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สวัสดีค่ะ
ในไตรมาสที่สองของปี เราได้เห็นการปิดฉากที่สวยงามในหนึ่งโครงการ พร้อมกับการเปิดตัวโครงการใหม่อีก 3 โครงการ
ที่ล้วนเกิดจากความร่วมมือของ GIZ และองค์กรพันธมิตร
แม้โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) จะสิ้นสุดลง แต่ความร่วมมือด้านการพัฒนาก็ยังคง
ดำ�เนินต่อไปในอีก 2 โครงการใหม่ นั่นคือ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
		 และทำ�ความเย็น (RAC NAMA) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติ
• โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่มีการดำ�เนินงานราวกว่า 20 กิจกรรม
หากท่านต้องการทราบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำ�เสมอ
โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่: www.thai-german-cooperation.info
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำ�จดหมายข่าว

Features & News
• จากบทเรียนพริกป่น...สู่ก้าวย่างมาตรฐานอาหาร-เกษตรปลอดภัย
• ภาครัฐและเอกชนย�้ำต้องร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในประเทศไทย
• ผู้ประกอบการท้องถิ่นชั้นน�ำ ได้รับข้าวคุณภาพดีที่ป้อนโดยเกษตรกรดงทับ
• เบรียร่วมกับพันธมิตรเปิดตัวรายการทีวี “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์”
• สานต่อการบูรณาการแนวคิดด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสูก่ ระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิน่ ครัง้ ที่ 4
• การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• โครงการ WaCCliM และอจน. ร่วมลงนามความร่วมมือต่อเนื่อง ระหว่างการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี
• การฝึกอบรมด้านการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) ในภาคน�้ำและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
• ก้าวไปข้างหน้า: การพัฒนาการจัดท�ำแผนที่โดยการประยุกต์ใช้โดรนส�ำหรับการจัดการทรัพยากรและการเฝ้าระวังในภาวะวิกฤต
• PDP สัญจร - งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016
• โครงการไทย-เยอรมันประสบความส�ำเร็จในการร่วมผลักดันนโยบาย เสริมสร้างการด�ำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของไทย
• เปิดตัวโครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
• สหราชอาณาจักรและเยอรมนี ผนึกก�ำลังสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ร่างข้อเสนอกรอบการยอมรับร่วม (MRF) ส�ำหรับภูมิภาค GMS และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
• มาตรฐานครูในสถานประกอบการจากระดับภูมิภาคสู่ระดับชาติ
• ยกระดับอาชีวศึกษาใน สปป.ลาว ผ่านความร่วมมือไตรภาคีลาว-ไทย-เยอรมัน
• งานประชุม SEP in Business: ฟอรั่ม G-77 สู่การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต
• เอเชียฟอรั่มว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถในการฟื้นคืนกลับของธุรกิจ
• GIDRM เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านมนุษยธรรมโลกครั้งแรก ณ กรุงอีสตันบูล
• คณะผู้แทน Nexus เข้าร่วมงานแสดงสินค้า IFAT และ German Habitat Forum
• ที่อยู่อาศัยที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศฟิลิปปินส์ สร้างด้วยต้นทุนเพียงครึ่งหนึ่งของราคาตลาด
• เมแทบอลิซึมของเมือง
• GIZ จัดตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• GIZ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
• ความร่วมมือทางวิชาการ : เสาหลักส�ำคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เยอรมัน

2

3
5
7
9
11
12
14
16
18
20
22
24
26
29
30
32
33
35
38
39
40
42
44
46
47
48

จากบทเรียนพริกป่น...
สู่ก้าวย่างมาตรฐานอาหาร-เกษตรปลอดภัย
โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ฐิติรัตน์ อุไรสินธว์ โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานกรรมการ บริษัท เคซีเฟรช
พริกป่นในซองปรุงรสซองเล็กมิใช่แค่เพิ่มรสชาติให้ลิ้นแสบๆ ร้อนๆ
แต่ ก ลั บ ส่ ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร-เกษตร และธุ ร กิ จ ส่ ง ออก
สินค้าในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแสบร้อนหลายเท่าตัว เรื่องราวใน
ซองพริกป่นถูกเล่าโดยคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานกรรมการ
บริษัท เคซีเฟรช ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกผักและผลไม้สดรายใหญ่ที่สุด
รายหนึ่งของไทยไปยังทวีปยุโรป

GIZ เห็นว่าไม่มีรายละเอียดหรือเรื่องเล็กน้อยใดที่ไม่ส�ำคัญ
เมือ่ เกีย่ วกับมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในธุรกิจส่งออก โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
ทีมงานจากโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
ได้ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาดู ง านที่ บ ริ ษั ท เคซี เ ฟรช จั ง หวั ด นครปฐม
ในครั้งนี้ด้วย

คอนเทนเนอร์กว่าร้อยๆ คอนเทนเนอร์ที่บรรจุบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
จากประเทศหนึง่ ในอาเซียนถูกตีกลับทัง้ หมดจากประเทศคูค่ า้ ในทวีป
ยุโรป สารเคมีตกค้างที่ถูกตรวจพบในเครื่องปรุงพริกป่นที่แนบอยู่
ในซองบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปเพียงหนึ่งซองเป็นที่มาของความสูญเสีย
ทางการค้าและการส่งออกมูลค่าหลายล้านบาท และลามไปถึง
ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศนั้น

