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ข้อมลูองค์กร 
องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมนัท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร เร่ิมด าเนินงานตัง้แต่เมือ่วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 หลงัจากรัฐบาลแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รวม 3 หน่วยงานด้านการพฒันา ได้แก่ ส านกังานบริการด้านการพฒันา
ของเยอรมนั (DED) ส านกังานความร่วมมอืทางวิชาการของเยอรมนั (GTZ) และส านกังานพฒันาศกัยภาพระหว่างประเทศ (InWEnt) เข้าไว้
ด้วยกัน โดยผสานประสบการณ์และ ความเชีย่วชาญอนัยาวนานของหน่วยงานทัง้ 3 แห่ง และใช้ชื่อว่า “องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของ
เยอรมนั” หรือ GIZ ท่ีร่วมมอืกับนานาประเทศเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 ความร่วมมอืทางวิชาการไทย-เยอรมนัเร่ิมขึน้อย่างเป็นทางการ เมือ่
วนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ.2499    จากข้อตกลงระหว่างสองประเทศด้าน
ความร่วมมอื  ทางเศรษฐกิจและการพฒันา โดยในพ.ศ. 2502 ได้มกีาร
ก่อตัง้โรงเรียนอาชีวศึกษาไทย-เยอรมนั ซึ่งต่อมาพฒันาเป็น
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   พระนครเหนือ 
นบัจากนัน้ ความร่วมมอืทางวิชาการไทย-เยอรมนั ได้มกีารด าเนิน
โครงการครอบคลมุแทบทกุสาขาด้านการพฒันา โดยในทศวรรษแรก 
โครงการมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาชนบทเกษตรกรรมและอาชีวศึกษา 

 จากการท่ีประเทศไทยสามารถพฒันาไปเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่
ได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของความร่วมมอืตัง้แต่ปีพ.ศ. 2533 
จึงเปลี่ยนไปมุง่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยั การรักษาสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสภาพภมูิอากาศ  

 นอกจากนี ้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม ท าให้ประเทศไทยมบีทบาทเป็นผู้น าในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กิจกรรม
ระดบัภมูภิาคของความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนัได้มกีารด าเนินงานหลกัท่ีกรุงเทพฯ จนถึงปัจจบุนั 

 ในปัจจบุนั GIZ ประเทศไทย ด าเนินโครงการด้านการพฒันาครอบคลมุ 7 สาขา ได้แก่  
 
  

โครงการของ GIZ ท่ีมฐีานการด าเนินงานในประเทศไทย  
 
 

การเกษตรและความปลอดภยัด้าน

อาหาร 

 
• โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซียน  
• โครงการริเร่ิมข้าวท่ีดีขึน้แห่งเอเชีย 
• โครงการสารสนเทศการส ารวจระยะไกลและการประกันภยัพืชผลทางการเกษตรใน 

               ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่
           • โครงการอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภมูภิาคอาเซียน 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 
• โครงการพฒันาการและวดัผลการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน ส าหรับสงัคม
เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและกลุ่มประเทศอตุสาหกรรม
ใหม่ 

   • โครงการแผนการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในมติิ     
            การจดัการความเสี่ยง 
            • แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ไทย-เยอรมนั 

• โครงการการบรรเทาสภาวะโลกร้อนท่ีเก่ียวข้องกับน า้และน า้เสีย ประเทศไทย 
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
ของประเทศในอตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น 
 
 

             
             • โปรแกรมพัฒนาโครงการพลงังาน (PDP) เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 •  โครงการระบบเครือข่ายพลงังานทดแทนส าหรับเกาะไทย  
 •  โครงการ Nexus พลงังานใหมใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
       
• โครงการความร่วมมอืระดบัภมูภิาคเพื่อส่งเสริมคณุภาพของอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมท่ีมุง่เน้นความต้องการของตลาดแรงงาน 
• โครงการความร่วมมอืไตรภาคีไทย-เยอรมนั  
 
• แผนงานริเร่ิมด้านการจดัการความเสี่ยงภยัพิบตัิของโลก 
• โครงการบริหารพืน้ท่ีลุ่มน า้โดยอาศยัมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภยัแล้ง
และอทุกภยั 
 
 
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคการขนส่งทางบกส าหรับภมูภิาคอาเซียน  
• โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ท่ียัง่ยืนในภมูภิาคลุ่มแมน่ า้โขง 
• โครงการบริหารทรัพยากรแบบบรูณาการของเมอืงในเอเชีย 
 

 
 

การใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ
และการใช้พลงังานทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

\\ 

 
การพฒันาเศรษฐกิจและการจ้างงาน 

 
 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

การพฒันาเมอืงและอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ธรรมาภิบาล 

 
         • โครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพตดิและการพฒันา 
         • โครงการพฒันามาตรฐานความปลอดภยัในการท างานให้แก่บคุลากรทางการแพทย์      
            ในประเทศไทย 
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แผนกบริการฝึกอบรมของ GIZ ส านกังานกรุงเทพฯ 

 ให้บริการฝึกอบรมส าหรับพนกังาน GIZ  รวมทัง้หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนทัว่ทัง้ภมูภิาคเอเชีย 
 หลกัสตูรอบรมกว่า 40 หลกัสตูร ด้านการให้ค าปรึกษา การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะการสื่อสาร ความเป็นผู้น า และ   
   ความสามารถทางด้านเทคนิคอ่ีนๆ   
ข้อมลูเพิ่มเติม: www.training.thai-german-cooperation.info 

 
 

แหล่งเงนิทุน 
 

BMZ:    กระทรวงเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพฒันา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 

BMUB: กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยัทางปรมาณ ูสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

BMWi:  กระทรวงเศรษฐกิจและพลงังาน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

EU:       สหภาพยโุรป 
 

TH:       รัฐบาลไทย 
 

PPP:     พนัธมติรระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://training.thai-german-cooperation.info/
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โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยนืแห่งอาเซียน 

 

ความเป็นมา 
ความมัน่คงทางอาหารท่ีแท้จริงจะเกิดขึน้ได้ต่อเมือ่ทกุคนสามารถเข้าถึงอาหารท่ีปลอดภยั ในราคาท่ีสามารถจบัจ่ายใช้สอยได้ ถกูสขุอนามัย ใน
ปริมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพื่อสร้างสุขภาวะและสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีดี ทัง้นีเ้กษตรกรรมเป็นภาค
เศรษฐกิจหลกัของประชาคมอาเซียน ความมัน่คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนจึงต้องมีระบบการผลิต อาหาร-เกษตรท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน
ทัง้ในแง่ของการมชีีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี และมกีารแข่งขนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายในชุมชนภาคการเกษตรเอง และในขณะเดียวกันสามารถ
ผลิตอาหารท่ีเป็นอาหารหลกัได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาคมอาเซียนด้วย  

โครงการระบบ อาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซียนมุ่งเน้นเพื่อหาทางออกให้เกิดความมัน่คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนในระยะยาวโดย
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียนในการพัฒนาจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อการท าการเกษตรท่ียั่งยืน โดยค านึงถึงทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในห่วงโซ่มลูค่าอย่างครอบคลุมรอบด้าน ทัง้ผู้ ก าหนดนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจการเกษตร เกษตรกร และสมาคม
ภาคเอกชนอ่ืนๆ จากโครงการน าร่อง ได้มกีารพฒันาการท าการเกษตรท่ีว่าด้วยการน าเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางปฎิบตัิท่ีใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหมูเ่กษตรกร และด้วยแนวคิดนี ้ โครงการฯ ย า้ให้เห็นถึงความส าคญัในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พศ. ๒๕๕๘ และจากนีต้่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานตามกรอบนโยบายบรูณาการความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยทุธ์ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน โดยมุง่เน้นการ
ผลิตอาหารอย่างยัง่ยืนในระดบัประเทศ  

          หัวข้อการด าเนินงาน  
 

            โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซียน (2557 - 2560) มกีาร                  
            พฒันาต่อยอดจากโครงการควบคมุศตัรูพืชส าหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภมูภิาค  
            อาเซียน (2554 - 2556) โดยมหีวัข้อหลกัในการด าเนินงาน 3 หัวข้อ ได้แก่: 

 ก าหนดกรอบนโยบาย: ร่วมประสานพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ประชมุหารือด้านความยัง่ยืนของภาคอาหาร-เกษตร-ในระดบัภมูภิาค  

 ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่ยั่ งยืน : ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรและการบริหารจัดการพืชอย่างยั่งยืนผ่านการจัดอบรมพัฒนา
ศกัยภาพ 

 เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาด: ส่งเสริมทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มลูค่า
อย่างยัง่ยืน โดยร่วมมอืกับภาคเอกชน  

 

แนวทางด าเนินงาน 
โครงการฯ เป็นโครงการระดับภูมภิาคท่ีมสี านกังานโครงการอยู่ในประเทศภาคีอาเซียน 6 ประเทศ (กัมพชูา , อินโดนีเซีย, ลาว, เมยีนมา่ร์, ไทย, 
และเวียดนาม) โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และผู้ เชี่ยวชาญทัง้จากในและต่างประเทศให้ค าแนะน าการจดัท าโครงการน า
ร่องของแต่ละประเทศในอาเซียน และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ระหว่างประเทศสมาชิกภาคี  



7 
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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 2554 - 2560 ข้อมลูเพิ่มเติม: www.asean-agrifood.org, 
             www.thai-german-cooperation.info  
 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ:  Dr. Matthias Bickel                     อเีมล: matthias.bickel@giz.de  
  

หวัข้อ:  สารชีวภณัฑ์ควบคมุศตัรูพืช 
 การจดัการดินและคณุค่าอาหารในดิน  
 เศรษฐศาสตร์การท าฟาร์ม  

ห่วงโซ่มลูค่า:  ข้าว 
 พืชผกั 
 ผลไม้ 

http://www.asean-agrifood.org/
http://www.thai-german-cooperation.info/
mailto:matthias.bickel@giz.de
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โครงการริเร่ิมข้าวที่ดีขึน้แห่งเอเชยี 
 

ความเป็นมา 
ในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ข้าวเป็นอาหารหลกัท่ีส าคญั ระบบการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งถ้าไมผ่ลิตส าหรับตนเอง ก็
เพื่อตลาดในประเทศ มเีพียงประมาณร้อยละห้าของปริมาณท่ีปลกู ท่ีถกูส่งออก ข้าวจึงเป็นพืชท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีปลกูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ส าหรับเป็นแหล่งท่ีมาของอาหารและการสร้างมลูค่าขึน้ในประเทศ 
 

ในขณะเดียวกัน การเติบโตของประชากรในเอเชีย ก าลงัขบัเคลื่อนความต้องการข้าว ท่ีเพิ่มสงูขึน้ทกุขณะ การตอบสนองความต้องการนีใ้น
อนาคต จะเป็นไปไมไ่ด้ เนื่องจากอตัราผลผลติท่ีทรงตวั พืน้ท่ีการเพาะปลกูท่ีหดตวั ประชากรท่ีมอีายเุพิ่มขึน้ในชนบท และปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เพื่อความมัน่คงของแหล่งอาหารในระยะยาว จึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิรูปแปลงนา
ของเกษตรกรรายย่อยให้ทนัสมยั เป้าหมายนีส้ามารถบรรลไุด้ หากเกษตรกรมกีารเข้าถึงบริการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนบัสนนุทาง
การเงิน การตลาด และปัจจยัการผลติในการท าการเกษตร 
 

เกษตรกรรายย่อยสามารถเอาชนะกับความท้าทายเหล่านีไ้ด้ ถ้าได้รับการบรูณาการรวมเข้าอยู่ในห่วงโซ่คณุค่าท่ีมปีระสิทธิภาพ ท่ีครอบคลมุทุก
ขัน้ตอนของวงจรการผลิตอาหาร ตัง้แต่การปลกู ขัน้ตอนการแปรรูป ไปจนถึงการตลาด 
 

  

 

วัตถุประสงค์ 
BRIA ช่วยพฒันาการผลิตข้าวและโภชนาการข้าว โดยการใช้
วิธีการแบบองค์รวมห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเสริมสร้างรายได้ของ
ผู้ผลิตและโภชนาการของครอบครัวเกษตรกรผู้ยากจน ความรู้
และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี และการส่งเสริมการให้บริการทาง
การเกษตร จะช่วยเพิ่มระดับผลผลิตในการเพาะปลูกข้าว BRIA 
จะช่วยให้ประเทศ ที่โครงการด าเนินอยู่ บรรลุการพฒันาทาง
ภาคเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 

