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ข้ อมูลองค์ กร
องค์ กรความร่ วมมือระหว่ างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็ นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ไม่แสวงหาผลกาไร เริ่มดาเนินงานตังแต่
้ เมือ่ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554 หลังจากรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ รวม 3 หน่วยงานด้ านการพัฒนา ได้ แก่ สานักงานบริการด้ านการพัฒนา
ของเยอรมัน (DED) สานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และสานักงานพัฒนาศักยภาพระหว่างประเทศ (InWEnt) เข้ าไว้
ด้ วยกัน โดยผสานประสบการณ์และ ความเชีย่ วชาญอันยาวนานของหน่วยงานทัง้ 3 แห่ง และใช้ ชื่อว่า “องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน” หรือ GIZ ที่ร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันเริ่ มขึ ้นอย่างเป็ นทางการ เมือ่
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2499 จากข้ อตกลงระหว่างสองประเทศด้ าน
ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยในพ.ศ. 2502 ได้ มกี าร
ก่อตังโรงเรี
้
ยนอาชีวศึกษาไทย-เยอรมัน
ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนือ
นับจากนัน้ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ได้ มกี ารดาเนิน
โครงการครอบคลุมแทบทุกสาขาด้ านการพัฒนา โดยในทศวรรษแรก
โครงการมุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาชนบทเกษตรกรรมและอาชีวศึกษา
จากการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ได้ สาเร็จอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของความร่วมมือตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2533
จึงเปลี่ยนไปมุง่ เน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศให้ ทนั สมัย การรักษาสิ่งแวดล้ อมและการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี ้ จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ ประเทศไทยมีบทบาทเป็ นผู้นาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ กิจกรรม
ระดับภูมภิ าคของความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันได้ มกี ารดาเนินงานหลักที่กรุงเทพฯ จนถึงปั จจุบนั
ในปั จจุบนั GIZ ประเทศไทย ดาเนินโครงการด้ านการพัฒนาครอบคลุม 7 สาขา ได้ แก่
โครงการของ GIZ ที่มฐี านการดาเนินงานในประเทศไทย
การเกษตรและความปลอดภัยด้ าน
อาหาร

• โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน
• โครงการริเริ่มข้ าวที่ดีขึ ้นแห่งเอเชีย
• โครงการสารสนเทศการสารวจระยะไกลและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
• โครงการอานวยความสะดวกด้ านการค้ าสินค้ าเกษตรในภูมภิ าคอาเซียน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

• โครงการพัฒนาการและวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน สาหรับสังคม
เศรษฐกิจคาร์ บอนต่าในกลุ่มประเทศรายได้ ปานกลางและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่
• โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในมิติ
การจัดการความเสี่ยง
• แผนงานความร่วมมือด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ไทย-เยอรมัน
• โครงการการบรรเทาสภาวะโลกร้ อนที่เกี่ยวข้ องกับน ้าและน ้าเสีย ประเทศไทย
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและการลดก๊ าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น

การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการใช้ พลังงานทดแทน

• โปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงาน (PDP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• โครงการระบบเครือข่ายพลังงานทดแทนสาหรับเกาะไทย
• โครงการ Nexus พลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้ างงาน

• โครงการความร่วมมือระดับภูมภิ าคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของอาชีวศึกษาและการ
ฝึ กอบรมที่มงุ่ เน้ นความต้ องการของตลาดแรงงาน
• โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม

ธรรมาภิบาล

• แผนงานริเริ่มด้ านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิของโลก
• โครงการบริหารพื ้นที่ล่มุ น ้าโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้ ง
และอุทกภัย
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในภาคการขนส่งทางบกสาหรับภูมภิ าคอาเซียน
• โครงการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์ที่ยงั่ ยืนในภูมภิ าคลุ่มแม่น ้าโขง
• โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเชีย
• โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
• โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทางานให้ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์
ในประเทศไทย

\\
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แผนกบริการฝึ กอบรมของ GIZ สานักงานกรุงเทพฯ
 ให้ บริการฝึ กอบรมสาหรับพนักงาน GIZ รวมทังหน่
้ วยงานจากภาครัฐและเอกชนทัว่ ทังภู
้ มภิ าคเอเชีย
 หลักสูตรอบรมกว่า 40 หลักสูตร ด้ านการให้ คาปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการสื่อสาร ความเป็ นผู้นา และ
ความสามารถทางด้ านเทคนิคอี่นๆ
ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.training.thai-german-cooperation.info

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 จริงจะเกิดขึน้ ได้ ต่อเมือ่ ทุกคนสามารถเข้ าถึงอาหารที่ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจับจ่ายใช้ สอยได้ ถูกสุขอนามั ย ใน
ปริ มาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้ องการของร่ างกาย เพื่อสร้ างสุขภาวะและสุขภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี ทัง้ นีเ้ กษตรกรรมเป็ นภาค
เศรษฐกิจหลักของประชาคมอาเซียน ความมัน่ คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนจึงต้ องมีระบบการผลิต อาหาร-เกษตรที่ก่อให้ เกิดความยั่งยืน
ทังในแง่
้
ของการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี และมีการแข่งขันเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพภายในชุมชนภาคการเกษตรเอง และในขณะเดียวกันสามารถ
ผลิตอาหารที่เป็ นอาหารหลักได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการของประชาคมอาเซียนด้ วย
โครงการระบบ อาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียนมุ่งเน้ นเพื่อหาทางออกให้ เกิดความมัน่ คงทางอาหารในประชาคมอาเซียนในระยะยาวโดย
ความร่ วมมือของประชาคมอาเซียนในการพัฒ นาจัดทานโยบายและแผนกลยุทธ์ เพื่อการทาการเกษตรที่ยั่งยืน โดยคานึงถึ งทุกภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้ องในห่วงโซ่มลู ค่าอย่างครอบคลุมรอบด้ าน ทัง้ ผู้กาหนดนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิ จการเกษตร เกษตรกร และสมาคม
ภาคเอกชนอื่นๆ จากโครงการนาร่อง ได้ มกี ารพัฒนาการทาการเกษตรที่ว่าด้ วยการนาเทคโนโลยีการผลิตและแนวทางปฎิ บตั ิที่ใช้ ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมาใช้ ในหมูเ่ กษตรกร และด้ วยแนวคิดนี ้ โครงการฯ ย ้าให้ เห็นถึงความสาคัญในการรวมตัวเป็ นประชาคม
อาเซียน และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พศ. ๒๕๕๘ และจากนี ้ต่อไป
วัตถุประสงค์
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน มีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดาเนินงานตามกรอบนโยบายบูรณาการความมัน่ คงด้ านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมัน่ คงด้ านอาหารของอาเซียน โดยมุง่ เน้ นการ
ผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืนในระดับประเทศ
หัวข้ อการดาเนินงาน
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน (2557 - 2560) มีการ
พัฒนาต่อยอดจากโครงการควบคุมศัตรูพืชสาหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมภิ าค
อาเซียน (2554 - 2556) โดยมีหวั ข้ อหลักในการดาเนินงาน 3 หัวข้ อ ได้ แก่:
 ก าหนดกรอบนโยบาย: ร่ ว มประสานพัฒ นานโยบาย ยุท ธศาสตร์ และ
ประชุมหารือด้ านความยัง่ ยืนของภาคอาหาร-เกษตร-ในระดับภูมภิ าค
 ส่ ง เสริ มเทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่ย่ ัง ยืน : ส่ ง เสริ มการใช้ ปั จจัยการผลิตทาง
การเกษตรและการบริ ห ารจัด การพื ช อย่า งยั่ง ยื น ผ่ านการจัด อบรมพัฒ นา
ศักยภาพ
 เชื่อมโยงเครื อข่ ายสู่ตลาด: ส่งเสริ มทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องในห่วงโซ่มลู ค่า
อย่างยัง่ ยืน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
แนวทางดาเนินงาน
โครงการฯ เป็ นโครงการระดับภูมภิ าคที่มสี านักงานโครงการอยู่ในประเทศภาคีอาเซียน 6 ประเทศ (กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนม่าร์ , ไทย,
และเวียดนาม) โดยเน้ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทัง้ จากในและต่างประเทศให้ คาแนะนาการจัดทาโครงการนา
ร่ องของแต่ละประเทศในอาเซียน และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อให้ เกิ ดการสื่อสาร
ระหว่างประเทศสมาชิกภาคี
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หัวข้ อ:





ห่ วงโซ่ มลู ค่ า:





สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
การจัดการดินและคุณค่าอาหารในดิน
เศรษฐศาสตร์ การทาฟาร์ 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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โครงการริ เริ่ มข้ าวที่ดีขนึ ้ แห่ งเอเชีย
ความเป็ นมา
ในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ข้ าวเป็ นอาหารหลักที่สาคัญ ระบบการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งถ้ าไม่ผลิตสาหรับตนเอง ก็
เพื่อตลาดในประเทศ มีเพียงประมาณร้ อยละห้ าของปริ มาณที่ปลูก ที่ถกู ส่งออก ข้ าวจึงเป็ นพืชที่สาคัญที่สดุ ที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาหรับเป็ นแหล่งที่มาของอาหารและการสร้ างมูลค่าขึ ้นในประเทศ
ในขณะเดียวกัน การเติบโตของประชากรในเอเชีย กาลังขับเคลื่อนความต้ องการข้ าว ที่เพิ่มสูงขึ ้นทุกขณะ การตอบสนองความต้ องการนีใ้ น
อนาคต จะเป็ นไปไม่ได้ เนื่องจากอัตราผลผลิตที่ทรงตัว พื ้นที่การเพาะปลูกที่หดตัว ประชากรที่มอี ายุเพิ่มขึ ้นในชนบท และปั ญหาการขาดแคลน
แรงงาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพื่อความมัน่ คงของแหล่งอาหารในระยะยาว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องปฏิรูปแปลงนา
ของเกษตรกรรายย่อยให้ ทนั สมัย เป้าหมายนี ้สามารถบรรลุได้ หากเกษตรกรมีการเข้ าถึงบริการส่งเสริมการเกษตร การให้ การสนับสนุนทาง
การเงิน การตลาด และปั จจัยการผลิตในการทาการเกษตร
เกษตรกรรายย่อยสามารถเอาชนะกับความท้ าทายเหล่านี ้ได้ ถ้ าได้ รับการบูรณาการรวมเข้ าอยู่ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่มปี ระสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทุก
ขันตอนของวงจรการผลิ
้
ตอาหาร ตังแต่
้ การปลูก ขันตอนการแปรรู
้
ป ไปจนถึงการตลาด

วัตถุประสงค์
BRIA ช่ วยพัฒนาการผลิตข้ าวและโภชนาการข้ าว โดยการใช้
วิธีการแบบองค์ รวมห่ วงโซ่ คุณค่ า
เพื่อเสริ มสร้ างรายได้ ของ
ผู้ผลิตและโภชนาการของครอบครั วเกษตรกรผู้ยากจน ความรู้
และการถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการส่ งเสริ มการให้ บริ การทาง
การเกษตร จะช่ วยเพิ่มระดับผลผลิตในการเพาะปลูกข้ าว BRIA
จะช่ วยให้ ประเทศ ที่โครงการดาเนินอยู่ บรรลุการพัฒนาทาง
ภาคเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
ข้าวเป็ นพืชทีเ่ พาะปลูกทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
เพือ่ เป็ นแหล่งที ่มาของอาหารและการสร้างมูลค่าขึ้นในประเทศ
แนวทางการดาเนินโครงการ
โครงการ BRIA เป็ นความริเริ่ม ขององค์การความร่วมมือด้ านอาหารเยอรมัน (German Food Partnership หรือ GFP) และส่งเสริมธุรกิจ
การเกษตรและสร้ างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ดาเนินโครงการอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์
สานักเลขาธิการภูมภิ าค
นอกเหนือจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการในประเทศเหล่านี ้ BRIA ยังดาเนินการในระดับภูมภิ าค สานักเลขาธิการ BRIA ภูมภิ าค ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
กรุงเทพมหานคร เป็ นผู้รับผิดชอบในการประสานงานของ Better Rice Initiative Asia ในระดับภูมภิ าค
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ส านั ก เลขาธิ ก าร ด าเนิ 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
ั้
จกรรมของโครงการที่มกี ารรวบรวมโดยสานักเลขาธิการภูมภิ าค จะแบ่งปั นให้ กับ สมาชิกในประเทศอาเซียน ผ่านทาง
สานักเลขาธิการอาเซียน

