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ข้ อมูลองค์ กร
องค์ กรความร่ วมมือระหว่ างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็ นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ไม่แสวงหาผลกําไร เริ่ มดําเนินงานตังแต่
้ เมือ่ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554 หลังจากรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ รวม 3 หน่วยงานด้ านการพัฒนา ได้ แก่ สํานักงานบริ การด้ านการพัฒนา
ของเยอรมัน (DED) สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และสํานักงานพัฒนาศักยภาพระหว่างประเทศ (InWEnt) เข้ าไว้
ด้ วยกัน โดยผสานประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญอันยาวนานของหน่วยงานทัง้ 3 แห่ง และใช้ ชื่อว่า “องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน” หรื อ GIZ ที่ร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันเริ่ มขึ ้นอย่างเป็ นทางการ เมือ่
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2499 จากข้ อตกลงระหว่างสองประเทศด้ าน
ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยในพ.ศ. 2502 ได้ มีการ
ก่อตังโรงเรี
้
ยนอาชีวศึกษาไทย-เยอรมัน
ซึง่ ต่อมาพัฒนาเป็ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนือ
นับจากนัน้ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ได้ มีการดําเนิน
โครงการครอบคลุมแทบทุกสาขาด้ านการพัฒนา โดยในทศวรรษแรก
โครงการมุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาชนบทเกษตรกรรมและอาชีวศึกษา
จากการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ได้ สําเร็จอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของความร่วมมือตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2533
จึงเปลีย่ นไปมุง่ เน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศให้ ทนั สมัย การรักษาสิ่งแวดล้ อมและการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี ้ จากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ ประเทศไทยมีบทบาทเป็ นผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ กิจกรรม
ระดับภูมิภาคของความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันได้ มีการดําเนินงานหลักที่กรุงเทพฯ จนถึงปั จจุบนั
ในปั จจุบนั GIZ ประเทศไทย ดําเนินโครงการด้ านการพัฒนาครอบคลุม 7 สาขา ได้ แก่
การเกษตรและความปลอดภัยด้ านอาหาร

 โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน
 โครงการริ เริ่ มข้ าวที่ดีขึ ้นแห่งเอเชีย
 โครงการใช้ ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลและการประกันพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 โครงการพัฒนาการและวัดผลการผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืนสําหรับสังคม
เศรษฐกิจคาร์ บอนตํ่าในกลุม่ ประเทศรายได้ ปานกลางและกลุม่ ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่
 โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติตามฐานความเสี่ยง
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินการด้ านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย
 การบรรเทาสภาวะโลกร้ อนที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้าและนํ ้าเสียประเทศไทย
 โครงการสนับสนุนการเตรี ยมพร้ อมในการดําเนินงานของกองทุน Green Climate
Fund ในประเทศไทย
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การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ใช้ พลังงานทดแทน

 แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและการลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการนําระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมา
ใช้ บนเกาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้ างงาน

 โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 โครงการริ เริ่ มด้ านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิระดับโลก
 โครงการบริ หารพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้ ง
และอุทกภัย
 โครงการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์ที่ยงั่ ยืนในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกสําหรับภูมิภาคอาเซียน
 โครงการบริ หารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเชีย
 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
แผนกบริ การฝึ กอบรม GIZ สํานักงานกรุงเทพฯ

ธรรมาภิบาล

แหล่ งเงินทุน
BMZ: กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
BMUB: กระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้ างและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
BMWi: กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
EU:

สหภาพยุโรป

TH:

รัฐบาลไทย

PPP: พันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน
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โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่ งอาเซียน
ความเป็ นมา
ความมัน่ คงทางอาหารที่แท้ จริ งจะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อทุกคนสามารถเข้ าถึงอาหารที่ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจับจ่ายใช้ สอยได้ ถูกสุขอนามัย ใน
ปริ มาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้ องการของร่ างกาย เพื่อสร้ างสุขภาวะและสุขภาพชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดี ทัง้ นีเ้ กษตรกรรมเป็ นภาค
เศรษฐกิจหลักของประชาคมอาเซียน ความมัน่ คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนจึงต้ องมีระบบการผลิต อาหาร-เกษตรที่ก่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
ทังในแง่
้
ของการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี และมีการแข่งขันเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพภายในชุมชนภาคการเกษตรเอง และในขณะเดียวกันสามารถ
ผลิตอาหารที่เป็ นอาหารหลักได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการของประชาคมอาเซียนด้ วย
โครงการระบบ อาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียนมุ่งเน้ นเพื่อหาทางออกให้ เกิดความมัน่ คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนในระยะยาวโดย
ความร่ วมมือของประชาคมอาเซียนในการพัฒนาจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อการทําการเกษตรที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่มลู ค่าอย่างครอบคลุมรอบด้ าน ทังผู
้ ้ กําหนดนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจการเกษตร เกษตรกร และสมาคม
ภาคเอกชนอื่นๆ จากโครงการนําร่อง ได้ มีการพัฒนาการทําการเกษตรที่วา่ ด้ วยการนําเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางปฎิบตั ิที่ใช้ ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมาใช้ ในหมู่เกษตรกร และด้ วยแนวคิดนี ้ โครงการฯ ยํ ้าให้ เห็นถึงความสําคัญในการรวมตัวเป็ นประชาคม
อาเซียน และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พศ. ๒๕๕๘ และจากนี ้ต่อไป
วัตถุประสงค์
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน มีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานตามกรอบนโยบายบูรณาการความมัน่ คงด้ านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมัน่ คงด้ านอาหารของอาเซียน โดยมุง่ เน้ นการ
ผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืนในระดับประเทศ
หัวข้ อการดําเนินงาน
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน (2557 - 2560) มีการ
พัฒนาต่อยอดจากโครงการควบคุมศัตรูพืชสําหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาค
อาเซียน (2554 - 2556) โดยมีหวั ข้ อหลักในการดําเนินงาน 3 หัวข้ อ ได้ แก่:
 กํ า หนดกรอบนโยบาย: ร่ ว มประสานพัฒ นานโยบาย ยุท ธศาสตร์ และ
ประชุมหารื อด้ านความยัง่ ยืนของภาคอาหาร-เกษตร-ในระดับภูมิภาค
 ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่ ย่ ัง ยื น : ส่งเสริ มการใช้ ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและการบริ ห ารจัด การพื ช อย่ า งยั่ง ยื น ผ่ า นการจัด อบรมพัฒ นา
ศักยภาพ
 เชื่อมโยงเครื อข่ ายสู่ตลาด: ส่งเสริ มทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่มลู ค่า
อย่างยัง่ ยืน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
แนวทางดําเนินงาน
โครงการฯ เป็ นโครงการระดับภูมิภาคที่มีสํานักงานโครงการอยู่ในประเทศภาคีอาเซียน 6 ประเทศ (กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนม่าร์ , ไทย,
และเวียดนาม) โดยเน้ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทังจากในและต่
้
างประเทศให้ คําแนะนําการจัดทําโครงการนํา
ร่ องของแต่ละประเทศในอาเซียน และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อให้ เกิดการสื่อสาร
ระหว่างประเทศสมาชิกภาคี
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หัวข้ อ:





ห่ วงโซ่ มูลค่ า:





สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
การจัดการดินและคุณค่าอาหารในดิน
เศรษฐศาสตร์ การทําฟาร์ ม
ข้ าว
พืชผัก
ผลไม้

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 2554 - 2560

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.asean-agrifood.org,
www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Dr. Matthias Bickel

อีเมล: matthias.bickel@giz.de
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โครงการริเริ่มข้ าวที่ดขี นึ ้ แห่ งเอเชีย
ความเป็ นมา
ในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ข้ าวเป็ นอาหารหลักทีส่ ําคัญ ระบบการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเกษตรกรรายย่อย ซึง่ ถ้ าไม่ผลิตสําหรับตนเอง ก็
เพื่อตลาดในประเทศ มีเพียงประมาณร้ อยละห้ าของปริ มาณที่ปลูก ที่ถกู ส่งออก ข้ าวจึงเป็ นพืชที่สําคัญที่สดุ ที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สําหรับเป็ นแหล่งที่มาของอาหารและการสร้ างมูลค่าขึ ้นในประเทศ
ในขณะเดียวกัน การเติบโตของประชากรในเอเชีย กําลังขับเคลื่อนความต้ องการข้ าว ที่เพิ่มสูงขึ ้นทุกขณะ การตอบสนองความต้ องการนี ้ใน
อนาคต จะเป็ นไปไม่ได้ เนื่องจากอัตราผลผลิตที่ทรงตัว พื ้นที่การเพาะปลูกที่หดตัว ประชากรที่มีอายุเพิ่มขึ ้นในชนบท และปั ญหาการขาดแคลน
แรงงาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมัน่ คงของแหล่งอาหารในระยะยาว จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องปฏิรูปแปลงนา
ของเกษตรกรรายย่อยให้ ทนั สมัย เป้าหมายนี ้สามารถบรรลุได้ หากเกษตรกรมีการเข้ าถึงบริ การส่งเสริมการเกษตร การให้ การสนับสนุนทาง
การเงิน การตลาด และปั จจัยการผลิตในการทําการเกษตร
เกษตรกรรายย่อยสามารถเอาชนะกับความท้ าทายเหล่านี ้ได้ ถ้ าได้ รับการบูรณาการรวมเข้ าอยู่ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทุก
ขันตอนของวงจรการผลิ
้
ตอาหาร ตังแต่
้ การปลูก ขันตอนการแปรรู
้
ป ไปจนถึงการตลาด

วัตถุประสงค์
BRIA ช่ วยพัฒนาการผลิตข้ าวและโภชนาการข้ าว โดยการใช้
วิธีการแบบองค์ รวมห่ วงโซ่ คุณค่ า
เพื่อเสริมสร้ างรายได้ ของ
ผู้ผลิตและโภชนาการของครอบครั วเกษตรกรผู้ยากจน ความรู้
และการถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการส่ งเสริมการให้ บริการทาง
การเกษตร จะช่ วยเพิ่มระดับผลผลิตในการเพาะปลูกข้ าว BRIA
จะช่ วยให้ ประเทศ ที่โครงการดําเนินอยู่ บรรลุการพัฒนาทาง
ภาคเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
ข้าวเป็ นพืชทีเ่ พาะปลูกทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพือ่ เป็ นแหล่งทีม่ าของอาหารและการสร้างมูลค่าขึ้นในประเทศ
แนวทางการดําเนินโครงการ
โครงการ BRIA เป็ นความริ เริ่ ม ขององค์การความร่วมมือด้ านอาหารเยอรมัน (German Food Partnership หรื อ GFP) และส่งเสริมธุรกิจ
การเกษตรและสร้ างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ดําเนินโครงการอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์
สํานักเลขาธิการภูมภิ าค
นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการในประเทศเหล่านี ้ BRIA ยังดําเนินการในระดับภูมิภาค สํานักเลขาธิการ BRIA ภูมิภาค ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
กรุงเทพมหานคร เป็ นผู้รับผิดชอบในการประสานงานของ Better Rice Initiative Asia ในระดับภูมิภาค
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สํ า นั ก เลขาธิ ก าร ดํ า เนิ น การโดย องค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของเยอรมัน หรื อ Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammen-arbeit (GIZ) GmbH โดยการสนับสนุนทางการเงินจาก บีเอเอสเอฟ และไบเออร์ ครอปซายน์
องค์ความรู้ทงหมดจากกิ
ั้
จกรรมของโครงการที่มีการรวบรวมโดยสํานักเลขาธิการภูมิภาค จะแบ่งปั นให้ กบั สมาชิกในประเทศอาเซียน ผ่านทาง
สํานักเลขาธิการอาเซียน

