัเร่ิมขึน้อย่างเป็นทางการ เม่ือ
วนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ.2499    จากข้อตกลงระหวา่งสองประเทศด้าน
ความร่วมมือ  ทางเศรษฐกิจและการพฒันา โดยในพ.ศ. 2502 ได้มีการ
ก่อตัง้โรงเรียนอาชีวศกึษาไทย-เยอรมนั ซึง่ตอ่มาพฒันาเป็น
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   พระนครเหนือ 
นบัจากนัน้ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนั ได้มีการดําเนิน
โครงการครอบคลมุแทบทกุสาขาด้านการพฒันา โดยในทศวรรษแรก 
โครงการมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาชนบทเกษตรกรรมและอาชีวศกึษา 

 จากการที่ประเทศไทยสามารถพฒันาไปเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่
ได้สําเร็จอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของความร่วมมือตัง้แตปี่พ.ศ. 2533 
จงึเปลีย่นไปมุง่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยั การรักษาสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสภาพภมิูอากาศ 

 นอกจากนี ้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม ทําให้ประเทศไทยมีบทบาทเป็นผู้ นําในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สง่ผลให้กิจกรรม
ระดบัภมิูภาคของความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนัได้มีการดําเนินงานหลกัท่ีกรุงเทพฯ จนถึงปัจจบุนั 

 ในปัจจบุนั GIZ ประเทศไทย ดําเนินโครงการด้านการพฒันาครอบคลมุ 7 สาขา ได้แก่  
 
 

การเกษตรและความปลอดภยัด้านอาหาร  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแหง่อาเซียน 

 โครงการริเร่ิมข้าวท่ีดีขึน้แหง่เอเชีย 

 โครงการใช้ข้อมลูจากการสํารวจระยะไกลและการประกนัพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  โครงการพฒันาการและวดัผลการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืนสําหรับสงัคม
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําในกลุม่ประเทศรายได้ปานกลางและกลุม่ประเทศ
อตุสาหกรรมใหม ่

 โครงการแผนการปรับตวัตอ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
แหง่ชาติตามฐานความเส่ียง 

 โครงการสนบัสนนุการพฒันาและดําเนินการด้านนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศของไทย 

 การบรรเทาสภาวะโลกร้อนท่ีเก่ียวข้องกบันํา้และนํา้เสียประเทศไทย 

 โครงการสนบัสนนุการเตรียมพร้อมในการดําเนินงานของกองทนุ Green Climate 
Fund ในประเทศไทย 
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การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ใช้พลงังานทดแทน 

 แผนงานพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
ของประเทศ ในอตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น 

 โครงการศกึษาความเหมาะสมในการนําระบบพลงังานทดแทนแบบผสมผสานมา
ใช้บนเกาะ 

การพฒันาเศรษฐกิจและการจ้างงาน  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนั 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการริเร่ิมด้านการจดัการความเส่ียงภยัพิบติัระดบัโลก 

 โครงการบริหารพืน้ท่ีลุม่นํา้โดยอาศยัมาตรการเชิงระบบนิเวศเพ่ือบรรเทาภยัแล้ง
และอทุกภยั 

 โครงการขนสง่สินค้าและโลจิสติกส์ท่ียัง่ยืนในอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง 
การพฒันาเมืองและอตุสาหกรรม  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานและบรรเทาผลกระทบตอ่การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในภาคการขนสง่ทางบกสําหรับภมิูภาคอาเซียน 

 โครงการบริหารทรัพยากรแบบบรูณาการของเมืองในเอเชีย 
ธรรมาภิบาล  โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพฒันา 

แผนกบริการฝึกอบรม GIZ สํานกังานกรุงเทพฯ 
 
 

แหล่งเงนิทุน 
 

BMZ:    กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

BMUB: กระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยัทางปรมาณ ูสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

BMWi:  กระทรวงเศรษฐกิจและพลงังาน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

EU:       สหภาพยโุรป 
 

TH:       รัฐบาลไทย 
 

PPP:     พนัธมิตรระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
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โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยนืแห่งอาเซียน 
 
ความเป็นมา 
ความมัน่คงทางอาหารท่ีแท้จริงจะเกิดขึน้ได้ต่อเม่ือทกุคนสามารถเข้าถึงอาหารท่ีปลอดภยั ในราคาท่ีสามารถจบัจ่ายใช้สอยได้ ถกูสขุอนามยั ใน
ปริมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพ่ือสร้างสุขภาวะและสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ทัง้นีเ้กษตรกรรมเป็นภาค
เศรษฐกิจหลกัของประชาคมอาเซียน ความมัน่คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนจึงต้องมีระบบการผลิต อาหาร-เกษตรที่ก่อให้เกิดความยัง่ยืน
ทัง้ในแง่ของการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี และมีการแข่งขนัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพภายในชมุชนภาคการเกษตรเอง และในขณะเดียวกนัสามารถ
ผลิตอาหารท่ีเป็นอาหารหลกัได้อย่างเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาคมอาเซียนด้วย  

โครงการระบบ อาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซียนมุ่งเน้นเพ่ือหาทางออกให้เกิดความมัน่คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนในระยะยาวโดย
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียนในการพัฒนาจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ์เพ่ือการทําการเกษตรท่ียั่งยืน โดยคํานึงถึงทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในห่วงโซ่มลูค่าอย่างครอบคลมุรอบด้าน ทัง้ผู้ กําหนดนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจการเกษตร เกษตรกร และสมาคม
ภาคเอกชนอ่ืนๆ จากโครงการนําร่อง ได้มีการพฒันาการทําการเกษตรที่วา่ด้วยการนําเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางปฎิบติัท่ีใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมู่เกษตรกร และด้วยแนวคิดนี ้โครงการฯ ยํา้ให้เห็นถึงความสําคญัในการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียน และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พศ. ๒๕๕๘ และจากนีต้อ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซียน มีวตัถุประสงค์ในการสนบัสนนุประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานตามกรอบนโยบายบรูณาการความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยทุธ์ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน โดยมุง่เน้นการ
ผลิตอาหารอย่างยัง่ยืนในระดบัประเทศ  

          หวัข้อการดาํเนินงาน  
 

            โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแหง่อาเซียน (2557 - 2560) มีการ           
            พฒันาตอ่ยอดจากโครงการควบคมุศตัรูพืชสําหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภมิูภาค  
            อาเซียน (2554 - 2556) โดยมีหวัข้อหลกัในการดําเนินงาน 3 หวัข้อ ได้แก่: 
 กําหนดกรอบนโยบาย: ร่วมประสานพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

ประชมุหารือด้านความยัง่ยืนของภาคอาหาร-เกษตร-ในระดบัภมิูภาค  
 ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่ยั่ งยืน: ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตรและการบริหารจัดการพืชอย่างยั่งยืนผ่านการจัดอบรมพัฒนา
ศกัยภาพ 

 เช่ือมโยงเครือข่ายสู่ตลาด: ส่งเสริมทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มลูค่า
อย่างยัง่ยืน โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน  

 

แนวทางดาํเนินงาน 
โครงการฯ เป็นโครงการระดบัภมิูภาคท่ีมีสํานกังานโครงการอยู่ในประเทศภาคีอาเซียน 6 ประเทศ (กมัพชูา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนม่าร์, ไทย, 
และเวียดนาม) โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และผู้ เช่ียวชาญทัง้จากในและต่างประเทศให้คําแนะนําการจดัทําโครงการนํา
ร่องของแต่ละประเทศในอาเซียน และจดัเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสงัคม เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
ระหวา่งประเทศสมาชิกภาคี  
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แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 2554 - 2560 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.asean-agrifood.org, 
             www.thai-german-cooperation.info  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ:  Dr. Matthias Bickel                     อเีมล: matthias.bickel@giz.de  
  

หวัข้อ:  สารชีวภณัฑ์ควบคมุศตัรูพืช 
 การจดัการดินและคณุคา่อาหารในดิน  
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โครงการริเร่ิมข้าวที่ดขีึน้แห่งเอเชีย 
 

ความเป็นมา 
ในประเทศสว่นใหญ่ในเอเชีย ข้าวเป็นอาหารหลกัท่ีสําคญั ระบบการผลิตสว่นใหญ่ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ซึง่ถ้าไมผ่ลิตสําหรับตนเอง ก็
เพ่ือตลาดในประเทศ มีเพียงประมาณร้อยละห้าของปริมาณท่ีปลกู ท่ีถกูสง่ออก ข้าวจงึเป็นพืชท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีปลกูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
สําหรับเป็นแหลง่ท่ีมาของอาหารและการสร้างมลูคา่ขึน้ในประเทศ 
 

ในขณะเดียวกนั การเติบโตของประชากรในเอเชีย กําลงัขบัเคลื่อนความต้องการข้าว ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ทกุขณะ การตอบสนองความต้องการนีใ้น
อนาคต จะเป็นไปไมไ่ด้ เน่ืองจากอตัราผลผลิตท่ีทรงตวั พืน้ท่ีการเพาะปลกูท่ีหดตวั ประชากรท่ีมีอายเุพ่ิมขึน้ในชนบท และปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เพ่ือความมัน่คงของแหลง่อาหารในระยะยาว จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องปฏิรูปแปลงนา
ของเกษตรกรรายย่อยให้ทนัสมยั เป้าหมายนีส้ามารถบรรลไุด้ หากเกษตรกรมีการเข้าถึงบริการสง่เสริมการเกษตร การให้การสนบัสนนุทาง
การเงิน การตลาด และปัจจยัการผลิตในการทําการเกษตร 
 

เกษตรกรรายย่อยสามารถเอาชนะกบัความท้าทายเหลา่นีไ้ด้ ถ้าได้รับการบรูณาการรวมเข้าอยู่ในหว่งโซค่ณุคา่ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีครอบคลมุทกุ
ขัน้ตอนของวงจรการผลิตอาหาร ตัง้แตก่ารปลกู ขัน้ตอนการแปรรูป ไปจนถึงการตลาด 
 

  

 

วัตถุประสงค์ 
BRIA ช่วยพฒันาการผลติข้าวและโภชนาการข้าว โดยการใช้
วธีิการแบบองค์รวมห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเสริมสร้างรายได้ของ
ผู้ผลติและโภชนาการของครอบครัวเกษตรกรผู้ยากจน ความรู้
และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี และการส่งเสริมการให้บริการทาง
การเกษตร จะช่วยเพิ่มระดบัผลผลติในการเพาะปลูกข้าว BRIA 
จะช่วยให้ประเทศ ที่โครงการดาํเนินอยู่ บรรลุการพฒันาทาง
ภาคเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

 
ข้าวเป็นพืชทีเ่พาะปลูกทีสํ่าคญัทีส่ดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เพือ่เป็นแหล่งทีม่าของอาหารและการสร้างมูลค่าข้ึนในประเทศ 

 

 
แนวทางการดาํเนินโครงการ 
โครงการ BRIA เป็นความริเร่ิม ขององค์การความร่วมมือด้านอาหารเยอรมนั (German Food Partnership หรือ GFP) และสง่เสริมธรุกิจ
การเกษตรและสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ดําเนินโครงการอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
 

สาํนักเลขาธิการภมูภิาค 
นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการในประเทศเหลา่นี ้BRIA ยงัดําเนินการในระดบัภมิูภาค สํานกัเลขาธิการ BRIA ภมิูภาค ท่ีตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ รับผิดชอบในการประสานงานของ Better Rice Initiative Asia ในระดบัภมิูภาค 
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สํานักเลขาธิการ ดําเนินการโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen-arbeit (GIZ) GmbH โดยการสนบัสนนุทางการเงินจาก บีเอเอสเอฟ และไบเออร์ ครอปซายน์  
 

องค์ความรู้ทัง้หมดจากกิจกรรมของโครงการที่มีการรวบรวมโดยสํานกัเลขาธิการภมิูภาค จะแบ่งปันให้กบั สมาชิกในประเทศอาเซียน ผ่านทาง
สํานกัเลขาธิการอาเซียน 
 