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 ข้อมูลจากการสารวจระยะไกลและการประกันพืชผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ความเป็ นมา
ข้ าวเป็ นพืชผลทางการเกษตรที่มีความสาคัญมากที่สดุ สาหรับความปลอดภัยทางด้ านอาหารของโลก ประมาณ 90 % หรื อประมาณ 140 ล้ าน
เฮคแตร์ เป็ นพืน้ ที่สาหรับการปลูกข้ าวในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยหลายล้ านรายมักจะได้ รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น
ภาวะแห้ ง แล้ ง อุท กภัย และพายุโ ซนร้ อน ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ งแม่น ย าและทัน เวลา ได้ แ ก่ พื น้ ที่ เ พาะปลูก การเจริ ญ เติ บ โต ความเสี ย หายอัน
เนื่องมาจากภัยพิบตั ิ) เป็ นข้ อมูลที่สาคัญต่อการเพาะปลูกข้ าวสาหรับการบริโภคภายในประเทศ
หน่วยงานของรัฐให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการสูญเสียผลผลิตในปริมาณมากซึ่งส่งผล
กระทบต่อความเพียงพอต่อผลผลิตข้ าว การบรรเทาภัยพิบตั ิยงั คงเป็ นข้ อจากัดในด้ านงบประมาณและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การ
แก้ ปัญหาอย่งยั่งยืนสาหรับการรับมือกับความเสี่ยง ดังนัน้ จึงเป็ นผลที่ทาให้ ทางภาครัฐพยายามหาเครื่ องมือในการจัดการกับความเสี่ยงใน
ประเด็นงบประมาณซึ่งเกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเพื่อเป็ นการรับมือกับภาระทางด้ านการเงินและผลกระทบทางด้ านลบให้ กับ เกษตรกรราย
ย่อย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การลดความไม่มนั่ คงในการผลิตข้ าว ใน 2 ส่วนได้ แก่
ขอบเขตการดาเนินงาน
 ระบบการติดตามและข้ อมูลการเพาะปลูกข้ าว
เพิ่มเติมข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของข้ าว และผลผลิตที่ต้องการเพื่อเป็ นการ
สนับสนุนภาครัฐ ตัวกลางด้ านการเกษตรหรื อหน่วยงานสาหรับการบรรเทา
ภัยพิบัติ ในด้ านการจัดการผลผลิตข้ าวภายในประเทศให้ ดีขึน้ อีกทัง้ ยังมี
การจาหน่ายผลผลิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ
 การประกันพืชผล
เพื่อช่วยให้ มีการเข้ าถึ งการแก้ ปัญหาด้ านการประกันพืชผลสาหรับภาครัฐ
คนกลาง (เช่น สหกรณ์ หรือธนาคารในระดับท้ องถิ่น) และเกษตรกรระดับบุ
คลสามารถรับมือกับสภาวะผลกระทบทางการเงิ นที่เกิ ดจากภัยพิบัติ ท าง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ ง
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการเน้ นในประเทศในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา อินเดีย ฟิ ลิปินส์ ไทย และเวียดนาม รวมทั ง้ การดาเนินการด้ านการพัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน คือ บริ ษัท sarmap SA ซึ่งเป็ นบริ ษัทเกี่ ยวกับเทคโนโลยี รีโ มทเซนซิ่ง ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
สถาบันวิจัยข้ าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งเป็ นหน่วยงานเกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาการเก็ บ ข้ อมูลภาคสนามและผลผลิตข้ าว บริ ษั ท Allianz Re ซึ่ง
พัฒนาการแก้ ไขปั ญหาเกี่ ยวกับการประกันภัย และองค์ กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี ซึ่งร่ วมดาเนินการโครงการดังกล่าวใน
ประเทศไทย ฟิ ลิปินส์ และอินเดีย โดยได้ รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก คือ The Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC) และเป็ นผู้ดาเนินงานหลักในประเทศกัมพูชาและเวียตนาม
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เรื่องที่เกี่ยวข้ อง:






ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า:




ความมัน่ คงทางด้ านอาหาร
การติดตามผลผลิตข้ าว
เทคโนโลยีดาวเทียมเรด้ าร์
การประกันภัยพืชผล
ข้ าว
การขยายผลสู่พืชผลผลิตอื่นๆ

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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โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริ โภคอย่ างยั่งยืน สาหรั บสังคมเศรษฐกิจคาร์ บอนต่ าในกลุ่มประเทศ
รายได้ ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ความเป็ นมา
การผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน (SCP) เป็ นองค์ ประกอบที่จาเป็ นในการสร้ างสังคมเศรษฐกิ จคาร์ บอนต่า โดยการเข้ าถึงข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
ถูกต้ อง และใช้ งานได้ ง่ายเป็ นเงื่อนไขสาคัญยิ่งในการพัฒนาไปสู่การผลิตและการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน โครงการฯ จึงได้ สนับสนุนกรอบการทางาน
สิบปี (10 YFP) เรื่ องการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในโปรแกรมข้ อมูลสาหรับผู้บริโภค โครงการฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มความ
ตระหนัก สนับสนุนโครงสร้ างเชิงสถาบัน และความสามารถด้ านเทคนิคในการพัฒนานโยบายและเครื่ องมือเกี่ยวกับข้ อมูลเพื่อนาไปสู่รูปแบบ
การผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืนและสร้ างคาร์ บอนต่า นอกจากนี ้โครงการฯ จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสภาพ
อากาศที่จะนาไปสู่การปล่อยมลพิษที่ น้อยลง การค้ าและการลงทุนในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาคจะเพิ่ มขึ น้ จากการรวมตัวกัน ของฉลาก
สิ่งแวดล้ อมต่างๆ ประเทศที่เกี่ยวข้ องจะเกิดการสร้ างงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และความสามารถในการแข่งขัน ทังหมดนี
้
้
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึ กอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง และหน่วยงานรัฐได้ จดั ซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริการที่มคี ่าใช้ จ่ายตลอดวัฏ
จักรชีวิตต่าลง
วัตถุประสงค์

ข้ อกาหนดด้ านความเป็ นมิตรกับสภาพภูมิอากาศถูก ผนวก
เข้ ากั บ ฉลากสิ่ ง แวดล้ อม (ประเภทที่ ๑) ในประเทศ
เป้าหมาย (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์) และมีการ
ยอมรับร่วมเรื่องฉลากสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึ ้นในภูมภิ าค

ยุ ท ธศาสตร์ แ ละหลัก การใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ แรงจูง ใจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การเงินสาหรับการจัดซือ้ จัดจ้ างสิ นค้ า
ที่เป็ นมิตรกับสภาพภูมอิ ากาศ และฉลากสิ่งแวดล้ อมได้ รับ
การพัฒนา และเริ่มนาไปใช้ ในประเทศเป้าหมาย

เผยแพร่แนวปฎิบตั ิที่ดี
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 การบูรณาการและความร่ วมมือในเรื่ องข้ อกาหนดด้ านความเป็ นมิตรกับสภาพภูมอ
ิ ากาศในฉลากสิ่งแวดล้ อมประเภทที่ ๑
 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความตระหนักให้ กับหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่ให้ การรับรอง
 การพัฒนาข้ อแนะนาเกี่ ยวกับแรงจูงใจด้ านเศรษฐกิ จ การเงิน ภาษี ในการจัดซื ้อจัดจ้ างสิ นค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของภาครั ฐ
และฉลากสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมมากขึ ้น
 การพัฒนาข้ อเสนอสาหรับนามิติด้านสังคมผนวกเข้ ากับ การจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การฯ และฉลากสิ่งแวดล้ อม
 การระบุโอกาสในการพัฒนาข้ อเสนอการดาเนินงานลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสม ที่เกี่ ยวข้ องกับ SCP
 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
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การจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และฉลากสิ่งแวดล้ อม เป็ นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มการผลิตและการบริโภค อย่าง
ยั่งยืน ในขณะเดียวกันส่งเสริมโดยตรงต่อการลดก๊ าซเรื อนกระจก ในช่วงที่ผ่านมาเครื่ องมือเหล่านีม้ ีความสาคัญมากขึน้ ตามลาดับในภูมภิ าค
จากสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในแต่ละประเทศ สร้ างกลไกของการจัดซื ้อจัดจ้ างสิ นค้ า
และบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และฉลากสิ่งแวดล้ อมให้ เข้ มแข็งขึ ้น เพื่อมุง่ หน้ าสู่สงั 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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โครงการแผนการปรั บตัวต่ อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่ งชาติตามฐานความเสี่ยง
ความเป็ นมา
ในปี พ.ศ. 2558 ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศทวีความรุนแรงมากขึ ้น ทาให้ มกี ารริ เริ่มการพัฒนาโครงการแผนการปรับตัว
ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศในประเทศไทย ถึ ง แม้ ว่ า การปรั บ ตัวดังกล่ าวเป็ นส่ว นหนึ่ งของแผนแม่บ ทรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แต่ยงั ขาดข้ อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้ านภูมอิ ากาศและทางเลือกในการปรับตัวต่อความเสี่ยงดังกล่าว
ในขณะเดียวกันก็มคี วามต้ องการในการบูรณาการของความต้ องการในการปรับตัวของขันตอนการวางแผนระดั
้
บท้ องถิ่ น ด้ วยเหตุนี ้ทางโครงการ
มุง่ ประสงค์ที่จะบูรณาการ โดยนาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติไปปรับใช้ ทงในระดั
ั้
บประเทศและระดับท้ อ งถิ่ น
เพื่อที่จะเสริมสร้ างความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โครงการแผนการปรับตัวต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามฐานความเสี่ยงได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศระดับสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้ างและความปลอดภัยทาง
ปรมาณู ประเทศเยอรมนี (BMUB) เพื่อสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ทส.) ผ่านทางสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) และ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.)
วัตถุประสงค์








เพื่อรายงานผู้มอี านาจในการตัดสินใจและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้ องทังใน
้
ระดับประเทศและท้ องถิ่นในความคาดหวังเรื่องการปลี่ยนแปลงส
ถาพภูมอิ ากาศ และผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว
เพื่อบูรณาการผลวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ และกลไกการวางแผนระดับท้ องถิ่น
เพื่อปรับแนวทางงบประมาณให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุน
การวัดการปรับตัวที่สอดคล้ องกับข้ อบังคับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของ NAP
เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการความเสื่ยงต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศระหว่างไทย-เยอรมัน

แนวทางดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตได้ ถกู วางแผนขึ ้นเพื่อดาเนินโครงการใน 4 พื ้นที่ท้องถิ่นนาร่อง ตาม
หลักโครงการแล้ วจะมีการวิเคราะห์ ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ (การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ แผนงานที่ 1)
การดาเนินงานตามการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ ทางโครงการสนับสนุนการพัฒนา NAP โดยผ่านทางการอบรมและการให้
คาแนะนาสาหรับการบูรณาการการปรับตัวในการวางแผนการพัฒนาและการทางบประมาณ รวมไปถึ งการจัดตัง้ ระบบการติดตามและการ
ประเมินผล นอกจากนี ้ผลจากความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังสามารถนาไปบูรณาการเข้ ากับการดาเนินงานวางแผนระดับ
ท้ องถิ่นในพื ้นที่นาร่อง และยังสามารถระบุตวั วัดการปรับตัวได้ (แผนงานที่ 2)
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สุดท้ ายนี ้ทางภาคีต่างๆร่วมมือกันสนับสนุนจัดทาด้ านงบประมาณทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ให้ เป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นมาตามความต้ องการของ
NAP (แผนงานที่ 3) และยังเกิ ดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างไทยเยอรมัน (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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โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดาเนินงานด้ านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
ความเป็ นมา
การดาเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากมองในเชิงนโยบายถื อเป็ นงานที่ต้องมีการบูรณาการทัง้ ด้ า นวิชาการ เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้ อมและสังคมให้ ครอบคลุมเป็ นแนวทางเดียวกัน การดาเนินการดังกล่าวต้ องอาศัยความเชื่ อมโยงของยุทธศาสตร์ ในแต่ละภาคส่วน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการสนับสนุนการพัฒนาแบบคาร์ บอนต่าของประเทศไทย ดังนัน้ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้ อง
พิจารณามุมมองทางการเมืองและเศรษฐกิ จเพื่อเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิ จให้ เข้ ากับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โครงการที่ผ่านมา
ภายใต้ แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศระดับสากล (International Climate Initiative – IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่ อสร้ างและความปลอดภัยทางปรมาณู (BMUB) องค์ กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ ดาเนินงานร่ วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ทส.) ผ่านทางสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ในการแปลง
แผนแม่บทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ลงสู่การปฏิบตั ิในระดับจังหวัดและท้ องถิ่นนาร่ อง ผลของการดาเนิน
โครงการทาให้ ได้ ยทุ ธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่มคี วามเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและเทศบาลใน
2 จังหวัดและ 2 เทศบาลนาร่อง ซึ่งได้ แก่ จังหวัดน่านและเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดระยองและเทศบาลตาบลเมืองแกลง
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คาร์ บอนต่าโดย








เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ส่วนกลาง จังหวัด และท้ องถิ่น
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติและยุทธศาสตร์
การปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายพลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์ บอนจากการผลิต
พลังงานและลดความเข้ มการใช้ พลังงาน
เชื่อมโยงโครงการต่างๆ ด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศไทยทังที
้ ่ได้ รับการ
สนับสนุนจาก IKI และองค์กรความร่วมมือต่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศ
เชื่อมโยงการดาเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและ
BMUB ผ่านทางเวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมไทย-เยอรมัน

แนวทางดาเนินงาน
แผนงานที่ 1
 สนับสนุน สผ. ในการจัดทายุทธศาสตร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภูมอิ ากาศ (พ.ศ.2557-2561) และพัฒนาคู่มอื การนาไปปฏิบตั ิ
 บูรณาการแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ ากับแผนพัฒนาจังหวัดและเทศบาลใน 16 จังหวัด และ 32
เทศบาลนาร่อง
 บูรณาการมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้ พลัง งานอย่างมีประสิทธิภาพในจังหวัดนาร่ อง (จังหวัดน่านและจังหวัด
ระยอง)
 เสริ มสร้ างศักยภาพของหน่วยประสานงานกลางด้ าน NAMAs รวมทัง้ สนับสนุนในการจัดทาแผนงานการลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ 3 แผนงานนาร่อง
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แผนงานที่ 2
 ส่งเสริมให้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนด้ านการปรับกรอบนโยบายพลังงานระหว่างไทย – เยอรมัน
 สนับสนุนการสร้ างนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและกลไกทางการเงินในการดาเนินงานด้ านการปรับกรอบนโยบายพลังงาน
แผนงานที่ 3
 ประสานงานระหว่างโครงการต่างๆ ด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศภายใต้ แผนงาน IKI ให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ ด้า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศ
 สนับสนุน สผ. ในการประสานงานกับองค์กรความร่วมมือต่างประเทศอื่นๆ ในการดาเนินงานโครงการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
 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 องกับนา้ และนา้ เสีย ประเทศไทย
ความเป็ นมา
ในประเทศที่กาลังพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคนา้ และนา้ เสียเป็ นกิ จการที่บริ โภคพลังงานมากที่ สุดอย่างหนึ่ง เนื่ องจากการสูญเสียน า้ และ
พลังงานอย่างมาก โดยทัว่ ไปในการดาเนินงานมีการใช้ พลังงานมาก นอกจากนี ้จากการที่ระบบสาธารณูปโภคนี ้ส่วนใหญ่ยงั คงใช้ เทคโนโลยีและ
เครื่องสูบน ้าที่ล้าสมัย ทาให้ สิ ้นเปลืองพลังงาน ขณะที่ยงั ไม่มกี ารนาพลังงานและสารอาหารที่ได้ กลับคื นจากน ้าเสียมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์มากนัก
ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า ประเทศไทย, เม็กซิโก และ เปรู จะได้ เข้ าร่วมโครงการใหม่ในการดาเนินการของ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) โดยได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้ อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้ าง และความปลอดภัยทางปรมาณู (BMUB)
ของ สหพันธรัฐเยอรมัน

วัตถุประสงค์ :

ปรับปรุงสมดุลย์คาร์ บอนในกิจการสาธารณูปโภคน ้าและน ้าเสีย
โดยการใช้ เทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปล่อดก๊ าซเรือน
กระจก และ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการ

แนวทางการดาเนินงาน
มีการแนะนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกกับระบบสาธารณูปโภคนาร่ อง ได้ แก่ การลดการสูญเสียน ้า,
เครื่ อ งสู บ น า้ ที่ ใ ช้ พลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ, การผลิ ต ก๊ าซซี ว ภาพจากน า้ เสี ย และ การผลิ ต ปุ๋ ยจากน า้ เสี ย เทคโนโลยี ล ดก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ จะเพิ่มพูนแพร่ หลายและถูกถ่ ายทอดต่อไปโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างระบบบาบัดนาร่ องและหน่วยงานทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเครือข่ายในอินเตอร์ เนตซึ่งจะช่วยส่งเสริ มและเผยแพร่การใช้ งานเทคโนโลยี และประสบการณ์จากโครงการนี ้
จะได้ รับการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ และงานประชุมที่จดั โดย สมาคมน ้านานาชาติ (IWA) ผู้เป็ น
หุ้นส่วนโครงการ นอกจากนี ้ผลลัพธ์ของโครงการ จะช่วยการดาเนินงานทางด้ านบรรเทาสภาวะโลกร้ อนของประเทศนาร่องสาหรับสาธารณูปโภค
น ้าและน ้าเสียเช่นกัน โครงการประกอบด้ วย 3 ส่วนดังนี ้
1. การตรวจวัดในระบบนาร่ อง
เทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจะถูกรวมไว้ กับการบริหารจัดการของระบบสาธารณูปโภคที่ได้ รับเลือก
2. การพัฒนากรอบแนวคิด
จะมีการปรับปรุงกรอบนโยบายและโครงสร้ างสถาบันเพื่อใช้ และสนับสนุนการเงินต่อเทคโนโลยีที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อ น
กระจก ในประเทศที่ร่วมโครงการ
3. การทวีคณ
ู
ข้ อมูลและแนวทางในการปรับปรุงสมดุลย์คาร์ บอนในสาธารณูปโภคน ้าและน ้าเสีย ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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ประเทศ

ประเทศไทย

หุ้นส่ วน

องค์ การจัดการนา้ เสีย (อจน.)

ระบบนาร่ อง

ระบบบาบัดนา้ 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 อมในการดาเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ในประเทศไทย
ความเป็ นมา
ประเทศไทยในฐานะที่เ ป็ นประเทศสมาชิกของภาคี ก รอบ
อนุสัญ ญาสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ (United Nations Framework on Climate
Change: UNFCCC) โดยร่ วมกับนานาประเทศดาเนิน การ
ในกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้ สามารถรักษาระดับความเข้ มข้ น
ของปริมาณก๊ าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอ ากาศที่ จะท าให้ เกิ ดการพัฒ นาเศรษฐกิ จและ
สั ง คมได้ อย่ า งยั่ ง ยื น มาโดยตลอด โดยใช้ งบประมาณ
ด าเนิ น งานทัง้ ในส่ วนภายในประเทศ และส่ ว นของกรอบ
ความร่ วมมือ ระหว่างประเทศ ภายหลังการจัดตัง้ กองทุน
Green Climate Fund (GCF) ในปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็ นกลไก
ทางการเงินภายใต้ UNFCCC ในการดาเนินการสนับสนุนการดาเนินการของประเทศกาลังพัฒนา เพื่อก่ อให้ เกิ ดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ของประชาคมโลก ในด้ านการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในระดับต่า (Low Emissions) และการมีภูมิต้านทานและความสามารถใน
การฟื น้ ตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate-resilient Development)
ประเทศไทย โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ในฐานะ
หน่วยชานัญการระดับประเทศ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุน GCF ประเทศไทย ได้ เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้ รับในอนาคตจากกองทุนฯ ดังกล่าว จึงได้ ร่วมกับสานักงานเลขาธิการกองทุน GCF (GCF Secretariat) และกระทรวงเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ดาเนินโครงการสนับสนุนการเตรี ยมพร้ อมในการดาเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย (GCF Readiness and Preparatory Support
Programme) ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา
วัตถุประสงค์
 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้ อมและเสริ มสร้ างศักยภาพของหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทุน GCF ประเทศไทย
ในการประสานการดาเนินงานร่วมกับสานักงานเลขาธิการกองทุน GCF และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วน
 เพื่อสนับสนุนการดาเนินการจัดทากรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme)
 เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อการดาเนินงานของกองทุน GCF ให้ กับผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อให้ ประเทศไทยมีความพร้ อมในการ
เข้ าถึ งและขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF เพื่อให้ การดาเนินงานดังกล่าว สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ
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แนวทางการดาเนินโครงการ
 สนับสนุนการดาเนินงานของ สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติของกองทุน GCF ประเทศไทย ในการจัดทากรอบการ
พิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country
Programme)
 สนับสนุนการดาเนินงานของ สผ. ในการดาเนินการจัดทากระบวนการและข้ อปฎิบตั ิทงหมด
ั้
เพื่อให้ ประเทศไทยมีความพร้ อมในการ
เข้ าถึงและขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF
 สนับสนุนการดาเนินงานของ สผ. ในการเผยแพร่และเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อการดาเนินงานของกองทุน GCF ให้ กับผู้ทีส่วน
ได้ ส่วนเสีย
 เสริ มสร้ างศักยภาพของ สผ. ในการประสานการดาเนินงานร่ วมกับสานักงานเลขาธิการกองทุน GCF และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ 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 หรือ PDP-SEA) เป็ นโครงการใน
ระดับภูมภิ าคภายใต้ แบรนด์ “Renewables – Made in Germany” ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMWi ดาเนินงานผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันร่วมกับหอการค้ าเยอรมันในภูมภิ าคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการดาเนินงานโครงการในระยะที่ 3 ครอบคลุมการดาเนินการใน 3 ประเทศได้ แก่ เวียดนาม ไทย และพม่า
กิจกรรมหลักของแผนงานดังกล่าวคือการให้ ข้อมูลและสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่าง
ผู้ประกอบการในภูมภิ าคและประเทศเยอรมัน โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาโครงการและการเพิ่มการใช้
เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในประเทศเป้าหมาย
ในประเทศไทย แผนงานพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงพลังงานทีม่ งุ่ เน้ นในระดับชุมชนตามเป้าหมายการส่งเสริมการผลิต
พลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์ โดยแผนงานดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน ไทย-เยอรมัน (ThaiGerman Community-Based Renewable Energy, CBRE) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน โดยรวมเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลายหรื อ
เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเข้ ามาร่วมในโครงการ และพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ช่วยให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นได้ รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และมาตรการ
ประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อเป็ นอีกทางเลือกในการผลิตพลังงาน