คุ ณ ชู ศั ก ดิ์ กล่ า วว่ า การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี แ ละเหมาะสม
(Good Agricultural Practice-GAP) ควรถูกน�ำมาใช้ในทางปฏิบัติ
จริงๆ ไม่ใช่มีไว้แค่เป็นเอกสารรับรอง และเกษตรกรรายย่อยใน
ประเทศไทยยังต้องการการสนับสนุนอีกมากเพื่อให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยในอาหาร-เกษตรที่ผลิต
ให้ตรงตามมาตรฐาน GAP ของทั้งประเทศไทยเองและของ
โลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ใช้
GAP เป็นหลักการในการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหารเกษตร ตั้งแต่การผลิตในฟาร์มไปจนถึงกระบวนการผลิตในโรงงาน
เพื่อความยั่งยืนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณชูศักดิ์ยกตัวอย่างกรณีพริกป่นปนเปื้อนสารเคมีนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นสมาชิกจากกลุ่มท�ำงานด้านการเกษตรจ�ำนวน 22 คน ของ
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชนบทในเอเชียของ
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การมีมาตรฐานไม่ใช่มีไว้เพื่อให้สินค้าสามารถตั้งราคาสูงได้
แต่มาตรฐาน คือกฎขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีและปฏิบัติตาม
และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่พัฒนาเกษตรกรรายย่อย
ให้เต็มศักยภาพในฐานะผู้ผลิตอาหาร-เกษตร
คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
ประธานกรรมการ บริษัท เคซีเฟรช
ปั จ จุ บั น คุ ณ ชู ศั ก ดิ์ ท� ำ งานให้ กั บ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
ในต�ำแหน่งกรรมการรองเลขาธิการ เพื่อพัฒนา GAP ระดับพื้นฐาน
โดยภาคเอกชน ให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมและ
ปรับพื้นฐานของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับ
ประเทศและระดับโลก คุณชูศักดิ์กล่าวว่าการมีมาตรฐานไม่ใช่
มีไว้เพื่อให้สินค้าสามารถตั้งราคาสูงได้ แต่มาตรฐาน คือกฎ
ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีและปฏิบัติตาม และสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ไม่ได้ถ้าไม่พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เต็มศักยภาพในฐานะ
ผู้ผลิตอาหาร-เกษตร
ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร-เกษตรกว่า 20 ปี คุณชูศักดิ์หวัง
ว่าจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยผลิตอาหาร-เกษตรที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
“ปัญหาใหญ่ ของเราคือ การขาดแคลนบุคลากร การที่จะท�ำสินค้า
อาหารเกษตรได้รับการรับรองจาก GAP ของทั้งประเทศไทยเอง
และของโลก ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย รัฐบาลอาจจะต้องเข้ามาสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส่วนนี้ และเกษตรกรเองต้องได้รับการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องค่อยๆ ผลักดัน
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ถ้าบุคลากรไม่พร้อม ก็จะผลักดันยากหน่อย”
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ภาครัฐและเอกชนย้ำ�ต้องร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในประเทศไทย
โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ปทมศิริ หุ่นทอง โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน ซึง่ เป็นโครงการ
ที่ด�ำเนินงานโดย GIZ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญไทยจ�ำนวน 35 ราย จาก
15 สถาบันเพื่อหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขต่ออุปสรรคในการ
ใช้ชีวภัณฑ์ฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดท�ำแผนการปฏิบัติ
งานเพื่อส่งเสริมชีวภัณฑ์ฯ ในประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่
3 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมการข้าว ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ บริษทั
แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) บริษทั เทพวัฒนา และ บริษทั ผลิตภัณฑ์
สะเดาไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และท�ำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การใช้ชีวภัณฑ์ฯ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชไม่ใช่สิ่งใหม่ในประเทศไทย
แต่เนื่องจากความนิยมในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช การขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์ฯ รวมถึงการพัฒนา
ชีวภัณฑ์ฯ ทีย่ งั ไม่มคี ณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอ จึงท�ำให้การใช้ชวี ภัณฑ์ฯ
ในประเทศไม่เป็นที่นิยม
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากภาครัฐและ
เอกชนได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาแผนปฏิบัติการของไทยเพื่อการ
ส่งเสริมชีวภัณฑ์ฯ และกล่าวเน้นว่าควรให้ความส�ำคัญ และสนับ
สนุนชีวภัณฑ์ฯ ในฐานะ “ทางเลือกสีเขียว” ที่จะมาทดแทนการใช้
ผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากชีวภัณฑ์ฯ เป็นวิธีธรรมชาติที่ใช้
ควบคุมศัตรูพืชและโรคในพืช
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คุณวินัย รัชตปกรณ์ชัย ผู้จัดการด้านการพัฒนาทางธุรกิจ บริษัท เทพวัฒนา จ�ำกัด
กล่ า วถึ ง ปั ญ หาการใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ ฯ ว่ า เกษตรกรอาจไม่ เ ข้ า ใจในส่ ว นประกอบ
ชีวภัณฑ์ฯ ที่ระบุบนฉลากควบคุม เช่น CFU หรือ IU ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตต่างๆ
อาจระบุ ส ่ ว นประกอบในปริ ม าณสู ง เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจว่ า ชี ว ภั ณ ฑ์ ฯ ของตนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเหนื อ กว่ า เนื่ อ งจากหน่ ว ยวั ด ที่ ใ ช้ ต ่ า งกั น และยั ง ได้ เ รี ย กร้ อ งให้
ภาครัฐกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดความตระหนักและเข้าใจการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมฯ
มากขึ้น
คุณอารีย์พันธุ์ อุปนิสากร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย�้ ำ ว่ าในการอบรมทั้ ง
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหมู่เกษตรกร
ร่ า งฉบั บ สุ ด ท้ า ยของแผนปฏิ บั ติ ก ารของไทยซึ่ ง จะรวมกิ จ กรรมที่ ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชนด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ฯ ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง
2561 นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 และจะได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งถือเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยใน ‘แผนนโยบายบู ร ณาการความมั่ น คงด้ า นอาหารอาเซี ย น’
เพื่อน�ำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ภาครัฐและเอกชน ต้องทำ�งานร่วมกัน ในบทบาทที่ต่างกัน
เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
คุณอารีย์พันธ์ุ อุปนิสากร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ผู้ประกอบการท้องถิ่นชั้นนำ�
ได้รับข้าวคุณภาพดีที่ป้อนโดยเกษตรกรดงทับ
โดย กมล ต่อกิจไพศาล โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ภายในโรงงานการผลิต ของ บริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค
มี ห ลายโครงการในภาคเกษตรที่ ด� ำ เนิ น การในเวี ย ดนาม เบรี ย
เป็ น หน่ ว ยการคิ ด ริ เ ริ่ ม ของภาครั ฐ และเอกชนที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ชี วิ ต
ความเป็ น อยู ่ ข องเกษตรกร คุ ณ ภาพข้ า ว และห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ใน
สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง และพยายามสร้างความเข้มแข็งในการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกร สหกรณ์ กับโรงสีหรือผู้ค้าข้าว
เนื่องจากชาวนาจะมีก�ำไรมากขึ้น หากมีการขายข้าวโดยตรงให้กับ
โรงสีหรือผู้ค้าข้าว

นาย โฮ วินห์ ถาน รองผู้อ�ำนวยการบริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค
กล่าวว่า ในการส่งออกข้าวในเวียดนาม ผู้ประกอบการจะต้องมี
ก�ำลังการผลิตข้าว 15 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
มีพื้นที่เก็บข้าวขนาดความจุ 5,000 ตัน และมีหนังสือรับรองการ
ส่งออก ตลอดจนต้องมีการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ครอบคลุมพื้นที่ 500 เฮกเตอร์ เพื่อจัดส่งวัตถุดิบ
บริษัทได้รับวัตถุดิบจากเมืองเกิ่นเทอ และบางส่วนจากดงทับ และ
ขนส่งข้าวไปยังโรงสีในดงทับ บริษัทส่งออกข้าวสารและปลายข้าว
ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเซีย และแอฟริกา และเนื่องจาก
คุณภาพของข้าวยังไม่สูงมากนัก บริษัทจึงยังไม่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลหรือการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices
หรือ GMP) แต่ก็มีแผนจะได้รับการรับรองในอนาคต