 
 
ระยะเวลาโครงการ : 2556-2560    ข้อมูลเพิ่มเตมิ : www.germanfoodpartnership.org, 

                          www.thai-german-cooperation.info 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ : สริุยนั วิจิตรเลขการ   อีเมล :  suriyan.vichitlekarn@giz.de 
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โครงการใช้ข้อมูลจากการสาํรวจระยะไกลและการประกันพชืผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ 
 

ความเป็นมา 
ข้าวเป็นพืชผลทางการเกษตรท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุสําหรับความปลอดภยัทางด้านอาหารของโลก ประมาณ 90% หรือประมาณ 140 ล้าน
เฮคแตร์เป็นพืน้ท่ีสําหรับการปลกูข้าวในภมิูภาคเอเชีย เน่ืองจากเกษตรกรรายย่อยหลายล้านรายมกัจะได้รับความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ เช่น 
ภาวะแห้งแล้ง อุทกภัย และพายุโซนร้อน ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยําและทันเวลา ได้แก่ พืน้ท่ีเพาะปลูก การเจริญเติบโต ความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากภยัพิบติั) เป็นข้อมลูท่ีสําคญัตอ่การเพาะปลกูข้าวสําหรับการบริโภคภายในประเทศ 
 
หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเม่ือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติอนัเป็นสาเหตทํุาให้เกิดการสญูเสียผลผลิตในปริมาณมากซึ่งส่งผล
กระทบตอ่ความเพียงพอตอ่ผลผลิตข้าว การบรรเทาภยัพิบติัยงัคงเป็นข้อจํากดัในด้านงบประมาณและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาเพ่ือนําไปสูก่าร
แก้ปัญหาอย่งยั่งยืนสําหรับการรับมือกับความเส่ียง ดงันัน้จึงเป็นผลท่ีทําให้ทางภาครัฐพยายามหาเคร่ืองมือในการจัดการกับความเสี่ยงใน
ประเด็นงบประมาณซึง่เกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติเพ่ือเป็นการรับมือกบัภาระทางด้านการเงินและผลกระทบทางด้านลบให้กบัเกษตรกรราย
ย่อย 
 

วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ การลดความไมม่ัน่คงในการผลิตข้าว ใน 2 สว่นได้แก่ 
 

 

 

ขอบเขตการดาํเนินงาน 

 ระบบการติดตามและข้อมลูการเพาะปลกูข้าว 
เพ่ิมเติมข้อมลูการเจริญเติบโตของข้าว และผลผลิตท่ีต้องการเพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุภาครัฐ ตวักลางด้านการเกษตรหรือหน่วยงานสําหรับการบรรเทา
ภยัพิบติั ในด้านการจัดการผลผลิตข้าวภายในประเทศให้ดีขึน้ อีกทัง้ยังมี
การจําหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลงัจากเกิดภยัพิบติั 

 การประกนัพืชผล  

เพ่ือช่วยให้มีการเข้าถึงการแก้ปัญหาด้านการประกันพืชผลสําหรับภาครัฐ 
คนกลาง (เช่น สหกรณ์ หรือธนาคารในระดบัท้องถ่ิน) และเกษตรกรระดบับุ
คลสามารถรับมือกับสภาวะผลกระทบทางการเงินท่ีเกิดจากภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ เช่น อทุกภยั และภยัแล้ง 
 

 

แนวทางการดาํเนินงาน 

โครงการเน้นในประเทศในภมิูภาคเอเชีย 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพชูา อินเดีย ฟิลิปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมทัง้การดําเนินการด้านการพฒันา
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ บริษัท sarmap SA ซึ่งเป็นบริษัทเก่ียวกับเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่ง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเก็บข้อมูลภาคสนามและผลผลิตข้าว บริษัท Allianz Re ซึ่ง
พฒันาการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการประกันภยั และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี ซึ่งร่วมดําเนินการโครงการดงักล่าวใน
ประเทศไทย ฟิลิปินส์ และอินเดีย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก คือ The Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC) และเป็นผู้ ดําเนินงานหลกัในประเทศกมัพชูาและเวียตนาม 
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แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ DEZA/BMZ / 2012 - 2018     ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.riice.org, 
                        www.thai-german-cooperation.info  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Susan Gille          อีเมล: susan.gille@giz.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง:  ความมัน่คงทางด้านอาหาร 
 การติดตามผลผลิตข้าว 
 เทคโนโลยีดาวเทียมเรด้าร์ 
 การประกนัภยัพืชผล 

หว่งโซค่ณุคา่:  ข้าว 
 การขยายผลสูพื่ชผลผลิตอ่ืนๆ 
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โครงการพฒันาการและการวัดผลการผลติและการบริโภคอย่างยั่งยนื สาํหรับสังคมเศรษฐกจิคาร์บอนตํ่าในกลุ่มประเทศ 

รายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
 

ความเป็นมา 
การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน (SCP) เป็นองค์ประกอบท่ีจําเป็นในการสร้างสงัคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา โดยการเข้าถึงข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ 
ถกูต้อง และใช้งานได้ง่ายเป็นเง่ือนไขสําคญัย่ิงในการพฒันาไปสูก่ารผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน โครงการฯ จึงได้สนบัสนนุกรอบการทํางาน
สิบปี (10 YFP) เร่ืองการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะในโปรแกรมข้อมลูสําหรับผู้บริโภค โครงการฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมความ
ตระหนกั สนบัสนนุโครงสร้างเชิงสถาบนั และความสามารถด้านเทคนิคในการพฒันานโยบายและเคร่ืองมือเก่ียวกบัข้อมลูเพ่ือนําไปสู่รูปแบบ
การผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืนและสร้างคาร์บอนต่ํา นอกจากนีโ้ครงการฯ จะช่วยสนบัสนนุให้เกิดตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสภาพ
อากาศที่จะนําไปสู่การปล่อยมลพิษท่ีน้อยลง การค้าและการลงทุนในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาคจะเพ่ิมขึน้จากการรวมตัวกันของฉลาก
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ประเทศท่ีเก่ียวข้องจะเกิดการสร้างงาน รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขนั ทัง้หมดนี ้
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมและการศกึษาตอ่เน่ือง และหน่วยงานรัฐได้จดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการที่มีคา่ใช้จ่ายตลอดวฏั
จกัรชีวิตต่ําลง 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
 ข้อกําหนดด้านความเป็นมิตรกบัสภาพภมิูอากาศถกูผนวก

เข้ากับฉลากสิ่งแวดล้อม  (ประเภทท่ี  ๑)  ในประเทศ
เป้าหมาย (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) และมีการ
ยอมรับร่วมเร่ืองฉลากสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้ในภมิูภาค 

 ยุทธศาสตร์และหลักการใหม่ๆ เ ก่ียวกับแรงจูงใจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การเงินสําหรับการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า
ท่ีเป็นมิตรกบัสภาพภมิูอากาศ และฉลากส่ิงแวดล้อมได้รับ
การพฒันา และเร่ิมนําไปใช้ในประเทศเป้าหมาย 

 เผยแพร่แนวปฎิบติัท่ีดี 
 

 
แนวทางการดาํเนินงาน 
โครงการสนบัสนนุกลุม่เป้าหมายในแตล่ะประเทศในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 การบรูณาการและความร่วมมือในเร่ืองข้อกําหนดด้านความเป็นมิตรกบัสภาพภมิูอากาศในฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี ๑ 
 การพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมความตระหนกัให้กบัหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีให้การรับรอง 
 การพฒันาข้อแนะนําเก่ียวกบัแรงจงูใจด้านเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี ในการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

และฉลากส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ 
 การพฒันาข้อเสนอสําหรับนํามิติด้านสงัคมผนวกเข้ากบัการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการฯ และฉลากส่ิงแวดล้อม 
 การระบโุอกาสในการพฒันาข้อเสนอการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม ท่ีเก่ียวข้องกบั SCP 
 การสนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุม่ประเทศกําลงัพฒันา 
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การจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และฉลากส่ิงแวดล้อม เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเพ่ิมการผลิตและการบริโภคอย่าง
ยัง่ยืน ในขณะเดียวกนัส่งเสริมโดยตรงต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ในช่วงท่ีผ่านมาเคร่ืองมือเหล่านีมี้ความสําคญัมากขึน้ตามลําดบัในภูมิภาค 
จากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ โครงการฯ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเทศ สร้างกลไกของการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และฉลากส่ิงแวดล้อมให้เข้มแข็งขึน้ เพ่ือมุง่หน้าสูส่งัคมเศษรฐกิจสีเขียว 
 
 

แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB/07.2558 – 06.2561   ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Thomas Lehmann    อีเมล: thomas.lehmann1@giz.de  
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โครงการแผนการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาตติามฐานความเส่ียง 

 
ความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2558 ความเสียหายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศทวีความรุนแรงมากขึน้ ทําให้มีการริเร่ิมการพฒันาโครงการแผนการปรับตวั
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ถึงแม้ว่าการปรับตัวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ แตย่งัขาดข้อมลูเฉพาะท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงทางด้านภมิูอากาศและทางเลือกในการปรับตวัตอ่ความเสี่ยงดงักล่าว 
ในขณะเดียวกนัก็มีความต้องการในการบรูณาการของความต้องการในการปรับตวัของขัน้ตอนการวางแผนระดบัท้องถ่ิน ด้วยเหตนีุท้างโครงการ
มุ่งประสงค์ท่ีจะบรูณาการ โดยนําแผนการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาติไปปรับใช้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน 
เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวัต่อความเส่ียงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศในประเทศไทย โครงการแผนการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาติตามฐานความเส่ียงได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศระดบัสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยัทาง
ปรมาณู ประเทศเยอรมนี (BMUB)  เพ่ือสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
 

  

  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือรายงานผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ใน
ระดบัประเทศและท้องถ่ินในความคาดหวงัเร่ืองการปลี่ยนแปลงส
ถาพภมิูอากาศ และผลกระทบตอ่โครงการดงักลา่ว 

 เพ่ือบรูณาการผลวิเคราะห์ความเส่ียงตอ่สภาพการเปลี่ยนแปลง
ภมิูอากาศ แผนการปรับตวัตอ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศแหง่ชาติ และกลไกการวางแผนระดบัท้องถ่ิน 

 เพ่ือปรับแนวทางงบประมาณให้เป็นทิศทางเดียวกนั เพ่ือสนบัสนนุ
การวดัการปรับตวัท่ีสอดคล้องกบัข้อบงัคบัการวิเคราะห์ความเส่ียง
ของ NAP 

 เพ่ือแลกเปลี่ยนเร่ืองการจดัการความเส่ืยงตอ่สภาพการ
เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศระหวา่งไทย-เยอรมนั 

 
แนวทางดาํเนินงาน 
เพ่ือบรรลเุป้าหมายของโครงการ การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในอนาคตได้ถกูวางแผนขึน้เพ่ือดําเนินโครงการใน 4 พืน้ท่ีท้องถ่ินนําร่อง ตาม
หลกัโครงการแล้วจะมีการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศ (การ
วิเคราะห์ความเส่ียงตอ่สภาพการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ แผนงานท่ี 1) 
 
การดําเนินงานตามการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อสภาพภูมิอากาศ ทางโครงการสนับสนุนการพฒันา NAP โดยผ่านทางการอบรมและการให้
คําแนะนําสําหรับการบูรณาการการปรับตวัในการวางแผนการพฒันาและการทํางบประมาณ รวมไปถึงการจดัตัง้ระบบการติดตามและการ
ประเมินผล นอกจากนีผ้ลจากความเส่ียงต่อสภาพการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศยงัสามารถนําไปบรูณาการเข้ากบัการดําเนินงานวางแผนระดบั
ท้องถ่ินในพืน้ท่ีนําร่อง และยงัสามารถระบตุวัวดัการปรับตวัได้ (แผนงานท่ี 2)  

 