ระยะเวลาโครงการ : 2556-2560

ข้ อมูลเพิ่มเติม : www.germanfoodpartnership.org,
www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สุริยนั วิจิตรเลขการ

อีเมล : suriyan.vichitlekarn@giz.de
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โครงการใช้ ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลและการประกันพืชผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ความเป็ นมา
ข้ าวเป็ นพืชผลทางการเกษตรที่มีความสําคัญมากที่สดุ สําหรับความปลอดภัยทางด้ านอาหารของโลก ประมาณ 90% หรื อประมาณ 140 ล้ าน
เฮคแตร์ เป็ นพื ้นที่สําหรับการปลูกข้ าวในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยหลายล้ านรายมักจะได้ รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น
ภาวะแห้ ง แล้ ง อุท กภัย และพายุโ ซนร้ อน ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ งแม่น ยํ า และทัน เวลา ได้ แ ก่ พื น้ ที่ เ พาะปลูก การเจริ ญ เติ บ โต ความเสี ย หายอัน
เนื่องมาจากภัยพิบตั ิ) เป็ นข้ อมูลที่สําคัญต่อการเพาะปลูกข้ าวสําหรับการบริ โภคภายในประเทศ
หน่วยงานของรัฐให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอนั เป็ นสาเหตุทําให้ เกิดการสูญเสียผลผลิตในปริ มาณมากซึ่งส่งผล
กระทบต่อความเพียงพอต่อผลผลิตข้ าว การบรรเทาภัยพิบตั ิยงั คงเป็ นข้ อจํากัดในด้ านงบประมาณและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อนําไปสูก่ าร
แก้ ปัญหาอย่งยั่งยืนสําหรับการรับมือกับความเสี่ยง ดังนัน้ จึงเป็ นผลที่ทําให้ ทางภาครัฐพยายามหาเครื่ องมือในการจัดการกับความเสี่ยงใน
ประเด็นงบประมาณซึง่ เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเพื่อเป็ นการรับมือกับภาระทางด้ านการเงินและผลกระทบทางด้ านลบให้ กบั เกษตรกรราย
ย่อย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การลดความไม่มนั่ คงในการผลิตข้ าว ใน 2 ส่วนได้ แก่
ขอบเขตการดําเนินงาน
 ระบบการติดตามและข้ อมูลการเพาะปลูกข้ าว
เพิ่มเติมข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของข้ าว และผลผลิตที่ต้องการเพื่อเป็ นการ
สนับสนุนภาครัฐ ตัวกลางด้ านการเกษตรหรื อหน่วยงานสําหรับการบรรเทา
ภัยพิบตั ิ ในด้ านการจัดการผลผลิตข้ าวภายในประเทศให้ ดีขึน้ อีกทังยั
้ งมี
การจําหน่ายผลผลิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ
 การประกันพืชผล
เพื่อช่วยให้ มีการเข้ าถึงการแก้ ปัญหาด้ านการประกันพืชผลสําหรับภาครัฐ
คนกลาง (เช่น สหกรณ์ หรื อธนาคารในระดับท้ องถิ่น) และเกษตรกรระดับบุ
คลสามารถรับมือกับสภาวะผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ ง
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการเน้ นในประเทศในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา อินเดีย ฟิ ลิปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมทังการดํ
้
าเนินการด้ านการพัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างภาครั ฐและเอกชน คือ บริ ษัท sarmap SA ซึ่งเป็ นบริ ษัทเกี่ ยวกับเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่ง ของประเทศสวิตเซอร์ แ ลนด์
สถาบันวิจัยข้ าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งเป็ นหน่วยงานเกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาการเก็บข้ อมูลภาคสนามและผลผลิตข้ าว บริ ษัท Allianz Re ซึ่ง
พัฒนาการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการประกันภัย และองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี ซึ่งร่ วมดําเนินการโครงการดังกล่าวใน
ประเทศไทย ฟิ ลิปินส์ และอินเดีย โดยได้ รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก คือ The Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC) และเป็ นผู้ดําเนินงานหลักในประเทศกัมพูชาและเวียตนาม
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เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง:






ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า:




ความมัน่ คงทางด้ านอาหาร
การติดตามผลผลิตข้ าว
เทคโนโลยีดาวเทียมเรด้ าร์
การประกันภัยพืชผล
ข้ าว
การขยายผลสูพ่ ืชผลผลิตอื่นๆ

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ DEZA/BMZ / 2012 - 2018

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.riice.org,
www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Susan Gille

อีเมล: susan.gille@giz.de
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โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่ างยั่งยืน สําหรั บสังคมเศรษฐกิจคาร์ บอนตํ่าในกลุ่มประเทศ
รายได้ ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ความเป็ นมา
การผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน (SCP) เป็ นองค์ประกอบที่จําเป็ นในการสร้ างสังคมเศรษฐกิจคาร์ บอนตํ่า โดยการเข้ าถึงข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
ถูกต้ อง และใช้ งานได้ ง่ายเป็ นเงื่อนไขสําคัญยิ่งในการพัฒนาไปสูก่ ารผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน โครงการฯ จึงได้ สนับสนุนกรอบการทํางาน
สิบปี (10 YFP) เรื่ องการผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะในโปรแกรมข้ อมูลสําหรับผู้บริ โภค โครงการฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มความ
ตระหนัก สนับสนุนโครงสร้ างเชิงสถาบัน และความสามารถด้ านเทคนิคในการพัฒนานโยบายและเครื่ องมือเกี่ยวกับข้ อมูลเพื่อนําไปสู่รูปแบบ
การผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืนและสร้ างคาร์ บอนตํ่า นอกจากนี ้โครงการฯ จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสภาพ
อากาศที่จะนําไปสู่การปล่อยมลพิษที่น้อยลง การค้ าและการลงทุนในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาคจะเพิ่มขึน้ จากการรวมตัวกันของฉลาก
้
้
สิ่งแวดล้ อมต่างๆ ประเทศที่เกี่ยวข้ องจะเกิดการสร้ างงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และความสามารถในการแข่งขัน ทังหมดนี
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การฝึ กอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง และหน่วยงานรัฐได้ จดั ซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การที่มีคา่ ใช้ จ่ายตลอดวัฏ
จักรชีวิตตํ่าลง
วัตถุประสงค์

ข้ อกําหนดด้ านความเป็ นมิตรกับสภาพภูมิอากาศถูกผนวก
เข้ ากั บ ฉลากสิ่ ง แวดล้ อม (ประเภทที่ ๑) ในประเทศ
เป้าหมาย (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์) และมีการ
ยอมรับร่วมเรื่ องฉลากสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึ ้นในภูมิภาค

ยุ ท ธศาสตร์ แ ละหลัก การใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การเงินสําหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ า
ที่เป็ นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ และฉลากสิ่งแวดล้ อมได้ รับ
การพัฒนา และเริ่ มนําไปใช้ ในประเทศเป้าหมาย

เผยแพร่แนวปฎิบตั ิที่ดี
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนกลุม่ เป้าหมายในแต่ละประเทศในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 การบูรณาการและความร่ วมมือในเรื่ องข้ อกําหนดด้ านความเป็ นมิตรกับสภาพภูมิอากาศในฉลากสิ่งแวดล้ อมประเภทที่ ๑
 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความตระหนักให้ กบ
ั หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่ให้ การรับรอง
 การพัฒนาข้ อแนะนําเกี่ยวกับแรงจูงใจด้ านเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี ในการจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของภาครัฐ
และฉลากสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมมากขึ ้น
 การพัฒนาข้ อเสนอสําหรับนํามิติด้านสังคมผนวกเข้ ากับการจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การฯ และฉลากสิ่งแวดล้ อม
 การระบุโอกาสในการพัฒนาข้ อเสนอการดําเนินงานลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้ องกับ SCP
 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุม
่ ประเทศกําลังพัฒนา
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การจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และฉลากสิ่งแวดล้ อม เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเพิ่มการผลิตและการบริ โภคอย่าง
ยัง่ ยืน ในขณะเดียวกันส่งเสริ มโดยตรงต่อการลดก๊ าซเรื อนกระจก ในช่วงที่ผ่านมาเครื่ องมือเหล่านี ้มีความสําคัญมากขึ ้นตามลําดับในภูมิภาค
จากสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โครงการฯ ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในแต่ละประเทศ สร้ างกลไกของการจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ า
และบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และฉลากสิ่งแวดล้ อมให้ เข้ มแข็งขึ ้น เพื่อมุง่ หน้ าสูส่ งั คมเศษรฐกิจสีเขียว
แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB/07.2558 – 06.2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ: Thomas Lehmann

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: thomas.lehmann1@giz.de
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โครงการแผนการปรับตัวต่ อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่ งชาติตามฐานความเสี่ยง
ความเป็ นมา
ในปี พ.ศ. 2558 ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ ้น ทําให้ มีการริ เริ่ มการพัฒนาโครงการแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ถึงแม้ ว่าการปรั บตัวดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงั ขาดข้ อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้ านภูมิอากาศและทางเลือกในการปรับตัวต่อความเสี่ยงดังกล่าว
ในขณะเดียวกันก็มีความต้ องการในการบูรณาการของความต้ องการในการปรับตัวของขันตอนการวางแผนระดั
้
บท้ องถิ่น ด้ วยเหตุนี ้ทางโครงการ
ั้
บประเทศและระดับท้ องถิ่น
มุ่งประสงค์ที่จะบูรณาการ โดยนําแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติไปปรับใช้ ทงในระดั
เพื่อที่จะเสริ มสร้ างความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โครงการแผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามฐานความเสี่ยงได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้ างและความปลอดภัยทาง
ปรมาณู ประเทศเยอรมนี (BMUB) เพื่อสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ทส.) ผ่านทางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) และ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.)
วัตถุประสงค์








เพื่อรายงานผู้มีอํานาจในการตัดสินใจและผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องทังใน
้
ระดับประเทศและท้ องถิ่นในความคาดหวังเรื่ องการปลี่ยนแปลงส
ถาพภูมิอากาศ และผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว
เพื่อบูรณาการผลวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และกลไกการวางแผนระดับท้ องถิ่น
เพื่อปรับแนวทางงบประมาณให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุน
การวัดการปรับตัวที่สอดคล้ องกับข้ อบังคับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของ NAP
เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการความเสื่ยงต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างไทย-เยอรมัน

แนวทางดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้ ถกู วางแผนขึ ้นเพื่อดําเนินโครงการใน 4 พื ้นที่ท้องถิ่นนําร่อง ตาม
หลักโครงการแล้ วจะมีการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ (การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แผนงานที่ 1)
การดําเนินงานตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ ทางโครงการสนับสนุนการพัฒนา NAP โดยผ่านทางการอบรมและการให้
คําแนะนําสําหรับการบูรณาการการปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาและการทํางบประมาณ รวมไปถึงการจัดตังระบบการติ
้
ดตามและการ
ประเมินผล นอกจากนี ้ผลจากความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังสามารถนําไปบูรณาการเข้ ากับการดําเนินงานวางแผนระดับ
ท้ องถิ่นในพื ้นที่นําร่อง และยังสามารถระบุตวั วัดการปรับตัวได้ (แผนงานที่ 2)
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สุดท้ ายนี ้ทางภาคีต่างๆร่ วมมือกันสนับสนุนจัดทําด้ านงบประมาณทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ ให้ เป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นมาตามความต้ องการของ
NAP (แผนงานที่ 3) และยังเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างไทยเยอรมัน (แผนงานที่ 4)
แหล่ งทุน/ ระยะเวลาโครงการ: BMUB / 08/2558 – 01/2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ: Mr. Christoph Mairesse / Mr. Tim Mahler

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: christoph.mairesse@giz.de / tim.mahler@giz.de
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานด้ านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย
ความเป็ นมา
การดําเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากมองในเชิงนโยบายถือเป็ นงานที่ต้องมีการบูรณาการทัง้ ด้ านวิชาการ เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้ อมและสังคมให้ ครอบคลุมเป็ นแนวทางเดียวกัน การดําเนินการดังกล่าวต้ องอาศัยความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในแต่ละภาคส่วน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการสนับสนุนการพัฒนาแบบคาร์ บอนตํ่าของประเทศไทย ดังนันนโยบายการเปลี
้
่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้ อง
พิจารณามุมมองทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ เข้ ากับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โครงการที่ผ่านมา
ภายใต้ แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้ างและความปลอดภัยทางปรมาณู (BMUB) องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ ดําเนินงานร่ วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ทส.) ผ่านทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ในการแปลง
แผนแม่บทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ลงสู่การปฏิบตั ิในระดับจังหวัดและท้ องถิ่นนําร่ อง ผลของการดําเนิน
โครงการทําให้ ได้ ยทุ ธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและเทศบาลใน
2 จังหวัดและ 2 เทศบาลนําร่อง ซึง่ ได้ แก่ จังหวัดน่านและเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดระยองและเทศบาลตําบลเมืองแกลง
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คาร์ บอนตํ่าโดย








เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ส่วนกลาง จังหวัด และท้ องถิ่น
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและยุทธศาสตร์
การปรับเปลีย่ นกรอบนโยบายพลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์ บอนจากการผลิต
พลังงานและลดความเข้ มการใช้ พลังงาน
เชื่อมโยงโครงการต่างๆ ด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยทังที
้ ่ได้ รับการ
สนับสนุนจาก IKI และองค์กรความร่วมมือต่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
เชื่อมโยงการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและ
BMUB ผ่านทางเวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมไทย-เยอรมัน

แนวทางดําเนินงาน
แผนงานที่ 1
 สนับสนุน สผ. ในการจัดทํายุทธศาสตร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศ (พ.ศ.2557-2561) และพัฒนาคูม่ ือการนําไปปฏิบตั ิ
 บูรณาการแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ ากับแผนพัฒนาจังหวัดและเทศบาลใน 16 จังหวัด และ 32
เทศบาลนําร่อง
 บูรณาการมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในจังหวัดนําร่ อง (จังหวัดน่านและจังหวัด
ระยอง)
 เสริ มสร้ างศักยภาพของหน่วยประสานงานกลางด้ าน NAMAs รวมทังสนั
้ บสนุนในการจัดทําแผนงานการลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ 3 แผนงานนําร่อง
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แผนงานที่ 2
 ส่งเสริ มให้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนด้ านการปรับกรอบนโยบายพลังงานระหว่างไทย – เยอรมัน
 สนับสนุนการสร้ างนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและกลไกทางการเงินในการดําเนินงานด้ านการปรับกรอบนโยบายพลังงาน
แผนงานที่ 3
 ประสานงานระหว่างโครงการต่างๆ ด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ แผนงาน IKI ให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
 สนับสนุน สผ. ในการประสานงานกับองค์กรความร่วมมือต่างประเทศอื่นๆ ในการดําเนินงานโครงการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 สนับสนุน สผ. ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายสิ่งแวดล้ อมไทย – เยอรมัน ระหว่าง ทส. และ BMUB

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB/ 01/2557 – 01/2560

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Christoph Mairesse / Tim Mahler

อีเมล: christoph.mairesse@giz.de / tim.mahler@giz.de
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การบรรเทาสภาวะโลกร้ อนที่เกี่ยวข้ องกับนํา้ และนํา้ เสีย ประเทศไทย
ความเป็ นมา
ในประเทศที่กําลังพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคนํา้ และนํา้ เสียเป็ นกิจการที่บริ โภคพลังงานมากที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจากการสูญเสียนํา้ และ
พลังงานอย่างมาก โดยทัว่ ไปในการดําเนินงานมีการใช้ พลังงานมาก นอกจากนี ้จากการที่ระบบสาธารณูปโภคนี ้ส่วนใหญ่ยงั คงใช้ เทคโนโลยีและ
เครื่ องสูบนํ ้าที่ล้าสมัย ทําให้ สิ ้นเปลืองพลังงาน ขณะที่ยงั ไม่มีการนําพลังงานและสารอาหารที่ได้ กลับคืนจากนํ ้าเสียมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์มากนัก
ในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า ประเทศไทย, เม็กซิโก และ เปรู จะได้ เข้ าร่ วมโครงการใหม่ในการดําเนินการของ องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) โดยได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้ อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้ าง และความปลอดภัยทางปรมาณู (BMUB)
ของ สหพันธรัฐเยอรมัน

วัตถุประสงค์ :

ปรับปรุงสมดุลย์คาร์ บอนในกิจการสาธารณูปโภคนํ ้าและนํ ้าเสีย
โดยการใช้ เทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปล่อดก๊ าซเรื อน
กระจก และ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการ

แนวทางการดําเนินงาน
มีการแนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกกับระบบสาธารณูปโภคนําร่ อง ได้ แก่ การลดการสูญเสียนํ ้า,
เครื่ อ งสู บ นํ า้ ที่ ใ ช้ พลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ, การผลิ ต ก๊ าซซี ว ภาพจากนํ า้ เสี ย และ การผลิ ต ปุ๋ ยจากนํ า้ เสี ย เทคโนโลยี ล ดก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จะเพิ่มพูนแพร่ หลายและถูกถ่ายทอดต่อไปโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างระบบบําบัดนําร่ องและหน่วยงานทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเครื อข่ายในอินเตอร์ เนตซึง่ จะช่วยส่งเสริ มและเผยแพร่ การใช้ งานเทคโนโลยี และประสบการณ์จากโครงการนี ้
จะได้ รับการเผยแพร่ผ่านทางเครื อข่ายของผู้เชี่ยวชาญ ทังในรู
้ ปแบบเอกสารเผยแพร่ และงานประชุมที่จดั โดย สมาคมนํ ้านานาชาติ (IWA) ผู้เป็ น
หุ้นส่วนโครงการ นอกจากนี ้ผลลัพธ์ของโครงการ จะช่วยการดําเนินงานทางด้ านบรรเทาสภาวะโลกร้ อนของประเทศนําร่องสําหรับสาธารณูปโภค
นํ ้าและนํ ้าเสียเช่นกัน โครงการประกอบด้ วย 3 ส่วนดังนี ้
1. การตรวจวัดในระบบนําร่ อง
เทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจะถูกรวมไว้ กบั การบริ หารจัดการของระบบสาธารณูปโภคที่ได้ รับเลือก
2. การพัฒนากรอบแนวคิด
จะมีการปรับปรุงกรอบนโยบายและโครงสร้ างสถาบันเพื่อใช้ และสนับสนุนการเงินต่อเทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก ในประเทศที่ร่วมโครงการ
3. การทวีคูณ
ข้ อมูลและแนวทางในการปรับปรุงสมดุลย์คาร์ บอนในสาธารณูปโภคนํ ้าและนํ ้าเสีย ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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ประเทศ

ประเทศไทย

หุ้นส่ วน

องค์ การจัดการนํา้ เสีย (อจน.)

ระบบนําร่ อง

ระบบบําบัดนํา้ เสียเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้สนับสนุน/ ระยะเวลาโครงการ: BMUB/ 01.2557-12.2561

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Mr. Tim Mahler

อีเมล: tim.mahler@giz.de
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โครงการสนับสนุนการเตรี ยมพร้ อมในการดําเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ในประเทศไทย
ความเป็ นมา
ประเทศไทยในฐานะที่เป็ นประเทศสมาชิกของภาคีกรอบ
อนุสัญ ญาสหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ (United Nations Framework on Climate
Change: UNFCCC) โดยร่ วมกับนานาประเทศดําเนินการ
ในกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้ สามารถรั กษาระดับความเข้ มข้ น
ของปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกในชันบรรยากาศตลอดจนเพิ
้
่ม
ศักยภาพในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่จ ะทํ าให้ เกิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมได้ อย่ า งยั่ ง ยื น มาโดยตลอด โดยใช้ งบประมาณ
ดําเนิ นงานทัง้ ในส่วนภายในประเทศ และส่วนของกรอบ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ ภายหลังการจัดตัง้ กองทุน
Green Climate Fund (GCF) ในปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็ นกลไก
ทางการเงินภายใต้ UNFCCC ในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการของประเทศกําลังพัฒนา เพื่อก่อให้ เกิดการดําเนินงานที่ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของประชาคมโลก ในด้ านการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในระดับตํ่า (Low Emissions) และการมีภมู ิต้านทานและความสามารถใน
การฟื น้ ตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-resilient Development)
ประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ในฐานะ
หน่วยชํานัญการระดับประเทศ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุน GCF ประเทศไทย ได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นและประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้ รับในอนาคตจากกองทุนฯ ดังกล่าว จึงได้ ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการกองทุน GCF (GCF Secretariat) และกระทรวงเพื่อ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ผ่านองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ดําเนินโครงการสนับสนุนการเตรี ยมพร้ อมในการดําเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย (GCF Readiness and Preparatory Support
Programme) ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา
วัตถุประสงค์
 เพื่อสนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมและเสริ มสร้ างศักยภาพของหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทุน GCF ประเทศไทย
ในการประสานการดําเนินงานร่วมกับสํานักงานเลขาธิการกองทุน GCF และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วน
 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการจัดทํากรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme)
 เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อการดําเนินงานของกองทุน GCF ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อให้ ประเทศไทยมีความพร้ อมในการ
เข้ าถึงและขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF เพื่อให้ การดําเนินงานดังกล่าว สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ
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แนวทางการดําเนินโครงการ
 สนับสนุนการดําเนินงานของ สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทุน GCF ประเทศไทย ในการจัดทํากรอบการ
พิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country
Programme)
 สนับสนุนการดําเนินงานของ สผ. ในการดําเนินการจัดทํากระบวนการและข้ อปฎิบตั ิทงหมด
ั้
เพื่อให้ ประเทศไทยมีความพร้ อมในการ
เข้ าถึงและขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF
 สนับสนุนการดําเนินงานของ สผ. ในการเผยแพร่ และเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อการดําเนินงานของกองทุน GCF ให้ กบั ผู้ทีส่วน
ได้ สว่ นเสีย
 เสริ มสร้ างศักยภาพของ สผ. ในการประสานการดําเนินงานร่ วมกับสํานักงานเลขาธิการกองทุน GCF และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจากทุก
ภาคส่วน
แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: GCF/BMZ/ 01/2017 – 06/2018
ผู้รับผิดชอบโครงการ: Ms. Marie Rossetti