เพื่อให้ เกิดการร่ วมมือกันทางธุรกิจ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และ
วิธีการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล เพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของธุรกิจ
พลังงานทดแทน

แนวทางดาเนินงาน
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลและการสร้ างคู่ค้าทางธุรกิจ
o จัดทาหนังสือหรื อจดหมายข่าว และการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
o จับคู่ทางธุรกิจ และจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจจากประเทศเยอรมันมาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
o จัดคณะผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปประเทศเยอรมัน
o จัดการสัมนาเชิงวิชาการในประเทศเยอรมัน
การสนับสนุนโครงการนาร่ อง
o สนับสนุนความร่ วมมือทางธุรกิจเพื่อให้ เกิดโครงการนาร่ องต่างๆ
o โครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน ไทย-เยอรมัน (CBRE)
o จัดการอบรม และแลกเปลีย่ นเชิงวิธีการระหว่างผู้ประกอบการท้ องถิ่นและผู้ประกอบการเยอรมัน
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การพัฒนาทางด้ านการตลาดทีย่ งั่ ยืน
o ทาการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนัก และเพื่อการตลาด
o สนับสนุนสมาคมด้ านพลังงานทดแทน
o ให้ คาปรึ กษาในด้ 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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โครงกรารพัฒนาระบบนิเวศด้ านพลังงานที่ย่ งั ยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NEXUS SEA)
ความเป็ นมา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลีย่ นผ่านของระบบพลังงานทัว่ โลกเป็ นความท้ าทายสาหรับยุคปั จจุบนั มีความพยายามทีจ่ ะแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวมาโดยมีการใช้ เทคโนโลยีด้านพลังงานอัจฉริ ยะเพิ่มขึ ้น เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์ พลังงาน และราคาของอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ มี
การลดลงอย่างมากและลดลงมาจนเกือบสามารถแข่งขันกับเชื ้อเพลิงฟอสซิลได้
ในปั จจุบนั ความท้ าทายของทางเลือกด้ านเทคโนโลยีด้านพลังงานอัจฉริ ยะนันไม่
้ ใช่เรื่ องอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และราคาอีกต่อไป แต่เป็ นการขาดนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ และรูปแบบธุรกิจทีจ่ ะช่วยเร่ งการใช้ พลังงานอัจฉริ ยะ เราเชื่อว่าโลกดิจิทลั และผู้ประกอบธุรกิจในด้ านนี ้จะมีบทบาทสาคัญในการทาให้ เกิด
การพัฒนาใหม่ๆ ในภาคพลังงาน
โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้ านพลังงานทีย่ ั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nexus SEA) มุ่งบรรลุผลดังกล่าวนี ้ด้ วยการสนับสนุนผู้ประกอบการที่
ขับเคลือ่ นธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการเปิ ดโอกาสด้ านเศรษฐกิจและสังคมของอนาคตด้ านพลังงานสะอาด ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีผ้ บู ม่ เพาะ (incubator) และเร่ งรัด (accelerator) ธุรกิจสตาร์ ทอัพอยู่จานวนมาก แต่โครงการ Nexus SEA เป็ นโครงการเต็ม
รูปแบบโครงการแรกทีเ่ น้ นในด้ านซอฟต์แวร์ และการพัฒนาธุรกิจด้ านพลังงานอัจฉริ ยะโดยเฉพาะ
โครงการ Nexus SEA จะลงทุนและเชื่อมต่อกับหน่วยงานทีส่ ง่ เสริ มธุรกิจสตาร์ ทอัพทัว่ ทังภู
้ มิภาคเพื่ อเสริ มสร้ างให้ เกิดการสร้ างสรรค์แนวทาง
แก้ ปัญหาโดยใช้ พลังงานอัจฉริ ยะทีแ่ ปลกใหม่และสร้ างสรรค์ ทีจ่ ะสร้ างเศรษฐกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่วยแนะนา
สตาร์ ทอัพเหล่านี ้ให้ เป็ นทีร่ ้ ูจกั ทังในตลาดทั
้
งภายในประเทศและทั
้
ว่ ทังภู
้ มิภาค
วัตถุประสงค์
โครงการ Nexus SEA จะเร่ งการเติบโตให้ ผ้ ปู ระกอบการด้ านพลังงาน
โดยการจัดหาการสนับสนุนด้ านธุรกิจ เทคโนโลยี และการเงิน ให้ แก่
ความคิดใหม่ๆ และผู้ประกอบการรายใหม่ โครงการ Nexus SEA จะใช้
ประโยชน์จากเครื อข่ายทีเ่ ข้ มแข็งและประสบการณ์ ของผู้ร่วมดาเนินการ
โครงการอย่างองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
และ California Clean Energy Fund (CalCEF) รวมไปถึงหน่วยงานที่
บ่มเพาะและเร่ งรัดธุรกิจสตาร์ ทอัพและผู้ร่วมทุนทีโ่ ครงการมีความร่ วมมือ
ด้ วยในภูมิภาคเพื่อช่วยสร้ างระบบนิเวศทางธุรกิจทีส่ ง่ เสริ ม
ผู้ประกอบการด้ านพลังงานสะอาดในภูมิภาค โครงการ Nexus SEA จะ
เป็ นพืน้ ฐานสาคัญทีบ่ ม่ เพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ ด้านพลังงานสะอาดที่
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และพัฒนาจัดตังสตาร์
้
ทอัพเพื่อนาแนวทางการแก้ ปัญหาเหล่านี ้มาสูต่ ลาด สตาร์ ทอัพเหล่านี ้จะมีศกั ยภาพในการสร้ าง
ความเปลีย่ นแปลงและการเป็ นเจ้ าของร่ วมกันของภูมิภาคซึ่งจะทาให้ เกิดการเปลีย่ นผ่านด้ านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
GIZ เป็ นผู้เริ่ มให้ ทนุ ในการดาเนินโครงการดังกล่าวและมุ่งทีจ่ ะมอบโอกาสให้ กบั องค์กรทีม่ ีอดุ มการณ์ เดียวกันเพื่อร่ วมสนับสนุนเงินทุนสาหรับโครงการ
ดังกล่าว
แนวทางและกิจกรรม
• ระบุผ้ มู ีความสามารถและผู้ร่วมโครงการ
• เชื่อมโยงทีม
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• จุดประกายความคิดผ่านกิจกรรมสร้ างสรรค์ เช่น งาน Hackathon
• พัฒนาโปรแกรม
• การสร้ างขีดความสามารถขององค์กรบ่มเพาะและเร่ งรัดธุรกิจสตาร์ ทอัพ
• บ่มเพาะทีมทีป่ ระสบความสาเร็ จผ่านโปรแกรมการบ่มเพาะธุรกิจ
• รวมกลุม่ ธุรกิจสตาร์ ทอัพ
• การร่ วมลงทุนในสตาร์ ทอัพ
ผลที่จะเกิดขึน้
• ระบบนิเวศด้ านพลังงานสะอาดทีแ่ ข็งแกร่ งขึ ้น
• มีจานวนธุรกิจด้ านพลังงานสะอาดทีส่ ามารถลงทุนได้ มากขึน้
ผู้ร่วมดาเนินโครงการ
องค์กรบ่มเพาะและเร่ งรัดธุรกิจสตาร์ ทอัพในภูมิภาคเป็ นแกนหลักของโครงการ Nexus SEA เนื่องจากจะเป็ นผู้จดั โปรแกรมบ่มเพาะและเร่ งรัดธุรกิจ
ให้ แก่สตาร์ ทอัพ ผู้ดาเนินการโครงการ ได้ แก่ องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) CalCEF องค์กรบ่มเพาะและเร่ งรัดธุรกิจสตาร์ ท
อัพในภูมิภาค มหาวิทยาลัย เครื อข่ายหอการค้ า Private Financing Advisory Network-Asia (PFAN-ASIA) องค์กรด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กลุม่ การร่ วมทุนต่างๆ ผู้สนับสนุนทุนสาหรับโครงการ ได้ แก่ GIZ ประเทศไทยและ มูลนิธิ Lucile Packard

แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ:กันยายน 2560 - สิงหาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ: โทมัส โครเม็ทซ์กา

ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info /nexussea.co
อีเมล: thomas.chrometzka@giz.de

25
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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและการลดก๊ าซเรื อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
ในอุตสาหกรรมเครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทาความเย็น
ความเป็ นมา
เป็ นที่ทราบกันดีว่าความต้ องการพลังงานในระบบปรับอากาศและทาความเย็นของประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก โดยประมาณ
การว่าการใช้ พลังงงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ ทาความเย็นและปรับอากาศคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 50 ของประเทศ และในอนาคต หากไม่มีมาตรการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในภาคส่วนนี ้ คาดการณ์ ว่ าความต้ องการใช้ พลังงานจะเพิ่มสูงขึน้ ถึง 3 เท่าในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงอากาศร้ อนจัดของประเทศไทย จะเห็นได้ ชัดว่ามีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสาหรับระบบปรับอากาศและทาความเย็นสูงมาก เป็ น
สาเหตุหลักให้ เกิดความต้ องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศที่สงู เป็ นประวัติการณ์ในปี นี ้ และนาไปสู่การอภิปรายอย่างกว้ างขวาง
เรื่องการจัดการความมัน่ คงด้ านพลังงานของประเทศ นอกจากประเด็นเรื่องการใช้ ไฟฟ้าแล้ ว ระบบปรับอากาศและทาความเย็นยังเป็ นภาคส่วน
ที่มกี ารปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสูงของประเทศ เนื่องด้ วยการปล่อยโดยตรงของสารทาความเย็นมีค่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะเรือนกระจก
หรือ Global Warming Petential (GWP) ที่สงู มากด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี ้ เป็ นส่วนสาคัญที่จะ
ช่วยให้ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่วางไว้
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยถือว่าเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็นที่ประกอบไปด้ วยผู้ประกอบการ
ในประเทศและบริ ษัทข้ ามชาติ ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรื อบริษัทในอุตสาหกรรมนีจ้ ะต้ องมีศกั ยภาพในการพัฒนาและปรับตัวให้ เข้ ากับเงื่อนไข
กฎระเบียบที่เ ปลี่ย นแปลงไปตามข้ อตกลงระหว่า งประเทศ หมายความว่าบริ ษั ทผู้ผลิต เหล่า นีต้ ้ องเผชิญ กับความท้ าทายอย่า งยิ่ง ในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสูงและสารทาความเย็นแบบธรรมชาติที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
เพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็นนี ้ได้
วัตถุประสงค์