14 
GIZ Bangkok Office 

E-Mail: giz-thailand@giz.de 
www.thai-german-cooperation.info 
 

193/63 Lake Rajada Office Complex (16th floor) 

New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 , 
Thailand 
 

Tel.: +66 2 661 9273  
Fax: +66 2 661 9273 ext. 
156 

 

 

 

สดุท้ายนีท้างภาคีต่างๆร่วมมือกนัสนบัสนนุจดัทําด้านงบประมาณทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ ให้เป็นรูปเป็นร่างขึน้มาตามความต้องการของ 
NAP (แผนงานท่ี 3) และยงัเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศระหว่างไทย-
เยอรมนั (แผนงานท่ี 4)  

 
แหล่งทุน/ ระยะเวลาโครงการ: BMUB / 08/2558 – 01/2562 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info  
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Mr. Christoph Mairesse / Mr. Tim Mahler    อีเมล: christoph.mairesse@giz.de / tim.mahler@giz.de 
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โครงการสนับสนุนการพฒันาและดาํเนินงานด้านนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของไทย 

 
ความเป็นมา 
การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากมองในเชิงนโยบายถือเป็นงานท่ีต้องมีการบูรณาการทัง้ด้านวิชาการ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสงัคมให้ครอบคลมุเป็นแนวทางเดียวกัน  การดําเนินการดงักล่าวต้องอาศยัความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในแต่ละภาคส่วน
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการสนบัสนนุการพฒันาแบบคาร์บอนต่ําของประเทศไทย ดงันัน้นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศจึงต้อง
พิจารณามมุมองทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือเช่ือมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เข้ากับการปกป้องสภาพภมิูอากาศ  โครงการที่ผ่านมา
ภายใต้แผนงานปกป้องการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศระดบัสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยัทางปรมาณ ู(BMUB) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) ได้ดําเนินงานร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทางสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการแปลง
แผนแม่บทเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ลงสู่การปฏิบติัในระดบัจงัหวดัและท้องถ่ินนําร่อง ผลของการดําเนิน
โครงการทําให้ได้ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศที่มีความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดัและเทศบาลใน 
2 จงัหวดัและ 2 เทศบาลนําร่อง ซึง่ได้แก่ จงัหวดัน่านและเทศบาลเมืองน่าน จงัหวดัระยองและเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

 
 

              วัตถุประสงค์: เพ่ือสนบัสนนุประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันา               
                         คาร์บอนต่ําโดย 
      

 เช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของ
สว่นกลาง จงัหวดั และท้องถ่ิน  

 เช่ือมโยงยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศแหง่ชาติและยทุธศาสตร์
การปรับเปลีย่นกรอบนโยบายพลงังาน เพ่ือลดการปลอ่ยคาร์บอนจากการผลิต
พลงังานและลดความเข้มการใช้พลงังาน  

 เช่ือมโยงโครงการตา่งๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศไทยทัง้ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจาก IKI และองค์กรความร่วมมือตา่งประเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ทางยทุธศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศ  

 เช่ือมโยงการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
BMUB ผ่านทางเวทีแลกเปล่ียนเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไทย-เยอรมนั 

แนวทางดาํเนินงาน 

แผนงานท่ี 1 

 สนบัสนนุ สผ. ในการจดัทํายทุธศาสตร์รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ภมิูอากาศ (พ.ศ.2557-2561) และพฒันาคูมื่อการนําไปปฏิบติั 

 บูรณาการแผนแม่บทและยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับแผนพฒันาจงัหวดัและเทศบาลใน 16 จังหวดั และ 32 
เทศบาลนําร่อง 

 บูรณาการมาตรการต่างๆ ในการพฒันาพลงังานทดแทนและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในจังหวดันําร่อง (จังหวดัน่านและจังหวดั
ระยอง)  

 เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยประสานงานกลางด้าน NAMAs รวมทัง้สนบัสนนุในการจดัทําแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ประเทศ 3 แผนงานนําร่อง 

 

 

 



16 
GIZ Bangkok Office 

E-Mail: giz-thailand@giz.de 
www.thai-german-cooperation.info 
 

193/63 Lake Rajada Office Complex (16th floor) 

New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 , 
Thailand 
 

Tel.: +66 2 661 9273  
Fax: +66 2 661 9273 ext. 
156 

 

 

 

แผนงานท่ี 2 

 สง่เสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนด้านการปรับกรอบนโยบายพลงังานระหวา่งไทย – เยอรมนั 

 สนบัสนนุการสร้างนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการและกลไกทางการเงินในการดําเนินงานด้านการปรับกรอบนโยบายพลงังาน 
 
แผนงานท่ี 3 

 ประสานงานระหว่างโครงการต่างๆ ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศภายใต้แผนงาน IKI ให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทและยทุธศาสตร์ด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศ  

 สนบัสนนุ สผ. ในการประสานงานกบัองค์กรความร่วมมือตา่งประเทศอ่ืนๆ ในการดําเนินงานโครงการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 สนบัสนนุ สผ. ในการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายส่ิงแวดล้อมไทย – เยอรมนั ระหวา่ง ทส. และ BMUB 

 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ:  BMUB/ 01/2557 – 01/2560              ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info   
 
       

ผู้รับผดิชอบโครงการ: Christoph Mairesse / Tim Mahler  อีเมล: christoph.mairesse@giz.de / tim.mahler@giz.de 
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การบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับนํา้และนํา้เสีย ประเทศไทย 
 
ความเป็นมา 
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคนํา้และนํา้เสียเป็นกิจการท่ีบริโภคพลังงานมากท่ีสุดอย่างหนึ่งเน่ืองจากการสูญเสียนํา้และ
พลงังานอย่างมาก โดยทัว่ไปในการดําเนินงานมีการใช้พลงังานมาก นอกจากนีจ้ากการที่ระบบสาธารณปูโภคนีส้่วนใหญ่ยงัคงใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองสบูนํา้ท่ีล้าสมยั ทําให้สิน้เปลืองพลงังาน ขณะท่ียงัไมมี่การนําพลงังานและสารอาหารท่ีได้กลบัคืนจากนํา้เสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากนกั 
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทย, เม็กซิโก และ เปรู จะได้เข้าร่วมโครงการใหม่ในการดําเนินการของ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมนั (GIZ) โดยได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงส่ิงแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้าง และความปลอดภยัทางปรมาณู (BMUB) 
ของ สหพนัธรัฐเยอรมนั 
 

 

 
      วัตถุประสงค์: 

 ปรับปรุงสมดลุย์คาร์บอนในกิจการสาธารณปูโภคนํา้และนํา้เสยี 
โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถลดการปลดปลอ่ดก๊าซเรือน
กระจก และ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการ 

 
แนวทางการดาํเนินงาน 
มีการแนะนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกบัระบบสาธารณปูโภคนําร่อง ได้แก่ การลดการสญูเสียนํา้, 
เคร่ืองสูบนํา้ท่ีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ,  การผลิตก๊าซซีวภาพจากนํา้เสีย  และ  การผลิตปุ๋ ยจากนํา้เสีย  เทคโนโลยีลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะเพ่ิมพูนแพร่หลายและถูกถ่ายทอดต่อไปโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างระบบบําบัดนําร่องและหน่วยงานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเครือข่ายในอินเตอร์เนตซึง่จะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งานเทคโนโลยี และประสบการณ์จากโครงการนี ้
จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ และงานประชมุท่ีจดัโดย สมาคมนํา้นานาชาติ (IWA) ผู้ เป็น
หุ้นสว่นโครงการ นอกจากนีผ้ลลพัธ์ของโครงการ จะช่วยการดําเนินงานทางด้านบรรเทาสภาวะโลกร้อนของประเทศนําร่องสําหรับสาธารณปูโภค
นํา้และนํา้เสียเช่นกนั โครงการประกอบด้วย 3 สว่นดงันี ้
1. การตรวจวัดในระบบนําร่อง 

เทคโนโลยีท่ีสามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจะถกูรวมไว้กบัการบริหารจดัการของระบบสาธารณปูโภคที่ได้รับเลือก  
2. การพฒันากรอบแนวคดิ 

จะมีการปรับปรุงกรอบนโยบายและโครงสร้างสถาบนัเพ่ือใช้และสนบัสนนุการเงินต่อเทคโนโลยีท่ีสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในประเทศท่ีร่วมโครงการ 

3. การทวีคูณ 
ข้อมลูและแนวทางในการปรับปรุงสมดลุย์คาร์บอนในสาธารณปูโภคนํา้และนํา้เสีย ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
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ประเทศ ประเทศไทย 

หุ้นส่วน องค์การจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

ระบบนําร่อง ระบบบาํบัดนํา้เสียเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
ผู้สนับสนุน/ ระยะเวลาโครงการ: BMUB/ 01.2557-12.2561 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Mr. Tim Mahler    อีเมล: tim.mahler@giz.de 
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โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดาํเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ในประเทศไทย 

 
ความเป็นมา 
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศสมาชิกของภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ  (United Nations Framework on Climate 
Change: UNFCCC) โดยร่วมกับนานาประเทศดําเนินการ
ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สามารถรักษาระดับความเข้มข้น
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศตลอดจนเพิ่ม
ศกัยภาพในการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยใช้งบประมาณ
ดําเนินงานทัง้ในส่วนภายในประเทศ และส่วนของกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายหลังการจัดตัง้กองทุน 
Green Climate Fund (GCF) ในปี พ.ศ.2553 เพ่ือเป็นกลไก
ทางการเงินภายใต้ UNFCCC ในการดําเนินการสนบัสนนุการดําเนินการของประเทศกําลงัพฒันา เพ่ือก่อให้เกิดการดําเนินงานท่ีปรับเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ของประชาคมโลก ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบัต่ํา (Low Emissions) และการมีภมิูต้านทานและความสามารถใน
การฟืน้ตวัจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate-resilient Development)   
 
ประเทศไทย โดยสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยชํานญัการระดบัประเทศ (National Designated Authority: NDA) ของกองทนุ GCF ประเทศไทย ได้เลง็เหน็ถึงความจําเป็นและประโยชน์
ท่ีประเทศไทยจะได้รับในอนาคตจากกองทนุฯ ดงักล่าว จึงได้ร่วมกับสํานกังานเลขาธิการกองทนุ GCF (GCF Secretariat) และกระทรวงเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
ดําเนินโครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดําเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย (GCF Readiness and Preparatory Support 
Programme) ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทนุ GCF ประเทศไทย 
ในการประสานการดําเนินงานร่วมกบัสํานกังานเลขาธิการกองทนุ GCF และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจากทกุภาคสว่น   

 เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการจัดทํากรอบการพิจารณาขอรับการสนบัสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme)  

 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่การดําเนินงานของกองทนุ GCF ให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการ
เข้าถึงและขอรับการสนับสนุนจากกองทนุ GCF เพ่ือให้การดําเนินงานดงักล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและการพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ 
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แนวทางการดาํเนินโครงการ 

 สนบัสนนุการดําเนินงานของ สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทนุ GCF ประเทศไทย ในการจดัทํากรอบการ
พิจารณาขอรับการสนบัสนนุทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทย (Thailand Country 
Programme)  

 สนบัสนนุการดําเนินงานของ สผ. ในการดําเนินการจดัทํากระบวนการและข้อปฎิบติัทัง้หมด เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการ
เข้าถึงและขอรับการสนบัสนนุจากกองทนุ GCF 

 สนบัสนนุการดําเนินงานของ สผ. ในการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการดําเนินงานของกองทนุ GCF ให้กบัผู้ ทีส่วน
ได้สว่นเสีย  

 เสริมสร้างศกัยภาพของ สผ. ในการประสานการดําเนินงานร่วมกับสํานกังานเลขาธิการกองทนุ GCF และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจากทกุ
ภาคสว่น   

 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: GCF/BMZ/ 01/2017 – 06/2018               ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Ms. Marie Rossetti                                             อีเมล: marie.rossetti@giz.de 
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แผนงานพฒันาโครงการพลังงานทดแทน ในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ความเป็นมา 
 