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: marie.rossetti@giz.de
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แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเป็ นมา

แผนงานพัฒนาโครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project Development Programme Southeast Asia หรื อ PDP-SEA) เป็ นโครงการใน
ระดับภูมิภาคภายใต้ แบรนด์ “Renewables – Made in Germany” ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMWi ดําเนินงานผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันร่วมกับหอการค้ าเยอรมันในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 3 ครอบคลุมการดําเนินการใน 3 ประเทศได้ แก่ เวียดนาม ไทย และพม่า
กิจกรรมหลักของแผนงานดังกล่าวคือการให้ ข้อมูลและสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่าง
ผู้ประกอบการในภูมิภาคและประเทศเยอรมัน โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาโครงการและการเพิ่มการใช้
เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในประเทศเป้าหมาย
ในประเทศไทย แผนงานพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงพลังงานที่มงุ่ เน้ นในระดับชุมชนตามเป้าหมายการส่งเสริ มการผลิต
พลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์ โดยแผนงานดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน ไทย-เยอรมัน (ThaiGerman Community-Based Renewable Energy, CBRE) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดยรวมเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลายหรื อ
เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะเข้ ามาร่วมในโครงการ และพัฒนารูปแบบธุรกิจทีช่ ่วยให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นได้ รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และมาตรการ
ประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อเป็ นอีกทางเลือกในการผลิตพลังงาน

เพื่อให้ เกิดการร่วมมือกันทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
วิธีการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของธุรกิจ
พลังงานทดแทน

แนวทางดําเนินงาน
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลและการสร้ างคูค่ ้ าทางธุรกิจ
o จัดทําหนังสือหรื อจดหมายข่าว และการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
o จับคูท่ างธุรกิจ และจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจจากประเทศเยอรมันมาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
o จัดคณะผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปประเทศเยอรมัน
o จัดการสัมนาเชิงวิชาการในประเทศเยอรมัน
การสนับสนุนโครงการนําร่อง
o สนับสนุนความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้ เกิดโครงการนําร่องต่างๆ
o โครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน ไทย-เยอรมัน (CBRE)
o จัดการอบรม และแลกเปลี่ยนเชิงวิธีการระหว่างผู้ประกอบการท้ องถิ่นและผู้ประกอบการเยอรมัน
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การพัฒนาทางด้ านการตลาดที่ยงั่ ยืน
o ทําการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนัก และเพื่อการตลาด
o สนับสนุนสมาคมด้ านพลังงานทดแทน
o ให้ คําปรึกษาในด้ านนโยบาย

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMWi /01/2558 – 03/2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ: Thomas Chrometzka

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: thomas.chrometzka@giz.de
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและการลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
ในอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
ความเป็ นมา
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ความต้ องการพลังงานในระบบปรับอากาศและทําความเย็นของประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก โดยประมาณ
การว่าการใช้ พลังงงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์ ทําความเย็นและปรับอากาศคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 50 ของประเทศ และในอนาคต หากไม่มีมาตรการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในภาคส่วนนี ้ คาดการณ์ ว่าความต้ องการใช้ พลังงานจะเพิ่มสูงขึ ้นถึง 3 เท่าในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงอากาศร้ อนจัดของประเทศไทย จะเห็นได้ ชดั ว่ามีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและทําความเย็นสูงมาก เป็ น
สาเหตุหลักให้ เกิดความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าสูงสุด (Peak) ของประเทศที่สงู เป็ นประวัติการณ์ในปี นี ้ และนําไปสู่การอภิปรายอย่างกว้ างขวาง
เรื่ องการจัดการความมัน่ คงด้ านพลังงานของประเทศ นอกจากประเด็นเรื่ องการใช้ ไฟฟ้าแล้ ว ระบบปรับอากาศและทําความเย็นยังเป็ นภาคส่วน
ที่มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูงของประเทศ เนื่องด้ วยการปล่อยโดยตรงของสารทําความเย็นมีค่าศักยภาพในการทําให้ เกิดภาวะเรื อนกระจก
หรื อ Global Warming Petential (GWP) ที่สงู มากด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี ้ เป็ นส่วนสําคัญที่จะ
ช่วยให้ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่วางไว้
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยถือว่าเป็ นศูนย์กลางที่สําคัญของอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นที่ประกอบไปด้ วยผู้ประกอบการ
ในประเทศและบริ ษัทข้ ามชาติ ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรื อบริ ษัทในอุตสาหกรรมนี ้จะต้ องมีศกั ยภาพในการพัฒนาและปรับตัวให้ เข้ ากับเงื่อนไข
กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้ อตกลงระหว่างประเทศ หมายความว่าบริ ษัทผู้ผลิตเหล่านี ต้ ้ องเผชิญกับความท้ าทายอย่างยิ่ งในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสูงและสารทําความเย็นแบบธรรมชาติที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
เพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นนี ้ได้
วัตถุประสงค์

โครงการ RAC NAMA มี จุ ด ประสงค์ ห ลัก ในการสนับ สนุน
ประเทศไทยให้ สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้ พลังงาน
ตามแผนอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานและเป้ าหมายการลดก๊ าซเรื อ น
กระจกของประเทศที่ ไ ด้ แสดงเจตจํ า นงไว้ โครงการจะ
สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสูง
และสารทําความเย็นที่เป็ นมิตรต่อชันบรรยากาศ
้
รวมทังช่
้ วย
ส่งเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็น โดยโครงการ
นีไ้ ด้ รับการสนับสนุนทางการเงินในการดําเนินโครงการจาก
กองทุนต่างประเทศ คือ NAMA Facility
แนวทางการดําเนินงาน
การสนับสนุนด้ านอุปสงค์
ในประเทศไทยเครื่ องปรับอากาศและทําความเย็นที่วางขายในท้ องตลาดมีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและความเป็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศใน
ระดับที่แตกต่างกันมาก ในขณะที่ต้ เู ย็นและตู้แช่ใช้ เทคโนโลยีสารทําความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (GWP) ในระดับตํ่า
ได้ เริ่ มวางขายในประเทศไทยแล้ ว แต่เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ เทคโนโลยีสารทําความเย็นค่า GWP ตํ่ายังไม่มีการผลิตและวางขายในประเทศ
ดังนัน้ ในด้ านอุปสงค์ โครงการ RAC NAMA จะช่วยส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานและเพิ่ม ระดับ ความเป็ นมิ ตรต่อ สภาพ
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ภูมิอากาศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นในสองแนวทาง ได้ แก่ แนวทางแรก โครงการนี ้มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความต้ องการ
ของผู้บริ โภคให้ ซื ้อผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิ ภาพพลังงานสูงขึน้ โดยใช้ เกณฑ์ มาตรฐานประสิทธิ ภาพพลังงาน การติดฉลากสินค้ าและการเพิ่ม
แรงจูงใจทางการเงินอื่นๆ ให้ แก่ลกู ค้ านอกจากนี ้ โครงการ RAC NAMA ยังมุ่งเป้าการทํางานไปยังกลุ่มทุนผู้พฒ
ั นาโครงการ เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
และโรงแรม เป็ นต้ น โดยจะสนับสนุนให้ พัฒนาโครงการและธุรกิ จไปในทิศทางที่คํานึงถึงประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานและติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่ องปรับอากาศและทําความเย็นที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมแนวทางที่สอง สําหรับบางผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งใช้ เทคโนโลยีสารทํา
ความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (GWP) ในระดับตํ่า และได้ มีการวางขายในท้ องตลาดอยู่แล้ ว โครงการมีเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนโดยการดําเนินมาตรการเพิ่มแรงจูงใจหรื อกลไกทางการเงินให้ แก่กลุ่มลูกค้ าในประเทศ เพื่อเพิ่มอุปสงค์หรื อกระตุ้นความต้ องการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
การสนับสนุนด้ านอุปทาน
ที่ผ่านมาแนวโน้ มของอุตสาหกรรมระบบปรั บอากาศและทํ าความเย็ นมุ่ง ไปสู่ก ารใช้ เทคโนโลยี และสารทํ าความเย็ นที่เป็ นมิ ตรกับ สภาพ
ภูมิอากาศ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อตกลงในการเจรจาภายใต้ พิธีสารมอนทรี ออล (Montreal Protocol) ที่เกี่ยวกับสารที่ทําลายชันโอโซนแต่
้
ยงั มีประเด็น
ความท้ าทายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารทําความเย็นที่เป็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศบางประเภทที่มีคณ
ุ สมบัติในการติดไฟที่ในระดับที่
ต่างกัน ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ มีการวางขายตู้เย็น (สําหรับครัวเรื อน) ซึ่งใช้ สารทําความเย็นไฮโดรคาร์ บอนที่ถือเป็ นสารที่เป็ นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศโลกและมีส่วนแบ่งการตลาดที่ค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ ในอนาคตการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
ข้ อตกลงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็น นับเป็ นเรื่ องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทย ดังนัน้ โครงการ
RAC NAMA จึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมของประเทศไทยไปสู่การใช้ สารทําความเย็นที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมโดย
โครงการจะสนับสนุนและดําเนินงานร่ วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย
ควบคุมอาคาร เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นมาตรฐานสากล นอกจากนี ้โครงการมีแผนงานส่งเสริ มการฝึ กอบรมเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็น ให้ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
บริ หารจัดการมาตรการด้ านความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ สารทําความเย็นที่แตกต่างกัน ในการนี ้ โครงการ RAC NAMA มีจดุ มุ่งหมายที่จะ
ส่งเสริ มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นที่ต้องการผลิตอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็ นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศ ออกวางขายในตลาดและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้ องกับเงื่อนไข กฎระเบียบและมาตรฐานของประเทศไทยด้ วย โดยโครงการจะนํา
ความรู้ และประสบการณ์ ของผู้เชี่ ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยแนะนํ าผู้ผลิตในเรื่ องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวางแผนสายการผลิต
นอกจากนี ้โครงการมีแผนงานจะช่วยสนับสนุนทางการเงินสําหรับการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสายการผลิตรวมถึง ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการให้
เข้ าถึงนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นของประเทศไทยในระยะยาว
โครงการนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน โดยกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้ าง และความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) และกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจักร (DECC) ซึง่ มีองค์กรความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็ นหน่วยงานดําเนินโครงการ และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการดําเนินโครงการ ได้ แก่ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน(พพ.) และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.)