ขา้วเป็นพืชทีเ่พาะปลูกทีส่ าคญัทีส่ดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เพือ่เป็นแหล่งที่มาของอาหารและการสร้างมูลค่าข้ึนในประเทศ 

 

 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
โครงการ BRIA เป็นความริเร่ิม ขององค์การความร่วมมอืด้านอาหารเยอรมนั (German Food Partnership หรือ GFP) และส่งเสริมธุรกิจ
การเกษตรและสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชน ด าเนินโครงการอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
 

ส านักเลขาธิการภูมภิาค 
นอกเหนือจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการในประเทศเหล่านี ้BRIA ยงัด าเนินการในระดบัภมูภิาค ส านกัเลขาธิการ BRIA ภมูภิาค ท่ีตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ รับผิดชอบในการประสานงานของ Better Rice Initiative Asia ในระดบัภมูภิาค 
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ส านักเลขาธิการ ด าเนินการโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  หรือ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen-arbeit (GIZ) GmbH โดยการสนบัสนนุทางการเงินจาก บีเอเอสเอฟ และไบเออร์ ครอปซายน์  
 

องค์ความรู้ทัง้หมดจากกิจกรรมของโครงการท่ีมกีารรวบรวมโดยส านกัเลขาธิการภูมภิาค จะแบ่งปันให้กับ สมาชิกในประเทศอาเซียน ผ่านทาง
ส านกัเลขาธิการอาเซียน 
 

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

                          www.thai-german-cooperation.info 
 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ : สริุยนั วิจิตรเลขการ   อเีมล :  suriyan.vichitlekarn@giz.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.germanfoodpartnership.org/
mailto:suriyan.vichitlekarn@giz.de
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โครงการใช้ข้อมลูจากการส ารวจระยะไกลและการประกันพชืผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
 

ความเป็นมา 
ข้าวเป็นพืชผลทางการเกษตรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุส าหรับความปลอดภยัทางด้านอาหารของโลก ประมาณ 90% หรือประมาณ 140 ล้าน
เฮคแตร์เป็นพืน้ท่ีส าหรับการปลกูข้าวในภมูิภาคเอเชีย เน่ืองจากเกษตรกรรายย่อยหลายล้านรายมกัจะได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น 
ภาวะแห้งแล้ง อุทกภัย และพายุโซนร้อน ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย าและทันเวลา ได้แก่ พืน้ท่ีเพาะปลูก การเจริญเติบโต ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากภยัพิบตัิ) เป็นข้อมลูที่ส าคญัต่อการเพาะปลกูข้าวส าหรับการบริโภคภายในประเทศ 
 
หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นสาเหตทุ าให้เกิดการสญูเสียผลผลิตในปริมาณมากซึ่งส่งผล
กระทบต่อความเพียงพอต่อผลผลิตข้าว การบรรเทาภยัพิบตัิยงัคงเป็นข้อจ ากัดในด้านงบประมาณและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่งยั่งยืนส าหรับการรับมือกับความเสี่ยง ดังนัน้จึงเป็นผลท่ีท าให้ทางภาครัฐพยายามหาเคร่ืองมือในการจัดการกับความเสี่ยงใน
ประเด็นงบประมาณซึ่งเกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติเพื่อเป็นการรับมือกับภาระทางด้านการเงินและผลกระทบทางด้านลบให้กับเกษตรกรราย
ย่อย 
 

วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ การลดความไมม่ัน่คงในการผลิตข้าว ใน 2 ส่วนได้แก่ 
 

 

 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ระบบการติดตามและข้อมลูการเพาะปลกูข้าว 
เพิ่มเติมข้อมลูการเจริญเติบโตของข้าว และผลผลิตท่ีต้องการเพื่อเป็นการ
สนบัสนนุภาครัฐ ตวักลางด้านการเกษตรหรือหน่วยงานส าหรับการบรรเทา
ภัยพิบัติ ในด้านการจัดการผลผลิตข้าวภายในประเทศให้ดีขึน้ อีกทัง้ยังมี
การจ าหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลงัจากเกิดภยัพิบตัิ 

 การประกันพืชผล  

เพื่อช่วยให้มีการเข้าถึงการแก้ปัญหาด้านการประกันพืชผลส าหรับภาครัฐ 
คนกลาง (เช่น สหกรณ์ หรือธนาคารในระดบัท้องถ่ิน) และเกษตรกรระดับบุ
คลสามารถรับมือกับสภาวะผลกระทบทางการเงินท่ีเกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น อทุกภยั และภยัแล้ง 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการเน้นในประเทศในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย ฟิลิปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมทั ง้การด าเนินการด้านการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ บริษัท sarmap SA ซึ่งเป็นบริษัทเก่ียวกับเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่ง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเก็บข้อมูลภาคสนามและผลผลิตข้าว บริ ษัท Allianz Re ซึ่ง
พัฒนาการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการประกันภัย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี ซึ่งร่วมด าเนินการโครงการดังกล่าวใน
ประเทศไทย ฟิลิปินส์ และอินเดีย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก คือ The Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC) และเป็นผู้ด าเนินงานหลกัในประเทศกัมพชูาและเวียตนาม 
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แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ DEZA/BMZ / 2012 - 2018     ข้อมลูเพิ่มเติม: www.riice.org, 
                        www.thai-german-cooperation.info  
 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Susan Gille          อเีมล: susan.gille@giz.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่เก่ียวข้อง:  ความมัน่คงทางด้านอาหาร 
 การติดตามผลผลิตข้าว 
 เทคโนโลยีดาวเทียมเรด้าร์ 
 การประกันภยัพืชผล 

ห่วงโซ่คณุค่า:  ข้าว 
 การขยายผลสู่พืชผลผลติอ่ืนๆ 

http://www.riice.org/
http://www.thai-german-cooperation.info/
mailto:susan.gille@giz.de
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โครงการพฒันาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยนื ส าหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต ่าในกลุ่มประเทศ  

รายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
 

ความเป็นมา 
การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน (SCP) เป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการสร้างสงัคมเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า โดยการเข้าถึงข้อมลูท่ีน่าเชื่อถือ 
ถกูต้อง และใช้งานได้ง่ายเป็นเงื่อนไขส าคญัยิ่งในการพฒันาไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน โครงการฯ จึงได้สนบัสนนุกรอบการท างาน
สิบปี (10 YFP) เร่ืองการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในโปรแกรมข้อมลูส าหรับผู้บริโภค โครงการฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มความ
ตระหนัก สนับสนุนโครงสร้างเชิงสถาบัน และความสามารถด้านเทคนิคในการพัฒนานโยบายและเคร่ืองมือเก่ียวกับข้อมลูเพื่อน าไปสู่รูปแบบ
การผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืนและสร้างคาร์บอนต ่า นอกจากนีโ้ครงการฯ จะช่วยสนบัสนนุให้เกิดตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมติรกับสภาพ
อากาศท่ีจะน าไปสู่การปล่อยมลพิษท่ีน้อยลง การค้าและการลงทุนในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาคจะเพิ่มขึน้จากการรวมตัวกันของฉลาก
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ประเทศท่ีเก่ียวข้องจะเกิดการสร้างงาน รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขัน ทัง้หมดนี ้
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง และหน่วยงานรัฐได้จดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการท่ีมคี่าใช้จ่ายตลอดวฏั
จกัรชีวิตต ่าลง 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
 ข้อก าหนดด้านความเป็นมติรกับสภาพภมูิอากาศถกูผนวก

เข้ากับฉลากสิ่งแวดล้อม (ประเภทท่ี ๑) ในประเทศ
เป้าหมาย (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) และมกีาร
ยอมรับร่วมเร่ืองฉลากสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้ในภมูภิาค 

 ยุทธศาสตร์และหลักการใหม่ๆ เ ก่ียวกับแรงจูงใจทาง
การเมอืง เศรษฐกิจ การเงินส าหรับการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า
ท่ีเป็นมติรกับสภาพภูมอิากาศ และฉลากสิ่งแวดล้อมได้รับ
การพฒันา และเร่ิมน าไปใช้ในประเทศเป้าหมาย 

 เผยแพร่แนวปฎิบตัิท่ีดี 
 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการสนบัสนนุกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศในด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
 การบรูณาการและความร่วมมอืในเร่ืองข้อก าหนดด้านความเป็นมติรกับสภาพภมูอิากาศในฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี ๑ 
 การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มความตระหนกัให้กับหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีให้การรับรอง 
 การพฒันาข้อแนะน าเก่ียวกับแรงจงูใจด้านเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี ในการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

และฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมมากขึน้ 
 การพฒันาข้อเสนอส าหรับน ามติิด้านสงัคมผนวกเข้ากับการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการฯ และฉลากสิ่งแวดล้อม 
 การระบโุอกาสในการพฒันาข้อเสนอการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม ท่ีเก่ียวข้องกับ SCP 
 การสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา 
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การจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นเคร่ืองมอืส าคญัในการเพิ่มการผลิตและการบริโภค อย่าง
ยั่งยืน ในขณะเดียวกันส่งเสริมโดยตรงต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ในช่วงท่ีผ่านมาเคร่ืองมือเหล่านีม้ีความส าคญัมากขึน้ตามล าดบัในภมูภิาค 
จากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเทศ สร้างกลไกของการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า
และบริการท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งขึน้ เพื่อมุง่หน้าสู่สงัคมเศษรฐกิจสีเขียว 
 
 

แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB/07.2558 – 06.2561   ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Thomas Lehmann    อเีมล: thomas.lehmann1@giz.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thomas.lehmann1@giz.de
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โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติตามฐานความเสี่ยง 

 
ความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2558 ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศทวีความรุนแรงมากขึน้ ท าให้มกีารริเร่ิมการพฒันาโครงการแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ถึงแม้ว่าการปรับตัวดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ แต่ยงัขาดข้อมลูเฉพาะท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงทางด้านภมูอิากาศและทางเลือกในการปรับตวัต่อความเสี่ยงดงักล่าว 
ในขณะเดียวกันก็มคีวามต้องการในการบรูณาการของความต้องการในการปรับตวัของขัน้ตอนการวางแผนระดบัท้องถ่ิน  ด้วยเหตนีุท้างโครงการ
มุง่ประสงค์ท่ีจะบรูณาการ โดยน าแผนการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแห่งชาติไปปรับใช้ทัง้ในระดบัประเทศและระดับท้องถ่ิน 
เพื่อท่ีจะเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวัต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  โครงการแผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามฐานความเสี่ยงได้รับการสนบัสนุนด้านงบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศระดบัสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยัทาง
ปรมาณู ประเทศเยอรมนี (BMUB)  เพื่อสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทางส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ กรมโยธาธิการและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
 

  

  

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อรายงานผู้มอี านาจในการตดัสินใจและผู้มสี่วนเก่ียวข้องทัง้ใน
ระดบัประเทศและท้องถ่ินในความคาดหวงัเร่ืองการปลี่ยนแปลงส
ถาพภมูอิากาศ และผลกระทบต่อโครงการดงักล่าว 

 เพื่อบรูณาการผลวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศ แผนการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศแห่งชาติ และกลไกการวางแผนระดบัท้องถ่ิน 

 เพื่อปรับแนวทางงบประมาณให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสนบัสนนุ
การวดัการปรับตวัท่ีสอดคล้องกับข้อบงัคบัการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของ NAP 

 เพื่อแลกเปลี่ยนเร่ืองการจดัการความเสื่ยงต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงภมูอิากาศระหว่างไทย-เยอรมนั 

 
แนวทางด าเนินงาน 
เพื่อบรรลเุป้าหมายของโครงการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคตได้ถกูวางแผนขึน้เพื่อด าเนินโครงการใน 4 พืน้ท่ีท้องถ่ินน าร่อง ตาม
หลักโครงการแล้วจะมีการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ (การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศ แผนงานท่ี 1) 
 