แผนงานพฒันาโครงการ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Project Development Programme Southeast Asia หรือ  PDP-SEA) เป็นโครงการใน
ระดบัภมิูภาคภายใต้แบรนด์ “Renewables – Made in Germany” ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลงังานแหง่สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMWi ดําเนินงานผ่านองค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนัร่วมกบัหอการค้าเยอรมนัในภมิูภาคเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  มีการดําเนินงานโครงการในระยะท่ี 3 ครอบคลมุการดําเนินการใน 3 ประเทศได้แก่ เวียดนาม ไทย และพมา่  
 

กิจกรรมหลกัของแผนงานดงักลา่วคือการให้ข้อมลูและสนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีระหวา่ง
ผู้ประกอบการในภมิูภาคและประเทศเยอรมนั โครงการมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการพฒันาโครงการและการเพ่ิมการใช้
เทคโนโลยีด้านพลงังานทดแทนในประเทศเป้าหมาย 
 

ในประเทศไทย แผนงานพฒันาโครงการสนบัสนนุกิจกรรมของกระทรวงพลงังานท่ีมุง่เน้นในระดบัชมุชนตามเป้าหมายการสง่เสริมการผลิต
พลงังานทดแทนแบบกระจายศนูย์ โดยแผนงานดงักลา่วมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาโครงการพลงังานทดแทนระดบัชมุชน ไทย-เยอรมนั (Thai-
German Community-Based Renewable Energy, CBRE) ร่วมกบักระทรวงพลงังาน โดยรวมเอาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนท่ีหลากหลายหรือ
เทคโนโลยีโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะเข้ามาร่วมในโครงการ และพฒันารูปแบบธรุกิจท่ีช่วยให้ชมุชนท้องถ่ินได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนบัสนนุการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีพลงังานทดแทน และมาตรการ

ประสทิธิภาพพลงังาน เพ่ือเป็นอีกทางเลือกในการผลิตพลงังาน 
 เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกนัทางธุรกิจ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ

วิธีการ 
 เพ่ือพฒันาศกัยภาพองค์กรและบคุคล เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนของธุรกิจ

พลงังานทดแทน 
 

 
 

แนวทางดาํเนินงาน 
 

การแลกเปล่ียนข้อมลูและการสร้างคูค้่าทางธุรกิจ 
o จดัทําหนงัสือหรือจดหมายขา่ว และการบรรยายจากผู้ เช่ียวชาญ 
o จบัคูท่างธุรกิจ และจดัการเดินทางเพ่ือธุรกิจจากประเทศเยอรมนัมาประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
o จดัคณะผู้แทนจากประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปประเทศเยอรมนั 
o จดัการสมันาเชิงวิชาการในประเทศเยอรมนั 

 

การสนบัสนนุโครงการนําร่อง 
o สนบัสนนุความร่วมมือทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดโครงการนําร่องตา่งๆ 
o โครงการพลงังานทดแทนระดบัชมุชน ไทย-เยอรมนั (CBRE) 
o จดัการอบรม และแลกเปล่ียนเชิงวิธีการระหวา่งผู้ประกอบการท้องถ่ินและผู้ประกอบการเยอรมนั 
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การพฒันาทางด้านการตลาดท่ียัง่ยืน 

o ทําการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนกั และเพ่ือการตลาด 
o สนบัสนนุสมาคมด้านพลงังานทดแทน 
o ให้คําปรึกษาในด้านนโยบาย  

 
 

แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMWi /01/2558 – 03/2561                ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info   
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Thomas Chrometzka                อีเมล: thomas.chrometzka@giz.de 
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โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

 

 
ความเป็นมา 
เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ความต้องการพลงังานในระบบปรับอากาศและทําความเย็นของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้เป็นอย่างมาก โดยประมาณ
การว่าการใช้พลงังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ทําความเย็นและปรับอากาศคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ และในอนาคต หากไม่มีมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานในภาคส่วนนี ้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลงังานจะเพ่ิมสงูขึน้ถึง 3 เท่าในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ในช่วงอากาศร้อนจดัของประเทศไทย จะเห็นได้ชดัว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและทําความเย็นสงูมาก เป็น
สาเหตหุลกัให้เกิดความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) ของประเทศที่สงูเป็นประวติัการณ์ในปีนี ้และนําไปสู่การอภิปรายอย่างกว้างขวาง
เร่ืองการจดัการความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ นอกจากประเดน็เร่ืองการใช้ไฟฟ้าแล้ว ระบบปรับอากาศและทําความเย็นยงัเป็นภาคส่วน
ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสงูของประเทศ เน่ืองด้วยการปล่อยโดยตรงของสารทําความเย็นมีค่าศกัยภาพในการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
หรือ Global Warming Petential (GWP) ท่ีสงูมากด้วยเช่นกนั ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมนี ้เป็นส่วนสําคญัท่ีจะ
ช่วยให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีวางไว้ 
 
ในขณะเดียวกนั ประเทศไทยถือว่าเป็นศนูย์กลางท่ีสําคญัของอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นท่ีประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ
ในประเทศและบริษัทข้ามชาติ ดงันัน้ ผู้ประกอบการหรือบริษัทในอตุสาหกรรมนีจ้ะต้องมีศกัยภาพในการพฒันาและปรับตวัให้เข้ากบัเง่ือนไข
กฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หมายความว่าบริษัทผู้ ผลิตเหล่านีต้้องเผชิญกับความท้าทายอย่างย่ิงในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลงังานสงูและสารทําความเย็นแบบธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนัอยู่ในตลาดอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นนีไ้ด้ 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 โครงการ RAC NAMA มีจุดประสงค์หลักในการสนับสนุน

ประเทศไทยให้สามารถบรรลเุป้าหมายการลดการใช้พลงังาน
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศท่ีได้แสดงเจตจํานงไว้  โครงการจะ
สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลงังานสงู
และสารทําความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อชัน้บรรยากาศ รวมทัง้ช่วย
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็น โดยโครงการ
นีไ้ด้รับการสนับสนุนทางการเงินในการดําเนินโครงการจาก
กองทนุตา่งประเทศ คือ NAMA Facility 

 
แนวทางการดาํเนินงาน 
การสนับสนุนด้านอุปสงค์ 
ในประเทศไทยเคร่ืองปรับอากาศและทําความเย็นท่ีวางขายในท้องตลาดมีประสิทธิภาพการใช้พลงังานและความเป็นมิตรตอ่สภาพภมิูอากาศใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนัมาก ในขณะท่ีตู้ เย็นและตู้แช่ใช้เทคโนโลยีสารทําความเย็นท่ีมีค่าศกัยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ในระดบัต่ํา 
ได้เร่ิมวางขายในประเทศไทยแล้ว แต่เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้เทคโนโลยีสารทําความเย็นค่า GWP ต่ํายังไม่มีการผลิตและวางขายในประเทศ 
ดังนัน้ ในด้านอุปสงค์ โครงการ RAC NAMA จะช่วยส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพ่ิมระดับความเป็นมิตรต่อสภาพ
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ภมิูอากาศในอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นในสองแนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก โครงการนีมี้เป้าหมายท่ีจะกระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลงังานสูงขึน้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังาน การติดฉลากสินค้าและการเพ่ิม
แรงจงูใจทางการเงินอ่ืนๆ ให้แก่ลกูค้านอกจากนี ้โครงการ RAC NAMA ยงัมุ่งเป้าการทํางานไปยงักลุ่มทนุผู้พฒันาโครงการ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต
และโรงแรม เป็นต้น โดยจะสนับสนุนให้พัฒนาโครงการและธุรกิจไปในทิศทางท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดตัง้อุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศและทําความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางท่ีสอง สําหรับบางผลิตภณัฑ์ เช่น ตู้ เย็นและตู้แช่ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารทํา
ความเย็นท่ีมีค่าศกัยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ในระดบัต่ํา และได้มีการวางขายในท้องตลาดอยู่แล้ว โครงการมีเป้าหมายท่ีจะ
สนบัสนนุโดยการดําเนินมาตรการเพ่ิมแรงจงูใจหรือกลไกทางการเงินให้แก่กลุ่มลกูค้าในประเทศ เพ่ือเพ่ิมอปุสงค์หรือกระตุ้นความต้องการซือ้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลงังานสงูและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
 
การสนับสนุนด้านอุปทาน 
ท่ีผ่านมาแนวโน้มของอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นมุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยีและสารทําความเย็นท่ีเป็นมิตรกับสภาพ
ภมิูอากาศ ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงในการเจรจาภายใต้พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ท่ีเก่ียวกบัสารท่ีทําลายชัน้โอโซนแต่ยงัมีประเดน็
ความท้าทายท่ีเก่ียวกับความปลอดภยัของสารทําความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมิูอากาศบางประเภทท่ีมีคณุสมบติัในการติดไฟท่ีในระดบัท่ี
ต่างกัน ในปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการวางขายตู้ เย็น (สําหรับครัวเรือน) ซึ่งใช้สารทําความเย็นไฮโดรคาร์บอนท่ีถือเป็นสารท่ีเป็นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศโลกและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีค่อนข้างสูง ทัง้นี ้ในอนาคตการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็น นบัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างย่ิงสําหรับประเทศไทย ดงันัน้ โครงการ 
RAC NAMA จึงมีเป้าหมายท่ีจะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไปสู่การใช้สารทําความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย
โครงการจะสนบัสนนุและดําเนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัและกฎหมาย
ควบคมุอาคาร เพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีและเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนีโ้ครงการมีแผนงานส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการในอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็น ให้มีความสามารถและความเช่ียวชาญในการ
บริหารจดัการมาตรการด้านความปลอดภยัของอปุกรณ์ท่ีใช้สารทําความเย็นท่ีแตกต่างกนั ในการนี ้โครงการ RAC NAMA มีจดุมุ่งหมายท่ีจะ
ส่งเสริมผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นท่ีต้องการผลิตอปุกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลงังานสงูและเป็นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศ ออกวางขายในตลาดและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบัเง่ือนไข กฎระเบียบและมาตรฐานของประเทศไทยด้วย โดยโครงการจะนํา
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาช่วยแนะนําผู้ ผลิตในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนสายการผลิต 
นอกจากนีโ้ครงการมีแผนงานจะช่วยสนบัสนนุทางการเงินสําหรับการลงทนุเพ่ือปรับเปลี่ยนสายการผลิตรวมถึง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้
เข้าถึงนวตักรรมการผลิตและเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
อตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นของประเทศไทยในระยะยาว 
 
โครงการนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากกองทนุ โดยกระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภยัทางปรมาณขูองสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) และกระทรวงพลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจกัร (DECC) ซึง่มีองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการ และหน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนการดําเนินโครงการ ได้แก่ กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน(พพ.) และสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: NAMA Facility (BMUB-DECC)  ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 
                                                04/2559 – 03/2564   
ผู้รับผดิชอบโครงการ: ทิม มาเลอร์    อีเมล: tim.mahler@giz.de  
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โครงการศกึษาความเหมาะสมในการนําระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้บนเกาะ 
 
ความเป็นมาของโครงการ 
แม้วา่ปัจจบุนัประชากรในประเทศไทยมีอตัราการเข้าถึงไฟฟ้าถึงร้อยละ 99 แตมี่ชมุชนที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างเกาะในอ่าวไทยและ
ทะเลอนัดามนั ท่ีต้องพึง่พาเคร่ืองป่ันไฟจากนํา้มนัดีเซล ไมว่า่จะเป็นการป่ันไฟเพ่ือใช้ในครัวเรือน หรือจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีขายไฟฟ้าให้แก่
ชมุชน 
  