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: NAMA Facility (BMUB-DECC)
04/2559 – 03/2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ทิม มาเลอร์

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: tim.mahler@giz.de
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการนําระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้ บนเกาะ
ความเป็ นมาของโครงการ
แม้ วา่ ปั จจุบนั ประชากรในประเทศไทยมีอตั ราการเข้ าถึงไฟฟ้ าถึงร้ อยละ 99 แต่มีชมุ ชนที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างเกาะในอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน ทีต่ ้ องพึง่ พาเครื่ องปั่ นไฟจากนํ ้ามันดีเซล ไม่วา่ จะเป็ นการปั่ นไฟเพื่อใช้ ในครัวเรื อน หรื อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ขายไฟฟ้ าให้ แก่
ชุมชน
เกาะเหล่านี ้ต้ องเผชิญกับปั ญหาการใช้ ไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างจํากัด ราคาสูง และไฟฟ้ าตกหรื อไฟฟ้ าดับ โดยปกติเครื่ องปั่ นไฟจากนํ ้ามันดีเซลทํางาน
เพียงวันละ 4-6 ชัว่ โมง และการผลิตไฟฟ้าโดยเครื่ องปั่ นไฟนันก็
้ มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับค่าไฟมาตรฐานของประเทศ และบางครัง้ ชุมชนก็ไม่มี
กําลังทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายได้
วัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนินโครงการ
ระบบกริ ด (เครื อข่ายการจ่ายไฟฟ้า) แบบผสมผสานระหว่าง
พลังงานทดแทนและนํ ้ามันดีเซล หรื อที่เรี ยกว่าไฮบริ ดกริ ด
ช่วยให้ ชมุ ชนที่อยูน่ อกระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถเข้ าถึง
ไฟฟ้าได้ มากขึ ้น และยังแก้ ปัญหาเรื่ องราคาสูงและไฟฟ้ าที่ไม่
เสถียร
อย่างไรก็ตาม ผู้ทสี่ นใจลงทุนทําระบบกริ ด ไม่สามารถประเมิน
ความเหมาะสมของการลงทุนได้ เนื่องจากยังขาดการศึกษา
ด้ านความเหมาะสม ด้ วยเหตุนี ้ โครงการฯ จึงทําหน้ าที่เป็ นผู้ศกึ ษาความเหมาะสมและพัฒนารูปแบบธุรกิจ โดยให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน รวมไปถึงการวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั ท้ องถิ่นและรองรับการดําเนินงานในระยะยาว ขันตอนการ
้
ดําเนินงานโครงการมีดงั นี ้:
 ระบุเกาะที่มีความเหมาะสมในการนําระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้
 เลือกเกาะที่มีความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการ
 ลงพื ้นที่สํารวจ เก็บข้ อมูลและประเมินเกาะที่ได้ คด
ั เลือก
 จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมในการนําระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้ บนเกาะ
 พัฒนารู ปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน
 จัดหาและร่ วมมือกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการติดตังและบํ
้
ารุงรักษาระบบ
 สนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการติดตังระบบ
้
 จัดอบรมและให้ ความรู้ กบ
ั ชุมชน
การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กบั ท้ องถิ่น ทางเลือกที่น่าสนใจและความเป็ นไปได้ ในการดําเนินงานด้ านนี ้ คือ
การมีบริ ษัทจัดการพลังงานทดแทน หรื อ RESCO ที่มีโครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยชุมชนและได้ รับการสนับสนุนความรู้และการฝึ กอบรมด้ าน
เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ ชุมชนเกาะจะได้ รับประโยชน์สองต่อ คือ การเข้ าถึงไฟฟ้ าที่มนั่ คงซึง่ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ
การสร้ างมูลค่าให้ ท้องถิ่นซึง่ จะช่วยให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น
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ระบบไฮบริ ดกริ ดจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนได้ ใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สดุ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ซึง่ จะส่งผลดีใน
หลายๆ ด้ านดังนี ้
ธุรกิจและการสร้ างอาชีพ
การเข้ าถึงไฟฟ้ าที่มนั่ คง ช่วยให้ มีร้านค้ า ร้ านอาหารและธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ ้นในท้ องถิ่น ธุรกิจเหล่านี ้ไม่เพียงแต่สร้ างรายได้ เท่านัน้ แต่ยงั สร้ าง
งานในท้ องถิ่นอีกด้ วย
 สิ่งแวดล้ อม
การขนส่ง การเก็บนํ ้ามัน รวมไปถึงการเดินเครื่ องปั่ นไฟที่ลดลง จะส่งผลดีตอ่ สิ่งแวดล้ อม เนื่องจากเป็ นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ เสียง ทะเล
และดิน ซึง่ มีสว่ นช่วยในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
 การศึกษา
การมีไฟฟ้าใช้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง และการลดลงของปั ญหามลพิษทางเสียงและอากาศ จะส่งผลดีตอ่ สภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้โดยรวม
 การมีนํา้ สะอาดใช้
การเข้ าถึงไฟฟ้ าจะช่วยให้ ชมุ ชนสามารถสูบนํ ้าจากแหล่งนํ ้าและมีนํ ้าสะอาดสําหรับอุปโภคบริ โภคได้ เพียงพอต่อความต้ องการ ปริ มาณขยะ
พลาสติกจะลดลงและลดค่าใช้ จ่ายในการซื ้อนํ ้าดื่มที่ขนส่งมาจากฝั่ งซึง่ มักมีราคาแพง
 สุขภาพ
การมีไฟฟ้าใช้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง จะส่งผลให้ ศนู ย์บริ การสุขภาพของชุมชน มีเครื่ องทําความเย็นที่สามารถเก็บยาไว้ ได้ ในอุณหภูมิที่
เหมาะสมและสามารถใช้ เครื่ องมือแพทย์ตา่ งๆ ทีจ่ ําเป็ นได้ สะดวกขึ ้น ซึง่ เป็ นการยกระดับคุณภาพของการบริ การด้ านสุขภาพ
 การเก็บรั กษาอาหาร
การมีไฟฟ้าใช้ อย่างต่อเนื่อง จะทําให้ คนในชุมชนสามารถใช้ อปุ กรณ์ทาํ ความเย็นในการเก็บอาหารได้ นานขึ ้น อีกทังการประมง
้
ซึง่ เป็ นอุตสาหกร
รมหลักของเกาะ ก็จะได้ รับประโยชน์จากการเก็บอาหารทะเลได้ นานขึ ้นด้ วยเครื่ องทําความเย็นหรื ออุปกรณ์อบแห้ ง
 โทรคมนาคมและการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต
การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ในเกาะส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี แต่ยงั มีข้อจํากัดในการชาร์ จแบตเตอรี่ ของอุปกรณ์สอื่ สาร เนื่องจากต้ องชาร์ จ
เฉพาะในช่วงที่มีการเดินเครื่ องปั่ นไฟจากนํ ้ามันดีเซลเท่านัน้ การมีไฟฟ้าใช้ อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ คนในชุมชนสะดวกมากขึ ้น นอกจากนี ้การ
เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สายจะแพร่หลายมากขึ ้น และสามารถติดตังในสถานที
้
่ตา่ งๆ เช่น บริ เวณศูนย์บริ การสุขภาพ โรงเรี ยน อาคารราชการ
เพื่อให้ คนในชุมชนเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและสือ่ สารกันได้ ง่ายขึ ้น


ผู้สนับสนุน: มูลนิธิร็อกกีเ้ ฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation)
นับเป็ นครัง้ แรกที่ GIZ และมูลนิธิร็อกกี ้เฟลเลอร์ ผนึกกําลังร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกาะในประเทศไทยมีเทคโนโลยีสะอาดใช้ บนพื ้นฐาน
ของรูปแบบธุรกิจที่ยงั่ ยืน มูลนิธิร็อกกี ้เฟลเลอร์ สนับสนุนโครงการฯ ภายใต้ กรอบแนวคิด “Smart Power for Rural Development Initiative”
(SPRD) เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยจัดการไฟฟ้าในรูปแบบมินิกริ ดเพื่อให้ แสงสว่างและใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ: โทมัส โครเม็ทซ์กา

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: thomas.chrometzka@giz.de
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โครงการความร่ วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเป็ นมา
ประเทศไทยและเยอรมนีได้ ดําเนินความร่ วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีมาร่ วมหกทศวรรษ ปั จจุบัน ประเทศไทยได้ กลายมาเป็ นประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ไม่จําเป็ นต้ องพึง่ พาความช่วยเหลือด้ านการพัฒนาอีกต่อไป และยังเป็ นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยและเยอรมนีจึงได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยความร่ วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เพื่อร่ วมกันระดม
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาค ภายใต้ แผนงานนี ้ ไทยและเยอรมนีได้ ร่วมกันแบ่งปั นประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาและองค์ความรู้ ทางวิชาการให้ แก่ประเทศภาคีที่สามผ่านการดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาที่กําหนด ได้ แก่ การศึกษา การ
พัฒนาชนบท และสาธารณสุข ประเทศภาคีที่สามที่มีความร่ วมมือในปั จจุบนั ได้ แก่ สปป. ลาว เวียดนาม และติมอร์ -เลสเต โดยมีแผนที่จะ
ขยายความร่ วมมือไปยังกัมพูชาและเมียนมาร์ ในอนาคต แผนงานนี ้ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ให้ ความ
ร่ วมมือเพื่อการพัฒนา รวมทังสนั
้ บสนุนความร่ วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนาด้ วยกัน โดยเน้ นใช้ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในภูมิภาค และการ
ส่งเสริ มภูมิปัญญา ความเข้ มแข็ง และความเป็ นเจ้ าของภายในภูมิภาค โดยได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ
(ไทก้ า) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย และกระทรวงเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
(BMZ)
วัตถุประสงค์

เพื่ อ สนับ สนุน เป้ าหมายการพัฒ นาในประเทศภาคี ที่ ส ามผ่ า นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญ และส่งเสริ มบทบาทของประเทศไทย
ในฐานะผู้ให้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

แนวทางดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนและเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กบั หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทยและประเทศภาคีที่สามโดย

ร่ วมกันพัฒนาและดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาต่างๆ เริ่ มตังแต่
้ การออกแบบและเตรี ยมโครงการ การพัฒนาโครงสร้ าง
การกํากับดูแล ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาที่ทงประเทศไทยและเยอรมนี
ั้
มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมแบ่งออกเป็ น 4 ด้ านซึง่ เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ ชิด





การพัฒนาศักยภาพด้ านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการบริ หารและกํากับโครงการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
การพัฒนารูปแบบและเครื่ องมือความร่วมมือไตรภาคี
การพัฒนายุทธศาสตร์ ร่วมสําหรับความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันในภูมิภาค
การดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กจํานวนไม่เกิน 9 โครงการ ร่วมกับประเทศภาคีที่สาม ซึง่ ปั จจุบนั มีโครงการที่ได้ ดําเนินงาน
เสร็จสิ ้นแล้ ว และกําลังดําเนินงานอยู่ดงั ต่อไปนี ้
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ประเทศ
สปป. ลาว