การด าเนินงานตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ ทางโครงการสนับสนุนการพัฒนา NAP โดยผ่านทางการอบรมและการให้
ค าแนะน าส าหรับการบูรณาการการปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาและการท างบประมาณ รวมไปถึงการจัดตัง้ระบบการติดตามและการ
ประเมินผล นอกจากนีผ้ลจากความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศยงัสามารถน าไปบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานวางแผนระดบั
ท้องถ่ินในพืน้ท่ีน าร่อง และยงัสามารถระบตุวัวดัการปรับตวัได้ (แผนงานท่ี 2)  
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สดุท้ายนีท้างภาคีต่างๆร่วมมอืกันสนบัสนนุจดัท าด้านงบประมาณทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นรูปเป็นร่างขึน้มาตามความต้องการของ  
NAP (แผนงานท่ี 3) และยังเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างไทย-
เยอรมนั (แผนงานท่ี 4)  

 
แหล่งทุน/ ระยะเวลาโครงการ: BMUB / 08/2558 – 01/2562 ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info  
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Mr. Christoph Mairesse / Mr. Tim Mahler    อเีมล: christoph.mairesse@giz.de / tim.mahler@giz.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thai-german-cooperation.info/
mailto:christoph.mairesse@giz.de
mailto:tim.mahler@giz.de
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โครงการสนับสนุนการพฒันาและด าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 

 
ความเป็นมา 
การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากมองในเชิงนโยบายถือเป็นงานท่ีต้องมีการบูรณาการทัง้ด้านวิชาการ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้ครอบคลมุเป็นแนวทางเดียวกัน  การด าเนินการดงักล่าวต้องอาศยัความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคส่วน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสนับสนุนการพัฒนาแบบคาร์บอนต ่าของประเทศไทย ดังนัน้นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจึงต้อง
พิจารณามมุมองทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เข้ากับการปกป้องสภาพภมูิอากาศ  โครงการท่ีผ่านมา
ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศระดบัสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณู (BMUB) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) ได้ด าเนินงานร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านทางส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการแปลง
แผนแมบ่ทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ลงสู่การปฏิบตัิในระดบัจังหวดัและท้องถ่ินน าร่อง ผลของการด าเนิน
โครงการท าให้ได้ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีมคีวามเชื่อมโยงกับแผนพฒันาจงัหวดัและเทศบาลใน 
2 จงัหวดัและ 2 เทศบาลน าร่อง ซึ่งได้แก่ จงัหวดัน่านและเทศบาลเมอืงน่าน จงัหวดัระยองและเทศบาลต าบลเมอืงแกลง  
 

 
 
 

              วัตถุประสงค์: เพื่อสนบัสนนุประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมายของการพฒันา               
                         คาร์บอนต ่าโดย 
      

 เชื่อมโยงยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของ
ส่วนกลาง จงัหวดั และท้องถ่ิน  

 เชื่อมโยงยทุธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาติและยทุธศาสตร์
การปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายพลงังาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิต
พลงังานและลดความเข้มการใช้พลงังาน  

 เชื่อมโยงโครงการต่างๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศไทยทัง้ที่ได้รับการ
สนบัสนนุจาก IKI และองค์กรความร่วมมือต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
ทางยทุธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศ  

 เชื่อมโยงการด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
BMUB ผ่านทางเวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไทย-เยอรมนั 

แนวทางด าเนินงาน 

แผนงานท่ี 1 

 สนบัสนนุ สผ. ในการจดัท ายทุธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ภมูอิากาศ (พ.ศ.2557-2561) และพฒันาคู่มอืการน าไปปฏิบตัิ 

 บูรณาการแผนแม่บทและยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับแผนพัฒนาจังหวดัและเทศบาลใน 16 จังหวัด และ 32 
เทศบาลน าร่อง 

 บูรณาการมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้พลัง งานอย่างมีประสิทธิภาพในจังหวัดน าร่อง (จังหวัดน่านและจังหวัด
ระยอง)  

 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยประสานงานกลางด้าน  NAMAs รวมทัง้สนับสนุนในการจัดท าแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ประเทศ 3 แผนงานน าร่อง 
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แผนงานท่ี 2 

 ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนด้านการปรับกรอบนโยบายพลงังานระหว่างไทย – เยอรมนั 

 สนบัสนุนการสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและกลไกทางการเงินในการด าเนินงานด้านการปรับกรอบนโยบายพลังงาน 
 
แผนงานท่ี 3 

 ประสานงานระหว่างโครงการต่างๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศภายใต้แผนงาน IKI ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศ  

 สนบัสนนุ สผ. ในการประสานงานกับองค์กรความร่วมมอืต่างประเทศอ่ืนๆ ในการด าเนินงานโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 สนบัสนนุ สผ. ในการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมนั ระหว่าง ทส. และ BMUB 

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

ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Christoph Mairesse / Tim Mahler  อเีมล: christoph.mairesse@giz.de / tim.mahler@giz.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christoph.mairesse@giz.de
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การบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน า้และน า้เสีย ประเทศไทย 

 

ความเป็นมา 
ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคน า้และน า้เสียเป็นกิจการท่ีบริโภคพลังงานมากท่ี สุดอย่างหน่ึงเน่ืองจากการสูญเสียน า้และ
พลงังานอย่างมาก โดยทัว่ไปในการด าเนินงานมกีารใช้พลงังานมาก นอกจากนีจ้ากการท่ีระบบสาธารณปูโภคนีส้่วนใหญ่ยงัคงใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองสบูน า้ท่ีล้าสมยั ท าให้สิน้เปลืองพลงังาน ขณะท่ียงัไมม่กีารน าพลงังานและสารอาหารท่ีได้กลบัคืนจากน า้เสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากนัก 
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทย, เมก็ซิโก และ เปรู จะได้เข้าร่วมโครงการใหมใ่นการด าเนินการของ องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ของเยอรมนั (GIZ) โดยได้รับการสนับสนนุจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้าง และความปลอดภยัทางปรมาณ ู(BMUB) 
ของ สหพนัธรัฐเยอรมนั 
 

 

 
      วัตถุประสงค์: 

 ปรับปรุงสมดลุย์คาร์บอนในกิจการสาธารณปูโภคน า้และน า้เสีย 
โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถลดการปลดปล่อดก๊าซเรือน
กระจก และ ไมส่่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
มีการแนะน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับระบบสาธารณปูโภคน าร่อง ได้แก่ การลดการสูญเสียน า้ , 
เค ร่ืองสูบน า้ ท่ีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ,  การผลิตก๊าซซีวภาพจากน า้ เสีย และ การผลิตปุ๋ ยจากน า้ เสีย เทคโนโลยีลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มพูนแพร่หลายและถูกถ่ายทอดต่อไปโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างระบบบ าบัดน าร่องและหน่วยงานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเครือข่ายในอินเตอร์เนตซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งานเทคโนโลยี และประสบการณ์จากโครงการนี ้
จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ เชี่ยวชาญ ทัง้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ และงานประชมุท่ีจดัโดย สมาคมน า้นานาชาติ (IWA) ผู้ เป็น
หุ้นส่วนโครงการ นอกจากนีผ้ลลพัธ์ของโครงการ จะช่วยการด าเนินงานทางด้านบรรเทาสภาวะโลกร้อนของประเทศน าร่องส าหรับสาธารณูปโภค
น า้และน า้เสียเช่นกัน โครงการประกอบด้วย 3 ส่วนดงันี ้

1. การตรวจวัดในระบบน าร่อง 
เทคโนโลยีท่ีสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถกูรวมไว้กับการบริหารจดัการของระบบสาธารณปูโภคท่ีได้รับเลือก  

2. การพฒันากรอบแนวคดิ 
จะมกีารปรับปรุงกรอบนโยบายและโครงสร้างสถาบันเพื่อใช้และสนบัสนนุการเงินต่อเทคโนโลยีท่ีสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในประเทศท่ีร่วมโครงการ 

3. การทวีคณู 
ข้อมลูและแนวทางในการปรับปรุงสมดลุย์คาร์บอนในสาธารณปูโภคน า้และน า้เสีย ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
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ประเทศ ประเทศไทย 

หุ้นส่วน องค์การจัดการน า้เสีย (อจน.) 

ระบบน าร่อง ระบบบ าบดัน า้เสียเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
ผู้สนับสนุน/ ระยะเวลาโครงการ: BMUB/ 01.2557-12.2561 ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info  
 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Mr. Tim Mahler    อเีมล: tim.mahler@giz.de 
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โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการด าเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ในประเทศไทย 

 
ความเป็นมา 
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศสมาชิกของภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ  (United Nations Framework on Climate 
Change: UNFCCC) โดยร่วมกับนานาประเทศด าเนินการ
ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถรักษาระดับความเข้มข้น
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยใช้งบประมาณ
ด าเนินงานทัง้ในส่วนภายในประเทศ และส่วนของกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายหลังการจัดตัง้กองทุน 
Green Climate Fund (GCF) ในปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นกลไก
ทางการเงินภายใต้ UNFCCC ในการด าเนินการสนบัสนุนการด าเนินการของประเทศก าลงัพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของประชาคมโลก ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบัต ่า (Low Emissions) และการมีภูมิต้านทานและความสามารถใน
การฟืน้ตวัจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate-resilient Development)   
 
ประเทศไทย โดยส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยช านญัการระดบัประเทศ (National Designated Authority: NDA) ของกองทนุ GCF ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์
ท่ีประเทศไทยจะได้รับในอนาคตจากกองทุนฯ ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับส านักงานเลขาธิการกองทุน GCF (GCF Secretariat) และกระทรวงเพื่อ
ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
ด าเนินโครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการด าเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย (GCF Readiness and Preparatory Support 
Programme) ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทุน GCF ประเทศไทย 
ในการประสานการด าเนินงานร่วมกับส านกังานเลขาธิการกองทนุ GCF และผู้มสี่วนเก่ียวข้องจากทกุภาคส่วน   

 เพื่อสนับสนุนการด าเนินการจัดท ากรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme)  

 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานของกองทนุ GCF ให้กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ประเทศไทยมคีวามพร้อมในการ
เข้าถึงและขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและการพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ 
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แนวทางการด าเนินโครงการ 

 สนบัสนนุการด าเนินงานของ สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทนุ GCF ประเทศไทย ในการจดัท ากรอบการ
พิจารณาขอรับการสนบัสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country 
Programme)  

 สนบัสนนุการด าเนินงานของ สผ. ในการด าเนินการจดัท ากระบวนการและข้อปฎิบตัิทัง้หมด เพื่อให้ประเทศไทยมคีวามพร้อมในการ
เข้าถึงและขอรับการสนบัสนนุจากกองทนุ GCF 

 สนบัสนนุการด าเนินงานของ สผ. ในการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานของกองทุน GCF ให้กับผู้ ทีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

 เสริมสร้างศักยภาพของ สผ. ในการประสานการด าเนินงานร่วมกับส านักงานเลขาธิการกองทุน GCF และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจากทกุ
ภาคส่วน   

 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: GCF/BMZ/ 01/2017 – 06/2018               ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Ms. Marie Rossetti                                             อเีมล: marie.rossetti@giz.de 
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แผนงานพฒันาโครงการพลังงานทดแทน ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ความเป็นมา 
 

แผนงานพฒันาโครงการ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Project Development Programme Southeast Asia หรือ  PDP-SEA) เป็นโครงการใน
ระดบัภมูภิาคภายใต้แบรนด์ “Renewables – Made in Germany” ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลงังานแห่งสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMWi ด าเนินงานผ่านองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนัร่วมกับหอการค้าเยอรมนัในภมูภิาคเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  มกีารด าเนินงานโครงการในระยะท่ี 3 ครอบคลมุการด าเนินการใน 3 ประเทศได้แก่ เวียดนาม ไทย และพมา่  
 

กิจกรรมหลกัของแผนงานดงักล่าวคือการให้ข้อมลูและสนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่าง
ผู้ประกอบการในภมูภิาคและประเทศเยอรมนั โครงการมวีตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาโครงการและการเพิ่มการใช้
เทคโนโลยีด้านพลงังานทดแทนในประเทศเป้าหมาย 
 