เกาะเหลา่นีต้้องเผชิญกบัปัญหาการใช้ไฟฟ้าท่ีมีอยู่อย่างจํากดั ราคาสงู และไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดบั โดยปกติเคร่ืองป่ันไฟจากนํา้มนัดีเซลทํางาน
เพียงวนัละ 4-6 ชัว่โมง และการผลติไฟฟ้าโดยเคร่ืองป่ันไฟนัน้ก็มีต้นทนุสงูเม่ือเทียบกบัคา่ไฟมาตรฐานของประเทศ และบางครัง้ชมุชนก็ไมมี่
กําลงัทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายได้ 
  
วัตถุประสงค์และแนวทางการดาํเนินโครงการ 
ระบบกริด (เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า) แบบผสมผสานระหวา่ง
พลงังานทดแทนและนํา้มนัดีเซล หรือท่ีเรียกวา่ไฮบริดกริด 
ช่วยให้ชมุชนท่ีอยูน่อกระบบโครงขา่ยไฟฟ้า สามารถเข้าถึง
ไฟฟ้าได้มากขึน้ และยงัแก้ปัญหาเร่ืองราคาสงูและไฟฟ้าท่ีไม่
เสถียร 
  
อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีสนใจลงทนุทําระบบกริด ไมส่ามารถประเมิน
ความเหมาะสมของการลงทนุได้ เน่ืองจากยงัขาดการศกึษา
ด้านความเหมาะสม ด้วยเหตนีุ ้โครงการฯ จงึทําหน้าท่ีเป็นผู้ศกึษาความเหมาะสมและพฒันารูปแบบธรุกิจ โดยให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วม
ของชมุชน รวมไปถึงการวางแผนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างมลูคา่ให้กบัท้องถ่ินและรองรับการดําเนินงานในระยะยาว ขัน้ตอนการ
ดําเนินงานโครงการมีดงันี:้ 

 ระบเุกาะท่ีมีความเหมาะสมในการนําระบบพลงังานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้ 
 เลือกเกาะท่ีมีความเป็นไปได้ในการดําเนินการ 
 ลงพืน้ท่ีสํารวจ เก็บข้อมลูและประเมินเกาะท่ีได้คดัเลือก 
 จดัทํารายงานการศกึษาความเหมาะสมในการนําระบบพลงังานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้บนเกาะ 
 พฒันารูปแบบธรุกิจท่ีเหมาะสมกบัชมุชน 
 จดัหาและร่วมมือกบัผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการติดตัง้และบํารุงรักษาระบบ 
 สนบัสนนุและช่วยเหลอืในกระบวนการติดตัง้ระบบ 
 จดัอบรมและให้ความรู้กบัชมุชน  

  
การพฒันารูปแบบธรุกิจท่ีเหมาะสมกบัชมุชน จะช่วยเพ่ิมมลูคา่ให้กบัท้องถ่ิน ทางเลอืกท่ีน่าสนใจและความเป็นไปได้ในการดําเนินงานด้านนี ้คือ 
การมีบริษัทจดัการพลงังานทดแทน หรือ RESCO ท่ีมีโครงสร้างการบริหารจดัการโดยชมุชนและได้รับการสนบัสนนุความรู้และการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคจากผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ชมุชนเกาะจะได้รับประโยชน์สองตอ่ คือ การเข้าถึงไฟฟ้าท่ีมัน่คงซึง่จะช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน และ
การสร้างมลูคา่ให้ท้องถ่ินซึง่จะช่วยให้ชมุชนมีเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ 
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ระบบไฮบริดกริดจะช่วยเปิดโอกาสให้ชมุชนได้ใช้พลงังานอย่างคุ้มคา่และเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ ซึง่จะสง่ผลดีใน
หลายๆ ด้านดงันี ้
  

 ธุรกจิและการสร้างอาชีพ 
การเข้าถึงไฟฟ้าท่ีมัน่คง ช่วยให้มีร้านค้า ร้านอาหารและธรุกิจขนาดเลก็เกิดขึน้ในท้องถ่ิน ธรุกิจเหลา่นีไ้มเ่พียงแตส่ร้างรายได้เทา่นัน้ แตย่งัสร้าง
งานในท้องถ่ินอีกด้วย 

 สิ่งแวดล้อม 
การขนสง่ การเก็บนํา้มนั รวมไปถึงการเดินเคร่ืองป่ันไฟท่ีลดลง จะสง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ เสียง ทะเล 
และดิน ซึง่มีสว่นช่วยในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 การศกึษา 
การมีไฟฟ้าใช้อย่างมัน่คงและตอ่เน่ือง และการลดลงของปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศ จะสง่ผลดีตอ่สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้โดยรวม 

 การมีนํา้สะอาดใช้ 
การเข้าถึงไฟฟ้าจะช่วยให้ชมุชนสามารถสบูนํา้จากแหลง่นํา้และมีนํา้สะอาดสําหรับอปุโภคบริโภคได้เพียงพอตอ่ความต้องการ ปริมาณขยะ
พลาสติกจะลดลงและลดคา่ใช้จ่ายในการซือ้นํา้ด่ืมท่ีขนสง่มาจากฝ่ังซึง่มกัมีราคาแพง 

 สุขภาพ 
การมีไฟฟ้าใช้อย่างมัน่คงและตอ่เน่ือง จะสง่ผลให้ศนูย์บริการสขุภาพของชมุชน มีเคร่ืองทําความเย็นท่ีสามารถเก็บยาไว้ได้ในอณุหภมิูท่ี
เหมาะสมและสามารถใช้เคร่ืองมือแพทย์ตา่งๆ ท่ีจําเป็นได้สะดวกขึน้ ซึง่เป็นการยกระดบัคณุภาพของการบริการด้านสขุภาพ 

 การเกบ็รักษาอาหาร 
การมีไฟฟ้าใช้อย่างตอ่เน่ือง จะทําให้คนในชมุชนสามารถใช้อปุกรณ์ทําความเย็นในการเก็บอาหารได้นานขึน้ อีกทัง้การประมง ซึง่เป็นอตุสาหกร
รมหลกัของเกาะ ก็จะได้รับประโยชน์จากการเก็บอาหารทะเลได้นานขึน้ด้วยเคร่ืองทําความเย็นหรืออปุกรณ์อบแห้ง 

 โทรคมนาคมและการเข้าถงึอนิเตอร์เน็ต 
การเช่ือมตอ่สญัญาณโทรศพัท์ในเกาะสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัดี แตย่งัมีข้อจํากดัในการชาร์จแบตเตอร่ีของอปุกรณ์สือ่สาร เน่ืองจากต้องชาร์จ
เฉพาะในช่วงท่ีมีการเดินเคร่ืองป่ันไฟจากนํา้มนัดีเซลเทา่นัน้ การมีไฟฟ้าใช้อย่างตอ่เน่ืองจะช่วยให้คนในชมุชนสะดวกมากขึน้ นอกจากนีก้าร
เช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายจะแพร่หลายมากขึน้ และสามารถติดตัง้ในสถานท่ีตา่งๆ เช่น บริเวณศนูย์บริการสขุภาพ โรงเรียน อาคารราชการ 
เพ่ือให้คนในชมุชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและสือ่สารกนัได้ง่ายขึน้ 
  
ผู้สนับสนุน: มูลนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) 
นบัเป็นครัง้แรกท่ี GIZ และมลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์ผนกึกําลงัร่วมมือกนั โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกาะในประเทศไทยมีเทคโนโลยีสะอาดใช้บนพืน้ฐาน
ของรูปแบบธรุกิจท่ียัง่ยืน มลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์สนบัสนนุโครงการฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “Smart Power for Rural Development Initiative” 
(SPRD) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนพลงังาน โดยจดัการไฟฟ้าในรูปแบบมินิกริดเพ่ือให้แสงสวา่งและใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
ระยะเวลาโครงการ ธนัวาคม 2559 - ธนัวาคม 2560  ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: โทมสั โครเมท็ซ์กา   อีเมล: thomas.chrometzka@giz.de 
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โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันกับประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ความเป็นมา 
ประเทศไทยและเยอรมนีได้ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีมาร่วมหกทศวรรษ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายมาเป็นประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหมท่ี่ไมจํ่าเป็นต้องพึง่พาความช่วยเหลือด้านการพฒันาอีกตอ่ไป และยงัเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคญัในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้  ปีพ.ศ. 2551 ประเทศไทยและเยอรมนีจึงได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เพ่ือร่วมกันระดม
ทรัพยากรและความเช่ียวชาญในการสนบัสนนุการพฒันาในภมิูภาค  ภายใต้แผนงานนี ้ไทยและเยอรมนีได้ร่วมกนัแบง่ปันประสบการณ์ด้านการ
พฒันาและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศภาคีท่ีสามผ่านการดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาที่กําหนด ได้แก่ การศึกษา การ
พฒันาชนบท และสาธารณสขุ ประเทศภาคีท่ีสามท่ีมีความร่วมมือในปัจจุบนั ได้แก่ สปป. ลาว  เวียดนาม  และติมอร์-เลสเต โดยมีแผนที่จะ
ขยายความร่วมมือไปยงักัมพชูาและเมียนมาร์ในอนาคต แผนงานนีย้งัมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ ให้ความ
ร่วมมือเพ่ือการพฒันา รวมทัง้สนบัสนนุความร่วมมือระหว่างประเทศกําลงัพฒันาด้วยกนั โดยเน้นใช้ความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ในภมิูภาค และการ
ส่งเสริมภมิูปัญญา ความเข้มแข็ง และความเป็นเจ้าของภายในภมิูภาค โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ไทก้า) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย และกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(BMZ) 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาในประเทศภาคีท่ีสามผ่านการ

แลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย
ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือเพ่ือการพฒันา 

 

แนวทางดาํเนินงาน 
 

โครงการสนบัสนนุและเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและประเทศภาคีท่ีสามโดย 
 ร่วมกนัพฒันาและดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาต่างๆ เร่ิมตัง้แต่การออกแบบและเตรียมโครงการ การพฒันาโครงสร้าง 

การกํากบัดแูล ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาท่ีทัง้ประเทศไทยและเยอรมนีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ 
 พฒันาศกัยภาพและทรัพยากรบคุคล 
 
กิจกรรมแบง่ออกเป็น 4 ด้านซึง่เช่ือมโยงกนัอย่างใกล้ชิด 
 

 การพฒันาศกัยภาพด้านความร่วมมือเพ่ือการพฒันา และการบริหารและกํากบัโครงการแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
 การพฒันารูปแบบและเคร่ืองมือความร่วมมือไตรภาคี 
 การพฒันายทุธศาสตร์ร่วมสําหรับความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนัในภมิูภาค 
 การดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเลก็จํานวนไมเ่กิน 9 โครงการ ร่วมกบัประเทศภาคีท่ีสาม ซึง่ปัจจบุนัมีโครงการที่ได้ดําเนินงาน 

เสร็จสิน้แล้ว และกําลงัดําเนินงานอยู่ดงัตอ่ไปนี ้
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ประเทศ โครงการ ระยะเวลา 
สปป. ลาว โครงการหว่งโซอ่ปุทานกระดาษสา 2553-2556 

โครงการการบริหารจดัการลุม่นํา้ซอง 2555-2557 
โครงการเสริมสร้างระบบการปฏิบติัทางการเกษตรที่ดีแหง่ชาติ ของ 
สปป. ลาว (Lao GAP)  

2555-2559 

เวียดนาม โครงการสง่เสริมบริการทางเทคนิคขัน้สงูสําหรับ SMEs ใน
ภาคอตุสาหกรรมของเวียดนาม  

2553-2555 

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์ในเขตที่สงูตะวนัตกและ
ภาคกลางของเวียดนาม 

2556-2558 

ติมอร์-เลสเต โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงและธรุกิจในภาคการเกษตร 2559-2560 

 
 

 
องค์กรร่วมดาํเนินงาน:  
หน่วยงานร่วมดาํเนินการระดบัแผนงาน: กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ไทก้า) 
หน่วยงานร่วมดาํเนินงานระดบัโครงการ: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหง่ในประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และติมอร์-เลสเต 
 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ and TICA/ ตัง้แตปี่ 2552   ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info   
ผู้รับผดิชอบโครงการ: วรเทพ ทรงปัญญา                          อีเมล: vorathep.songpanya@giz.de 
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โครงการริเร่ิมด้านการจดัการความเส่ียงภยัพบิตัริะดบัโลก   