โครงการ RAC NAMA มีจุด ประสงค์ ห ลัก ในการสนั บ สนุ น
ประเทศไทยให้ สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้ พลัง งาน
ตามแผนอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานและเป้ าหมายการลดก๊ าซเรื อ น
กระจกของประเทศที่ ไ ด้ แสดงเจตจ านงไว้ โครงการจะ
สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสูง
และสารทาความเย็นที่เป็ นมิตรต่อชัน้ บรรยากาศ รวมทัง้ ช่วย
ส่งเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็น โดยโครงการ
นีไ้ ด้ รับการสนับสนุนทางการเงินในการดาเนิ นโครงการจาก
กองทุนต่างประเทศ คือ NAMA Facility
แนวทางการดาเนินงาน
การสนับสนุนด้ านอุปสงค์
ในประเทศไทยเครื่องปรับอากาศและทาความเย็นที่วางขายในท้ องตลาดมีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและความเป็ นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศใน
ระดับที่แตกต่างกันมาก ในขณะที่ต้ เู ย็นและตู้แช่ใช้ เทคโนโลยีสารทาความเย็นที่มคี ่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (GWP) ในระดับต่า
ได้ เริ่ มวางขายในประเทศไทยแล้ ว แต่เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ เทคโนโลยีสารทาความเย็นค่า GWP ต่ายังไม่มีการผลิตและวางขายในประเทศ
ดัง นัน้ ในด้ า นอุป สงค์ โครงการ RAC NAMA จะช่ ว ยส่ง เสริ มการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการใช้ พลัง งานและเพิ่ มระดับ ความเป็ นมิตรต่อ สภาพ
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ภูมอิ ากาศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็นในสองแนวทาง ได้ แก่ แนวทางแรก โครงการนี ้มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความต้ องการ
ของผู้บริ โภคให้ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึน้ โดยใช้ เกณฑ์ มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน การติดฉลาก สินค้ าและการเพิ่ม
แรงจูงใจทางการเงินอื่นๆ ให้ แก่ลกู ค้ านอกจากนี ้ โครงการ RAC NAMA ยังมุง่ เป้าการทางานไปยังกลุ่มทุนผู้พฒ
ั นาโครงการ เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ ต
และโรงแรม เป็ นต้ น โดยจะสนับสนุน ให้ พัฒนาโครงการและธุรกิ จ ไปในทิศ ทางที่ คานึ งถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการใช้ พลัง งานและติดตั ้ง อุ ป กรณ์
เครื่ องปรับอากาศและทาความเย็นที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมแนวทางที่สอง สาหรับบางผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งใช้ เทคโนโลยีสา รทา
ความเย็นที่มคี ่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (GWP) ในระดับต่า และได้ มกี ารวางขายในท้ องตลาดอยู่แล้ ว โครงการมีเป้าหมายที่จ ะ
สนับสนุนโดยการดาเนินมาตรการเพิ่มแรงจูงใจหรื อกลไกทางการเงินให้ แก่กลุ่มลูกค้ าในประเทศ เพื่อเพิ่มอุปสงค์หรื อกระตุ้นความต้ องการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มปี ระสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
การสนับสนุนด้ านอุปทาน
ที่ ผ่ า นมาแนวโน้ มของอุตสาหกรรมระบบปรับ อากาศและท าความเย็น มุ่ง ไปสู่การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละสารท าความเย็น ที่ เป็ นมิตรกับ สภาพ
ภูมอิ ากาศ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงในการเจรจาภายใต้ พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ที่เกี่ยวกับสารที่ทาลายชันโอโซนแต่
้
ยงั มีประเด็น
ความท้ าทายที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยของสารทาความเย็นที่เป็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศบางประเภทที่มีคุณสมบัติในการติดไฟที่ในระดับที่
ต่างกัน ในปั จจุบันประเทศไทยได้ มีการวางขายตู้เย็น (สาหรับครัวเรื อน) ซึ่งใช้ สารทาความเย็นไฮโดรคาร์ บ อนที่ถือเป็ นสารที่เป็ นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศโลกและมีส่วนแบ่งการตลาดที่ค่อนข้ างสูง ทัง้ นี ้ ในอนาคตการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
ข้ อตกลงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็น นับเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับประเทศไท ย ดังนัน้ โครงการ
RAC NAMA จึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเตรี ย มความพร้ อมของประเทศไทยไปสู่การใช้ สารทาความเย็ นที่เ ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อ มโดย
โครงการจะสนับสนุนและดาเนินงานร่ วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย
ควบคุมอาคาร เพื่อให้ มคี วามสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นมาตรฐานสากล นอกจากนี ้โครงการมีแผนงานส่งเสริ มการฝึ กอบรมเพื่ อ
เตรียมความพร้ อมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็น ให้ มคี วามสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
บริ หารจัดการมาตรการด้ านความปลอดภัยของอุปกรณ์ ที่ใช้ สารทาความเย็นที่แตกต่างกัน ในการนี ้ โครงการ RAC NAMA มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็นที่ต้องการผลิตอุปกรณ์ ที่มปี ระสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็ นมิตรต่อชัน้
บรรยากาศ ออกวางขายในตลาดและเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้ องกับเงื่อนไข กฎระเบียบและมาตรฐานของประเทศไทยด้ วย โดยโครงการจะนา
ความรู้ และประสบการณ์ ข องผู้เชี่ ยวชาญจากต่า งประเทศมาช่วยแนะน าผู้ผลิต ในเรื่ อ งการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ และวางแผนสายการผลิ ต
นอกจากนีโ้ ครงการมีแผนงานจะช่วยสนับสนุนทางการเงินสาหรับการลงทุนเพื่อปรับ เปลี่ยนสายการผลิตรวมถึ ง ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการให้
เข้ าถึ งนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทาความเย็นของประเทศไทยในระยะยาว
โครงการนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน โดยกระทรวงสิ่งแวดล้ อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้ าง และความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) และกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจักร (DECC) ซึ่งมีองค์กรความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็ นหน่วยงานดาเนินโครงการ และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการดาเนินโครงการ ได้ แก่ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน(พพ.) และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ 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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โครงการศึกษาความเหมาะสมในการนาระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้ บนเกาะ
ความเป็ นมาของโครงการ
แม้ ว่าปั จจุบนั ประชากรในประเทศไทยมีอตั ราการเข้ าถึงไฟฟ้าถึงร้ อยละ 99 แต่มชี มุ ชนที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างเกาะในอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน ที่ต้องพึ่งพาเครื่องปั่ นไฟจากน ้ามันดีเซล ไม่ว่าจะเป็ นการปั่ นไฟเพื่อใช้ ในครัวเรือน หรือจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ขายไฟฟ้าให้ แก่
ชุมชน
เกาะเหล่านี ้ต้ องเผชิญกับปั ญหาการใช้ ไฟฟ้าที่มอี ยู่อย่างจากัด ราคาสูง และไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับ โดยปกติเครื่องปั่ นไฟจากน ้ามันดีเซลทางาน
เพียงวันละ 4-6 ชัว่ โมง และการผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องปั่ นไฟนันก็
้ มตี ้ นทุนสูงเมือ่ เทียบกับค่าไฟมาตรฐานของประเทศ และบางครัง้ ชุมชนก็ไม่มี
กาลังทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายได้
วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินโครงการ
ระบบกริด (เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า) แบบผสมผสานระหว่าง
พลังงานทดแทนและน ้ามันดีเซล หรือที่เรียกว่าไฮบริดกริด
ช่วยให้ ชมุ ชนที่อยู่นอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถเข้ าถึง
ไฟฟ้าได้ มากขึ ้น และยังแก้ ปัญหาเรื่ องราคาสูงและไฟฟ้าที่ไม่
เสถียร
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจลงทุนทาระบบกริด ไม่สามารถประเมิน
ความเหมาะสมของการลงทุนได้ เนื่องจากยังขาดการศึกษา
ด้ านความเหมาะสม ด้ วยเหตุนี ้ โครงการฯ จึงทาหน้ าที่เป็ นผู้ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนารูปแบบธุรกิจ โดยให้ ความสาคัญกับการมีส่ว นร่วม
ของชุมชน รวมไปถึงการวางแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมเพื่อสร้ างมูลค่าให้ กับท้ องถิ่นและรองรับการดาเนินงานในระยะยาว ขันตอนการ
้
ดาเนินงานโครงการมีดงั นี ้:
 ระบุเกาะที่มค
ี วามเหมาะสมในการนาระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้
 เลือกเกาะที่มค
ี วามเป็ นไปได้ ในการดาเนินการ
 ลงพื ้นที่สารวจ เก็บข้ อมูลและประเมินเกาะที่ได้ คด
ั เลือก
 จัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสมในการนาระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้ บนเกาะ
 พัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน
 จัดหาและร่วมมือกับผู้ที่มค
ี วามเชี่ยวชาญด้ านการติดตังและบ
้
ารุงรักษาระบบ
 สนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการติดตังระบบ
้
 จัดอบรมและให้ ความรู้กับชุมชน
การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กับท้ องถิ่น ทางเลือกที่น่าสนใจและความเป็ นไปได้ ในการดาเนินงานด้ านนี ้ คือ
การมีบริษัทจัดการพลังงานทดแทน หรือ RESCO ที่มโี ครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยชุมชนและได้ รับการสนับสนุนความรู้ และการฝึ กอบรมด้ าน
เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งชุมชนเกาะจะได้ รับประโยชน์สองต่อ คือ การเข้ าถึงไฟฟ้าที่มนั่ คงซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ
การสร้ างมูลค่าให้ ท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจทีด่ ีขึ ้น

28
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

ระบบไฮบริดกริดจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนได้ ใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สดุ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งจะส่งผลดีใน
หลายๆ ด้ านดังนี ้
ธุรกิจและการสร้ างอาชีพ
การเข้ าถึงไฟฟ้าที่มนั่ คง ช่วยให้ มรี ้ านค้ า ร้ านอาหารและธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ ้นในท้ องถิ่น ธุรกิจเหล่านี ไ้ ม่เพียงแต่สร้ างรายได้ เท่านัน้ แต่ยงั สร้ าง
งานในท้ องถิ่นอีกด้ วย
 สิ่งแวดล้ อม
การขนส่ง การเก็บน ้ามัน รวมไปถึงการเดินเครื่องปั่ นไฟที่ลดลง จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากเป็ นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ เสียง ทะเล
และดิน ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก
 การศึกษา
การมีไฟฟ้าใช้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง และการลดลงของปั ญหามลพิษทางเสียงและอากาศ จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้ อมของการเรียนรู้โดยรวม
 การมีนา้ สะอาดใช้
การเข้ าถึงไฟฟ้าจะช่วยให้ ชมุ ชนสามารถสูบน ้าจากแหล่งน ้าและมีน ้าสะอาดสาหรับอุปโภคบริโภคได้ เพียงพอต่อความต้ องการ ปริมาณขยะ
พลาสติกจะลดลงและลดค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อน ้าดื่มที่ขนส่งมาจากฝั่ งซึ่งมักมีราคาแพง
 สุขภาพ
การมีไฟฟ้าใช้ อย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง จะส่งผลให้ ศนู ย์บริการสุขภาพของชุมชน มีเครื่องทาความเย็นที่สามารถเก็บยาไว้ ได้ ในอุณหภูมทิ ี่
เหมาะสมและสามารถใช้ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่จาเป็ นได้ สะดวกขึ ้น ซึ่งเป็ นการยกระดับคุณภาพของการบริการด้ านสุขภาพ
 การเก็บรั กษาอาหาร
การมีไฟฟ้าใช้ อย่างต่อเนื่อง จะทาให้ คนในชุมชนสามารถใช้ อปุ กรณ์ทาความเย็นในการเก็บอาหารได้ นานขึ ้น อีกทังการประมง
้
ซึ่งเป็ น
อุตสาหกรรมหลักของเกาะ ก็จะได้ รับประโยชน์จากการเก็บอาหารทะเลได้ นานขึ ้นด้ วยเครื่องทาความเย็นหรืออุปกรณ์อบแห้ ง
 โทรคมนาคมและการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต
การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ในเกาะส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี แต่ยงั มีข้อจากัดในการชาร์ จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สื่อสาร เนื่องจากต้ องชาร์ จ
เฉพาะในช่วงที่มกี ารเดินเครื่องปั่ นไฟจากน ้ามันดีเซลเท่านัน้ การมีไฟฟ้าใช้ อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ คนในชุมชนสะดวกมากขึ ้น นอกจากนี ้การ
เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สายจะแพร่หลายมากขึ ้น และสามารถติดตังในสถานที
้
่ต่างๆ เช่น บริเวณศูนย์บริการสุขภาพ โรงเรียน อาคารราชการ
เพื่อให้ คนในชุมชนเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและสื่อสารกันได้ ง่ายขึ ้น