ในประเทศไทย แผนงานพัฒนาโครงการสนบัสนนุกิจกรรมของกระทรวงพลงังานท่ีมุง่เน้นในระดบัชมุชนตามเป้าหมายการส่งเสริมการผลิต
พลงังานทดแทนแบบกระจายศนูย์ โดยแผนงานดงักล่าวมจีดุมุง่หมายเพื่อพฒันาโครงการพลงังานทดแทนระดบัชมุชน ไทย-เยอรมนั (Thai-
German Community-Based Renewable Energy, CBRE) ร่วมกับกระทรวงพลงังาน โดยรวมเอาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนท่ีหลากหลายหรือ
เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะเข้ามาร่วมในโครงการ และพฒันารูปแบบธรุกิจท่ีช่วยให้ชมุชนท้องถ่ินได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ 
 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อสนบัสนนุการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีพลงังานทดแทน และมาตรการ

ประสทิธิภาพพลงังาน เพื่อเป็นอกีทางเลือกในการผลติพลงังาน 
 เพื่อให้เกิดการร่วมมือกนัทางธุรกิจ และการแลกเปลีย่นประสบการณ์และ

วิธีการ 
 เพื่อพฒันาศกัยภาพองค์กรและบคุคล เพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยืนของธุรกิจ

พลงังานทดแทน 
 

 
 

แนวทางด าเนินงาน 
 

การแลกเปลีย่นข้อมลูและการสร้างคู่ค้าทางธุรกิจ 
o จดัท าหนงัสอืหรือจดหมายข่าว และการบรรยายจากผู้ เชี่ยวชาญ 
o จบัคู่ทางธุรกิจ และจดัการเดินทางเพื่อธุรกิจจากประเทศเยอรมนัมาประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
o จดัคณะผู้แทนจากประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปประเทศเยอรมนั 
o จดัการสมันาเชิงวิชาการในประเทศเยอรมนั 

 

การสนบัสนนุโครงการน าร่อง 
o สนบัสนนุความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้เกิดโครงการน าร่องต่างๆ 
o โครงการพลงังานทดแทนระดบัชมุชน ไทย-เยอรมนั (CBRE) 
o จดัการอบรม และแลกเปลีย่นเชิงวิธีการระหว่างผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการเยอรมนั 
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การพฒันาทางด้านการตลาดทีย่ัง่ยืน 

o ท าการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกั และเพื่อการตลาด 
o สนบัสนนุสมาคมด้านพลงังานทดแทน 
o ให้ค าปรึกษาในด้านนโยบาย  

 
 

แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMWi /01/2558 – 03/2561                ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info   
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Thomas Chrometzka                อเีมล: thomas.chrometzka@giz.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thomas.chrometzka@giz.de
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โครงกรารพฒันาระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยนืในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NEXUS SEA) 
 
ความเป็นมา  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการเปลีย่นผ่านของระบบพลงังานทัว่โลกเป็นความท้าทายส าหรับยคุปัจจบุนั มีความพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วมาโดยมกีารใช้เทคโนโลยีด้านพลงังานอจัฉริยะเพิ่มขึน้ เทคโนโลยีพลงังานหมนุเวียน การอนรัุกษ์พลงังาน และราคาของอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์มี
การลดลงอย่างมากและลดลงมาจนเกือบสามารถแข่งขนักบัเชือ้เพลงิฟอสซิลได้ 
 
ในปัจจบุนั ความท้าทายของทางเลอืกด้านเทคโนโลยีด้านพลงังานอจัฉริยะนัน้ไม่ใช่เร่ืองอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และราคาอกีต่อไป แต่เป็นการขาดนวตักรรม
ซอฟต์แวร์และรูปแบบธุรกิจทีจ่ะช่วยเร่งการใช้พลงังานอจัฉริยะ เราเชื่อว่าโลกดิจิทลัและผู้ประกอบธุรกิจในด้านนีจ้ะมีบทบาทส าคญัในการท าให้เกิด
การพฒันาใหม่ๆ ในภาคพลงังาน 
  
โครงการพฒันาระบบนิเวศด้านพลงังานทีย่ั่งยืนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Nexus SEA) มุ่งบรรลผุลดงักลา่วนีด้้วยการสนบัสนนุผู้ประกอบการที่
ขบัเคลือ่นธุรกิจ เทคโนโลยี และนวตักรรมต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจและสงัคมของอนาคตด้านพลงังานสะอาด ในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้มีผู้บม่เพาะ (incubator) และเร่งรัด (accelerator) ธุรกิจสตาร์ทอพัอยู่จ านวนมาก แต่โครงการ Nexus SEA เป็นโครงการเต็ม
รูปแบบโครงการแรกทีเ่น้นในด้านซอฟต์แวร์และการพฒันาธุรกจิด้านพลงังานอจัฉริยะโดยเฉพาะ 
  
โครงการ Nexus SEA จะลงทนุและเชื่อมต่อกบัหน่วยงานทีส่ง่เสริมธุรกิจสตาร์ทอพัทัว่ทัง้ภมูิภาคเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้พลงังานอจัฉริยะทีแ่ปลกใหม่และสร้างสรรค์ ทีจ่ะสร้างเศรษฐกิจพลงังานสะอาดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และช่วยแนะน า
สตาร์ทอพัเหล่านีใ้ห้เป็นทีรู้่จกัทัง้ในตลาดทัง้ภายในประเทศและทัว่ทัง้ภมูิภาค 
  
วตัถุประสงค์ 
โครงการ Nexus SEA จะเร่งการเติบโตให้ผู้ประกอบการด้านพลงังาน
โดยการจดัหาการสนบัสนนุด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และการเงิน ให้แก่
ความคิดใหม่ๆ และผู้ประกอบการรายใหม่ โครงการ Nexus SEA จะใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายทีเ่ข้มแข็งและประสบการณ์ของผู้ ร่วมด าเนินการ
โครงการอย่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
และ California Clean Energy Fund (CalCEF) รวมไปถึงหน่วยงานที่
บม่เพาะและเร่งรัดธุรกิจสตาร์ทอพัและผู้ ร่วมทนุทีโ่ครงการมีความร่วมมือ
ด้วยในภมูิภาคเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจทีส่ง่เสริม
ผู้ประกอบการด้านพลงังานสะอาดในภมูิภาค โครงการ Nexus SEA จะ
เป็นพืน้ฐานส าคญัทีบ่ม่เพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านพลงังานสะอาดที่
สามารถพฒันาต่อยอดได้ และพฒันาจดัตัง้สตาร์ทอพัเพื่อน าแนวทางการแก้ปัญหาเหลา่นีม้าสูต่ลาด สตาร์ทอพัเหลา่นีจ้ะมีศกัยภาพในการสร้าง
ความเปลีย่นแปลงและการเป็นเจ้าของร่วมกนัของภมูิภาคซึ่งจะท าให้เกิดการเปลีย่นผ่านด้านพลงังานในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
GIZ เป็นผู้ เร่ิมให้ทนุในการด าเนินโครงการดงักลา่วและมุ่งทีจ่ะมอบโอกาสให้กบัองค์กรทีม่ีอดุมการณ์เดียวกนัเพื่อร่วมสนบัสนนุเงินทนุส าหรับโครงการ
ดงักลา่ว 
 
แนวทางและกิจกรรม 
• ระบผุู้มีความสามารถและผู้ ร่วมโครงการ 
• เชื่อมโยงทมี 
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• จดุประกายความคดิผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น งาน Hackathon 
• พฒันาโปรแกรม 
• การสร้างขีดความสามารถขององค์กรบม่เพาะและเร่งรัดธุรกิจสตาร์ทอพั 
• บม่เพาะทมีทีป่ระสบความส าเร็จผ่านโปรแกรมการบม่เพาะธุรกิจ  
• รวมกลุม่ธุรกจิสตาร์ทอพั  
• การร่วมลงทนุในสตาร์ทอพั  
  
ผลที่จะเกิดขึน้ 
• ระบบนิเวศด้านพลงังานสะอาดทีแ่ข็งแกร่งขึน้ 
• มีจ านวนธุรกิจด้านพลงังานสะอาดทีส่ามารถลงทนุได้มากขึน้ 
  
ผู้ ร่วมด าเนินโครงการ 
องค์กรบม่เพาะและเร่งรัดธุรกิจสตาร์ทอพัในภมูิภาคเป็นแกนหลกัของโครงการ Nexus SEA เน่ืองจากจะเป็นผู้จดัโปรแกรมบม่เพาะและเร่งรัดธุรกิจ
ให้แก่สตาร์ทอพั ผู้ด าเนินการโครงการ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) CalCEF องค์กรบม่เพาะและเร่งรัดธุรกิจสตาร์ท
อพัในภมูิภาค มหาวิทยาลยั เครือข่ายหอการค้า Private Financing Advisory Network-Asia (PFAN-ASIA) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ กลุม่การร่วมทนุต่างๆ ผู้สนบัสนนุทนุส าหรับโครงการ ได้แก่ GIZ ประเทศไทยและ มลูนิธิ Lucile Packard 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ:กนัยายน 2560 - สงิหาคม 2562 ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info /nexussea.co 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: โทมสั โครเม็ทซ์กา                อเีมล: thomas.chrometzka@giz.de 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น 

 

 
ความเป็นมา 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าความต้องการพลงังานในระบบปรับอากาศและท าความเย็นของประเทศไทยมแีนวโน้มเพิ่มสงูขึน้เป็นอย่างมาก โดยประมาณ
การว่าการใช้พลังงงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ท าความเย็นและปรับอากาศคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ และในอนาคต  หากไม่มีมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วนนี ้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลงังานจะเพิ่มสูงขึน้ถึง 3 เท่าในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงอากาศร้อนจัดของประเทศไทย จะเห็นได้ชัดว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศและท าความเย็นสงูมาก เป็น
สาเหตหุลกัให้เกิดความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) ของประเทศท่ีสงูเป็นประวตัิการณ์ในปีนี ้ และน าไปสู่การอภิปรายอย่างกว้างขวาง
เร่ืองการจดัการความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ นอกจากประเด็นเร่ืองการใช้ไฟฟ้าแล้ว ระบบปรับอากาศและท าความเย็นยงัเป็นภาคส่วน
ท่ีมกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสงูของประเทศ เนื่องด้วยการปล่อยโดยตรงของสารท าความเย็นมคี่าศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
หรือ Global Warming Petential (GWP) ท่ีสงูมากด้วยเช่นกัน ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมนี ้ เป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีวางไว้ 
 
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ส าคญัของอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็นท่ีประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ
ในประเทศและบริษัทข้ามชาติ ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรือบริษัทในอุตสาหกรรมนีจ้ะต้องมีศกัยภาพในการพฒันาและปรับตวัให้เข้ากับเงื่อนไข
กฎระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หมายความว่าบริษัทผู้ ผลิตเหล่านีต้้องเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่งในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารท าความเย็นแบบธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัอยู่ในตลาดอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็นนีไ้ด้ 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 โครงการ RAC NAMA มีจุดประสงค์หลักในการสนับสนุน