ความเป็นมา 
ผู้คนทัว่โลกกําลงัเผชิญกบัความเสี่ยงจากภยัจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พาย ุนํา้ทว่ม และสภาพภมิูอากาศที่แห้งแล้ง  ทกุๆ ปี ประชากรโลก
ราว 200 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภยัพิบติั แม้ว่าการสญูเสียชีวิตจากเหตกุารณ์รุนแรงทางธรรมชาติจะมีจํานวนน้อยลง แต่ความสญูเสียทาง
เศรษฐกิจกลบัเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชดั จากการที่ผู้คนจํานวนมากขึน้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีจํานวนประชากรหนาแน่น และมีความเส่ียงต่อภยัพิบติั 
ทัง้ยงัมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้สินทรัพย์ของภาครัฐและเอกชนก็มีสงูขึน้ด้วย ซึ่งไม่บ่อยนกัท่ีจะมีการนํา
ประเดน็ความเส่ียงจากภยัพิบติัมาพิจารณาร่วมกบัการพฒันาท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ ทําให้เกิดความเสียหายตอ่การ
ลงทุนของภาครัฐและเอกชนได้ ในรายงานการประเมินของสหประชาชาติ ปี 2558 (Global Assessment Report (GAR) 2015) จัดทําโดย
สํานกังานเพ่ือการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัแห่งสหประชาชาติ  (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)) พบว่า
ในแต่ละปี ภยัพิบติัได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทัว่โลกคิดเป็นมลูค่าประมาณ  2.5 แสนล้าน ถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มีการ
คาดการณ์ว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจากภยัพิบติัประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดการ
สญูเสียได้เป็นมลูคา่ถึง 3.6 แสนล้านเหรียญในอีก 15 ปีข้างหน้า 

 

การบริหารจดัการความเสี่ยงจากภยัพิบติัท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ นอกจากจะต้องใช้งบประมาณแล้ว ยงัต้องใช้ความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐภาค
ประชาชน ภาคประชาสงัคม ภาคการศกึษา และภาคเอกชน เพ่ือรับมือกบัความท้าทายนี ้โครงการริเร่ิมด้านการจดัการความเสี่ยงภยัพิบติัระดบั
โลก เป็นโครงการของรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา แหง่
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือตอกยํา้การมีสว่นร่วมในการปรับปรุงการบริหารจดัการเส่ียงภยัพิบติัทัว่โลก 
 

 

วัตถุประสงค์: 
สร้างเวทีเครือข่ายสําหรับผู้ เช่ียวชาญชาวเยอรมนัและนานาชาติ รวมทัง้ผู้
ให้บริการตา่งๆ เพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืนโดยใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการจดัการความเส่ียงภยัพิบติั รวมทัง้ผสานแนวทางท่ีมี
ประสิทธิผลของแตป่ระเทศเข้ากบับริการ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีของเยอรมนั   

โครงการดําเนินงานโดยเน้น 3 ด้าน  คือ 

 การเตรียมความพร้อมรับมือกบัภยัพิบติัและการป้องกนัพลเรือน 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัและวงจรเศรษฐกิจท่ีคํานงึถึงความเส่ียง  
 ระบบสญัญาณเตือนภยั 

แนวทางการดาํเนินงาน 
ด้วยความร่วมมือกบัภาคีจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ภาคการศึกษาและภาคประชาสงัคม โครงการริเร่ิมการจดัการความเส่ียงภยัพิบติั
ระดบัโลก ร่วมคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาท่ีใช้นวตักรรมเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงจากภยัพิบติั เยอรมนีมีส่วนร่วมกบัทัว่โลกในการลดความสญูเสีย
จากภยัพิบติั  โดยสง่เสริมการเป็นหุ้นสว่นและร่วมมือในการคิดค้นแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ในการจดัการความเส่ียงภยัพิบติั  
ในการลดผลกระทบจากภยัพิบติัอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้องมีการค้นหาปัจจยัความเส่ียงต่างๆ และพฒันาแนวทางแก้ไขเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ปัญหาที่แตกตา่งกนัไป และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายได้นัน้ สิ่งสําคญัก็คือการสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองความเสี่ยง สนบัสนนุการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ระหวา่งผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจ รวมทัง้การสร้างนวตักรรมทัว่ภมิูภาค 

แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 08.2013 - 12.2017    ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.gidrm.net, 
                   www.thai-german-cooperation.info  
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Stephan Huppertz    อีเมล: info@gidrm.net 
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 โครงการส่งเสริมการจดัการนํา้ในภาวะวกิฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพืน้ที่ลุ่มนํา้ 
 

ความเป็นมา 
 

สืบเน่ืองจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ จะส่งผลให้ประเทศไทยประสบกบันํา้ท่วมและภยัแล้งถ่ีขึน้และมีความรุนแรงมากขึน้  
ทัง้นีห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการนํา้ของประเทศไทยมีศักยภาพทางวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางนํา้ไม่
พอเพียง ซึง่ผลกระทบดงักลา่วจะสง่ผลให้เกิดความสญูเสียอย่างมหาศาลตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากกระบวนการผลิตท่ีชะงกังนั 
สร้างความเสียหายแก่ผลิตผล ดงันัน้การจดัการนํา้ในภาวะวิกฤตโดยอาศยัการปรับตวัเชิงระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุม่นํา้จะเป็นอีกมาตรการ อนัจะช่วย
บรรเทาผลกระทบและป้องกนัการเกิดนํา้ทว่มและภยัแล้งอย่างยัง่ยืนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนบัสนนุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการนํา้ในการ

วางแผนและมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ 
เพ่ือลดผลกระทบจากนํา้ท่วมและภยัแล้งในลุม่นํา้ชีและลุม่นํา้ท่าดี 

 เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากนํา้ท่วมและ
ภยัแล้ง โดยอาศยัมาตรการการปรับตวัเชิงระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุม่นํา้ 
เพ่ือป้องกนันํา้ท่วมและภยัแล้งในพืน้ท่ีลุม่นํา้ชีและลุม่นํา้ท่าดี 

 เพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์จากการดําเนินงานโครงการไปปรับใช้ใน
ยทุธศาสตร์แห่งชาติด้านการปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ 

 เพ่ือสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการนํา้ให้สามารถออกแบบและประเมินมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากภยัพิบติัโดยอาศยัมาตรการการปรับตวัเชิงระบบนิเวศ
ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ 

แนวทางการดาํเนินงาน 
 

โครงการจะเร่ิมดําเนินงานในพืน้ท่ีลุม่นํา้ชีและลุม่นํา้ทา่ดี ซึง่เป็นพืน้ท่ีรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เพ่ือพฒันาและเสริมสร้าง
ความสามารถของภาครัฐ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการนํา้ในการตอบสนองและปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศของพืน้ท่ีลุม่นํา้ทัง้สองแหง่ ทัง้นี ้โครงการจะให้คําปรึกษาแก่ ผู้ เช่ียวชาญ (จากภาครัฐ มหาวิทยาลยั ฯลฯ) เพ่ือระดมความชํานาญ 
กิจกรรม และแหล่งข้อมลู เพ่ือให้เกิดพลงัขบัเคลื่อนร่วมกันนําไปสู่การบริหารจัดการนํา้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละลุ่มนํา้บนพืน้ฐานของการ
บริหารจดัการข้อมลูร่วมกนั 
นอกจากนัน้ โครงการยงัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี โดยจดัเวทีประชาคมเพ่ือให้ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดย
พฒันาตอ่ยอดจาก “คณะกรรมการบริหารจดัการลุม่นํา้” 
นวตักรรมและวิธีการรักษาระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุ่มนํา้จะถกูนําไปใช้ในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ชีและลุ่มนํา้ท่าดี เพ่ือเป็นลุ่มนํา้ตวัอย่างท่ีใช้มาตรการปรับตวัเชิง
ระบบนิเวศในการจดัการนํา้ โดยทางโครงการจะสนบัสนนุองค์ความรู้ดงักลา่วให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการนํา้ของประเทศไทย  
 
จากความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีดําเนินการนําร่อง มาตรการปรับตวัเชิงระบบนิเวศผ่านการเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการ
บริหารจดัการนํา้ จะถกูผลกัดนัเข้าสู่แผนการจดัการนํา้ระดบัประเทศ นอกจากนัน้องค์ความรู้และหลกัสตูรฝึกอบรมด้านการปรับตวัเชิงระบบนิเวศ
จะถกูถ่ายทอดไปในระดบัภมิูภาคและระดบัชาติ 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB 06/2556 – 07/2559  ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Roland Treitler    อีเมล: roland.treitler@giz.de 
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โครงการขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส์ที่ยั่งยนืในอนุภมูภิาคลุ่มแม่นํา้โขง                                 

 
ความเป็นมา 
เน่ืองจากภาคการขนสง่สินค้าและโลจิสติกส์มีบทบาทสําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจในอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง (GMS)  ดงันัน้ประสิทธิภาพการ
ใช้พลงังาน สภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัในการขนสง่สินค้าอนัตราย จงึเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจได้วา่ประเทศจะยงัคง
เติบโต และสามารถเพ่ิมสวสัดิการให้แก่บคุลากร ตลอดจนมีศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ และช่วยลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและ
สงัคมได้ 
 
การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัภาคการขนสง่สินค้า ซึง่ดําเนินการภายใต้แผนงานหลกัการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง (GMS 
CEP) ของธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย (ADB) บง่ชีว้า่การเคลื่อนย้ายสินค้าในภมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขงเพ่ิมขึน้ร้อยละ 75 ระหวา่งปี พ.ศ. 2545 
และ 2554 และการสง่ออกสินค้าจากกลุม่ประเทศในอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขงเพ่ิมขึน้เกือบสามเทา่ในช่วงเวลาเดียวกนั อีกทัง้การขยายตวัของ
โครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ ยงัทําให้กิจกรรมการขนสง่และการจราจรเพ่ิมขึน้  
 
การขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานการขนสง่ดงักลา่ว ทําให้มีการใช้เชือ้เพลิงเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และการนําเข้า
นํา้มนัสงูขึน้ตามไปด้วย การสํารวจของบริษัทขนสง่สนิค้าแสดงให้เหน็วา่ต้นทนุในการใช้เชือ้เพลิงมกัจะคิดเป็นร้อยละ 40 ถึง 60 ของต้นทนุใน
การดําเนินงานทัง้หมด ดงันัน้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ภาคการขนสง่สินค้าและโลจิสติกส์จะพฒันาได้อย่างยัง่ยืน จงึจําเป็นต้องมีการพฒันาประสิทธิภาพ
การใช้เชือ้เพลิงและเสริมสร้างความปลอดภยั 
 
01  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม อาชีว 
อนามยัและความปลอดภยัในภาคการขนสง่สินค้าและโลจิสติกส์ 

 

 
แนวทางการดาํเนินงานและกจิกรรม 
โครงการฯ เป็นสว่นหนึง่ของแผนงาน SWITCH Asia Programme ซึง่ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป (EU)  โดย GIZ เป็นผู้
ดําเนินโครงการฯ หลกัร่วมกบัสมาคมขนส่งอนภูุมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง  (GMS-FRETA) และสถาบนัความร่วมมือเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง 
(MI)  นอกจากนี ้โครงการฯ ยงัทํางานร่วมกบัสมาคมท่ีเก่ียวข้องใน 5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้ รับจดัการขนสง่สินค้า สมาคมรถบรรทกุ และ
สมาคมขนสง่อาเซียน เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ยืน 
 