เวียดนาม

ติมอร์ -เลสเต

โครงการ
โครงการห่วงโซ่อปุ ทานกระดาษสา
โครงการการบริ หารจัดการลุม่ นํ ้าซอง
โครงการเสริ มสร้ างระบบการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีแห่งชาติ ของ
สปป. ลาว (Lao GAP)
โครงการส่งเสริ มบริ การทางเทคนิคขันสู
้ งสําหรับ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม
โครงการเสริ มสร้ างการบริ หารระบบสหกรณ์ในเขตที่สงู ตะวันตกและ
ภาคกลางของเวียดนาม
โครงการส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจในภาคการเกษตร

ระยะเวลา
2553-2556
2555-2557
2555-2559
2553-2555
2556-2558
2559-2560

องค์ กรร่ วมดําเนินงาน:
หน่ วยงานร่ วมดําเนินการระดับแผนงาน: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทก้ า)
หน่ วยงานร่ วมดําเนินงานระดับโครงการ: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และติมอร์ -เลสเต

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ and TICA/ ตังแต่
้ ปี 2552
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วรเทพ ทรงปั ญญา

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: vorathep.songpanya@giz.de
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โครงการริเริ่มด้ านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ริ ะดับโลก
ความเป็ นมา
ผู้คนทัว่ โลกกําลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ นํ ้าท่วม และสภาพภูมิอากาศที่แห้ งแล้ ง ทุกๆ ปี ประชากรโลก
ราว 200 ล้ านคนได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ แม้ ว่าการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงทางธรรมชาติจะมีจํานวนน้ อยลง แต่ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจกลับเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากการที่ผ้ คู นจํานวนมากขึ ้นอาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่มีจํานวนประชากรหนาแน่น และมีความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ
้ นทรัพย์ของภาครัฐและเอกชนก็มีสงู ขึ ้นด้ วย ซึ่งไม่บ่อยนักที่จะมีการนํา
ทังยั
้ งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมทังสิ
ประเด็นความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิมาพิจารณาร่วมกับการพัฒนาที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ ทําให้ เกิดความเสียหายต่อการ
ลงทุนของภาครั ฐและเอกชนได้ ในรายงานการประเมินของสหประชาชาติ ปี 2558 (Global Assessment Report (GAR) 2015) จัดทําโดย
สํานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)) พบว่า
ในแต่ละปี ภัยพิบตั ิได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทัว่ โลกคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 2.5 แสนล้ าน ถึง 3 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีการ
คาดการณ์ ว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิประมาณ 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดการ
สูญเสียได้ เป็ นมูลค่าถึง 3.6 แสนล้ านเหรี ยญในอีก 15 ปี ข้ างหน้ า
การบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิที่มีประสิทธิภาพนัน้ นอกจากจะต้ องใช้ งบประมาณแล้ ว ยังต้ องใช้ ความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อรับมือกับความท้ าทายนี ้ โครงการริ เริ่ มด้ านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิระดับ
โลก เป็ นโครงการของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้ รับงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อตอกยํ ้าการมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการบริ หารจัดการเสี่ยงภัยพิบตั ิทวั่ โลก
วัตถุประสงค์ :
สร้ างเวทีเครื อข่ายสําหรับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันและนานาชาติ รวมทังผู
้ ้
ให้ บริ การต่างๆ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ ปัญหาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ รวมทังผสานแนวทางที
้
่มี
ประสิทธิผลของแต่ประเทศเข้ ากับบริ การ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีของเยอรมัน
โครงการดําเนินงานโดยเน้ น 3 ด้ าน คือ




การเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิและการป้องกันพลเรือน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่สําคัญและวงจรเศรษฐกิจที่คํานึงถึงความเสี่ยง
ระบบสัญญาณเตือนภัย

แนวทางการดําเนินงาน
ด้ วยความร่ วมมือกับภาคีจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทังภาคการศึ
้
กษาและภาคประชาสังคม โครงการริ เริ่ มการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ
ระดับโลก ร่ วมคิดค้ นแนวทางแก้ ปัญหาที่ใช้ นวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ เยอรมนีมีส่วนร่ วมกับทัว่ โลกในการลดความสูญเสีย
จากภัยพิบตั ิ โดยส่งเสริ มการเป็ นหุ้นส่วนและร่วมมือในการคิดค้ นแนวทางสร้ างสรรค์ใหม่ๆ ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ
ในการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องมีการค้ นหาปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ และพัฒนาแนวทางแก้ ไขเฉพาะเจาะจงสําหรับ
ปั ญหาที่แตกต่างกันไป และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายได้ นนั ้ สิ่งสําคัญก็คือการสร้ างความตระหนักรู้ในเรื่ องความเสี่ยง สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ รวมทังการสร้
้
างนวัตกรรมทัว่ ภูมิภาค
แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 08.2013 - 12.2017
ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.gidrm.net,
www.thai-german-cooperation.info
ผู้รับผิดชอบโครงการ: Stephan Huppertz
อีเมล: info@gidrm.net
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โครงการส่ งเสริมการจัดการนํา้ ในภาวะวิกฤตโดยรั กษาระบบนิเวศในพืน้ ที่ล่ มุ นํา้
ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะส่งผลให้ ประเทศไทยประสบกับนํ ้าท่วมและภัยแล้ งถี่ขึ ้นและมีความรุนแรงมากขึ ้น
ทัง้ นีห้ น่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริ หารจัดการนํา้ ของประเทศไทยมีศักยภาพทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อแก้ ไขปั ญหาภัยพิบัติทางนํา้ ไม่
พอเพียง ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ชะงักงัน
สร้ างความเสียหายแก่ผลิตผล ดังนันการจั
้
ดการนํ ้าในภาวะวิกฤตโดยอาศัยการปรับตัวเชิงระบบนิเวศในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าจะเป็ นอีกมาตรการ อันจะช่วย
บรรเทาผลกระทบและป้องกันการเกิดนํ ้าท่วมและภัยแล้ งอย่างยัง่ ยืนโดยการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริ หารจัดการนํ ้าในการ
วางแผนและมาตรการการปรั บตัวเชิ ง ระบบนิ เวศในพืน้ ที่ ลุ่มนํ า้
เพื่อลดผลกระทบจากนํ ้าท่วมและภัยแล้ งในลุม่ นํ ้าชีและลุม่ นํ ้าท่าดี

เพื่อสนับสนุนการดําเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากนํ ้าท่วมและ
ภัยแล้ ง โดยอาศัยมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้า
เพื่อป้องกันนํ ้าท่วมและภัยแล้ งในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าชีและลุม่ นํ ้าท่าดี

เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์จากการดําเนินงานโครงการไปปรับใช้ ใน
ยุทธศาสตร์ แห่งชาติด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เพื่อสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการนํ ้าให้ สามารถออกแบบและประเมินมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิโดยอาศัยมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ
ในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้า



แนวทางการดําเนินงาน
โครงการจะเริ่ มดําเนินงานในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าชีและลุม่ นํ ้าท่าดี ซึง่ เป็ นพื ้นที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ความสามารถของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริ หารจัดการนํ ้าในการตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
้
ง ทังนี
้ ้ โครงการจะให้ คําปรึกษาแก่ ผู้เชี่ยวชาญ (จากภาครัฐ มหาวิทยาลัย ฯลฯ) เพื่อระดมความชํานาญ
สภาพภูมิอากาศของพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าทังสองแห่
กิจกรรม และแหล่งข้ อมูล เพื่อให้ เกิดพลังขับเคลื่อนร่ วมกันนําไปสู่การบริ หารจัดการนํา้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในแต่ละลุ่มนํา้ บนพื ้นฐานของการ
บริ หารจัดการข้ อมูลร่วมกัน
นอกจากนัน้ โครงการยังส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื ้นที่ โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วม โดย
พัฒนาต่อยอดจาก “คณะกรรมการบริ หารจัดการลุม่ นํ ้า”
นวัตกรรมและวิธีการรักษาระบบนิเวศในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าจะถูกนําไปใช้ ในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าชีและลุ่มนํ ้าท่าดี เพื่อเป็ นลุ่มนํ ้าตัวอย่างที่ใช้ มาตรการปรับตัวเชิง
ระบบนิเวศในการจัดการนํ ้า โดยทางโครงการจะสนับสนุนองค์ความรู้ดงั กล่าวให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริ หารจัดการนํ ้าของประเทศไทย
จากความร่ วมมือที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ดําเนินการนําร่ อง มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศผ่านการเสริ มสร้ างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการ
บริ หารจัดการนํ ้า จะถูกผลักดันเข้ าสู่แผนการจัดการนํ ้าระดับประเทศ นอกจากนันองค์
้ ความรู้และหลักสูตรฝึ กอบรมด้ านการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ
จะถูกถ่ายทอดไปในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB 06/2556 – 07/2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ: Roland Treitler

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
อีเมล: roland.treitler@giz.de
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โครงการขนส่ งสินค้ าและโลจิสติกส์ ท่ ยี ่ งั ยืนในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่ นํา้ โขง
ความเป็ นมา
เนื่องจากภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (GMS) ดังนันประสิ
้
ทธิภาพการ
ใช้ พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ าอันตราย จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจได้ วา่ ประเทศจะยังคง
เติบโต และสามารถเพิ่มสวัสดิการให้ แก่บคุ ลากร ตลอดจนมีศกั ยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมได้
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาคการขนส่งสินค้ า ซึง่ ดําเนินการภายใต้ แผนงานหลักการดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (GMS
CEP) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) บ่งชี ้ว่าการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในภูมิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 75 ระหว่างปี พ.ศ. 2545
้
วของ
และ 2554 และการส่งออกสินค้ าจากกลุม่ ประเทศในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขงเพิ่มขึ ้นเกือบสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทังการขยายตั
โครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่ง ยังทําให้ กิจกรรมการขนส่งและการจราจรเพิ่มขึ ้น
การขยายตัวของโครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่งดังกล่าว ทําให้ มีการใช้ เชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (GHG) และการนําเข้ า
นํ ้ามันสูงขึ ้นตามไปด้ วย การสํารวจของบริ ษัทขนส่งสินค้ าแสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนในการใช้ เชื ้อเพลิงมักจะคิดเป็ นร้ อยละ 40 ถึง 60 ของต้ นทุนใน
การดําเนินงานทังหมด
้
ดังนัน้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์จะพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน จึงจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้ เชื ้อเพลิงและเสริ มสร้ างความปลอดภัย
01
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้ อม อาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์

แนวทางการดําเนินงานและกิจกรรม
โครงการฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงาน SWITCH Asia Programme ซึง่ ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) โดย GIZ เป็ นผู้
ดําเนินโครงการฯ หลักร่วมกับสมาคมขนส่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS-FRETA) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง
(MI) นอกจากนี ้ โครงการฯ ยังทํางานร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้ องใน 5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ า สมาคมรถบรรทุก และ
สมาคมขนส่งอาเซียน เพือ่ ให้ การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ ยืน
โครงการฯ ยกระดับมาตรการที่มีอยู่ด้านความปลอดภัยและความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมของภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์ ซึง่ จะช่วยลด
การใช้ เชื ้อเพลิงต่อปริ มาณการขนส่ง ส่งเสริ มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ าอันตราย อันนําไปสูก่ ารลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
กิจกรรมส่วนใหญ่จะต่อยอดจากประสบการณ์ของความสําเร็จที่ผ่านมาและนําการริ เริ่ มใหม่ๆ ที่ดําเนินการอยู่มาเติมเต็ม อาทิ แผนงาน
หลักการดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (GMS CEP) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) การเสริ มสร้ างขีด
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ความสามารถของสมาชิกสมาคมขนส่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS-FRETA) และโครงการอาเซียน-เยอรมันด้ าน "การขนส่งและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
กิจกรรมหลักครอบคลุมสี่สาขา ดังนี ้
1.