ประเทศไทยให้สามารถบรรลเุป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศท่ีได้แสดงเจตจ านงไว้ โครงการจะ
สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
และสารท าความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อชัน้บรรยากาศ รวมทัง้ช่วย
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็น โดยโครงการ
นีไ้ด้รับการสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินโครงการจาก
กองทนุต่างประเทศ คือ NAMA Facility 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
การสนับสนุนด้านอุปสงค์ 
ในประเทศไทยเคร่ืองปรับอากาศและท าความเย็นท่ีวางขายในท้องตลาดมปีระสิทธิภาพการใช้พลงังานและความเป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศใน
ระดบัท่ีแตกต่างกันมาก ในขณะท่ีตู้ เย็นและตู้แช่ใช้เทคโนโลยีสารท าความเย็นท่ีมคี่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ในระดบัต ่า 
ได้เร่ิมวางขายในประเทศไทยแล้ว แต่เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้เทคโนโลยีสารท าความเย็นค่า GWP ต ่ายังไม่มีการผลิตและวางขายในประเทศ 
ดังนัน้ ในด้านอุปสงค์ โครงการ RAC NAMA จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มระดับความเป็นมิตรต่อสภาพ
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ภมูอิากาศในอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็นในสองแนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก โครงการนีม้เีป้าหมายท่ีจะกระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึน้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน การติดฉลาก สินค้าและการเพิ่ม
แรงจงูใจทางการเงินอ่ืนๆ ให้แก่ลกูค้านอกจากนี ้โครงการ RAC NAMA ยงัมุง่เป้าการท างานไปยงักลุ่มทนุผู้พฒันาโครงการ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต
และโรงแรม เป็นต้น โดยจะสนับสนุนให้พัฒนาโครงการและธุรกิจไปในทิศทางท่ีค านึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดตั ้งอุปกรณ์
เคร่ืองปรับอากาศและท าความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางท่ีสอง ส าหรับบางผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้ เย็นและตู้ แช่ซึ่งใช้เทคโนโลยีสา รท า
ความเย็นท่ีมคี่าศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ในระดบัต ่า และได้มกีารวางขายในท้องตลาดอยู่แล้ว โครงการมเีป้าหมายท่ีจะ
สนับสนุนโดยการด าเนินมาตรการเพิ่มแรงจงูใจหรือกลไกทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ เพื่อเพิ่มอุปสงค์หรือกระตุ้นความต้องการซื ้อ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมปีระสิทธิภาพพลงังานสงูและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
การสนับสนุนด้านอุปทาน 
ท่ีผ่านมาแนวโน้มของอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็นมุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยีและสารท าความเย็นท่ีเป็นมิตรกับสภาพ
ภมูอิากาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการเจรจาภายใต้พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ท่ีเก่ียวกับสารท่ีท าลายชัน้โอโซนแต่ยงัมปีระเด็น
ความท้าทายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของสารท าความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศบางประเภทท่ีมีคุณสมบัติในการติดไฟท่ีในระดบัท่ี
ต่างกัน ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการวางขายตู้ เย็น (ส าหรับครัวเรือน) ซึ่งใช้สารท าความเย็นไฮโดรคาร์บ อนท่ีถือเป็นสารท่ีเป็นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศโลกและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีค่อนข้างสูง ทัง้นี ้ในอนาคตการเตรียมความพร้อม  เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็น นับเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย ดังนัน้ โครงการ 
RAC NAMA จึงมีเป้าหมายท่ีจะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไปสู่การใช้สารท าความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย
โครงการจะสนับสนนุและด าเนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย
ควบคมุอาคาร เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิท่ีดีและเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนีโ้ครงการมีแผนงานส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการในอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็น ให้มคีวามสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ท่ีใช้สารท าความเย็นท่ีแตกต่างกัน ในการนี ้โครงการ RAC NAMA มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ส่งเสริมผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็นท่ีต้องการผลิตอุปกรณ์ท่ีมปีระสิทธิภาพพลงังานสงูและเป็นมติรต่อชัน้
บรรยากาศ ออกวางขายในตลาดและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไข กฎระเบียบและมาตรฐานของประเทศไทยด้วย โดยโครงการจะน า
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยแนะน าผู้ ผลิตในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนสายการผลิต 
นอกจากนีโ้ครงการมีแผนงานจะช่วยสนับสนุนทางการเงินส าหรับการลงทุนเพื่อปรับ เปลี่ยนสายการผลิตรวมถึง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้
เข้าถึงนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมระบบปรับอากาศและท าความเย็นของประเทศไทยในระยะยาว 
 
โครงการนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากกองทนุ โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภยัทางปรมาณขูองสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) และกระทรวงพลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจกัร (DECC) ซึ่งมอีงค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ และหน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนการด าเนินโครงการ ได้แก่ กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน(พพ.) และส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: NAMA Facility (BMUB-DECC)  ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 
                                                04/2559 – 03/2564   
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: ทิม มาเลอร์    อเีมล: tim.mahler@giz.de  
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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการน าระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้บนเกาะ  
 
ความเป็นมาของโครงการ 
แม้ว่าปัจจบุนัประชากรในประเทศไทยมอีตัราการเข้าถึงไฟฟ้าถึงร้อยละ 99 แต่มชีมุชนท่ีอยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างเกาะในอ่าวไทยและ
ทะเลอนัดามนั ท่ีต้องพึ่งพาเคร่ืองป่ันไฟจากน า้มนัดีเซล ไมว่่าจะเป็นการป่ันไฟเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีขายไฟฟ้าให้แก่
ชมุชน 
  
เกาะเหล่านีต้้องเผชิญกับปัญหาการใช้ไฟฟ้าท่ีมอียู่อย่างจ ากัด ราคาสงู และไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดบั โดยปกติเคร่ืองป่ันไฟจากน า้มนัดีเซลท างาน
เพียงวนัละ 4-6 ชัว่โมง และการผลิตไฟฟ้าโดยเคร่ืองป่ันไฟนัน้ก็มต้ีนทนุสงูเมือ่เทียบกับค่าไฟมาตรฐานของประเทศ และบางครัง้ชมุชนก็ไมม่ี
ก าลงัทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายได้ 
  
วัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินโครงการ 
ระบบกริด (เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า) แบบผสมผสานระหว่าง
พลงังานทดแทนและน า้มนัดีเซล หรือท่ีเรียกว่าไฮบริดกริด 
ช่วยให้ชมุชนท่ีอยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถเข้าถึง
ไฟฟ้าได้มากขึน้ และยงัแก้ปัญหาเร่ืองราคาสงูและไฟฟ้าท่ีไม่
เสถียร 
  
อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีสนใจลงทนุท าระบบกริด ไมส่ามารถประเมิน
ความเหมาะสมของการลงทนุได้ เนื่องจากยงัขาดการศกึษา
ด้านความเหมาะสม ด้วยเหตนีุ ้โครงการฯ จึงท าหน้าท่ีเป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและพฒันารูปแบบธรุกิจ โดยให้ความส าคญักับการมสี่วนร่วม
ของชมุชน รวมไปถึงการวางแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างมลูค่าให้กับท้องถ่ินและรองรับการด าเนินงานในระยะยาว ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานโครงการมดีงันี:้ 

 ระบเุกาะท่ีมคีวามเหมาะสมในการน าระบบพลงังานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้ 
 เลือกเกาะท่ีมคีวามเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 ลงพืน้ท่ีส ารวจ เก็บข้อมลูและประเมนิเกาะท่ีได้คดัเลือก 
 จดัท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมในการน าระบบพลงังานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้บนเกาะ 
 พฒันารูปแบบธรุกิจท่ีเหมาะสมกับชมุชน 
 จดัหาและร่วมมอืกับผู้ ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญด้านการติดตัง้และบ ารุงรักษาระบบ  
 สนบัสนนุและช่วยเหลือในกระบวนการติดตัง้ระบบ 
 จดัอบรมและให้ความรู้กับชมุชน  

  
การพฒันารูปแบบธรุกิจท่ีเหมาะสมกับชมุชน จะช่วยเพิ่มมลูค่าให้กับท้องถ่ิน ทางเลือกท่ีน่าสนใจและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานด้านนี ้คือ 
การมบีริษัทจดัการพลงังานทดแทน หรือ RESCO ท่ีมโีครงสร้างการบริหารจดัการโดยชมุชนและได้รับการสนบัสนนุความรู้และการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคจากผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งชมุชนเกาะจะได้รับประโยชน์สองต่อ คือ การเข้าถึงไฟฟ้าท่ีมัน่คงซึ่งจะช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน และ
การสร้างมลูค่าให้ท้องถ่ินซึ่งจะช่วยให้ชมุชนมเีศรษฐกิจท่ีดีขึน้ 
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ระบบไฮบริดกริดจะช่วยเปิดโอกาสให้ชมุชนได้ใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ ซึ่งจะส่งผลดีใน
หลายๆ ด้านดงันี ้
  

 ธุรกิจและการสร้างอาชพี 
การเข้าถึงไฟฟ้าท่ีมัน่คง ช่วยให้มร้ีานค้า ร้านอาหารและธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึน้ในท้องถ่ิน ธรุกิจเหล่านีไ้มเ่พียงแต่สร้างรายได้เท่านัน้ แต่ยงัสร้าง
งานในท้องถ่ินอีกด้วย 

 สิ่งแวดล้อม 
การขนส่ง การเก็บน า้มนั รวมไปถึงการเดินเคร่ืองป่ันไฟท่ีลดลง จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ เสียง ทะเล 
และดิน ซึ่งมสี่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 การศึกษา 
การมไีฟฟ้าใช้อย่างมัน่คงและต่อเนื่อง และการลดลงของปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศ จะส่งผลดตี่อสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้โดยรวม  

 การมนี า้สะอาดใช้ 
การเข้าถึงไฟฟ้าจะช่วยให้ชมุชนสามารถสบูน า้จากแหล่งน า้และมนี า้สะอาดส าหรับอปุโภคบริโภคได้เพียงพอต่อความต้องการ ปริมาณขยะ
พลาสติกจะลดลงและลดค่าใช้จา่ยในการซือ้น า้ดื่มท่ีขนส่งมาจากฝ่ังซึ่งมกัมรีาคาแพง  

 สุขภาพ 
การมไีฟฟ้าใช้อย่างมัน่คงและต่อเนื่อง จะส่งผลให้ศนูย์บริการสขุภาพของชมุชน มเีคร่ืองท าความเย็นท่ีสามารถเก็บยาไว้ได้ในอณุหภมูท่ีิ
เหมาะสมและสามารถใช้เคร่ืองมือแพทย์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นได้สะดวกขึน้ ซึ่งเป็นการยกระดบัคณุภาพของการบริการด้านสขุภาพ 

 การเก็บรักษาอาหาร 
การมไีฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง จะท าให้คนในชมุชนสามารถใช้อปุกรณ์ท าความเย็นในการเก็บอาหารได้นานขึน้ อีกทัง้การประมง ซึ่งเป็น
อตุสาหกรรมหลกัของเกาะ ก็จะได้รับประโยชน์จากการเก็บอาหารทะเลได้นานขึน้ด้วยเคร่ืองท าความเย็นหรืออปุกรณ์อบแห้ง 

 โทรคมนาคมและการเข้าถึงอนิเตอร์เน็ต 
การเชื่อมต่อสญัญาณโทรศพัท์ในเกาะส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี แต่ยงัมข้ีอจ ากัดในการชาร์จแบตเตอร่ีของอปุกรณ์สื่อสาร เนื่องจากต้องชาร์จ
เฉพาะในช่วงที่มกีารเดินเคร่ืองป่ันไฟจากน า้มนัดีเซลเท่านัน้ การมไีฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คนในชมุชนสะดวกมากขึน้ นอกจากนีก้าร
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายจะแพร่หลายมากขึน้ และสามารถติดตัง้ในสถานท่ีต่างๆ เช่น บริเวณศนูย์บริการสขุภาพ โรงเรียน อาคารราชการ 
เพื่อให้คนในชมุชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและสื่อสารกันได้ง่ายขึน้ 
  
ผู้สนับสนุน: มลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) 
นบัเป็นครัง้แรกท่ี GIZ และมลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์ผนึกก าลงัร่วมมือกัน โดยมเีป้าหมายเพื่อให้เกาะในประเทศไทยมเีทคโนโลยีสะอาดใช้บนพืน้ฐาน
ของรูปแบบธุรกิจท่ียัง่ยืน มลูนิธิร็อกกีเ้ฟลเลอร์สนบัสนุนโครงการฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “Smart Power for Rural Development Initiative” 
(SPRD) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลงังาน โดยจดัการไฟฟ้าในรูปแบบมนิิกริดเพื่อให้แสงสว่างและใช้ในการประกอบธรุกิจ  
 
ระยะเวลาโครงการ ธนัวาคม 2559 - ธนัวาคม 2560  ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: โทมสั โครเมท็ซ์กา   อเีมล: thomas.chrometzka@giz.de 
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โครงการความร่วมมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนักับประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ความเป็นมา 
ประเทศไทยและเยอรมนีได้ด าเนินความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีมาร่วมหกทศวรรษ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายมาเป็นประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหมท่ี่ไมจ่ าเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการพฒันาอีกต่อไป และยงัเป็นประเทศท่ีมบีทบาทส าคญัในภมูภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ปีพ.ศ. 2551 ประเทศไทยและเยอรมนีจึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนั เพื่อร่วมกันระดม
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการสนบัสนนุการพฒันาในภมูภิาค  ภายใต้แผนงานนี ้ไทยและเยอรมนีได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศภาคีท่ีสามผ่านการด าเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาท่ีก าหนด ได้แก่ การศึกษา การ
พัฒนาชนบท และสาธารณสุข ประเทศภาคีท่ีสามท่ีมีความร่วมมือในปัจจุบัน ได้แก่ สปป. ลาว  เวียดนาม  และติมอร์-เลสเต โดยมีแผนท่ีจะ
ขยายความร่วมมือไปยังกัมพูชาและเมียนมาร์ในอนาคต แผนงานนีย้ังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ ให้ความ
ร่วมมอืเพื่อการพัฒนา รวมทัง้สนบัสนนุความร่วมมอืระหว่างประเทศก าลงัพัฒนาด้วยกัน โดยเน้นใช้ความเชี่ยวชาญท่ีมีอยู่ในภูมภิาค และกา ร
ส่งเสริมภูมิปัญญา ความเข้มแข็ง และความเป็นเจ้าของภายในภมูิภาค โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ไทก้า) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย  และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(BMZ) 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาในประเทศภาคีท่ีสามผ่านการ

แลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย
ในฐานะผู้ให้ความร่วมมอืเพื่อการพฒันา 

 

แนวทางด าเนินงาน 
 

โครงการสนบัสนนุและเสริมสร้างศกัยภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและประเทศภาคีท่ีสามโดย  
 ร่วมกันพฒันาและด าเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาต่างๆ เร่ิมตัง้แต่การออกแบบและเตรียมโครงการ การพฒันาโครงสร้าง 

การก ากับดแูล ตลอดจนการติดตามประเมนิผลโครงการ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาท่ีทัง้ประเทศไทยและเยอรมนีมคีวามเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ 
 พฒันาศกัยภาพและทรัพยากรบคุคล 
 
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้านซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด 
 

 การพฒันาศกัยภาพด้านความร่วมมอืเพ่ือการพฒันา และการบริหารและก ากับโครงการแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
 การพฒันารูปแบบและเคร่ืองมอืความร่วมมอืไตรภาคี 
 การพฒันายทุธศาสตร์ร่วมส าหรับความร่วมมอืทางวิชาการไทย-เยอรมนัในภมูภิาค 
 การด าเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กจ านวนไมเ่กิน 9 โครงการ ร่วมกับประเทศภาคีท่ีสาม ซึ่งปัจจบุนัมโีครงการท่ีได้ด าเนินงาน 

เสร็จสิน้แล้ว และก าลงัด าเนินงานอยู่ดงัต่อไปนี ้
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ประเทศ โครงการ ระยะเวลา 
สปป. ลาว โครงการห่วงโซ่อปุทานกระดาษสา 2553-2556 

โครงการการบริหารจดัการลุ่มน า้ซอง 2555-2557 
โครงการเสริมสร้างระบบการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีแห่งชาติ ของ 
สปป. ลาว (Lao GAP)  

2555-2559 

เวียดนาม โครงการส่งเสริมบริการทางเทคนิคขัน้สงูส าหรับ SMEs ใน
ภาคอตุสาหกรรมของเวียดนาม  

2553-2555 

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์ในเขตท่ีสงูตะวนัตกและ
ภาคกลางของเวียดนาม 

2556-2558 

ติมอร์-เลสเต โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและธรุกิจในภาคการเกษตร 2559-2560 

 
 

 
องค์กรร่วมด าเนินงาน:  
หน่วยงานร่วมด าเนินการระดับแผนงาน: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทก้า) 
หน่วยงานร่วมด าเนินงานระดับโครงการ: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และติมอร์-เลสเต 
 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ and TICA/ ตัง้แต่ปี 2552   ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info   
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: วรเทพ ทรงปัญญา                          อเีมล: vorathep.songpanya@giz.de 
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โครงการริเร่ิมด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพบิตัิระดับโลก   

ความเป็นมา 
ผู้คนทัว่โลกก าลงัเผชิญกับความเสี่ยงจากภยัจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พาย ุน า้ท่วม และสภาพภมูอิากาศท่ีแห้งแล้ง  ทกุๆ ปี ประชากรโลก
ราว 200 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ แม้ว่าการสญูเสียชีวิตจากเหตกุารณ์รุนแรงทางธรรมชาติจะมจี านวนน้อยลง แต่ความสญูเสียทาง
เศรษฐกิจกลบัเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชดั จากการท่ีผู้คนจ านวนมากขึน้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมจี านวนประชากรหนาแน่น และมคีวามเสี่ยงต่อภัยพิบัติ 
ทัง้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้สินทรัพย์ของภาครัฐและเอกชนก็มีสงูขึน้ด้วย ซึ่งไม่บ่อยนกัท่ีจะมี การน า
ประเด็นความเสี่ยงจากภยัพิบตัิมาพิจารณาร่วมกับการพฒันาท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในเขตเมอืงและเขตเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความเสียหายต่อการ
ลงทุนของภาครัฐและเอกชนได้ ในรายงานการประเมินของสหประชาชาติ ปี 2558 (Global Assessment Report (GAR) 2015) จัดท าโดย
ส านกังานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัิแห่งสหประชาชาติ  (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)) พบวา่
ในแต่ละปี ภัยพิบัติได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมลูค่าประมาณ  2.5 แสนล้าน ถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มีการ
คาดการณ์ว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดการ
สญูเสียได้เป็นมลูค่าถึง 3.6 แสนล้านเหรียญในอีก 15 ปีข้างหน้า 

 

การบริหารจดัการความเสี่ยงจากภยัพิบตัิท่ีมปีระสิทธิภาพนัน้ นอกจากจะต้องใช้งบประมาณแล้ว ยงัต้องใช้ความร่วมมอืกันระหว่างภาครัฐภาค
ประชาชน ภาคประชาสงัคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อรับมอืกับความท้าทายนี ้ โครงการริเร่ิมด้านการจัดการความเสี่ยงภยัพิบตัิระดับ
โลก เป็นโครงการของรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แห่ง
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อตอกย า้การมสี่วนร่วมในการปรับปรุงการบริหารจดัการเสี่ยงภยัพิบตัิทัว่โลก  
 

 

วัตถุประสงค์: 
สร้างเวทีเครือข่ายส าหรับผู้ เชี่ยวชาญชาวเยอรมนัและนานาชาติ รวมทัง้ผู้
ให้บริการต่างๆ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืนโดยใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการจดัการความเสี่ยงภยัพิบตัิ รวมทัง้ผสานแนวทางที่มี
ประสิทธิผลของแต่ประเทศเข้ากับบริการ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีของเยอรมนั   

โครงการด าเนินงานโดยเน้น 3 ด้าน  คือ 

 การเตรียมความพร้อมรับมอืกับภยัพิบตัิและการป้องกันพลเรือน 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญัและวงจรเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงความเสี่ยง  
 ระบบสญัญาณเตือนภยั 

แนวทางการด าเนินงาน 
ด้วยความร่วมมือกับภาคีจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ภาคการศึกษาและภาคประชาสังคม โครงการริเร่ิมการจัดการความเสี่ยงภยัพิบตัิ
ระดบัโลก ร่วมคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาท่ีใช้นวตักรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภยัพิบตัิ เยอรมนีมสี่วนร่วมกับทัว่โลกในการลดความสูญ เสีย
จากภยัพิบตัิ  โดยส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนและร่วมมอืในการคิดค้นแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ในการจดัการความเสี่ยงภยัพิบตัิ  
ในการลดผลกระทบจากภยัพิบตัิอย่างมปีระสิทธิภาพนัน้ ต้องมกีารค้นหาปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ และพฒันาแนวทางแก้ไขเฉพาะเจาะจงส าหรับ
ปัญหาท่ีแตกต่างกันไป และเพื่อให้บรรลเุป้าหมายได้นัน้ สิ่งส าคัญก็คือการสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองความเสี่ยง สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างผู้ เชี่ยวชาญและผู้มอี านาจในการตดัสินใจ รวมทัง้การสร้างนวตักรรมทัว่ภมูภิาค 

แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 08.2013 - 12.2017    ข้อมลูเพิ่มเติม: www.gidrm.net, 
                   www.thai-german-cooperation.info  
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Stephan Huppertz    อเีมล: info@gidrm.net 

http://www.gidrm.net/
http://www.thai-german-cooperation.info/
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 โครงการส่งเสริมการจัดการน า้ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพืน้ที่ลุ่มน า้ 
 

ความเป็นมา 
 

สืบเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ จะส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับน า้ท่วมและภยัแล้งถ่ีขึน้และมคีวามรุนแรงมากขึน้  
ทัง้นีห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการน า้ของประเทศไทยมีศักยภาพทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางน า้ไม่
พอเพียง ซึ่งผลกระทบดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดความสญูเสียอย่างมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากกระบวนการผลิตท่ีชะงกังัน 
สร้างความเสียหายแก่ผลิตผล ดงันัน้การจดัการน า้ในภาวะวิกฤตโดยอาศยัการปรับตวัเชิงระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุ่มน า้จะเป็นอีกมาตรการ อนัจะช่วย
บรรเทาผลกระทบและป้องกันการเกิดน า้ท่วมและภยัแล้งอย่างยัง่ยืนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิผล 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนบัสนนุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการน า้ในการ

วางแผนและมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุ่มน า้ 
เพ่ือลดผลกระทบจากน า้ทว่มและภยัแล้งในลุม่น า้ชีและลุม่น า้ทา่ดี 

 เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากน า้ทว่มและ
ภยัแล้ง โดยอาศยัมาตรการการปรับตวัเชิงระบบนเิวศในพืน้ท่ีลุม่น า้ 
เพ่ือป้องกนัน า้ท่วมและภยัแล้งในพืน้ท่ีลุม่น า้ชีและลุม่น า้ท่าดี 

 เพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์จากการด าเนินงานโครงการไปปรับใช้ใน
ยุทธศาสตร์แหง่ชาติด้านการปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 เพ่ือสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการน า้ให้สามารถออกแบบและประเมินมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากภยัพบิตัิโดยอาศยัมาตรการการปรับตวัเชิงระบบนเิวศ
ในพืน้ท่ีลุม่น า้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

โครงการจะเร่ิมด าเนินงานในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีและลุ่มน า้ท่าดี ซึ่งเป็นพืน้ท่ีรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เพื่อพฒันาและเสริมสร้าง
ความสามารถของภาครัฐ สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการน า้ในการตอบสนองและปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศของพืน้ท่ีลุ่มน า้ทัง้สองแห่ง ทัง้นี ้โครงการจะให้ค าปรึกษาแก่ ผู้ เชี่ยวชาญ (จากภาครัฐ มหาวิทยาลยั ฯลฯ) เพื่อระดมความช านาญ 
กิจกรรม และแหล่งข้อมลู เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนร่วมกันน าไปสู่การบริหารจัดการน า้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละลุ่มน า้บนพืน้ฐานของการ
บริหารจดัการข้อมลูร่วมกัน 
นอกจากนัน้ โครงการยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดย
พฒันาต่อยอดจาก “คณะกรรมการบริหารจดัการลุ่มน า้” 
นวตักรรมและวิธีการรักษาระบบนิเวศในพืน้ท่ีลุ่มน า้จะถกูน าไปใช้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีและลุ่มน า้ท่าดี เพื่อเป็นลุ่มน า้ตวัอย่างท่ีใช้มาตรการปรับตัวเชิง
ระบบนิเวศในการจดัการน า้ โดยทางโครงการจะสนบัสนนุองค์ความรู้ดงักล่าวให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการน า้ของประเทศไทย  
 
จากความร่วมมอืท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีด าเนินการน าร่อง มาตรการปรับตวัเชิงระบบนิเวศผ่านการเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการ
บริหารจดัการน า้ จะถกูผลกัดนัเข้าสู่แผนการจดัการน า้ระดบัประเทศ นอกจากนัน้องค์ความรู้และหลกัสตูรฝึกอบรมด้านการปรับตวัเชิงระบบนิเวศ
จะถกูถ่ายทอดไปในระดบัภมูภิาคและระดบัชาติ 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMUB 06/2556 – 07/2559  ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Roland Treitler    อเีมล: roland.treitler@giz.de 

http://www.thai-german-cooperation.info/
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โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยนืในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง                                 

 
ความเป็นมา 
เนื่องจากภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ า้โขง (GMS)  ดงันัน้ประสิทธิภาพการ
ใช้พลงังาน สภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัในการขนส่งสินค้าอนัตราย จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจได้ว่าประเทศจะยงัคง
เติบโต และสามารถเพิ่มสวสัดิการให้แก่บคุลากร ตลอดจนมศีกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมได้ 
 