โครงการฯ ยกระดบัมาตรการท่ีมีอยู่ด้านความปลอดภยัและความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของภาคการขนสง่สินค้าและโลจิสติกส์ ซึง่จะช่วยลด
การใช้เชือ้เพลิงตอ่ปริมาณการขนสง่ สง่เสริมความปลอดภยัในการขนสง่สินค้าอนัตราย อนันําไปสูก่ารลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
กิจกรรมสว่นใหญ่จะตอ่ยอดจากประสบการณ์ของความสําเร็จท่ีผ่านมาและนําการริเร่ิมใหม่ๆ  ท่ีดําเนินการอยู่มาเติมเตม็ อาทิ แผนงาน
หลกัการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง (GMS CEP) ของธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย (ADB) การเสริมสร้างขีด 
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ความสามารถของสมาชิกสมาคมขนส่งอนภูุมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS-FRETA) และโครงการอาเซียน-เยอรมนัด้าน "การขนสง่และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ" 
 
กิจกรรมหลกัครอบคลมุสี่สาขา ดงันี ้
 
1. ประสิทธิภาพการใช้เชือ้เพลิงและการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสง่เสริมการขบัข่ีปลอดภยั การขบัข่ีเพ่ือประหยดั

พลงังาน การเปลีย่นแปลงและบํารุงรักษาเทคโนโลยี การเป็นตวัแทนขนสง่สินค้า เครือขา่ยด้านโลจิสติกส์ และการจดัการทาง
การเงินท่ีดีขึน้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

2. การขนสง่สินค้าอนัตราย โดยดําเนินการตามพิธีสารอาเซียนและอนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขงท่ีมีอยู ่บนพืน้ฐานของ EU-ADR 
3. การเข้าถึงแหลง่ทนุเพ่ือลงทนุในเทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภาพ เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และปลอดภยัย่ิงขึน้ 
4. มาตรการสนบัสนนุด้านนโยบายและการสร้างความตระหนกัรู้ของลกูค้า อาทิ มาตรฐานและการติดฉลาก แรงจงูใจทางเศรษฐกิจ 

กฎระเบียบ และการริเร่ิมด้านการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนสง่ ซึง่การริเร่ิมดงักลา่วมุง่ดําเนินการท่ีประเทศไทยและเวียดนาม 
 
ประเทศเป้าหมาย:  ประเทศกมัพชูา  สปป.ลาว  เมียนมาร์  เวียดนาม และไทย 
 
แหล่งทุน / ระยะเวลาโครงการ: สหภาพยโุรป/กระทรวง
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (ร่วมกนัสนบัสนนุด้านเงินทนุ) / 
02.2559 – 01.2562 

 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 

  
ผู้รับผดิชอบโครงการ: คณุวิลาสินี ภนูชุอภยั  อีเมล์: wilasinee.poonuchaphai@giz.de 
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แผนงานความร่วมมือของประเทศในภมูภิาคอาเซียน ด้านเมือง-การขนส่งและสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา 
การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศในภมิูภาคอาเซียนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาได้ช่วยปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนได้มาก แต่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึน้ของจํานวนประชากรก็สง่ผลให้มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้และเกิดปัญหามลพิษสง่ผล
ตอ่ความสมดลุของระบบนิเวศน์ สงัคม สขุภาพและการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ ทัง้ยงัเกิดความต้องการที่เพ่ิมขึน้ในภาคการจราจร
ขนสง่มวลชนและสินค้าอปุโภคบริโภค ซึง่นบัวา่เป็นวาระสําคญัของการพฒันาเมืองและเขตพืน้ท่ีปริมณฑลท่ีจําเป็นต้องมีการจดัการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผงัเมืองแบบยัง่ยืน และการลดการปลดปลอ่ยมลพิษของเมืองตา่งๆ ในภมิูภาค แผนดําเนินงาน “เมือง-
การขนสง่และส่ิงแวดล้อม” จงึครอบคลมุถงึวาระสําคญัท่ีกลา่วมาข้างต้น โดยได้ดําเนินงานมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 เพ่ือมุง่เสริมสร้างศกัยภาพ
บคุลากร ปรับปรุงกฎระเบยีบและศกัยภาพของหน่วยงานท่ีมีภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสภาพภมิูอากาศทัง้ในระดบัภมิูภาค 
ประเทศและเมือง                              

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจดัทําแผน “อากาศสะอาดของเมือง” ในภมิูภาคอาเซียนและ
สง่เสริมการปฏิบติั 
 ปรับปรุงพืน้ฐานในการรองรับการจัดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคขนส่งทางบกและการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภมิูภาคอาเซียน 
 ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในทา่เรือ 
  

 
 

แผนการดาํเนินงาน ประกอบด้วย 3 โครงการดงัตอ่ไปนี ้
  
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศสาํหรับเมืองขนาดกลางและเลก็ในภมูภิาคอาเซียน:โครงการเสริมสร้างความสามารถของเมืองขนาด
กลางและเลก็ (มีผู้อาศยัอยู่ระหวา่ง 0.2 – 1.5 ล้านคน) ให้พฒันาและดําเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” เพ่ือดํารงไว้ซึง่สขุภาวะและคณุภาพชีวิตท่ี
ดีและมีผลประโยชน์ร่วมด้านการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ CO2 จากกิจกรรมภาคการจราจรและขนสง่ โดยมีสว่นราชการในระดบัประเทศและ
สํานกังานเลขาธิการอาเซียนเป็นหน่วยร่วมดําเนินโครงการ มีเมืองนําร่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย กมัพชูา ลาว 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มาเลเซียและพมา่ โครงการสง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นได้แก่ราชการสว่นกลางและท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลยั สมาคมสนันิบาติเทศบาล หน่วยงานความร่วมมือและพฒันาของประเทศตา่งๆ และภาคประชาสงัคม เพ่ือทําให้เมืองนําร่อง
สามารถลดมลพิษทางอากาศด้วยการวางแผน การติดตามและการประเมินผล ผลลพัธ์ของโครงการจะถกูนําไปตอ่ยอดภายหลงัปี 2558 โดย
พนัธมิตรของโครงการ ได้แก่ Clean Air Asia เป็นองค์กรเอกชนซึง่ปัจจบุนัเข้ามาร่วมดําเนินงานด้านฝึกอบรมบคุคลากร งานวิชาการ และการ
สร้างเครือข่ายของเมืองในภมิูภาคอาเซียน ดงัเจตนารมย์ขององค์กรเอง  ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.CitiesForCleanAir.org     
 
 

โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพและการบรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ในภาคขนส่ง
สาํหรับภมูภิาคอาเซียน: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสง่ผลให้ปริมาณการจราจรและขนสง่ในภมิูภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ิมขึน้ ทําให้
เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง การจราจรติดขดัและอบุติัเหต ุ ตลอดจนการก่อสร้างถนนและสาธารณปูโภคได้เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
ท่ีดินให้ตา่งไปจากรูปแบบเดิม ทกุประเทศจงึจําเป็นต้องวางกลยทุธ์เชิงบรูณาการด้านสิ่งแวดล้อม สงัคมและเศรษฐกิจ เพ่ือตอบรับกบั
สถานการณ์เฉพาะเจาะจงของประเทศนัน้ๆ ถงึแม้วา่ในระดบัอาเซียนเองก็ได้มีการจดัทํากลยทุธ์ด้านประสิทธิภาพพลงังานและการบรรเทา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ แตก็่ยงัไมค่รอบคลมุสถานการณ์ของภาคการขนสง่ โครงการจงึสนบัสนนุการจดัทําแผนกลยทุธ์ 
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เฉพาะเจาะจงด้านขนสง่และแนวทางดําเนินงาน โดยสร้างการมีสว่นร่วมของกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมและกระทรวงด้านขนสง่ของแตล่ะประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพ่ือพฒันากรอบนโยบายร่วมกนั ปัจจบุนันีไ้ด้ช่วยกระทรวงด้านขนสง่ของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศ
ไทย จดัทําแผนปฎิบติัการแหง่ชาติ นอกจากนีโ้ครงการยงัได้จดัเวทีระดบัอาเซียนเพ่ือให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและขนสง่ได้แลกเปล่ียน
ความคิดในการจดัทําแผนกลยทุธ์ด้านการขนสง่ของอาเซียน ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.TransportandClimateChange.org  
 

โครงการพฒันาท่าเรือในภมูภิาคอาเซียนอย่างยั่งยนื: การขนสง่ทางทะเลและทา่เรือเป็นสว่นสําคญัของการค้าระหวา่งประเทศและการ
ขนสง่สินค้า กิจกรรมการจดัสง่สินค้าและการดําเนินงานของทา่เรือท่ีหนาแน่นในพืน้ท่ีคอ่นข้างเลก็สง่ผลให้เกิดความเส่ียงด้านสขุภาพ ความ
ปลอดภยั และการสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมสงู โครงการทํางานร่วมกบัสํานกัเลขาธิการอาเซียนและสมาคมทา่เรืออาเซียน (APA) สนบัสนนุ
การมีสว่นร่วมของทา่เรือในภมิูภาคอาเซียนในการปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพของการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สิ่งแวดล้อม (SHE) โครงการมีวตัถปุระสงค์ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการปรับปรุงคณุภาพและ
ประสิทธิภาพของการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (SHE) และสร้างความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคญั
กบัการเติบโตในระยะยาว ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.SustainablePort.org  
 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 2552 – 2558 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.thai-german-cooperation.info 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ: Roland Haas               อีเมล: roland.haas@giz.de 
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ความเป็นมา 
จํานวนประชากรเมืองในทวีปเอเชียเพ่ิมขึน้ราว 44 ล้านคนตอ่ปี การขยายตวัของเมืองอย่างก้าวกระโดดเป็นสาเหตขุองปัญหาด้านการบริหาร
จดัการทรัพยากรในระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ โดยเฉพาะการจดัการนํา้ ระบบสขุาภิบาล การจดัหาพลงังาน การใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และความมัน่คงด้านอาหาร ซึง่เมืองสว่นใหญ่ในทวีปเอเชียประสบภาวะวิกฤติ ซึง่บัน่ทอนการพฒันาอย่างยัง่ยืนของเมือง 
หลายเทศบาลวางแผนการพฒันาและการจดัการโดยแบง่แยกเป็นสว่นตา่งๆ ซึง่รับผิดชอบด้านใดด้านหนึง่ แตไ่มไ่ด้ใช้แนวทางแบบบรูณาการ จงึ
ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงของทัง้ 3 ทรัพยากร (นํา้ พลงังาน และอาหาร)ได้   หากเมืองสามารถบริหารจดัการทัง้สามทรัพยากร
แบบผสมผสานได้ ก็จะได้เหน็ศกัยภาพและผลลพัท์ของการบริหารจดัการแบบ NEXUS สาเหตสุําคญัท่ีเมืองไมส่ามารถบริหารจดัการทัง้สาม
ทรัพยากรแบบผสมผสานได้นัน้มาจากความรับผิดชอบและการดําเนินงานในหลายๆ ด้านนัน้ เป็นอํานาจหน้าท่ีท่ีขององค์กรระดบัภมิูภาคและ
ระดบัชาติ ซึง้อยูน่อกเหนือขอบเขตอํานาจของเทศบาลเมืองหรือระดบัท้องถ่ิน จากการประชมุ Rio+20 ในเดือนมิถนุายน 2555 ท่ีผ่านมา ความ
มัน่คงด้านนํา้ พลงังานและอาหาร รวมถึงความเช่ือมโยงกนัของทัง้ 3 ปัจจยัหลกัได้รับความสนใจในเวทีนานาชาติเป็นอยา่งมาก และขณะนีถื้อวา่
มีบทบาทสําคญัในวาระการพฒันาหลงัจากปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ซึง่รวมถงึเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) การประชมุเจรจาสมชัชารัฐภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
สมยัท่ี 21 (COP 21) และ การเตรียมความพร้อมและการประชมุสหประชาชาติวา่ด้วยเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและการพฒันาเมืองอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 3 
(United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development 3 (Habitat 3)) 

   
 

วัตถุประสงค์: 
 