ร้อยละ 70 ของประชากรในดงทับ ซึ่งเป็นจังหวัดหลักที่ผลิตข้าวใน
เวียดนามท�ำการเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อยที่ปลูกข้าวโดยใช้แรงงานครอบครัว และมีการใช้เครื่องจักร
กลทางการเกษตรเนื่องจากแรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และเกษตรกร
จะขายข้าวทันทีหลังการเก็บเกี่ยว
บริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค ในจังหวัดดงทับ เข้าร่วมโครงการ
เบรี ย ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ และเอกชน (Public-Private
Partnership หรือ PPP) โดยมีโรงงานตั้งอยู่ริมแม่น�้ำติน บนพื้นที่
14,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่เก็บข้าวขนาด 1,000 ตารางเมตร
ด้วยก�ำลังการผลิตโรงสีข้าว 300 ตันต่อวัน
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นาย ถาน อธิบายถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการเบรียว่า
บริษัทไม่จ�ำเป็นต้องหาหรือจัดกลุ่มเกษตรกรหรือสร้างความร่วมมือ
กับสหกรณ์เกษตรกร เนือ่ งจากโรงงานสีขา้ วได้แหล่งจัดหาข้าวเปลือก
ที่มีคุณภาพใหม่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ ท�ำให้เกษตรกร
ในโครงการฯ ได้รับค�ำแนะน�ำทางด้านเทคนิค ไปพร้อมๆ กับการ
ได้ ใ ช้ เ มล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วที่ มี คุ ณ ภาพและผ่ า นการรั บ รอง จนขณะนี้
บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อข้าวกับสหกรณ์เกษตรกรแล้ว
“เบรีย ช่วยสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบเพื่อการส่งออก เราลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อข้าว 1,200 ตัน ในปี 2558 และ 2559 ครอบคลุม
พื้นที่ปลูกข้าว 200 เฮกเตอร์ โครงการนี้ท�ำให้เกษตรกรหันมาใช้
เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและผ่ า นการรั บ รอง เรามั่ น ใจได้ ว ่ า ข้ า ว
จะมีคุณภาพสูงขึ้น” นายถาน เปิดเผย
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้านคุณภาพ บริษัทจะขอ
การรั บ รองมาตรฐาน ISO หรื อ มาตรฐาน GMP โดยเกษตรกร
เบรียต้องปลูกข้าวที่มีมาตรฐานสูง เพื่อให้ได้การรับรองระบบของ
บริ ษั ท ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกร ภายใต้ โ ครงการฯ
หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวชนิดที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

นาย โฮ วินห์ ถาน รองผู้อำ�นวยการ บริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค

โครงการฯ มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้เสียใน
ห่วงโซ่มูลค่าข้าว โดยด�ำเนินงานร่วมกันกับกรมเกษตรและการ
พัฒนาชนบทในท้องถิ่น ภายใต้โครงการนี้เกษตรกรจะปลูกข้าวให้ได้
ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเพื่อสนองต่อความต้องการของโรงสีหรือ
ผู้ค้าข้าวตามสัญญาที่ลงนามกันไว้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังจัดการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้านการ
ผลิตในนาข้าวขนาดใหญ่ (Large Scale Rice Field หรือ LSRF)
เพื่อให้โรงสีหรือผู้ค้า สามารถรับซื้อข้าวทั้งหมดที่ผลิตตามข้อก�ำหนด
อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงของตลาดข้าวในประเทศและรายได้
ของเกษตรกรก็จะดีขึ้น

เบรีย ช่วยสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ
เพื่อการส่งออก โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรอง
เรามั่นใจได้ว่าข้าวจะมีคุณภาพสูงขึ้น

ด้านการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน โครงการฯ จะสนับสนุน
ด้านเทคนิคส�ำหรับเกษตรกร สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมท้องถิ่น
และเจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคนิค นอกจากนี้ โครงการฯ จะพยายามปรับปรุง
ระบบการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพข้าวและ/หรือการท�ำการเกษตร
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ค้า

นาย โฮ วินห์ ถาน
รองผู้อำ�นวยการ บริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค
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เบรียร่วมกับพันธมิตรเปิดตัวรายการทีวี “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์”
โดย ฉัตรเทพ จันทร์แย้ม โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

หลังจากช่วง 2 ปีที่โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชียหรือเบรีย
จับมือกับบีเอเอสเอฟ ผลิตรายการให้ความรู้แก่ชาวนาและบุคคล
ทั่วไป ในปีนี้รายการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ ได้กลับมาอีกครั้ง ทางช่อง
ททบ. 5 โดยเริ่มฉายกลางปี 2559

ท�ำไมถึงต้องดูรายการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์”
รายการทีวีชาวนารักเมล็ดพันธุ์ นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วคุ ณ ภาพดี จากผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
กรมการข้าวแล้ว ทางโครงการฯ ยังร่วมมือกับบีเอเอสเอฟ ให้ความรู้
แบบเจาะลึกเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก
เมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จ�ำหน่ายแหล่งซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้
และการผลิตเมล็ดพันธุค์ ณ
ุ ภาพดีเพือ่ ใช้ในการท�ำนาครัง้ ต่อไปอีกด้วย

รายการที วี ชุ ด “ชาวนารั ก เมล็ ด พั น ธุ ์ ” เป็ น หนึ่ ง ในช่ อ งทางที่
โครงการเบรีย ต้องการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ทาง
โครงการฯ และ บีเอเอสเอฟ ร่วมมือกับกรมการข้าว มุ่งน�ำเสนอ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วคุ ณ ภาพดี และการจั ด การเมล็ ด
พั น ธุ ์ โดยเริ่มฉายไปตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา
15:35 - 16:00 น. ทุกวันศุกร์ ทางช่อง ททบ. 5