ผู้สนับสนุน: มูลนิธิร็อกกีเ้ ฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation)
นับเป็ นครัง้ แรกที่ GIZ และมูลนิธิร็อกกีเ้ ฟลเลอร์ ผนึกกาลังร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกาะในประเทศไทยมีเทคโนโลยีสะอาดใช้ บนพื ้นฐาน
ของรูปแบบธุรกิจที่ยงั่ ยืน มูลนิธิร็อกกีเ้ ฟลเลอร์ สนับสนุนโครงการฯ ภายใต้ กรอบแนวคิด “Smart Power for Rural Development Initiative”
(SPRD) เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยจัดการไฟฟ้าในรูปแบบมินิกริดเพื่อให้ 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 ดาเนินความร่ ว มมือ ทางวิชาการแบบทวิภาคี มาร่ ว มหกทศวรรษ ปั จจุบัน ประเทศไทยได้ กลายมาเป็ นประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพาความช่วยเหลือด้ านการพัฒนาอีกต่อไป และยังเป็ นประเทศที่มบี ทบาทสาคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยและเยอรมนีจึงได้ ลงนามบันทึก ความเข้ าใจว่าด้ วยความร่ วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เพื่อร่ วมกันระดม
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการพัฒนาในภูมภิ าค ภายใต้ แผนงานนี ้ ไทยและเยอรมนีได้ ร่วมกันแบ่งปั นประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาและองค์ความรู้ ทางวิชาการให้ แก่ ประเทศภาคีที่สามผ่านการดาเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาที่กาหนด ได้ แก่ การศึกษา การ
พัฒนาชนบท และสาธารณสุข ประเทศภาคีที่สามที่ มีความร่ วมมือในปั จจุบัน ได้ แก่ สปป. ลาว เวียดนาม และติมอร์ -เลสเต โดยมีแผนที่จะ
ขยายความร่ วมมือไปยังกัมพูชาและเมียนมาร์ ในอนาคต แผนงานนีย้ ังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ให้ ความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมทังสนั
้ บสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนาด้ วยกัน โดยเน้ นใช้ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในภูมภิ าค และกา ร
ส่งเสริ มภูมิปัญญา ความเข้ มแข็ง และความเป็ นเจ้ าของภายในภูมิภาค โดยได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ
(ไทก้ า) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย และกระทรวงเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนาแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
(BMZ)
วัตถุประสงค์

เพื่ อ สนับ สนุน เป้ าหมายการพัฒ นาในประเทศภาคี ที่ ส ามผ่ า นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความชานาญ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย
ในฐานะผู้ให้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

แนวทางดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้ างศักยภาพให้ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทยและประเทศภาคีที่สามโดย

ร่วมกันพัฒนาและดาเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาต่างๆ เริ่มตังแต่
้ การออกแบบและเตรียมโครงการ การพัฒนาโครงสร้ าง
การกากับดูแล ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาที่ทงประเทศไทยและเยอรมนี
ั้
มคี วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมแบ่งออกเป็ น 4 ด้ านซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ ชิด





การพัฒนาศักยภาพด้ านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการบริหารและกากับโครงการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือความร่วมมือไตรภาคี
การพัฒนายุทธศาสตร์ ร่วมสาหรับความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันในภูมภิ าค
การดาเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กจานวนไม่เกิน 9 โครงการ ร่วมกับประเทศภาคีที่สาม ซึ่งปั จจุบนั มีโครงการที่ได้ ดาเนินงาน
เสร็จสิ ้นแล้ ว และกาลังดาเนินงานอยู่ดงั ต่อไปนี ้
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ประเทศ
สปป. ลาว

เวียดนาม

ติมอร์ -เลสเต

โครงการ
โครงการห่วงโซ่อปุ ทานกระดาษสา
โครงการการบริหารจัดการลุ่มน ้าซอง
โครงการเสริมสร้ างระบบการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ ของ
สปป. ลาว (Lao GAP)
โครงการส่งเสริมบริการทางเทคนิคขันสู
้ งสาหรับ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม
โครงการเสริมสร้ างการบริหารระบบสหกรณ์ในเขตที่สงู ตะวันตกและ
ภาคกลางของเวียดนาม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจในภาคการเกษตร

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

องค์ กรร่ วมดาเนินงาน:
หน่ วยงานร่ วมดาเนินการระดับแผนงาน: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทก้ า)
หน่ วยงานร่ วมดาเนินงานระดับโครงการ: 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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โครงการริ เริ่ มด้ านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิระดับโลก
ความเป็ นมา
ผู้คนทัว่ โลกกาลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ น ้าท่วม และสภาพภูมอิ ากาศที่แห้ งแล้ ง ทุกๆ ปี ประชากรโลก
ราว 200 ล้ านคนได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ แม้ ว่าการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงทางธรรมชาติจะมีจานวนน้ อยลง แต่ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจกลับเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากการที่ผ้ คู นจานวนมากขึน้ อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ที่มจี านวนประชากรหนาแน่น และมีความเสี่ยงต่อภั ยพิ บัติ
ทัง้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมทัง้ สินทรัพย์ ของภาครัฐและเอกชนก็มีสงู ขึน้ ด้ วย ซึ่งไม่บ่อยนักที่จะมี การนา
ประเด็นความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิมาพิจารณาร่วมกับการพัฒนาที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ ทาให้ เกิดความเสียหายต่อการ
ลงทุนของภาครัฐและเอกชนได้ ในรายงานการประเมินของสหประชาชาติ ปี 2558 ( Global Assessment Report (GAR) 2015) จัดทาโดย
สานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)) พบว่า
ในแต่ละปี ภัยพิ บัติได้ ก่อให้ เกิ ดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 2.5 แสนล้ าน ถึ ง 3 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีการ
คาดการณ์ ว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติประมาณ 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยลดการ
สูญเสียได้ เป็ นมูลค่าถึง 3.6 แสนล้ านเหรียญในอีก 15 ปี ข้างหน้ า
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิที่มปี ระสิทธิภาพนัน้ นอกจากจะต้ องใช้ งบประมาณแล้ ว ยังต้ องใช้ ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อรับมือกับความท้ าทายนี ้ โครงการริเริ่มด้ านการจั ดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิระดับ
โลก เป็ นโครงการของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้ รับงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อตอกย ้าการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการบริหารจัดการเสี่ยงภัยพิบตั ิทวั่ โลก
วัตถุประสงค์ :
สร้ างเวทีเครือข่ายสาหรับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันและนานาชาติ รวมทังผู
้ ้
ให้ บริการต่างๆ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ ปัญหาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ รวมทังผสานแนวทางที
้
่มี
ประสิทธิผลของแต่ประเทศเข้ ากับบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีของเยอรมัน
โครงการดาเนินงานโดยเน้ น 3 ด้ าน คือ




การเตรียมความพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิและการป้องกันพลเรือน
โครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญและวงจรเศรษฐกิจทีค่ านึงถึงความเสี่ยง
ระบบสัญญาณเตือนภัย

แนวทางการดาเนินงาน
ด้ วยความร่ วมมือกับภาคีจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ ภาคการศึกษาและภาคประชาสังคม โครงการริ เริ่ มการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ
ระดับโลก ร่วมคิดค้ นแนวทางแก้ ปัญหาที่ใช้ นวัตกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ เยอรมนีมสี ่วนร่วมกับทัว่ โลกในการลดความสูญ เสีย
จากภัยพิบตั ิ โดยส่งเสริมการเป็ นหุ้นส่วนและร่วมมือในการคิดค้ นแนวทางสร้ างสรรค์ใหม่ๆ ในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิ
ในการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องมีการค้ นหาปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ และพัฒนาแนวทางแก้ ไขเฉพาะเจาะจงสาหรั บ
ปั ญหาที่แตกต่างกันไป และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายได้ นนั ้ สิ่งสาคัญก็คือการสร้ างความตระหนักรู้ในเรื่องความเสี่ยง สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้มอี านาจในการตัดสินใจ รวมทังการสร้
้
างนวัตกรรมทัว่ ภูมภิ าค
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 งเสริ มการจัดการนา้ ในภาวะวิกฤตโดยรั กษาระบบนิเวศในพืน้ ที่ล่ ุ มนา้
ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะส่งผลให้ ประเทศไทยประสบกับน ้าท่วมและภัยแล้ งถี่ขึน้ และมีความรุนแรงมากขึ น้
ทัง้ นีห้ น่วยงานที่เกี่ ยวข้ องด้ านการบริ หารจัดการนา้ ของประเทศไทยมี ศักยภาพทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อ แก้ ไขปั ญหาภัยพิบัติ ทางน า้ ไม่
พอเพียง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ชะงักงัน
สร้ างความเสียหายแก่ผลิตผล ดังนันการจั
้
ดการน ้าในภาวะวิกฤตโดยอาศัยการปรั บตัวเชิงระบบนิเวศในพื ้นที่ล่มุ น ้าจะเป็ นอีกมาตรการ อันจะช่วย
บรรเทาผลกระทบและป้องกันการเกิดน ้าท่วมและภัยแล้ งอย่างยัง่ ยืนโดยการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริหารจัดการน ้าในการ
วางแผนและมาตรการการปรั บตัว เชิงระบบนิเ วศในพื ้นที่ ลุ่ม น า้
เพื่อลดผลกระทบจากน ้าท่วมและภัยแล้ งในลุม่ น ้าชีและลุม่ น ้าท่าดี

เพื่อสนับสนุนการดาเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากน ้าท่วมและ
ภัยแล้ ง โดยอาศัยมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศในพื ้นที่ลมุ่ น ้า
เพื่อป้องกันน ้าท่วมและภัยแล้ งในพื ้นที่ลมุ่ น ้าชี และลุม่ น ้าท่าดี

เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์จากการดาเนินงานโครงการไปปรับใช้ ใน
ยุทธศาสตร์ แห่งชาติด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เพื่อสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการน ้าให้ สามารถออกแบบและประเมินมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิโดยอาศัยมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ
ในพื ้นที่ลมุ่ น ้า