 พฒันาความรู้ความสามารถ (ขององค์กรและบุคคลากร) ด้าน
การจดัการทรัพยากรเมืองแบบผสมผสานในเมืองทวีปเอเชียที่ร่วม
โครงการ 

 
 
 
 

 

 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 

ยทุธศาสตร์ของโครงการมุ่งเน้นสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือการค้นหาและพฒันาโครงการต้นแบบท่ีเก่ียวข้องกบั ระบบการจดัการนํา้
เสีย การจดัการสิ่งปฏิกลูและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความเช่ือมโยงของ การจดัการนํา้ประปา การจดัการพลงังานไฟฟ้า และ
การใช้สอยประโยชน์ท่ีดินและความมัน่คงด้านอาหารเป็นแนวทางในการค้นหาและพฒันาโครงการต้นแบบในเมืองตา่งๆ ท่ีจะเป็นตวัอย่างให้เหน็
ว่าแนวทาง NEXUS จะเข้าไปอยู่ในการวางแผนการพฒันาเมืองได้อย่างไร อีกทัง้แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆของเทศบาลจะสามารถร่วมมือกนั
วางแผนพัฒนาเมืองให้ดีขึน้ได้อย่างไร องค์ประกอบท่ีสองคือการแลกเปล่ียนและเผยแพร่แนวทางท่ีประสบความสําเร็จท่ีได้เรียนรู้มาจาก
โครงการต้นแบบ NEXUS ระหว่างเมืองต่างๆที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีร่วมมือกบัโครงการด้วย นอกจากนี ้โครงการยงัใช้  กลยทุธ์
แบบหลายระดบัชัน้ (multi-level) ในการเผยแพร่แนวทาง NEXUS โดยจดุเร่ิมต้นคือองค์กรระดบัท้องถ่ิน โดยใช้โครงการต้นแบบ NEXUS เป็น
จุดเร่ิมต้นในการหาความต้องการหรือปัญหาด้านระบบสาธารณปูโภคของเทศบาล และใช้แนวทาง NEXUS ในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ การ
เผยแพร่แนวทาง NEXUSในระดบักลาง (meso-level) จะร่วมมือกบัองค์กร อาทิ เครือข่ายสมาคมเมือง วิทยาลยั และองค์กรประชาสงัคมตา่งๆ  

โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย 
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การเผยแพร่แนวทาง NEXUSในระดบัสงู (macro-level) จะเป็นการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือกระทรวงต่างๆ และในระดบันานาชาติ โดยองค์กร
ระดบันานาชาติตา่งๆให้แนวทาง NEXUS เป็นหนึง่ในหวัข้อหารือในวาระการพฒันาหลงัจากปี ค.ศ. 2015 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน  
การประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 21 (COP 21), และ การประชุม
สหประชาชาติวา่ด้วยเร่ืองท่ีอยู่อาศยัและการพฒันาเมืองอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 3  
 

รายชื่อเมืองที่เข้าร่วมโครงการ:   

 อลูาน – บาตอร์ (ประชากร 1,200,000 คน), ประเทศมองโกเลีย   เชียงใหม ่(ประชากร 150,000 คน), ประเทศไทย 

 ร่ือเจ้า (ประชากร 2,880,000 คน) ประเทศจีน  ดานงั (ประชากร 900,000 คน), ประเทศเวียตนาม 

 เหวยฟาง/เขตพฒันาทางเศรษฐกิจบินไฮ้ (ประชากร 9,000,000 
คน / ประชากร 1,000,000 คน), ประเทศจีน 

 เปกนับารู (ประชากร 1,000,000 คน) และ ทนัจงุปีนงั 
(ประชากร 230,000 คน) ประเทศอินโดนีเซีย 

 นครนครราชสีมา (ประชากร 180,000 คน) ประเทศไทย  นากา ซิตี ้ (ประชากร 180,000 คน) และ ซานตา โรซา่ 
(ประชากร 330,000 คน) ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสงัคมแหง่สหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ร่วมเป็นพนัธมิตรด้านนโยบาย และ ICLEI SEA 
รัฐบาลท้องถ่ินสําหรับการพฒันาอย่างยัง่ยืน ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นภาคีร่วมดําเนินโครงการ  
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 04.2556 – 12.2558  ข้อมูลเพิ่มเตมิ:  www.thai-german-cooperation.info 
ผู้รับผดิชอบโครงการ:  รูธ เอลเบร์ิค   อีเมล: ruth.erlbeck@giz.de  
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โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพตดิและการพฒันา 

 
ความเป็นมา 
ปัญหาการปลกูพืชเสพติด การค้าและการใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาระดบันานาชาติท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การปลกูพืชเสพติดมกัเกิด
ในประเทศซึง่กลไกรัฐไม่เข้มแข็ง และชาวบ้านรายย่อยท่ีปลกูพืชเสพติด ประสบปัญหาความยากจน และขาดความมัน่คงทางอาหาร เศรษฐกิจ
ผิดกฎหมายที่เกิดจากการค้ายาเสพติด นํามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง อาชญากรรม และคอรัปชั่น การใช้ยาเสพติดแพร่หลายมากขึน้ทัง้ใน
ประเทศพฒันาและกําลงัพฒันา สง่ตอ่สขุภาพของผู้ เสพ และสง่ผลกระทบตอ่สงัคมโดยรวม 
 
รัฐท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายยาเสพติดท่ีมุ่งการปราบปรามแบบเดิม มีความพยายามจดัทํานโยบายการพฒันาทางเลือก ส่งเสริม
อาชีพ และพืชทางเลือกทดแทนพืชเสพติด และส่งเสริมการดําเนินการด้านสาธารณสขุท่ีจะป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติด ปัญหาท่ี
สําคญัคือ รัฐยงัขาดแนวทางการดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรม และขาดแนวทางปฏิบติัท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง อีกทัง้ยงัขาดทรัพยากร
บคุคลท่ีมีความรู้ในการดําเนินการอีกด้วย 
 

 

วัตถุประสงค์ 

ผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านยาเสพติดในระดบัประเทศและ
องค์การสหประชาชาติ ด้านการดําเนินโครงการพฒันาทางเลือก และการใช้
หลกัการสาธารณสขุนํานโยบายยาเสพติดเพ่ือยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 

 
แนวทางการดาํเนินงานและกจิกรรม 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพฒันา ดําเนินการในมิติความร่วมมือท่ีหลากหลายเพ่ือผลกัดนัการพฒันา
ทางเลือกและการใช้หลกัสาธารณสขุนํานโยบายยาเสพติดสูก่ารเป็นกระแสหลกัในการดําเนินนโยบายยาเสพติดโลก  
 
ภาคีความร่วมมือของโครงการประกอบด้วยประเทศท่ีมีความสนใจดําเนินการด้านการพฒันาทางเลือก และการใช้หลกัสาธารณสขุนํานโยบาย
ยาเสพติด  สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime 
– UNODC) และองค์กรท่ีไมใ่ช่ของรัฐ ได้แก่ มลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ Transnational Institute (TNI) และเครือข่ายระดบัโลกเพ่ือ
สง่เสริมการแลกเปล่ียนถกเถียงเก่ียวกบันโยบายยาเสพติดท่ีเป็นกลางและเปิดเผย (Transnational Drug Policy Consortium-IDPC) 
 
กจิกรรมหลักครอบคลุมสามสาขา ดงันี ้

1. สนับสนุนการสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนด้านนโยบายยาเสพติดของรัฐ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในประเด็นการนําผลจากการประชมุสมยั
พิเศษของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เร่ือง ยาเสพติดปี 2559 (UNGASS 2016) ไปปฏิบติั โดยมีจดัการประชมุสมัมนาเชิงวิชาการ และการ
ประชมุผู้ เช่ียวชาญกลุม่ย่อยร่วมกบัรัฐบาลของประเทศที่สนใจ 
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2. พัฒนาการดาํเนินนโยบายด้านยาเสพตดิด้านการดาํเนินโครงการพฒันาทางเลือกและการใช้หลักสาธารณสุขนํานโยบายยาเสพตดิ 

ในประเทศในภมิูภาคเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา ร่วมกบัมลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ TNI และ IDPC 
3. สนับสนุนงานวชิาการด้านการพฒันาทางเลือกและการใช้หลกัสาธารณสขุนํานโยบายยาเสพ-ติด 

 
  กลุ่มประเทศเป้าหมาย:  
  ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 
 
แหล่งทุน / ระยะเวลาโครงการ: กระทรวงเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(BMZ) / 08.2558-05.2562 

 ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.giz/de/expertise/html/15005.html 

  
ผู้รับผดิชอบโครงการ : Mr. Daniel Brombacher  อีเมล: Daniel.brombacher@giz.de 
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วัตถุประสงค์  

เราให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน ที่มีคุณภาพ ในหลากหลายหวัข้อ   
 
เราส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่าย 
เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับองค์กร และ
ระดับสังคมที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่กระบวนการ
การพฒันาที่ยั่งยนื   
 
เรารวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความ
ร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศของเยอรมนี 
และของภูมิภาคเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน และถ่ายทอด
แบ่งปัน 
 

 
 
บริการของเรา 

 จดัการฝึกอบรมและสมัมนา 

 จดัการศกึษาดงูาน 

 ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันาศกัยภาพบคุคลากร 
และองค์กร 

 สนบัสนนุการจดัประชมุและ
สมัมนา 

สาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้า 

 เกษตรกรรม และอาหาร 

 พลงังาน สิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

 ธรรมาภิบาล 

 การเงิน การบริหาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 สหวิทยาการ และประเดน็อบุติัใหม่
ตา่งๆ 

สาขาตามสมรรถนะบุคลากร 

 การสื่อสาร และการเป็นผู้ นํา 

 การบริหารจดัการ และการให้
คําปรึกษา  

 ความร่วมมือในระดบั
นานาชาติ 

 ทกัษะทางสงัคม 
 

ความเป็นมา 
แผนกบริการฝึกอบรม องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนั (GIZ) สํานกังานกรุงเทพฯ 
ตัง้ขึน้จากความต้องการการบริการฝึกอบรมท่ีมีคณุภาพในเอเชีย เราเป็นสว่นหนึง่ของสถาบนัเพ่ือ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ (หรือ AIZ) ประเทศเยอรมนี และเป็นศนูย์กลางในการพฒันาหลกัสตูร
และบริการตา่งๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของเยอรมนี และของภมิูภาคไว้ด้วยกนั 
เพ่ือถ่ายทอดแบง่ปันให้กบับคุคลทัว่ไป  
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หลกัสตูรฝึกอบรมและบริการของแผนกฯ นัน้ไมแ่สวงหาผลกําไร และสามารถจดัได้ “ตามคําขอ” และความต้องการของกลุม่ผู้ ท่ีสนใจในช่วงเวลา
และสถานท่ีอ่ืนท่ีทา่นต้องการ 
 
หลักการของเรา 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเป็นพืน้ฐานสําคญัท่ีจะช่วยสง่เสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดบัองค์กร เครือข่าย และสงัคม เราตระหนกั
ถึงความสําคญัของแนวคิดนี ้ และได้พฒันาบริการตา่งๆ โดยคํานงึถงึหลกัการที่สง่เสริมแนวคิดดงักลา่ว หลกัสตูรตา่งๆ ออกแบบมาเพ่ือสง่เสริม
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวิธีและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น มีการประเมินความต้องการการฝึกอบรม (Training Need Analysis) 
เพ่ือกําหนดและปรับวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ให้เหมาะกบัผู้ เรียน มีการพฒันาหลกัสตูรโดยคํานงึถึงหลกัการสอนและหลกัการเรียนรู้ของมนษุย์
และของผู้ใหญ่ รวมทัง้สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้แก่การเรียนรู้ และวิธีการและเคร่ืองมือท่ีมุง่เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เข้ารับการอบรม การฝึกปฏิบติัจริง 
และการนําไปใช้ตอ่ไปในงานของตนเอง 
 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   ข้อมูลเพิ่มเตมิ: www.training.thai-german-cooperation.info  
จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ    อีเมล: training-bangkok@giz.de 