2.
3.
4.

ประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ด้ วยการส่งเสริ มการขับขี่ปลอดภัย การขับขี่เพือ่ ประหยัด
พลังงาน การเปลีย่ นแปลงและบํารุงรักษาเทคโนโลยี การเป็ นตัวแทนขนส่งสินค้ า เครื อข่ายด้ านโลจิสติกส์ และการจัดการทาง
การเงินที่ดีขึ ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
การขนส่งสินค้ าอันตราย โดยดําเนินการตามพิธีสารอาเซียนและอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขงที่มีอยู่ บนพื ้นฐานของ EU-ADR
การเข้ าถึงแหล่งทุนเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และปลอดภัยยิ่งขึ ้น
มาตรการสนับสนุนด้ านนโยบายและการสร้ างความตระหนักรู้ของลูกค้ า อาทิ มาตรฐานและการติดฉลาก แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
กฎระเบียบ และการริ เริ่ มด้ านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง ซึง่ การริ เริ่ มดังกล่าวมุง่ ดําเนินการที่ประเทศไทยและเวียดนาม

ประเทศเป้าหมาย: ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย
แหล่ งทุน / ระยะเวลาโครงการ: สหภาพยุโรป/กระทรวง
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (ร่วมกันสนับสนุนด้ านเงินทุน) /
02.2559 – 01.2562

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คุณวิลาสินี ภูนชุ อภัย

อีเมล์ : wilasinee.poonuchaphai@giz.de
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แผนงานความร่ วมมือของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ด้ านเมือง-การขนส่ งและสิ่งแวดล้ อม
ความเป็ นมา
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาได้ ช่วยปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนได้ มาก แต่
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากรก็สง่ ผลให้ มีการบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติมากขึ ้นและเกิดปั ญหามลพิษส่งผล
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ สังคม สุขภาพและการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทังยั
้ งเกิดความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นในภาคการจราจร
ขนส่งมวลชนและสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ซึง่ นับว่าเป็ นวาระสําคัญของการพัฒนาเมืองและเขตพื ้นที่ปริ มณฑลที่จําเป็ นต้ องมีการจัดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองแบบยัง่ ยืน และการลดการปลดปล่อยมลพิษของเมืองต่างๆ ในภูมิภาค แผนดําเนินงาน “เมือง้ ปี พ.ศ. 2552 เพื่อมุง่ เสริ มสร้ างศักยภาพ
การขนส่งและสิ่งแวดล้ อม” จึงครอบคลุมถึงวาระสําคัญที่กล่าวมาข้ างต้ น โดยได้ ดําเนินงานมาตังแต่
บุคลากร
ปรับปรุงกฎระเบียบและศักยภาพของหน่วยงานที่มภี าระกิจด้ านสิ่งแวดล้ อมและการปกป้องสภาพภูมิอากาศทังในระดั
้
บภูมิภาค
ประเทศและเมือง
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทําแผน “อากาศสะอาดของเมือง” ในภูมิภาคอาเซียนและ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิ

ปรั บ ปรุ ง พื น้ ฐานในการรองรั บ การจัด การใช้ พลัง งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในภาคขนส่ ง ทางบกและการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกในภูมิภาคอาเซียน

ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยในท่าเรื อ


แผนการดําเนินงาน ประกอบด้ วย 3 โครงการดังต่อไปนี ้
โครงการปรั บปรุ งคุณภาพอากาศสําหรั บเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมภิ าคอาเซียน:โครงการเสริ มสร้ างความสามารถของเมืองขนาด
กลางและเล็ก (มีผ้ อู าศัยอยู่ระหว่าง 0.2 – 1.5 ล้ านคน) ให้ พฒ
ั นาและดําเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีผลประโยชน์ร่วมด้ านการลดการปลดปล่อยก๊ าซ CO2 จากกิจกรรมภาคการจราจรและขนส่ง โดยมีสว่ นราชการในระดับประเทศและ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนเป็ นหน่วยร่วมดําเนินโครงการ มีเมืองนําร่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม มาเลเซียและพม่า โครงการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนได้ แก่ราชการส่วนกลางและท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัย สมาคมสันนิบาติเทศบาล หน่วยงานความร่วมมือและพัฒนาของประเทศต่างๆ และภาคประชาสังคม เพื่อทําให้ เมืองนําร่อง
สามารถลดมลพิษทางอากาศด้ วยการวางแผน การติดตามและการประเมินผล ผลลัพธ์ของโครงการจะถูกนําไปต่อยอดภายหลังปี 2558 โดย
พันธมิตรของโครงการ ได้ แก่ Clean Air Asia เป็ นองค์กรเอกชนซึง่ ปั จจุบนั เข้ ามาร่วมดําเนินงานด้ านฝึ กอบรมบุคคลากร งานวิชาการ และการ
สร้ างเครื อข่ายของเมืองในภูมิภาคอาเซียน ดังเจตนารมย์ขององค์กรเอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.CitiesForCleanAir.org
โครงการปรั บปรุ งการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพและการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในภาคขนส่ ง
สําหรั บภูมภิ าคอาเซียน: การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ ปริมาณการจราจรและขนส่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ ้น ทําให้
เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศและเสียง การจราจรติดขัดและอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการก่อสร้ างถนนและสาธารณูปโภคได้ เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
ที่ดินให้ ตา่ งไปจากรูปแบบเดิม ทุกประเทศจึงจําเป็ นต้ องวางกลยุทธ์เชิงบูรณาการด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรษฐกิจ เพือ่ ตอบรับกับ
สถานการณ์เฉพาะเจาะจงของประเทศนันๆ
้
ถึงแม้ วา่ ในระดับอาเซียนเองก็ได้ มีการจัดทํากลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการบรรเทา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมสถานการณ์ของภาคการขนส่ง โครงการจึงสนับสนุนการจัดทําแผนกลยุทธ์
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เฉพาะเจาะจงด้ านขนส่งและแนวทางดําเนินงาน โดยสร้ างการมีสว่ นร่วมของกระทรวงด้ านสิ่งแวดล้ อมและกระทรวงด้ านขนส่งของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนากรอบนโยบายร่วมกัน ปั จจุบนั นี ้ได้ ช่วยกระทรวงด้ านขนส่งของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศ
ไทย จัดทําแผนปฎิบตั ิการแห่งชาติ นอกจากนี ้โครงการยังได้ จดั เวทีระดับอาเซียนเพื่อให้ หน่วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและขนส่งได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการขนส่งของอาเซียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.TransportandClimateChange.org
โครงการพัฒนาท่ าเรื อในภูมภิ าคอาเซียนอย่ างยั่งยืน:
การขนส่งทางทะเลและท่าเรื อเป็ นส่วนสําคัญของการค้ าระหว่างประเทศและการ
ขนส่งสินค้ า กิจกรรมการจัดส่งสินค้ าและการดําเนินงานของท่าเรือที่หนาแน่นในพื ้นที่คอ่ นข้ างเล็กส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงด้ านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และการสภาพแวดล้ อมที่เสื่อมโทรมสูง โครงการทํางานร่วมกับสํานักเลขาธิการอาเซียนและสมาคมท่าเรื ออาเซียน (APA) สนับสนุน
การมีสว่ นร่วมของท่าเรื อในภูมิภาคอาเซียนในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และ
สิ่งแวดล้ อม (SHE) โครงการมีวตั ถุประสงค์ให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยการให้ ความช่วยเหลือด้ านวิชาการในการปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม (SHE) และสร้ างความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยให้ ความสําคัญ
กับการเติบโตในระยะยาว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.SustainablePort.org

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 2552 – 2558

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Roland Haas

อีเมล: roland.haas@giz.de
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โครงการบริหารทรั พยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
ความเป็ นมา
จํานวนประชากรเมืองในทวีปเอเชียเพิ่มขึ ้นราว 44 ล้ านคนต่อปี การขยายตัวของเมืองอย่างก้ าวกระโดดเป็ นสาเหตุของปั ญหาด้ านการบริ หาร
จัดการทรัพยากรในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการนํ ้า ระบบสุขาภิบาล การจัดหาพลังงาน การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ ประโยชน์ทดี่ ิน และความมัน่ คงด้ านอาหาร ซึง่ เมืองส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียประสบภาวะวิกฤติ ซึง่ บัน่ ทอนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเมือง
หลายเทศบาลวางแผนการพัฒนาและการจัดการโดยแบ่งแยกเป็ นส่วนต่างๆ ซึง่ รับผิดชอบด้ านใดด้ านหนึง่ แต่ไม่ได้ ใช้ แนวทางแบบบูรณาการ จึง
้
พยากร
ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของทัง้ 3 ทรัพยากร (นํ ้า พลังงาน และอาหาร)ได้ หากเมืองสามารถบริ หารจัดการทังสามทรั
แบบผสมผสานได้ ก็จะได้ เห็นศักยภาพและผลลัพท์ของการบริ หารจัดการแบบ NEXUS สาเหตุสําคัญที่เมืองไม่สามารถบริ หารจัดการทังสาม
้
ทรัพยากรแบบผสมผสานได้ นนมาจากความรั
ั้
บผิดชอบและการดําเนินงานในหลายๆ ด้ านนัน้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ที่ขององค์กรระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ ซึ ้งอยูน่ อกเหนือขอบเขตอํานาจของเทศบาลเมืองหรื อระดับท้ องถิ่น จากการประชุม Rio+20 ในเดือนมิถนุ ายน 2555 ที่ผ่านมา ความ
มัน่ คงด้ านนํ ้า พลังงานและอาหาร รวมถึงความเชื่อมโยงกันของทัง้ 3 ปั จจัยหลักได้ รับความสนใจในเวทีนานาชาติเป็ นอย่างมาก และขณะนี ้ถือว่า
มีบทบาทสําคัญในวาระการพัฒนาหลังจากปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ซึง่ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) การประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 21 (COP 21) และ การเตรี ยมความพร้ อมและการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องทีอ่ ยูอ่ าศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนครัง้ ที่ 3
(United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development 3 (Habitat 3))

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาความรู้ความสามารถ (ขององค์ กรและบุคคลากร) ด้ าน
การจัดการทรัพยากรเมืองแบบผสมผสานในเมืองทวีปเอเชียที่ร่วม
โครงการ


แนวทางการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ของโครงการมุ่งเน้ นสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือการค้ นหาและพัฒนาโครงการต้ นแบบที่เกี่ยวข้ องกับ ระบบการจัดการนํ ้า
เสีย การจัดการสิ่งปฏิกลู และการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ความเชื่อมโยงของ การจัดการนํ ้าประปา การจัดการพลังงานไฟฟ้า และ
การใช้ สอยประโยชน์ที่ดินและความมัน่ คงด้ านอาหารเป็ นแนวทางในการค้ นหาและพัฒนาโครงการต้ นแบบในเมืองต่างๆ ที่จะเป็ นตัวอย่างให้ เห็น
ว่าแนวทาง NEXUS จะเข้ าไปอยู่ในการวางแผนการพัฒนาเมืองได้ อย่างไร อีกทังแสดงให้
้
เห็นว่าส่วนต่างๆของเทศบาลจะสามารถร่ วมมือกัน
วางแผนพัฒนาเมืองให้ ดีขึน้ ได้ อย่างไร องค์ ประกอบที่สองคือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ แนวทางที่ประสบความสําเร็ จที่ได้ เรี ยนรู้ มาจาก
โครงการต้ นแบบ NEXUS ระหว่างเมืองต่างๆที่เข้ าร่ วมโครงการรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกับโครงการด้ วย นอกจากนี ้ โครงการยังใช้ กลยุทธ์
แบบหลายระดับชัน้ (multi-level) ในการเผยแพร่ แนวทาง NEXUS โดยจุดเริ่ มต้ นคือองค์กรระดับท้ องถิ่น โดยใช้ โครงการต้ นแบบ NEXUS เป็ น
จุดเริ่ มต้ นในการหาความต้ องการหรื อปั ญหาด้ านระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล และใช้ แนวทาง NEXUS ในการแก้ ไขปั ญหาเหล่านัน้ การ
เผยแพร่แนวทาง NEXUSในระดับกลาง (meso-level) จะร่วมมือกับองค์กร อาทิ เครื อข่ายสมาคมเมือง วิทยาลัย และองค์กรประชาสังคมต่างๆ
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การเผยแพร่ แนวทาง NEXUSในระดับสูง (macro-level) จะเป็ นการเผยแพร่ ในระดับชาติหรื อกระทรวงต่างๆ และในระดับนานาชาติ โดยองค์กร
ระดับนานาชาติตา่ งๆให้ แนวทาง NEXUS เป็ นหนึง่ ในหัวข้ อหารื อในวาระการพัฒนาหลังจากปี ค.ศ. 2015 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การประชุมเจรจาสมัชชารั ฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21), และ การประชุม
สหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนครัง้ ที่ 3
รายชื่อเมืองที่เข้ าร่ วมโครงการ:
 อูลาน – บาตอร์ (ประชากร 1,200,000 คน), ประเทศมองโกเลีย
 รื่ อเจ้ า (ประชากร 2,880,000 คน) ประเทศจีน
 เหวยฟาง/เขตพัฒนาทางเศรษฐกิจบินไฮ้ (ประชากร 9,000,000
คน / ประชากร 1,000,000 คน), ประเทศจีน
 นครนครราชสีมา (ประชากร 180,000 คน) ประเทศไทย

 เชียงใหม่ (ประชากร 150,000 คน), ประเทศไทย
 ดานัง (ประชากร 900,000 คน), ประเทศเวียตนาม
 เปกันบารู (ประชากร 1,000,000 คน) และ ทันจุงปี นงั
(ประชากร 230,000 คน) ประเทศอินโดนีเซีย
 นากา ซิตี ้ (ประชากร 180,000 คน) และ ซานตา โรซ่า
(ประชากร 330,000 คน) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ร่วมเป็ นพันธมิตรด้ านนโยบาย และ ICLEI SEA
รัฐบาลท้ องถิ่นสําหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นภาคีร่วมดําเนินโครงการ
แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 04.2556 – 12.2558 ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รูธ เอลเบิร์ค
อีเมล: ruth.erlbeck@giz.de

36
GIZ Bangkok Office

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

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

New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 ,
Thailand

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

โครงการความร่ วมมือระหว่ างประเทศด้ านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
ความเป็ นมา
ปั ญหาการปลูกพืชเสพติด การค้ าและการใช้ ยาเสพติดเป็ นปั ญหาระดับนานาชาติที่ต้องได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน การปลูกพืชเสพติดมักเกิด
ในประเทศซึง่ กลไกรัฐไม่เข้ มแข็ง และชาวบ้ านรายย่อยที่ปลูกพืชเสพติด ประสบปั ญหาความยากจน และขาดความมัน่ คงทางอาหาร เศรษฐกิจ
ผิดกฎหมายที่เกิดจากการค้ ายาเสพติด นํามาซึ่งปั ญหาความขัดแย้ ง อาชญากรรม และคอรั ปชั่น การใช้ ยาเสพติดแพร่ หลายมากขึน้ ทังใน
้
ประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ส่งต่อสุขภาพของผู้เสพ และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
รัฐที่ได้ รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายยาเสพติดที่ม่งุ การปราบปรามแบบเดิม มีความพยายามจัดทํานโยบายการพัฒนาทางเลือก ส่งเสริ ม
อาชีพ และพืชทางเลือกทดแทนพืชเสพติด และส่งเสริ มการดําเนินการด้ านสาธารณสุขที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ ยาเสพติด ปั ญหาที่
้ งขาดทรัพยากร
สําคัญคือ รัฐยังขาดแนวทางการดําเนินการที่เป็ นรู ปธรรม และขาดแนวทางปฏิบตั ิที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รับรอง อีกทังยั
บุคคลที่มีความรู้ในการดําเนินการอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านยาเสพติดในระดับประเทศและ
องค์การสหประชาชาติ ด้ านการดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือก และการใช้
หลักการสาธารณสุขนํานโยบายยาเสพติดเพื่อยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหายาเสพติด

แนวทางการดําเนินงานและกิจกรรม
โครงการความร่ วมมือระหว่างประเทศด้ านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา ดําเนินการในมิติความร่ วมมือที่หลากหลายเพื่อผลักดันการพัฒนา
ทางเลือกและการใช้ หลักสาธารณสุขนํานโยบายยาเสพติดสูก่ ารเป็ นกระแสหลักในการดําเนินนโยบายยาเสพติดโลก
ภาคีความร่ วมมือของโครงการประกอบด้ วยประเทศที่มีความสนใจดําเนินการด้ านการพัฒนาทางเลือก และการใช้ หลักสาธารณสุขนํานโยบาย
ยาเสพติ ด สํ า นัก งานป้ องกัน ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime
– UNODC) และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ได้ แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ Transnational Institute (TNI) และเครื อข่ายระดับโลกเพื่อ
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดที่เป็ นกลางและเปิ ดเผย (Transnational Drug Policy Consortium-IDPC)
กิจกรรมหลักครอบคลุมสามสาขา ดังนี ้
1. สนับสนุนการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนด้ านนโยบายยาเสพติดของรั ฐ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในประเด็นการนําผลจากการประชุมสมัย
พิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรื่ อง ยาเสพติดปี 2559 (UNGASS 2016) ไปปฏิบตั ิ โดยมีจดั การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญกลุม่ ย่อยร่วมกับรัฐบาลของประเทศที่สนใจ
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2. พัฒนาการดําเนินนโยบายด้ านยาเสพติดด้ านการดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกและการใช้ หลักสาธารณสุขนํานโยบายยาเสพติด
ในประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริ กาและลาตินอเมริ กา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ TNI และ IDPC
3. สนับสนุนงานวิชาการด้ านการพัฒนาทางเลือกและการใช้ หลักสาธารณสุขนํานโยบายยาเสพ-ติด
กลุ่มประเทศเป้าหมาย:
ประเทศในเอเชีย แอฟริ กา และลาตินอเมริ กาที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหายาเสพติด
แหล่ งทุน / ระยะเวลาโครงการ: กระทรวงเพื่อความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา สหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
(BMZ) / 08.2558-05.2562

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.giz/de/expertise/html/15005.html

ผู้รับผิดชอบโครงการ : Mr. Daniel Brombacher

อีเมล: Daniel.brombacher@giz.de
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ความเป็ นมา
แผนกบริ การฝึ กอบรม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สํานักงานกรุงเทพฯ
ตังขึ
้ ้นจากความต้ องการการบริ การฝึ กอบรมที่มีคณ
ุ ภาพในเอเชีย เราเป็ นส่วนหนึง่ ของสถาบันเพือ่
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (หรื อ AIZ) ประเทศเยอรมนี และเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาหลักสูตร
และบริการต่างๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของเยอรมนี และของภูมิภาคไว้ ด้วยกัน
เพื่อถ่ายทอดแบ่งปั นให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เราให้ บ ริ การด้ า นการฝึ กอบรม สั ม มนา และศึก ษาดู
งาน ที่มีคุณภาพ ในหลากหลายหัวข้ อ
เราส่ งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครื อข่ าย
เพื่อ ก่ อ ให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงในระดับ องค์ กร และ
ระดับสังคมที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่กระบวนการ
การพัฒนาที่ย่ งั ยืน
เรารวบรวมองค์ ค วามรู้ และประสบการณ์ ด้ า นความ
ร่ วมมื อ และการพัฒ นาระหว่ า งประเทศของเยอรมนี
และของภู มิ ภ าคเอเชี ย เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น และถ่ า ยทอด
แบ่ งปั น

บริการของเรา
 จัดการฝึ กอบรมและสัมมนา
 จัดการศึกษาดูงาน
 ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
และองค์กร
 สนับสนุนการจัดประชุมและ
สัมมนา

สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาตามสมรรถนะบุคลากร
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้ า
 การสื่อสาร และการเป็ นผู้นํา
 เกษตรกรรม และอาหาร
 การบริ หารจัดการ และการให้
คําปรึกษา
 พลังงาน สิ่งแวดล้ อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ
 ธรรมาภิบาล
 ทักษะทางสังคม
 การเงิน การบริ หาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 สหวิทยาการ และประเด็นอุบตั ิใหม่
ต่างๆ
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หลักสูตรฝึ กอบรมและบริ การของแผนกฯ นันไม่
้ แสวงหาผลกําไร และสามารถจัดได้ “ตามคําขอ” และความต้ องการของกลุม่ ผู้ที่สนใจในช่วงเวลา
และสถานที่อื่นทีท่ า่ นต้ องการ
หลักการของเรา
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็ นพื ้นฐานสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับองค์กร เครื อข่าย และสังคม เราตระหนัก
ถึงความสําคัญของแนวคิดนี ้ และได้ พฒ
ั นาบริ การต่างๆ โดยคํานึงถึงหลักการที่สง่ เสริมแนวคิดดังกล่าว หลักสูตรต่างๆ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริ ม
ให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิผลด้ วยวิธีและเครื่องมือทีเ่ หมาะสม เช่น มีการประเมินความต้ องการการฝึ กอบรม (Training Need Analysis)
เพื่อกําหนดและปรับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ให้ เหมาะกับผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรโดยคํานึงถึงหลักการสอนและหลักการเรี ยนรู้ของมนุษย์
และของผู้ใหญ่ รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่เอื ้อแก่การเรียนรู้ และวิธีการและเครื่ องมือที่มงุ่ เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เข้ ารับการอบรม การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
และการนําไปใช้ ตอ่ ไปในงานของตนเอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
จารุกาญจน์ ราษฎร์ ศิริ

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.training.thai-german-cooperation.info
อีเมล: training-bangkok@giz.de
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