การศึกษาวิจยัเก่ียวกับภาคการขนส่งสินค้า ซึ่งด าเนินการภายใต้แผนงานหลกัการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนภุมูภิาคลุ่มแม่น า้โขง (GMS 
CEP) ของธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) บ่งชีว้่าการเคลื่อนย้ายสินค้าในภมูภิาคลุ่มแมน่ า้โขงเพิ่มขึน้ร้อยละ 75 ระหว่างปี พ.ศ. 2545 
และ 2554 และการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศในอนภุูมภิาคลุ่มแม่น า้โขงเพิ่มขึน้เกือบสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทัง้การขยายตวัของ
โครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง ยงัท าให้กิจกรรมการขนส่งและการจราจรเพิ่มขึน้  
 
การขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งดงักลา่ว ท าให้มกีารใช้เชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และการน าเข้า
น า้มนัสงูขึน้ตามไปด้วย การส ารวจของบริษัทขนส่งสินค้าแสดงให้เห็นว่าต้นทนุในการใช้เชือ้เพลิงมักจะคิดเป็นร้อยละ 40 ถึง 60 ของต้นทนุใน
การด าเนินงานทัง้หมด ดงันัน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จะพฒันาได้อย่างยัง่ยืน จึงจ าเป็นต้องมกีารพฒันาประสิทธิภาพ
การใช้เชือ้เพลิงและเสริมสร้างความปลอดภยั 
 
01  

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม อาชีว 
 อนามยัและความปลอดภยัในภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 

 

 
แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม 
โครงการฯ เป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน SWITCH Asia Programme ซึ่งได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป (EU)  โดย GIZ เป็นผู้
ด าเนินโครงการฯ หลกัร่วมกับสมาคมขนส่งอนภุูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  (GMS-FRETA) และสถาบนัความร่วมมอืเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง 
(MI)  นอกจากนี ้โครงการฯ ยงัท างานร่วมกับสมาคมท่ีเก่ียวข้องใน 5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้ รับจดัการขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทกุ และ
สมาคมขนส่งอาเซียน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ มปีระสิทธิภาพและเกิดความยัง่ยืน 
 
โครงการฯ ยกระดบัมาตรการท่ีมอียู่ด้านความปลอดภยัและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยลด
การใช้เชือ้เพลิงต่อปริมาณการขนส่ง ส่งเสริมความปลอดภยัในการขนส่งสินค้าอนัตราย อันน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
กิจกรรมส่วนใหญ่จะต่อยอดจากประสบการณ์ของความส าเร็จท่ีผ่านมาและน าการริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีด าเนินการอยู่มาเติมเต็ม อาทิ แผนงาน
หลกัการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ า้โขง (GMS CEP) ของธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) การเสริมสร้างขีด 
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ความสามารถของสมาชิกสมาคมขนส่งอนภุูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS-FRETA) และโครงการอาเซียน-เยอรมนัด้าน "การขนส่งและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ" 
 
กิจกรรมหลกัครอบคลมุสี่สาขา ดงันี ้
 
1. ประสิทธิภาพการใช้เชือ้เพลิงและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการขบัข่ีปลอดภยั การขบัข่ีเพื่อประหยดั

พลงังาน การเปลี่ยนแปลงและบ ารุงรักษาเทคโนโลยี การเป็นตวัแทนขนส่งสินค้า เครือข่ายด้านโลจิสติกส์ และการจดัการทาง
การเงินท่ีดีขึน้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

2. การขนส่งสินค้าอนัตราย โดยด าเนินการตามพิธีสารอาเซียนและอนภุมูิภาคลุ่มแมน่ า้โขงที่มอียู่ บนพืน้ฐานของ  EU-ADR 
3. การเข้าถึงแหล่งทนุเพื่อลงทนุในเทคโนโลยีท่ีมปีระสิทธิภาพ เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภยัยิ่งขึน้  
4. มาตรการสนบัสนนุด้านนโยบายและการสร้างความตระหนกัรู้ของลกูค้า อาทิ มาตรฐานและการติดฉลาก แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

กฎระเบียบ และการริเร่ิมด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง ซึ่งการริเร่ิมดงักล่าวมุง่ด าเนินการท่ีประเทศไทยและเวียดนาม  
 
ประเทศเป้าหมาย:  ประเทศกัมพชูา  สปป.ลาว  เมยีนมาร์  เวียดนาม และไทย 
 
แหล่งทุน / ระยะเวลาโครงการ: สหภาพยโุรป/กระทรวง
เพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพฒันาของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (ร่วมกันสนบัสนนุด้านเงินทนุ) / 
02.2559 – 01.2562 

 ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 

  
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: คณุวิลาสินี ภนูชุอภยั  อเีมล์: wilasinee.poonuchaphai@giz.de 
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แผนงานความร่วมมือของประเทศในภูมภิาคอาเซียน ด้านเมอืง-การขนส่งและสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา 
การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศในภมูภิาคอาเซียนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาได้ช่วยปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตของประชาชนได้มาก แต่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรก็ส่งผลให้มกีารบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้และเกิดปัญหามลพิษส่งผล
ต่อความสมดลุของระบบนิเวศน์ สงัคม สขุภาพและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ ทัง้ยงัเกิดความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ในภาคการจราจร
ขนส่งมวลชนและสินค้าอปุโภคบริโภค ซึ่งนบัว่าเป็นวาระส าคญัของการพฒันาเมอืงและเขตพืน้ท่ีปริมณฑลที่จ าเป็นต้องมกีารจดัการใช้
ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ การวางผงัเมอืงแบบยัง่ยืน และการลดการปลดปล่อยมลพิษของเมอืงต่างๆ ในภมูภิาค แผนด าเนินงาน “เมอืง-
การขนส่งและสิ่งแวดล้อม” จึงครอบคลมุถึงวาระส าคญัท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยได้ด าเนินงานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อมุง่เสริมสร้างศกัยภาพ
บคุลากร ปรับปรุงกฎระเบียบและศกัยภาพของหน่วยงานท่ีมภีาระกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสภาพภมูอิากาศทัง้ในระดบัภมูภิาค 
ประเทศและเมอืง                              

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจดัท าแผน “อากาศสะอาดของเมอืง” ในภมูภิาคอาเซียนและ
ส่งเสริมการปฏิบตัิ 
 ปรับปรุงพืน้ฐานในการรองรับการจัดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคขนส่งทางบกและการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภมูภิาคอาเซียน 
 ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในท่าเรือ 
  

 
 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 โครงการดงัต่อไปนี ้
  
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศส าหรับเมอืงขนาดกลางและเล็กในภูมภิาคอาเซียน:โครงการเสริมสร้างความสามารถของเมอืงขนาด
กลางและเล็ก (มผีู้อาศยัอยู่ระหว่าง 0.2 – 1.5 ล้านคน) ให้พฒันาและด าเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” เพื่อด ารงไว้ซึ่งสขุภาวะและคณุภาพชีวติท่ี
ดีและมผีลประโยชน์ร่วมด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 จากกิจกรรมภาคการจราจรและขนส่ง โดยมสี่วนราชการในระดบัประเทศและ
ส านกังานเลขาธิการอาเซียนเป็นหน่วยร่วมด าเนินโครงการ มเีมอืงน าร่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพชูา ลาว 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มาเลเซียและพมา่ โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนได้แก่ราชการส่วนกลางและท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลยั สมาคมสนันิบาติเทศบาล หน่วยงานความร่วมมอืและพฒันาของประเทศต่างๆ และภาคประชาสงัคม เพื่อท าให้เมืองน าร่อง
สามารถลดมลพิษทางอากาศด้วยการวางแผน การติดตามและการประเมนิผล ผลลพัธ์ของโครงการจะถกูน าไปต่อยอดภายหลงัปี 2558 โดย
พนัธมติรของโครงการ ได้แก่ Clean Air Asia เป็นองค์กรเอกชนซึ่งปัจจบุนัเข้ามาร่วมด าเนินงานด้านฝึกอบรมบคุคลากร งานวิชาการ และการ
สร้างเครือข่ายของเมอืงในภมูภิาคอาเซียน ดงัเจตนารมย์ขององค์กรเอง  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.CitiesForCleanAir.org     
 
 

โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพและการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ในภาคขนส่ง
ส าหรับภูมภิาคอาเซียน: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปริมาณการจราจรและขนส่งในภมูภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มขึน้ ท าให้
เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง การจราจรติดขดัและอบุตัิเหต ุ ตลอดจนการก่อสร้างถนนและสาธารณปูโภคได้เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
ท่ีดินให้ต่างไปจากรูปแบบเดิม ทกุประเทศจึงจ าเป็นต้องวางกลยทุธ์เชิงบรูณาการด้านสิ่งแวดล้อม สงัคมและเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับกับ
สถานการณ์เฉพาะเจาะจงของประเทศนัน้ๆ ถึงแม้ว่าในระดบัอาเซียนเองก็ได้มกีารจดัท ากลยทุธ์ด้านประสิทธิภาพพลงังานและการบรรเทา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ แต่ก็ยงัไมค่รอบคลมุสถานการณ์ของภาคการขนส่ง โครงการจึงสนบัสนนุการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

http://www.citiesforcleanair.org/
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เฉพาะเจาะจงด้านขนส่งและแนวทางด าเนินงาน โดยสร้างการมสี่วนร่วมของกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมและกระทรวงด้านขนส่งของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อพฒันากรอบนโยบายร่วมกัน ปัจจบุนันีไ้ด้ช่วยกระทรวงด้านขนส่งของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศ
ไทย จดัท าแผนปฎิบตัิการแห่งชาติ นอกจากนีโ้ครงการยงัได้จดัเวทีระดบัอาเซียนเพื่อให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและขนส่งได้แลกเปลี่ยน
ความคิดในการจดัท าแผนกลยทุธ์ด้านการขนส่งของอาเซียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.TransportandClimateChange.org  
 

โครงการพฒันาท่าเรือในภูมภิาคอาเซียนอย่างยั่งยนื: การขนส่งทางทะเลและท่าเรือเป็นส่วนส าคญัของการค้าระหว่างประเทศและการ
ขนส่งสินค้า กิจกรรมการจดัส่งสินค้าและการด าเนินงานของท่าเรือท่ีหนาแน่นในพืน้ท่ีค่อนข้างเล็กส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสขุภาพ ความ
ปลอดภยั และการสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมสงู โครงการท างานร่วมกับส านกัเลขาธิการอาเซียนและสมาคมท่าเรืออาเซียน (APA) สนบัสนนุ
การมสี่วนร่วมของท่าเรือในภูมภิาคอาเซียนในการปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพของการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สิ่งแวดล้อม (SHE) โครงการมวีตัถปุระสงค์ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการปรับปรุงคณุภาพและ
ประสิทธิภาพของการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม (SHE) และสร้างความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ความส าคญั
กับการเติบโตในระยะยาว ตดิตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี www.SustainablePort.org  
 