แนวทางการดาเนินงาน
โครงการจะเริ่มดาเนินงานในพื ้นที่ล่มุ น ้าชีและลุ่มน ้าท่าดี ซึ่งเป็ นพื ้นที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้ าง
ความสามารถของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริหารจัดการน ้าในการตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของพื ้นที่ล่มุ น ้าทังสองแห่
้
ง ทังนี
้ ้ โครงการจะให้ คาปรึกษาแก่ ผู้เชี่ยวชาญ (จากภาครัฐ มหาวิทยาลัย ฯลฯ) เพื่อระดมความชานาญ
กิ จกรรม และแหล่งข้ อมูล เพื่อให้ เกิ ดพลังขับเคลื่อนร่ วมกันนาไปสู่การบริ หารจัดการนา้ อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละลุ่มนา้ บนพืน้ ฐานของการ
บริหารจัดการข้ อมูลร่วมกัน
นอกจากนัน้ โครงการยังส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพืน้ ที่ โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วม โดย
พัฒนาต่อยอดจาก “คณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน ้า”
นวัตกรรมและวิธีการรักษาระบบนิเวศในพื ้นที่ล่มุ น ้าจะถูกนาไปใช้ ในพืน้ ที่ล่มุ น ้าชีและลุ่มน ้าท่าดี เพื่อเป็ นลุ่มน ้าตัวอย่างที่ใช้ ม าตรการปรับตัว เชิง
ระบบนิเวศในการจัดการน ้า โดยทางโครงการจะสนับสนุนองค์ความรู้ดงั กล่าวให้ แก่ห น่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย
จากความร่วมมือที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ดาเนินการนาร่อง มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศผ่านการเสริมสร้ างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการ
บริหารจัดการน ้า จะถูกผลักดันเข้ าสู่แผนการจัดการน ้าระดับประเทศ นอกจากนันองค์
้ ความรู้และหลักสูตรฝึ กอบรมด้ านการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ
จะถูกถ่ายทอดไปในระดับภูมภิ าคและระดับชาติ
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 ท่ยี ่ งั ยืนในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่ นา้ โขง
ความเป็ นมา
เนื่องจากภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์มบี ทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) ดังนันประสิ
้
ทธิภาพการ
ใช้ พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ าอันตราย จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจได้ ว่าประเทศจะยังคง
เติบโต และสามารถเพิ่มสวัสดิการให้ แก่ บคุ ลากร ตลอดจนมีศกั ยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมได้
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาคการขนส่งสินค้ า ซึ่งดาเนินการภายใต้ แผนงานหลักการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS
CEP) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) บ่งชี ้ว่าการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในภูมภิ าคลุ่มแม่น ้าโขงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 75 ระหว่างปี พ.ศ. 2545
และ 2554 และการส่งออกสินค้ าจากกลุ่มประเทศในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่นา้ โขงเพิ่มขึ ้นเกือบสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทังการขยายตั
้
วของ
โครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่ง ยังทาให้ กิจกรรมการขนส่งและการจราจรเพิ่มขึ ้น
การขยายตัวของโครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่งดังกล่าว ทาให้ มกี ารใช้ เชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ การปล่อยก๊ าซเรือนกระจก (GHG) และการนาเข้ า
น ้ามันสูงขึ ้นตามไปด้ วย การสารวจของบริษัทขนส่งสินค้ าแสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนในการใช้ เชื ้อเพลิงมักจะคิดเป็ นร้ อยละ 40 ถึง 60 ของต้ นทุนใน
การดาเนินงานทังหมด
้
ดังนัน้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์จะพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
การใช้ เชื ้อเพลิงและเสริมสร้ างความปลอดภัย
01
วัตถุประสงค์



เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้ อม อาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์

แนวทางการดาเนินงานและกิจกรรม
โครงการฯ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนงาน SWITCH Asia Programme ซึ่งได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) โดย GIZ เป็ นผู้
ดาเนินโครงการฯ หลักร่วมกับสมาคมขนส่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS-FRETA) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง
(MI) นอกจากนี ้ โครงการฯ ยังทางานร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้ องใน 5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ า สมาคมรถบรรทุก และ
สมาคมขนส่งอาเซียน เพื่อให้ การดาเนินกิจกรรมโครงการฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ ยืน
โครงการฯ ยกระดับมาตรการที่มอี ยู่ด้านความปลอดภัยและความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมของภาคการขนส่งสินค้ าและโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยลด
การใช้ เชื ้อเพลิงต่อปริมาณการขนส่ง ส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ าอันตราย อันนาไปสู่การลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
กิจกรรมส่วนใหญ่จะต่อยอดจากประสบการณ์ของความสาเร็จที่ผ่านมาและนาการริเริ่ มใหม่ๆ ที่ดาเนินการอยู่มาเติมเต็ม อาทิ แผนงาน
หลักการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS CEP) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) การเสริมสร้ างขีด
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ความสามารถของสมาชิกสมาคมขนส่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS-FRETA) และโครงการอาเซียน-เยอรมันด้ าน "การขนส่งและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ"
กิจกรรมหลักครอบคลุมสี่สาขา ดังนี ้
1.

2.
3.
4.

ประสิทธิภาพการใช้ เชื ้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก ด้ วยการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย การขับขี่เพื่อประหยัด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงและบารุงรักษาเทคโนโลยี การเป็ นตัวแทนขนส่งสินค้ า เครือข่ายด้ านโลจิสติกส์ และการจัดการทาง
การเงินที่ดีขึ ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
การขนส่งสินค้ าอันตราย โดยดาเนินการตามพิธีสารอาเซียนและอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น ้าโขงที่มอี ยู่ บนพื ้นฐานของ EU-ADR
การเข้ าถึงแหล่งทุนเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และปลอดภัยยิ่งขึ ้น
มาตรการสนับสนุนด้ านนโยบายและการสร้ างความตระหนักรู้ของลูกค้ า อาทิ มาตรฐานและการติดฉลาก แรงจู งใจทางเศรษฐกิจ
กฎระเบียบ และการริเริ่ มด้ านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง ซึ่งการริเริ่มดังกล่าวมุง่ ดาเนินการที่ประเทศไทยและเวียดนาม

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
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าคอาเซียนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาได้ ช่วยปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิตของประชาชนได้ มาก แต่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรก็ส่ งผลให้ มกี ารบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากขึ ้นและเกิดปั ญหามลพิษส่งผล
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ สังคม สุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ทังยั
้ งเกิดความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นในภาคการจราจร
ขนส่งมวลชนและสินค้ าอุปโภคบริโภค
ซึ่งนับว่าเป็ นวาระสาคัญของการพัฒนาเมืองและเขตพื ้นที่ปริ มณฑลที่จาเป็ นต้ องมีการจัดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองแบบยัง่ ยืน และการลดการปลดปล่อยมลพิษของเมืองต่างๆ ในภูมภิ าค แผนดาเนินงาน “เมืองการขนส่งและสิ่งแวดล้ อม” จึงครอบคลุมถึงวาระสาคัญที่กล่าวมาข้ างต้ น โดยได้ ดาเนินงานมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เพื่อมุง่ เสริ มสร้ างศักยภาพ
บุคลากร
ปรับปรุงกฎระเบียบและศักยภาพของหน่วยงานที่มภี าระกิจด้ านสิ่งแวดล้ อมและการปกป้องสภาพภูมอิ ากาศทังในระดั
้
บภูมภิ าค
ประเทศและเมือง
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทาแผน “อากาศสะอาดของเมือง” ในภูมภิ าคอาเซียนและ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิ

ปรั บ ปรุ ง พื น้ ฐานในการรองรั บ การจัด การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในภาคขนส่ ง ทางบกและการลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ น
กระจกในภูมภิ าคอาเซียน

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


แผนการดาเนินงาน ประกอบด้ วย 3 โครงการดังต่อไปนี ้
โครงการปรั บปรุ งคุณภาพอากาศสาหรั บเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมภิ าคอาเซียน:โครงการเสริมสร้ างความสามารถของเมืองขนาด
กลางและเล็ก (มีผ้ อู าศัยอยู่ระหว่าง 0.2 – 1.5 ล้ านคน) ให้ พฒ
ั นาและดาเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” เพื่อดารงไว้ ซึ่งสุขภาวะและคุณภาพชีวติ ที่
ดีและมีผลประโยชน์ร่วมด้ านการลดการปลดปล่อยก๊ าซ CO2 จากกิจกรรมภาคการจราจรและขนส่ง โดยมีส่วนราชการในระดับประเทศและ
สานักงานเลขาธิการอาเซียนเป็ นหน่วยร่วมดาเนินโครงการ มีเมืองนาร่ องจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม มาเลเซียและพม่า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ แก่ราชการส่วนกลางและท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัย สมาคมสันนิบาติเทศบาล หน่วยงานความร่วมมือและพัฒนาของประเทศต่างๆ และภาคประชาสังคม เพื่อทาให้ เมืองนาร่ อง
สามารถลดมลพิษทางอากาศด้ วยการวางแผน การติดตามและการประเมินผล ผลลัพธ์ของโครงการจะถูกนาไปต่อยอดภายหลังปี 2558 โดย
พันธมิตรของโครงการ ได้ แก่ Clean Air Asia เป็ นองค์กรเอกชนซึ่งปั จจุบนั เข้ ามาร่วมดาเนินงานด้ านฝึ กอบรมบุคคลากร งานวิชาการ และการ
สร้ างเครือข่ายของเมืองในภูมภิ าคอาเซียน ดังเจตนารมย์ขององค์กรเอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.CitiesForCleanAir.org
โครงการปรั บปรุ งการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพและการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในภาคขนส่ ง
สาหรั บภูมภิ าคอาเซียน: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ ปริมาณการจราจรและขนส่งในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ ้น ทาให้
เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศและเสียง การจราจรติดขัดและอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการก่อสร้ างถนนและสาธารณูปโภคได้ เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
ที่ดินให้ ต่างไปจากรูปแบบเดิม ทุกประเทศจึงจาเป็ นต้ องวางกลยุทธ์เชิงบูรณาการด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับกับ
สถานการณ์เฉพาะเจาะจงของประเทศนันๆ
้
ถึงแม้ ว่าในระดับอาเซียนเองก็ได้ มกี ารจัดทากลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการบรรเทา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมสถานการณ์ของภาคการขนส่ง โครงการจึงสนับสนุนการจัดทาแผนกลยุทธ์
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เฉพาะเจาะจงด้ านขนส่งและแนวทางดาเนินงาน โดยสร้ างการมีส่วนร่วมของกระทรวงด้ านสิ่งแวดล้ อมและกระทรวงด้ านขนส่งของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนากรอบนโยบายร่วมกัน ปั จจุบนั นี ้ได้ ช่วยกระทรวงด้ านขนส่งของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศ
ไทย จัดทาแผนปฎิบตั ิการแห่งชาติ นอกจากนี ้โครงการยังได้ จดั เวทีระดับอาเซียนเพื่อให้ หน่วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและขนส่งได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดในการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการขนส่งของอาเซียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.TransportandClimateChange.org
โครงการพัฒนาท่ าเรื อในภูมภิ าคอาเซียนอย่ างยั่งยืน:
การขนส่งทางทะเลและท่าเรื อเป็ นส่วนสาคัญของการค้ าระหว่างประเทศและการ
ขนส่งสินค้ า กิจกรรมการจัดส่งสินค้ าและการดาเนินงานของท่าเรื อที่หนาแน่นในพืน้ ที่ค่อนข้ างเล็กส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงด้ านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และการสภาพแวดล้ อมที่เสื่อมโทรมสูง โครงการทางานร่วมกับสานักเลขาธิการอาเซียนและสมาคมท่าเรืออาเซียน (APA) สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนในการปรับปรุงคุณภาพและประสิท ธิภาพของการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และ
สิ่งแวดล้ อม (SHE) โครงการมีวตั ถุประสงค์ให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยการให้ ความช่วยเหลือด้ านวิชาการในการปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม (SHE) และสร้ างความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยให้ ความสาคัญ
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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โครงการบริ หารทรั พยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
ความเป็ นมา
จานวนประชากรเมืองในทวีปเอเชียเพิ่มขึ ้นราว 44 ล้ านคนต่อปี การขยายตัวของเมืองอย่างก้ าวกระโดดเป็ นสาเหตุของปั ญหาด้ านการบริหาร
จัดการทรัพยากรในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการน ้า ระบบสุขาภิบาล การจัดหาพลังงาน การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน และความมัน่ คงด้ านอาหาร ซึ่งเมืองส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียประสบภาวะวิกฤติ ซึ่งบัน่ ทอนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเมือง
หลายเทศบาลวางแผนการพัฒนาและการจัดการโดยแบ่งแยกเป็ นส่วนต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบด้ านใดด้ านหนึ่ง แต่ไม่ได้ ใช้ แนวทางแบบบูรณาการ จึง
ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของทัง้ 3 ทรัพยากร (น ้า พลังงาน และอาหาร)ได้ หากเมืองสามารถบริหารจัดการทังสามทรั
้
พยากร
แบบผสมผสานได้ ก็จะได้ เห็นศักยภาพและผลลัพท์ของการบริหารจัดการแบบ NEXUS สาเหตุสาคัญที่เมืองไม่สามารถบริหารจัดการทังสาม
้
ทรัพยากรแบบผสมผสานได้ นนมาจากความรั
ั้
บผิดชอบและการดาเนินงานในหลายๆ ด้ านนัน้ เป็ นอานาจหน้ าที่ที่ขององค์กรระดับภูมภิ าคและ
ระดับชาติ ซึ ้งอยู่นอกเหนือขอบเขตอานาจของเทศบาลเมืองหรือระดับท้ องถิ่น จากการประชุม Rio+20 ในเดือนมิถนุ ายน 2555 ที่ผ่านมา ความ
มัน่ คงด้ านน ้า พลังงานและอาหาร รวมถึงความเชื่อมโยงกันของทัง้ 3 ปั จจัยหลักได้ รับความสนใจในเวทีนานาชาติเป็ นอย่างมาก และขณะนี ้ถือว่า
มีบทบาทสาคัญในวาระการพัฒนาหลังจากปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) การประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สมัยที่ 21 (COP 21) และ การเตรียมความพร้ อมและการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนครัง้ ที่ 3
(United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development 3 (Habitat 3))