“เมล็ดพันธุ์ข้าวคือ หัวใจหลักของกรมการข้าว พวกเราต้องผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา” นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี
กรมการข้าว กล่าวถึงความส�ำคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
พร้อมเสริมอีกว่า กรมการข้าวมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ
ด้ า นการส่ ง เสริ มความรู ้ ทางวิ ช าการเกี่ ยวกั บการผลิต เมล็ด พัน ธุ์
เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นายอนันต์ยังแนะน�ำให้ชาวนาทั่วประเทศไทย
ดูรายการทีวี ชุด “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์” ซึ่งสอนวิธีการท�ำเกษตร
แบบถูกวิธี เช่น การวิเคราะห์ดิน การทดสอบดิน การท�ำสมุดบัญชี
ออมทรัพย์ การเตรียมดิน การจัดการน�้ำ การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธีอีกด้วย

ในปีหนึ่งๆ ชาวนาไทยต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมากกว่า
1 ล้ า นตั น ขณะที่ ภ าครั ฐ และภาคเอกชนสามารถผลิ ต ได้ เ พี ย ง
6 แสนตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางกรมการข้าวจึง
จ�ำเป็นที่จะเพิ่มจ�ำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย และช่วยเหลือ
พร้อมให้คำ� แนะน�ำแก่ชาวนา ในการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพด้วย
ตนเอง นอกจากนีก้ ารจัดตัง้ ธนาคารเมล็ดพันธุห์ รือหมูบ่ า้ นเมล็ดพันธุ์
ยังมีส่วนช่วยเหลือชาวนาให้ท�ำงานร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือตัวเองอีกด้วย
99

ไม่ว่าคุณจะเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไร ท้ายสุดแล้วคุณต้องการแค่ “เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี”
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ

หัวข้อรายการมีอะไรบ้าง
หากเราเปรียบเทียบกับรายการชาวนารักความปลอดภัย และชาวนารักดิน ในปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา ในปีนี้ ทางโครงการฯ วางแผนที่จะ
เพิ่มจ�ำนวนผู้ชมให้มากกว่าในปีที่ผ่านๆ มา เนื่องด้วยปีนี้ทางโครงการฯ และบีเอเอสเอฟ ได้น�ำรายการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ ออกฉายทาง
“ฟรีทีวี” ผ่านช่อง ททบ. 5 ที่มีฐานคนดูทางบ้านมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยรายการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ มีทั้งหมด 15 ตอน ประกอบไปด้วย

ตอนที่

ผังรายการ

วันที่ฉาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9 – 13

ประวัติความเป็นมาของโครงการ
ประมวลภาพ และกิจกรรมของปีที่ 1 และ 2 ชาวนารักความปลอดภัย และชาวนารักดิน
พูดคุยกับปราชญ์ชาวนา และผู้รู้เรื่องวิธีการดูแลเมล็ดพันธุ์
พูดคุยกับปราชญ์ชาวนา และผู้รู้เรื่องวิธีการดูแลเมล็ดพันธุ์
ภาพการคัดเลือกชาวนารุ่นเยาว์
“เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี” คืออะไร
“ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์”
พาชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ หรือหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ จังหวัดราชบุรี
กว่าจะได้ “เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี” ต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง

14
15

สรุปความรู้และทัศนคติของชาวนารุ่นเยาว์กับการเข้าร่วมค้นหาความรู้กับอาชีพการท�ำนา
สรุปผลการด�ำเนินงานของโครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์”

3 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
17 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59
8 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
29 ก.ค. – 2 ก.ย. 59
*ยกเว้นวันแม่
9 ก.ย. 59
16 ก.ย. 59

นอกจากความรู้เรื่อง “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” และ “ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์” แล้ว ทางรายการยังมีการประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้
หัวข้อ “หากคุณเป็นชาวนา คุณอยากบอกอะไรกับทางบ้าน” ส�ำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกด้วย การจัดการประกวดครั้งนี้
ทางโครงการฯ เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำนาอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะลูกหลานชาวนา
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สานต่อการบูรณาการแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สู่กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น ครั้งที่ 4
โดย ชุติมา จงภักดี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำ�เนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

โครงการสนั น สนุ น การพั ฒ นาและด� ำ เนิ น งานด้ า นนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ได้แปลงแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการ
แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่กระบวนการจัดท�ำ
แผนพัฒนา ในพื้นที่น�ำร่อง 17 จังหวัด 32 เทศบาล เพื่อปลุกจิตส�ำนึก
และเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
เทศบาล ทัง้ นีโ้ ดยผ่านการฝึกอบรม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน�ำร่องทัง้ 4 ภูมภิ าค
สลั บ กั บ การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในกระบวนการจั ด ท� ำ แผน
เนื้อหาการอบรมครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 เน้นการท�ำความเข้าใจต่อแผน
แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ทิศทาง
การพัฒนาของพื้นที่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางในการด�ำเนินงานให้สอดรับกับ
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
โครงการฯ ได้มีการจัดอบรมครั้งที่ 4 ในทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อมุ่งเน้น
การเขียนแผนงานและโครงการเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่แต่ละ
พื้ น ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง แต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ แ ละฝึ ก การคั ด เลื อ ก
แผนงานและโครงการ การก�ำหนดตัวชี้วัด การค�ำนวณงบประมาณ
ในการด�ำเนินโครงการ การวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินโครงการตามล�ำดับ หลังจากสิ้นสุดการอบรมครั้งที่ 4 ทาง
โครงการฯ จะลงพื้นที่เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นต่อการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
โดยจะลงรายละเอียดการเขียนโครงการของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้น
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย มารี โรเซ็ตตี
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามฐานความเสี่ยง

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสนุก!”
ค� ำ นิ ย ามแนวเสี ย ดสี ที่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
ห่วงโซ่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ให้ไว้ เมื่อถูก
ตั้งค�ำถามว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความหมายต่อ
พวกเขาอย่างไร…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วน
ได้เสียของภาครัฐ ผู้แทนจากภาควิชาการ สถาบันการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ และหน่วยงานระดับชาติ ให้เข้าใจในเหตุและผล
(ห่วงโซ่) จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และท�ำไมไม่พยายามมองเห็นด้านสว่างบ้าง?
จากค� ำ เตื อ นและค� ำ ท� ำ นายอั น น่ า หวาดกลั ว เกี่ ย วกั บ การชั้ น
บรรยากาศของเราที่ นั บ วั น ยิ่ ง ร้ อ นขึ้ น ประกอบกั บ ค� ำพู ด กึ่ ง ยั่ ว ยุ
กึ่งอารมณ์ขัน อย่าง “การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น
ประเด็นร้อน!” จึงเป็นที่มาในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดนี้
แน่ น อนว่ า การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ประเด็ น ที่ ถู ก
หยิบยกและให้ความส�ำคัญมากในประเทศไทย แต่เจตจ�ำนงใน
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเพื่อรับมือกับผลกระทบ
ดังกล่าวยังไม่เด่นชัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกในครั้งนี้ จึง
มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ถึงเหตุและผล (ห่วงโซ่) ของผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเศรษฐกิจของไทย

ส� ำ หรั บ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า ง
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปฏิบัติ
ส�ำหรับภาคเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ ของไทย เพื่อวางแผน
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์เหตุและผล (ห่วงโซ่) ของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในภาค
เศรษฐกิจ
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ในขณะทีม่ กี ารเผยแพร่เรือ่ งห่วงโซ่ผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง นวัตกรรมในการใช้เครื่องมือนี้
ในประเทศไทย จะขึ้นอยู่กับแนวทางตามฐานความเสี่ยงของห่วงโซ่
ดังกล่าว
ภายใต้กรอบรายงานโลกร้อนของไอพีซีซี ฉบับที่ 5 ผู้แทนรัฐบาล
ได้ร่วมกับภาคสถาบันการศึกษา จัดท�ำแบบจ�ำลองที่ออกแบบตาม
แนวคิดความเสี่ยงเพื่อให้ได้แนวทางที่มุ่งสู่การปฏิบัติมากขึ้น ในการ
จัดท�ำนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ส ามจะจั ด ขึ้ น ในเดื อ นกั น ยายนนี้ ในกรอบเวที
ผู้เชี่ยวชาญ NAP (NAP Expert Platform) เพื่อน�ำเสนอผลสรุป
ของห่วงโซ่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
อย่างไรก็ดี การประชุมเพื่อเผยแพร่ครั้งนี้ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เดินทางของห่วงโซ่ผลกระทบ เพื่อวิธีการห่วงโซ่ผลกระทบจะได้น�ำ
มาใช้กับกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงในระดับท้องถิ่นต่อไป
ในขณะที่ ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระดั บ ภาคเศรษฐกิ จ
ของประเทศ

เพือ่ เป็นการต่อยอดการศึกษาประเมินความเปราะบางทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ครัง้
แรกในประเทศไทยและการรวบรวมข้อมูลจากทัว่ ประเทศเมือ่ ปี 2558
การวิเคราะห์เหตุและผล (ห่วงโซ่) ของผลกระทบระดับชาติตามภาค
เศรษฐกิจจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวระดับชาติ (NAP)
ของประเทศไทยและมุ่งที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับเน้น
ความเชือ่ มโยงข้ามภาคส่วน เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานในการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญและระบุตัวเลือกของการปรับตัวระดับชาติในท้ายที่สุด

ความสามารถ
ในการปรับตัว/รับมือ

ความไวในการรับรู้

ห่วงโซ่ผลกระทบภายใต้
กรอบรายงานโลกร้อน
ของไอพีซีซี ฉบับที่ 5 (GIZ 2559)

อันตราย

การเปิดรับ/
การสัมผัส

ความเสี่ยง
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ความเปราะบาง

โครงการ WaCCliM และอจน. ร่วมลงนามความร่วมมือต่อเนื่อง
ระหว่างการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี
โดย สุปัญญา ยนตร์เปี่ยม โครงการการบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ�และน้ำ�เสีย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการบรรเทาสภาวะ
โลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน�้ำและน�้ำเสีย หรือ WaCCliM ได้รับเกียรติ
จากนายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการ
น�ำ้ เสีย (อจน.) และ นางหทัยรัตน์ ลิขติ อนุภาค รักษาการ ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การจัดการน�้ำเสีย มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความ
ร่วมมือกับ GIZ ระหว่างการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

ในโอกาสนี้ โครงการฯ จึงได้เชิญคณะตัวแทนจาก อจน. มาศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีด้วย เพื่อน�ำเสนอผลงานที่ผ่านมาของ
โครงการฯ และเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการน�้ำเสียของเยอรมัน
ที่ค�ำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และ
ความส�ำคัญของโครงการฯ แก่คณะผู้บริหารของ อจน. ให้ดียิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง อจน. และ GIZ ภายใต้โครงการ
WaCCliM มาจากการลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ เมื่ อ วั น ที่
15 สิงหาคม 2557 ซึ่งข้อตกลงในครั้งนั้นได้ส้ินสุดลงแล้ว อย่างไร
ก็ตาม เพื่อสานต่อความก้าวหน้าของโครงการฯ และประโยชน์ที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การสนับสนุนมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ หมาะสมกับระบบบ�ำบัดน�ำ้ และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในประเทศไทย
ตลอดจนการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำบัดและคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชน อจน. และ GIZ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือต่อเนื่องในครั้งนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2561

เนื่องจากโครงการฯ มุ่งเน้นการให้ค�ำแนะน�ำทางด้านวิชาการ และ
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ หากคณะผู้บริหารได้ทราบ
ถึงความส�ำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
และมาตรการลงทุนต่างๆ ที่จ�ำเป็น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือลดการใช้พลังงาน ก็จะท�ำให้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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การศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี คณะตัวแทน อจน. ได้เยี่ยมชม
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ณ เมือง Darmstadt ได้เห็นการจัดการน�้ำเสีย
จากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา และได้
รับทราบแนวทางความร่วมมือระหว่างเอกชน และเทศบาลในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ�ำบัดน�้ำเสีย จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยม
บริษัท Bilfinger เพื่อศึกษาการท�ำงานของระบบรวบรวมน�้ำเสียแบบ
สูญญากาศ ซึ่งระบบนี้ โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ
ของเมืองในเอเซียหรือ NEXUS ของ GIZ ได้เคยน�ำเสนอให้กับ
เทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว ซึ่ง อจน. มีส่วนรับผิดชอบระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียเชียงใหม่ จึงท�ำให้โครงการ WaCCliM และ NEXUS มีการ
ท�ำงานที่ต่อเนื่องกันและมีโอกาสที่จะได้ร่วมกันด�ำเนินงานต่อไป
ในอนาคต การศึกษาดูงานจบลงด้วยการน�ำเสนอนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ความส� ำ คั ญ ของการลด
ก๊าซเรือนกระจกในระบบบ�ำบัดน�้ำและน�้ำเสีย และการเชื่อมโยง
ที่มาและความส�ำคัญของโครงการ WaCCliM ซึ่งเนื้อหาการดูงาน
ทั้งหมดนี้ มีทั้งส่วนที่เป็นด้านวิชาการและนโยบาย จึงเป็นประโยชน์
ต่อคณะตัวแทน อจน. ที่มีบทบาทและพื้นฐานที่ต่างกัน

พวกเรารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้มาดูงานของ GIZ
และได้รับทราบถึงโครงการระหว่าง อจน. และ GIZ
และพวกเราได้มีโอกาสไปดู ไปรู้ ไปเห็น
สิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้ำ�เสีย และแนวทางการจัดการน้ำ�เสีย
ของประเทศเยอรมนี เพื่อนำ�ไปเป็นแนวทาง
ริเริ่มการลดก๊าซเรือนกระจกใน อจน.
สุดท้ายนี้ผมรู้สึกยินดีมากที่จะได้ทำ�งานกับ GIZ
ในโครงการนี้ที่สำ�คัญในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และการลงนามความร่วมมือ
ต่อเนื่อง ณ ประเทศเยอรมนี ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสส�ำคัญที่จะ
สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ผ่านการใช้พ ลังงานอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ
และการน�ำผลพลอยได้ที่เกิดจากการบ�ำบัดน�้ำเสีย มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ WaCCliM

นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำ�เสีย (อจน.)
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การฝึกอบรมในหัวข้อการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA)
ในภาคน้ำ�และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดย เกตน์พริมา แสนสุด และ มร.ฟัลค์ โยนาส มอมเบอร์
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)
การบูรณาการของมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) เข้ากับแผนบริหารจัดการน�้ำไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้ หากขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการของระบบนิเวศจะช่วยให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริการของระบบนิเวศ ดังนั้น โครงการ GIZ-ECOSWat จึงได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อการ
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคน�้ำ และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศ
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างความชัดเจนเชิงแนวคิดของ EbA และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
วิธีที่จะน�ำ EbA ไปใช้กับแผนบริหารจัดการน�้ำ และ (2) สร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบริการของระบบนิเวศ คุณค่า และวิธีการประเมิน
มูลค่าของบริการของระบบนิเวศ
ความกว้างของพื้นที่แนวกันชนชายฝั่งลำ�น้ำ�

รักษาเสถียรภาพของไนโตรเจน
และโพแทสเซียม
แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์น�้ำ
ตะกอน
ธาตุอาหารที่ละลายน�้ำได้
การควบคุมน�้ำท่วม
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

รูปที่ 1: ค�ำนิยามส�ำหรับการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA)
และตัวอย่างมาตรการ EbA (Schultz, Dick) อ้างอิงตาม ECOSWat 2558

การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศคือการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับตัวโดยรวมที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถปรับตัว
ต่อผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ (CBD, 2552)
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เนื้อหาของการฝึกอบรมในหัวข้อการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ
(EbA) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ถูกออกแบบขึ้น
ร่วมกับ ดร. อันเดรอา ชเลินโฟกท์ ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและเป็นวิทยากร
กระบวนการด�ำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการ EbA ในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ทัง้ นีโ้ ครงการ ECOSWat ได้พฒ
ั นาหลักสูตรฝึกอบรม
EbA เป็นภาษาไทยส�ำหรับผู้เข้าร่วมชาวไทยเพื่อความเข้าใจและ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นหลังจากเข้าร่วม
การฝึกอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการน�ำเสนอเนื้อหาแต่ละหัวข้อ หลังจากนั้น
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะแบ่งกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการท�ำงานกลุ่มตาม
กรณีศึกษาที่ได้เลือกไว้ และน�ำเสนอผลงานกลุ่ม โดยมีวิทยากร
คอยสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการการฝึกอบรม
จากผลการประเมินที่ได้รับหลังจากจบการฝึกอบรมการแสดงให้
เห็นถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะขอให้ทางโครงการ ECOSWat จัดให้มีการฝึกอบรมใน
รูปแบบเดียวกันให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้ำ
หน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก และในอนาคตอันใกล้ ทางโครงการ
จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีก 3 ครั้ง ตามค�ำร้องขอให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อที่จะ
ท�ำให้เกิดการบูรณาการที่ยั่งยืนของ EbA ในแผนบริหารจัดการน�้ำ
ของประเทศไทยต่อไป

การฝึกอบรม EbA ได้จัดขึ้นร่วมกับการฝึกอบรมการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
ของระบบนิเวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการของระบบ
นิเวศเหล่านั้น
การฝึ ก อบรม EbA และการฝึ ก อบรมการประเมิ น มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ จั ด ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ระหว่ า งวั น ที่ 17-19
พฤษภาคม 2559 และจั ด ขึ้ น อี ก ครั้ ง ที่ ก รุ ง เทพฯ ระหว่ า งวั น ที่
24-26 พฤษภาคม 2559
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ก้าวไปข้างหน้า: การพัฒนาการการจัดทำ�แผนที่โดยการประยุกต์ ใช้โดรน
สำ�หรับการจัดการทรัพยากรและการเฝ้าระวังในภาวะวิกฤต
โดย ภูมิ พิณเทพ และ มร.ฟัลค์ โยนาส มอมเบอร์
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

เมื่อปี 2558 โครงการ GIZ-ECOSWat ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการใช้โดรนกับภาค
ทรัพยากรน�้ำของไทย” ส�ำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคทรัพยากรน�้ำ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ระหว่างประเทศ ได้แก่ มร. ฟิลิปป์ ทุมเซอร์ มร. คริสเตียน ฮาส และ ดร. เจฟฟรีย์ ทูห์ทาน จาก I AM HYDRO GmbH ประเทศเยอรมนี
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมโดยโดรนนัน้ สามารถน�ำมาใช้ในการสร้างแบบจ�ำลองสามมิตเิ พือ่ สนับสนุนผูต้ ดั สินใจในการออกแบบแผนบริหารจัดการน�ำ้
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากน�้ำท่วมและภัยแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อเป็นการติดตามและขยายผลการด�ำเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการ GIZ-ECOSWat จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนส�ำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเฝ้าระวังภาวะวิกฤติ
ในประเทศไทย
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รูปที่ 1: ตัวอย่างการสร้างโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในสามมิติ โดยอาศัยข้อมูลภาพ
จากฝายมีชีวิตคลองท่าดี ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นแบบจำ�ลองสามมิติ
ที่มีการจัดองค์ประกอบอยู่ทางด้านซ้ายและภาพถ่ายทางอากาศ
ของพื้นที่ก่อสร้างฝายมีชีวิตอยู่ทางด้านขวา