 
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 2552 – 2558 ข้อมลูเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info 
 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ: Roland Haas               อเีมล: roland.haas@giz.de 
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ความเป็นมา 
จ านวนประชากรเมอืงในทวีปเอเชียเพิ่มขึน้ราว 44 ล้านคนต่อปี การขยายตวัของเมอืงอย่างก้าวกระโดดเป็นสาเหตขุองปัญหาด้านการบริหาร
จดัการทรัพยากรในระบบสาธารณปูโภคต่างๆ โดยเฉพาะการจดัการน า้ ระบบสุขาภิบาล การจดัหาพลงังาน การใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และความมัน่คงด้านอาหาร ซึ่งเมอืงส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียประสบภาวะวิกฤติ ซึ่งบัน่ทอนการพฒันาอย่างยัง่ยืนของเมือง 
หลายเทศบาลวางแผนการพฒันาและการจดัการโดยแบ่งแยกเป็นส่วนต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบด้านใดด้านหน่ึง แต่ไมไ่ด้ใช้แนวทางแบบบรูณาการ จึง
ไมส่ามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของทัง้ 3 ทรัพยากร (น า้ พลงังาน และอาหาร)ได้   หากเมอืงสามารถบริหารจดัการทัง้สามทรัพยากร
แบบผสมผสานได้ ก็จะได้เห็นศกัยภาพและผลลพัท์ของการบริหารจดัการแบบ NEXUS สาเหตสุ าคญัท่ีเมอืงไมส่ามารถบริหารจดัการทัง้สาม
ทรัพยากรแบบผสมผสานได้นัน้มาจากความรับผิดชอบและการด าเนินงานในหลายๆ ด้านนัน้ เป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีขององค์กรระดบัภมูภิาคและ
ระดบัชาติ ซึง้อยู่นอกเหนือขอบเขตอ านาจของเทศบาลเมืองหรือระดบัท้องถ่ิน จากการประชมุ Rio+20 ในเดือนมถินุายน 2555 ท่ีผ่านมา ความ
มัน่คงด้านน า้ พลงังานและอาหาร รวมถึงความเชื่อมโยงกันของทัง้ 3 ปัจจยัหลกัได้รับความสนใจในเวทีนานาชาติเป็นอย่างมาก และขณะนีถื้อว่า
มบีทบาทส าคญัในวาระการพฒันาหลงัจากปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) การประชมุเจรจาสมชัชารัฐภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
สมยัท่ี 21 (COP 21) และ การเตรียมความพร้อมและการประชมุสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองที่อยู่อาศยัและการพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยืนครัง้ที่ 3 
(United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development  3 (Habitat 3)) 

   
 

วัตถุประสงค์: 
 

 พฒันาความรู้ความสามารถ (ขององค์กรและบุคคลากร) ด้าน
การจัดการทรัพยากรเมอืงแบบผสมผสานในเมืองทวีปเอเชยีที่ร่วม
โครงการ 

 
 
 
 

 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
 

ยทุธศาสตร์ของโครงการมุง่เน้นสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือการค้นหาและพฒันาโครงการต้นแบบท่ีเก่ียวข้องกับ ระบบการจดัการน า้
เสีย การจดัการสิ่งปฏิกลูและการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยใช้ความเชื่อมโยงของ การจดัการน า้ประปา การจดัการพลงังานไฟฟ้า และ
การใช้สอยประโยชน์ท่ีดินและความมัน่คงด้านอาหารเป็นแนวทางในการค้นหาและพฒันาโครงการต้นแบบในเมอืงต่างๆ ท่ีจะเป็นตวัอย่างให้เห็น
ว่าแนวทาง NEXUS จะเข้าไปอยู่ในการวางแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างไร อีกทัง้แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆของเทศบาลจะสามารถร่วมมือกัน
วางแผนพัฒนาเมืองให้ดีขึน้ได้อย่างไร องค์ประกอบท่ีสองคือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวทางท่ีประสบความส าเร็จท่ี ได้เรียนรู้มาจาก
โครงการต้นแบบ NEXUS ระหว่างเมอืงต่างๆท่ีเข้าร่วมโครงการรวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีร่วมมอืกับโครงการด้วย นอกจากนี ้โครงการยงัใช้  กลยทุธ์
แบบหลายระดบัชัน้ (multi-level) ในการเผยแพร่แนวทาง NEXUS โดยจุดเร่ิมต้นคือองค์กรระดบัท้องถ่ิน โดยใช้โครงการต้นแบบ NEXUS เป็น
จุดเร่ิมต้นในการหาความต้องการหรือปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล และใช้แนวทาง NEXUS ในการแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ การ
เผยแพร่แนวทาง NEXUSในระดบักลาง (meso-level) จะร่วมมอืกับองค์กร อาทิ เครือข่ายสมาคมเมอืง วิทยาลยั และองค์กรประชาสงัคมต่างๆ  

โครงการบริหารทรัพยากรแบบบรูณาการของเมอืงในเอเซีย 
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การเผยแพร่แนวทาง NEXUSในระดบัสงู (macro-level) จะเป็นการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือกระทรวงต่างๆ และในระดบันานาชาติ โดยองค์กร
ระดบันานาชาติต่างๆให้แนวทาง NEXUS เป็นหน่ึงในหวัข้อหารือในวาระการพฒันาหลงัจากปี ค.ศ. 2015 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน  
การประชุมเจรจาสมชัชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัท่ี 21 (COP 21), และ การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองที่อยู่อาศยัและการพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยืนครัง้ที่ 3  
 

รายชื่อเมอืงที่เข้าร่วมโครงการ:   

 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 

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

 นครนครราชสีมา (ประชากร 180,000 คน) ประเทศไทย  นากา ซติี ้(ประชากร 180,000 คน) และ ซานตา โรซ่า 
(ประชากร 330,000 คน) ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ร่วมเป็นพนัธมติรด้านนโยบาย และ ICLEI SEA 
รัฐบาลท้องถ่ินส าหรับการพฒันาอย่างยัง่ยืน ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นภาคีร่วมด าเนินโครงการ  
 
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 04.2556 – 12.2558  ข้อมลูเพิ่มเติม:  www.thai-german-cooperation.info 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ:  รูธ เอลเบิร์ค   อเีมล: ruth.erlbeck@giz.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ruth.erlbeck@giz.de
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โครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพฒันา 

 
ความเป็นมา 
ปัญหาการปลกูพืชเสพติด การค้าและการใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาระดบันานาชาติท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การปลกูพืชเสพติดมกัเกิด
ในประเทศซึ่งกลไกรัฐไม่เข้มแข็ง และชาวบ้านรายย่อยท่ีปลกูพืชเสพติด ประสบปัญหาความยากจน และขาดความมัน่คงทางอาหาร เศรษฐกิจ
ผิดกฎหมายท่ีเกิดจากการค้ายาเสพติด น ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง อาชญากรรม  และคอรัปชั่น การใช้ยาเสพติดแพร่หลายมากขึน้ทัง้ใน
ประเทศพฒันาและก าลงัพฒันา ส่งต่อสขุภาพของผู้ เสพ และส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 
 
รัฐท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายยาเสพติดท่ีมุง่การปราบปรามแบบเดิม มคีวามพยายามจดัท านโยบายการพฒันาทางเลือก ส่งเสริม
อาชีพ และพืชทางเลือกทดแทนพืชเสพติด และส่งเสริมการด าเนินการด้านสาธารณสุขท่ีจะป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการใช้ยาเสพติด ปัญหาท่ี
ส าคญัคือ รัฐยงัขาดแนวทางการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม และขาดแนวทางปฏิบตัิท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง อีกทัง้ยงัขาดทรัพยากร
บคุคลที่มคีวามรู้ในการด าเนินการอีกด้วย 
 

 

วัตถุประสงค์ 

ผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านยาเสพติดในระดับประเทศและ
องค์การสหประชาชาติ ด้านการด าเนินโครงการพัฒนาทางเลือก และการใช้
หลกัการสาธารณสขุน านโยบายยาเสพติดเพื่อยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 

 
แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม 
โครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพฒันา ด าเนินการในมติิความร่วมมอืท่ีหลากหลายเพื่อผลกัดนัการพัฒนา
ทางเลือกและการใช้หลกัสาธารณสขุน านโยบายยาเสพติดสู่การเป็นกระแสหลกัในการด าเนินนโยบายยาเสพติดโลก  
 
ภาคีความร่วมมอืของโครงการประกอบด้วยประเทศท่ีมคีวามสนใจด าเนินการด้านการพัฒนาทางเลือก และการใช้หลกัสาธารณสุขน านโยบาย
ยาเสพติด  ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime 
– UNODC) และองค์กรท่ีไมใ่ช่ของรัฐ ได้แก่ มลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถัมภ์ Transnational Institute (TNI) และเครือข่ายระดบัโลกเพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนถกเถียงเก่ียวกับนโยบายยาเสพติดท่ีเป็นกลางและเปิดเผย (Transnational Drug Policy Consortium-IDPC) 
 
กิจกรรมหลักครอบคลุมสามสาขา ดังนี ้

1. สนับสนุนการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนด้านนโยบายยาเสพติดของรัฐ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในประเด็นการน าผลจากการประชุมสมยั
พิเศษของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เร่ือง ยาเสพติดปี 2559 (UNGASS 2016) ไปปฏิบตัิ โดยมจีดัการประชมุสมัมนาเชิงวิชาการ และการ
ประชมุผู้ เชี่ยวชาญกลุ่มย่อยร่วมกับรัฐบาลของประเทศท่ีสนใจ 
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2. พฒันาการด าเนินนโยบายด้านยาเสพติดด้านการด าเนินโครงการพฒันาทางเลือกและการใช้หลักสาธารณสุขน านโยบายยาเสพติด 

ในประเทศในภมูภิาคเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา ร่วมกับมลูนิธิแมฟ้่าหลวง ในพระบรมราชปูถัมภ์ TNI และ IDPC 
3. สนับสนุนงานวิชาการด้านการพฒันาทางเลือกและการใช้หลกัสาธารณสขุน านโยบายยาเสพ-ติด 

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

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

  
ผู้ รับผิดชอบโครงการ : Mr. Daniel Brombacher  อเีมล: Daniel.brombacher@giz.de 
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วัตถุประสงค์  

เราให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน ที่มคุีณภาพ ในหลากหลายหวัข้อ   
 
เราส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่าย 
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร และ
ระดับสังคมที่มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่กระบวนการ
การพฒันาที่ยั่งยนื   
 
เรารวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความ
ร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศของเยอรมนี  
และของภูมิภาคเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน และถ่ายทอด
แบ่งปัน 
 

 
 

บริการของเรา 

 จดัการฝึกอบรมและสมัมนา 

 จดัการศกึษาดงูาน 

 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการ
พฒันาศกัยภาพบคุคลากร 
และองค์กร 

 สนบัสนนุการจดัประชมุและ
สมัมนา 

สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และการค้า 

 เกษตรกรรม และอาหาร 

 พลงังาน สิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

 ธรรมาภิบาล 

 การเงิน การบริหาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 สหวิทยาการ และประเด็นอบุตัิใหม่
ต่างๆ 

สาขาตามสมรรถนะบุคลากร 

 การสื่อสาร และการเป็นผู้น า 

 การบริหารจดัการ และการให้
ค าปรึกษา  

 ความร่วมมอืในระดบั
นานาชาต ิ

 ทกัษะทางสงัคม 
 

ความเป็นมา 
แผนกบริการฝึกอบรม องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) ส านกังานกรุงเทพฯ 
ตัง้ขึน้จากความต้องการการบริการฝึกอบรมท่ีมคีณุภาพในเอเชีย เราเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัเพื่อ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ (หรือ AIZ) ประเทศเยอรมนี และเป็นศนูย์กลางในการพฒันาหลกัสตูร
และบริการต่างๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของเยอรมนี และของภูมภิาคไว้ด้วยกัน 
เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันให้กับบคุคลทัว่ไป  
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หลกัสตูรฝึกอบรมและบริการของแผนกฯ นัน้ไมแ่สวงหาผลก าไร และสามารถจดัได้ “ตามค าขอ” และความต้องการของกลุ่มผู้ ท่ีสนใจในช่วงเวลา
และสถานท่ีอ่ืนท่ีท่านต้องการ 
 
หลักการของเรา 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดบัองค์กร เครือข่าย และสงัคม เราตระหนกั
ถึงความส าคญัของแนวคิดนี ้ และได้พฒันาบริการต่างๆ โดยค านึงถึงหลกัการท่ีส่งเสริมแนวคิดดงักล่าว หลกัสตูรต่างๆ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิผลด้วยวิธีและเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม เช่น มกีารประเมนิความต้องการการฝึกอบรม (Training Need Analysis) 
เพื่อก าหนดและปรับวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้ เรียน มกีารพฒันาหลกัสตูรโดยค านึงถึงหลกัการสอนและหลกัการเรียนรู้ของมนุษย์
และของผู้ใหญ่ รวมทัง้สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้แก่การเรียนรู้ และวิธีการและเคร่ืองมอืท่ีมุง่เน้นการมสี่วนร่วมของผู้ เข้ารับการอบรม การฝึกปฏิบตัิจริง 
และการน าไปใช้ต่อไปในงานของตนเอง 
 
 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ   ข้อมลูเพิ่มเติม: www.training.thai-german-cooperation.info  
จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ    อเีมล: training-bangkok@giz.de 

mailto:training-bangkok@giz.de