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาความรู้ ความสามารถ (ขององค์ กรและบุคคลากร) ด้ าน
การจัดการทรั พยากรเมืองแบบผสมผสานในเมืองทวีปเอเชียที่ร่วม
โครงการ


แนวทางการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ของโครงการมุง่ เน้ นสององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือการค้ นหาและพัฒนาโครงการต้ นแบบที่เกี่ยวข้ องกับ ระบบการจัดการนา้
เสีย การจัดการสิ่งปฏิกลู และการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ความเชื่อมโยงของ การจัดการน ้าประปา การจัดการพลังงานไฟฟ้า และ
การใช้ สอยประโยชน์ที่ดินและความมัน่ คงด้ านอาหารเป็ นแนวทางในการค้ นหาและพัฒนาโครงการต้ นแบบในเมือ งต่างๆ ที่จะเป็ นตัวอย่างให้ เห็น
ว่าแนวทาง NEXUS จะเข้ าไปอยู่ในการวางแผนการพัฒนาเมืองได้ อย่างไร อีกทัง้ แสดงให้ เห็นว่าส่วนต่างๆของเทศบาลจะสามารถร่ วมมือกัน
วางแผนพัฒนาเมืองให้ ดี ขึน้ ได้ อย่างไร องค์ ประกอบที่สองคือการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ แนวทางที่ ประสบความสาเร็ จที่ ได้ เรี ย นรู้ มาจาก
โครงการต้ นแบบ NEXUS ระหว่างเมืองต่างๆที่เข้ าร่วมโครงการรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกับโครงการด้ วย นอกจากนี ้ โครงการยังใช้ กลยุทธ์
แบบหลายระดับชัน้ (multi-level) ในการเผยแพร่ แนวทาง NEXUS โดยจุดเริ่ มต้ นคือองค์กรระดับท้ องถิ่ น 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 เครือข่ายสมาคมเมือง วิทยาลัย และองค์กรประชาสังคมต่างๆ
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การเผยแพร่แนวทาง NEXUSในระดับสูง (macro-level) จะเป็ นการเผยแพร่ในระดับชาติหรือกระทรวงต่างๆ และในระดับนานาชาติ โดยองค์กร
ระดับนานาชาติต่างๆให้ แนวทาง NEXUS เป็ นหนึ่งในหัวข้ อหารือในวาระการพัฒนาหลังจากปี ค.ศ. 2015 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21), และ การประชุม
สหประชาชาติว่าด้ วยเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนครัง้ ที่ 3
รายชื่อเมืองที่เข้ าร่ วมโครงการ:
 อูลาน – บาตอร์ (ประชากร 1,200,000 คน), ประเทศมองโกเลีย

 เชียงใหม่ (ประชากร 150,000 คน), ประเทศไทย

 รื่อเจ้ า (ประชากร 2,880,000 คน) ประเทศจีน
 เหวยฟาง/เขตพัฒนาทางเศรษฐกิจบินไฮ้ (ประชากร 9,000,000
คน / ประชากร 1,000,000 คน), ประเทศจีน

 ดานัง (ประชากร 900,000 คน), ประเทศเวียตนาม
 เปกันบารู (ประชากร 1,000,000 คน) และ ทันจุงปี นงั
(ประชากร 230,000 คน) ประเทศอินโดนีเซีย

 นครนครราชสีมา (ประชากร 180,000 คน) ประเทศไทย

 นากา ซิตี ้ (ประชากร 180,000 คน) และ ซานตา โรซ่า
(ประชากร 330,000 คน) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ร่วมเป็ นพันธมิตรด้ านนโยบาย และ ICLEI SEA
รัฐบาลท้ องถิ่นสาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นภาคีร่วมดาเนินโครงการ
แหล่ งทุน/ระยะเวลาโครงการ: BMZ / 04.2556 – 12.2558 ข้ อมูลเพิ่มเติม: www.thai-german-cooperation.info
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รูธ เอลเบิร์ค
อีเมล: ruth.erlbeck@giz.de
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โครงการความร่ วมมือระหว่ างประเทศด้ านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
ความเป็ นมา
ปั ญหาการปลูกพืชเสพติด การค้ าและการใช้ ยาเสพติดเป็ นปั ญหาระดับนานาชาติที่ต้องได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน การปลูกพืชเสพติดมักเกิ ด
ในประเทศซึ่งกลไกรัฐไม่เข้ มแข็ง และชาวบ้ านรายย่อยที่ปลูกพืชเสพติด ประสบปั ญหาความยากจน และขาดความมัน่ คงทางอาหาร เศรษฐกิจ
ผิดกฎหมายที่เกิ ดจากการค้ ายาเสพติด นามาซึ่งปั ญหาความขัดแย้ ง อาชญากรรม และคอรัปชั่น การใช้ ยาเสพติดแพร่ หลายมากขึน้ ทัง้ ใน
ประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนา ส่งต่อสุขภาพของผู้เสพ และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
รัฐที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบายยาเสพติดที่มงุ่ การปราบปรามแบบเดิม มีความพยายามจัดทานโยบายการพัฒนาทางเลือก ส่งเสริ ม
อาชีพ และพืชทางเลือกทดแทนพืชเสพติด และส่งเสริมการดาเนินการด้ านสาธารณสุขที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ ยาเสพติด ปั ญหาที่
สาคัญคือ รัฐยังขาดแนวทางการดาเนินการที่เป็ นรู ปธรรม และขาดแนวทางปฏิบตั ิที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รับรอง อีกทังยั
้ งขาดทรัพยากร
บุคคลที่มคี วามรู้ในการดาเนินการอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านยาเสพติดในระดับประเทศและ
องค์การสหประชาชาติ ด้ านการดาเนินโครงการพัฒนาทางเลือก และการใช้
หลักการสาธารณสุขนานโยบายยาเสพติดเพื่อยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหายาเสพติด

แนวทางการดาเนินงานและกิจกรรม
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา ดาเนินการในมิติความร่วมมือที่หลากหลายเพื่อ ผลักดันการพัฒ นา
ทางเลือกและการใช้ หลักสาธารณสุขนานโยบายยาเสพติดสู่การเป็ นกระแสหลักในการดาเนินนโยบายยาเสพติดโลก
ภาคีความร่วมมือของโครงการประกอบด้ วยประเทศที่มคี วามสนใจดาเนินการด้ านการพัฒนาทางเลือก และการใช้ หลักสาธารณสุขนานโยบาย
ยาเสพติ ด ส านัก งานป้ องกั น ยาเสพติ ดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime
– UNODC) และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ได้ แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ Transnational Institute (TNI) และเครือข่ายระดับโลกเพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดที่เป็ นกลางและเปิ ดเผย (Transnational Drug Policy Consortium-IDPC)
กิจกรรมหลักครอบคลุมสามสาขา ดังนี ้
1. สนับสนุนการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนด้ านนโยบายยาเสพติดของรั ฐ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในประเด็นการนาผลจากการประชุมสมัย
พิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรื่อง ยาเสพติดปี 2559 (UNGASS 2016) ไปปฏิบตั ิ โดยมีจดั การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มย่อยร่วมกับรัฐบาลของประเทศที่สนใจ
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2. พัฒนาการดาเนินนโยบายด้ านยาเสพติดด้ านการดาเนินโครงการพัฒนาทางเลือกและการใช้ หลักสาธารณสุ ขนานโยบายยาเสพติด
ในประเทศในภูมภิ าคเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ TNI และ IDPC
3. สนับสนุนงานวิชาการด้ านการพัฒนาทางเลือกและการใช้ หลักสาธารณสุขนานโยบายยาเสพ-ติด
กลุ่มประเทศเป้าหมาย:
ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหายาเสพติด
แหล่ งทุน / ระยะเวลาโครงการ: กระทรวงเพื่อความร่ ว มมือ
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
แผนกบริการฝึ กอบรม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สานักงานกรุงเทพฯ
ตังขึ
้ ้นจากความต้ องการการบริการฝึ กอบรมที่มคี ณ
ุ ภาพในเอเชีย เราเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันเพื่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (หรือ AIZ) ประเทศเยอรมนี และเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาหลักสูตร
และบริการต่างๆ โดยรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของเยอรมนี และของภูมภิ าคไว้ ด้วยกัน
เพื่อถ่ายทอดแบ่งปั นให้ กับบุคคลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เราให้ บ ริ ก ารด้ า นการฝึ กอบรม สั มมนา และศึ ก ษาดู
งาน ที่มคี ุณภาพ ในหลากหลายหัวข้ อ
เราส่ งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครื อข่ าย
เพื่อก่ อให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงในระดับ องค์ ก ร และ
ระดับสังคมที่มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่กระบวนการ
การพัฒนาที่ย่ งั ยืน
เรารวบรวมองค์ ค วามรู้ และประสบการณ์ ด้ า นความ
ร่ วมมือ และการพัฒ นาระหว่ า งประเทศของเยอรมนี
และของภู มิ ภ าคเอเชี ย เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น และถ่ า ยทอด
แบ่ งปั น

บริ การของเรา
 จัดการฝึ กอบรมและสัมมนา
 จัดการศึกษาดูงาน
 ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
และองค์กร
 สนับสนุนการจัดประชุมและ
สัมมนา

สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาตามสมรรถนะบุคลากร
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้ า
 การสื่อสาร และการเป็ นผู้นา
 เกษตรกรรม และอาหาร
 การบริหารจัดการ และการให้
คาปรึกษา
 พลังงาน สิ่งแวดล้ อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
 ความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ
 ธรรมาภิบาล
 ทักษะทางสังคม
 การเงิน การบริหาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 สหวิทยาการ และประเด็นอุบตั ิใหม่
ต่างๆ
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หลักสูตรฝึ กอบรมและบริการของแผนกฯ นันไม่
้ แสวงหาผลกาไร และสามารถจัดได้ “ตามคาขอ” และความต้ องการของกลุ่มผู้ที่สนใจในช่วงเวลา
และสถานที่อื่นที่ท่านต้ องการ
หลักการของเรา
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับองค์กร เครือข่าย และสังคม เราตระหนัก
ถึงความสาคัญของแนวคิดนี ้ และได้ พฒ
ั นาบริการต่างๆ โดยคานึงถึงหลักการที่ส่งเสริมแนวคิดดังกล่าว หลักสูตรต่างๆ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริ ม
ให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลด้ วยวิธีและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น มีการประเมินความต้ องการการฝึ กอบรม (Training Need Analysis)
เพื่อกาหนดและปรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ เหมาะกับผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรโดยคานึงถึงหลักการสอนและหลักการเรียนรู้ของมนุษย์
และของผู้ใหญ่ รวมทังสภาพแวดล้
้
อมที่เอื ้อแก่การเรียนรู้ และวิธีการและเครื่องมือที่มงุ่ เน้ นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ ารับการอบรม การฝึ กปฏิบตั ิจริง
และการนาไปใช้ ต่อไปในงานของตนเอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ

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