รูปที่ 2: แบบจำ�ลองสามมิติที่สร้างขึ้นสำ�หรับลุ่มน้ำ�ท่าดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำ เผยแพร่ความรู้ด้านหลักการ
ประยุกต์การใช้โดรนและมุง่ เน้นการเรียนรูใ้ นการพัฒนาแผนการบิน อันเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ในการใช้โดรนเพื่อส�ำรวจพื้นที่ลุ่มน�้ำและสร้างแบบจ�ำลองสามมิติ
ระหว่ างการประชุมเชิงปฏิ บัติการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้ฝึกพัฒนาแผนการบิน
การตั้งค่าจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) เทคนิค/วิธีการทับซ้อนภาพ (60-70%
ที่ทับซ้อนกัน) และตรวจสอบความปลอดภัย (ก่อนบิน ระหว่างบิน และหลังบิน)
เพื่อให้แน่ใจว่าภาพถ่ายมีคุณภาพที่ดีและเพียงพอส�ำหรับการสร้างโครงสร้าง
สามมิติจากล�ำดับภาพสองมิติ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความสนใจในการประยุกต์ใช้โดรนในงานของตนเอง
และต้ อ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ อ ไปในอนาคต โดยมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
จะท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเผยแพร่ความรู้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้โดรนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการส�ำรวจ
ระยะไกลที่ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรแล้ว
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PDP สัญจร - งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016
โดย คัทริน ลัมเมอร์ส
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กั ง หั น ลมที่ น� ำ มาแสดงซึ่ ง มาจากแบบจ� ำ ลองชุ ม ชนของหมู ่ บ ้ า น
Feldheim ซึ่งเป็นชุมชนพลังงานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
เยอรมนี ด้ า นการจั ด หาไฟฟ้ า และความร้ อ นทั้ ง หมดผ่ า นแหล่ ง
พลังงานทดแทนในท้องถิ่น

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 ระหว่างวันที่
1-4 มิถุนายน 2559 เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน
ด้านพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยี
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในปี นี้ มี กิ จ กรรม 4 กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามแผนงาน
พัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) ได้แก่ งานที่จัดขึ้นโดย
พันธมิตรของโครงการฯ คือ ส�ำนักส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
(สสช. หรือ PPP) ภายใต้กระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากภาครัฐและ
ชุมชนรวม 15 ท่านลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้าง
เครือข่ายพลังงานชุมชนในประเทศไทย (TCEN) ซึ่ง GIZ เป็น
พั น ธมิ ต รโดยตรงของเครื อ ข่ า ยและได้ ใ ห้ บ ริ ก าร ค� ำ ปรึ ก ษาแก่
PPP การด�ำเนินการครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวส�ำคัญต่อการสร้างชุมชน
พลังงานทดแทนไทย-เยอรมัน

อีกกิจกรรมหนึ่ง ก็คือ โครงการ PDP ได้จัดนิทรรศการโปสเตอร์
เกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ ซึ่งผู้เข้าชมต่างให้ความสนใจ
และตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความท้าทายและความเป็นไปได้ของการ
บูรณาการโครงข่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงภาพรวมของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ที่หลากหลาย บริเวณเยอรมันพาวิลเลี่ยน ที่ซึ่งบริษัท 11 แห่ง ได้น�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์และแนวคิดต่างๆ ให้กับผู้เข้าชม

ส�ำหรับกิจกรรมที่สอง โครงการ PDP ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ
ของ PPP และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของฝ่ายเยอรมัน
ด้านชุมชนพลังงานทดแทนและบทบาทของชุมชนในการเปลี่ยน
ผ่านพลังงานที่ยังคงด�ำเนินอยู่ ผู้เข้าชมยังได้แสดงความสนใจใน

คลิกที่นี่
เพื่อชมภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ
ASEAN Sustainable Energy Week 2016
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ชุมชนพลังงานทดแทนของ Feldheim
หมู่บ้าน Feldheim ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเยอรมนี จัดหาไฟฟ้าและความร้อนสำ�หรับผู้อยู่อาศัยจำ�นวน 145 คนจากทรัพยากรหมุนเวียน
ในท้องถิ่นทั้งหมด ไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นโดยฟาร์มกังหันลมที่ทันสมัยและฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ฐานทัพในอดีต ความร้อนถูกผลิต
โดยโรงงานก๊าซชีวมวลโดยใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง ยานพาหนะไฟฟ้าก็รวมอยู่ในแนวคิดพลังงานของ Feldheim ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Feldheim
ได้เปลี่ยนรูปโฉมจากหมู่บ้านที่เงียบสงบเป็นสถานที่ที่สำ�คัญด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเป็น
ชุมชนตัวอย่างในทุกวันนี้ การจัดหาเงินทุนสำ�หรับพลังงานทดแทนของ Feldheim มาจากความพยายามร่วมกันของผู้ใช้พลังงานในท้องถิ่น เทศบาล
และผู้ให้บริการสาธารณูปโภคท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลระดับภูมิภาคและเงินทุนจากสหภาพยุโรป ความพยายามดังกล่าว
มีความคุ้มทุน เพราะหมู่บ้านไม่มีปัญหาการว่างงานเมื่อเทียบกับการว่างงานร้อยละ 30 ที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยประชาชนใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่ทำ�งานให้กับภาคพลังงานทดแทนของหมู่บ้าน นอกจากนี้ชุมชนยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนใน
โรงแรมเก่าแห่งหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณะและรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมจำ�นวนมาก
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โครงการไทย-เยอรมันประสบความสำ�เร็จในการร่วมผลักดันนโยบาย
เสริมสร้างการดำ�เนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของไทย
โดย อัมพวา มูลเมือง โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP)

เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุน ายน 2559 ที่ผ ่านมา GIZ ร่วมกับส�ำ นั กงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนา
ปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ที่ได้ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 -2559 โครงการฯ ผลักดันนโยบาย
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง ในภาค
อุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษ
และก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

มากว่า 150 ปี น�ำมาซึ่งความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ โดยรัฐบาล
เยอรมนี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยโครงการฯ สนับสนุน
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อันน�ำมาสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและการบูรณาการแผน
อนุรกั ษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ตามเจตจ�ำนงของประเทศไทยที่ได้เสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจ�ำประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาปิดโครงการว่า “ความ
สัมพันธ์ทางการทูตอันดีระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีที่มีต่อกัน
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ด้าน ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�ำนวยการ สนพ. กล่าวว่า “ตลอดระยะ
เวลาด�ำเนินงาน 4 ปี โครงการฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ได้แก่ 1. การจัดท�ำดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) 2. การจัดท�ำมาตรการส่งเสริม
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานโดยผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า (EERS)
3. การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่ำในอาคาร
(BEC) และมาตรการอุ ด หนุ น ผลการประหยั ด พลั ง งาน (SOP)
รวมถึ ง การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท จั ด การ
พลังงาน (ESCO) และ 4. การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับ
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การจัดท�ำ
ร่ า งข้ อ เสนอการด� ำ เนิ น การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของ
ประเทศ (NAMA) ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
จากต่างประเทศ และการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร”

คู ่ มื อ ฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ยเนื้ อ หาและภาพประกอบที่ เ ข้ า ใจง่ า ย
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1. ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงานขั้นต�่ำในอาคาร
2. ตัวอย่างการออกแบบผนังเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง
3. ตัวอย่างการออกแบบหลังคาเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานประสิทธิภาพ
สูง และ
4. การน� ำ เสนอแหล่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ เจ้ า ของอาคารและสถาปนิ ก ที่
ต้องการออกแบบอาคารอนุรกั ษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเพือ่ ใช้ใน
การก่อสร้างจริงต่อไป
ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.eppo.go.th
โครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ในการด�ำเนินงาน โดยมีหน่วยงาน
ความร่วมมือหลัก คือ สนพ. และ GIZ รวมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุน
ได้ แ ก่ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.)
องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน)
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวุพแพร์ทาล ประเทศ
เยอรมนี

“ตัวอย่างหนึง่ ของผลงานจากโครงการฯ คือ การจัดท�ำคูม่ อื “แนวทาง
เบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ
สูงเชิงสถาปัตยกรรม” ส�ำหรับสถาปนิก วิศวกร และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านมาตรฐานการใช้พลังงานใน
อาคารได้ง่ายขึ้น และเพื่อปรับปรุงอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง
ให้มีศักยภาพการประหยัดพลังงาน และเกิดการน�ำมาใช้จริงใน
ภาคอาคารธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันการใช้พลังงานในอาคารต่างๆ มี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของความต้องการพลังงาน
ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคู่มือดังกล่าวจะช่วย
เสริมสร้างความรู้และเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับเจ้าของอาคารและ
สถาปนิกในการออกแบบอาคาร ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า การออกแบบ
อาคารตามมาตรฐาน ไม่ใช่เรือ่ งยากและการออกแบบอาคารอนุรกั ษ์
พลังงานประสิทธิภาพสูงก็เป็นไปได้เช่นกัน” ดร. ทวารัฐกล่าว
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เปิดตัวโครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
โดย ปริยา วงศาโรจน์ GIZ สำ�นักงานกรุงเทพฯ

เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2559 สหภาพยุ โ รป (EU) ร่ ว มกั บ GIZ
สมาคมขนส่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS-FRETA) และสถาบัน
ลุ่มแม่น�้ำโขง (MI) เปิดตัวโครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่
ยั่ ง ยื น ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
เชื้ อ เพลิ ง ปรั บ ปรุ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ โครงการฯ ตัง้ เป้าทีจ่ ะ
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จ�ำนวน 500 รายในช่วง 3 ปีของการด�ำเนินงาน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนงาน SWITCH Asia โครงการฯ
จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม
(CLMV) และไทยในการยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานธุ ร กิ จ
ขนส่ ง สิ น ค้ า และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ สากล
และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้และจัดท�ำมาตรการสนับสนุน
ด้านนโยบาย อาทิ มาตรฐานและการติดฉลาก กฎระเบียบ และ
การริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งที่ทันสมัย

โครงการฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ 2.4 ล้ า นยู โ ร (ราว
96 ล้านบาท) จาก EU และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โดย GIZ
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการฯ หลั ก ร่ ว มกั บ GMS-FRETA และ MI
นอกจากนี้ โครงการฯ ยั ง ท� ำ งานร่ ว มกั บ สมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก
และสมาคมขนส่งอาเซียน เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมโครงการฯ
มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

คุณวิลาสินี ภูนุชอภัย ผู้อ�ำนวยการร่วม โครงการขนส่งสินค้าและ
โลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงกล่าวว่า “โครงการฯ
จะพั ฒ นามาตรการด้ า นความปลอดภั ย และความเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ของภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วย
ลดการใช้เชื้อเพลิงต่อปริมาณการขนส่งและส่งเสริมความปลอดภัย
ในการขนส่งสินค้าอันตราย”
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“กิจกรรมส่วนใหญ่จะต่อยอดจากประสบการณ์ของความส�ำเร็จ
ที่ ผ ่ า นมา ได้ แ ก่ แผนงานหลั ก การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS CEP) ของธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB) การเสริมสร้างขีดความสามารถของ GMS-FRETA
และโครงการอาเซียน-เยอรมันด้าน “การขนส่งและการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง”
“ปัจจุบันอุปสรรคในการพัฒนาภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่
การบรรทุกสินค้าเกินน�ำ้ หนัก พฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ อายุของรถบรรทุก
ซึ่งมากกว่า 10 ปีโดยเฉลี่ยและยังมีการบ�ำรุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควร
อีกทั้งยังมีการวิ่งรถเปล่ามากกว่าร้อยละ 25 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
การใช้น�้ำมันที่ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้การขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากล และการขาดแรงจูงใจในการท�ำงานของผู้ขับขี่ ยังส่ง
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคนี้ด้วย”
มร. ชเตฟาน เฮลมิ่ง ผู้อ�ำนวยการ GIZ ประจ�ำประเทศไทย เสริมว่า
“ต่ อ ไปการเชื่ อ มต่ อ การขนส่ ง ระหว่ า งประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม
แม่น�้ำโขงจะราบรื่นอย่างในยุโรป วิสัยทัศน์ของผู้น�ำเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการบรรลุความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ”

โครงการฯ มุ่งเน้น
• ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ผ่านการขับขี่ปลอดภัย
(Defensive Driving) และการขับขี่เพื่อการประหยัด
พลังงาน (Eco-Driving) การเปลี่ยนแปลงและบำ�รุง
รักษาเทคโนโลยี การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าเครือข่าย
ด้านโลจิสติกส์
• การขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย

ระหว่างพิธีเปิดตัวโครงการฯ ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคในหัวข้อ “การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียวใน
เอเชีย” ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง โครงการอาเซียน-เยอรมันด้าน
“การขนส่งและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” (TCC) ของ GIZ
ADB และ Clean Air Asia โดยมีผเู้ ข้าร่วมกว่า 60 คนจาก 13 ประเทศ
ทั่วเอเชียและยุโรป ซึ่งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สมาคมภาคการขนส่ ง สินค้า ได้ร่วมแลกเปลี่ย นแนวทางปฏิ บัติ
ที่ดีที่สุดด้านการปฏิบัตินโยบายการขนส่งสินค้าสีเขียวและหารือ
เกี่ยวกับวิธีการที่จะผลักดันวาระการขนส่งสินค้าสีเขียวในเอเชีย
ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และอาชีพอย่างยั่งยืน
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สหราชอาณาจักรและเยอรมนี ผนึกกำ�ลังสนับสนุนอุตสาหกรรม
ระบบปรับอากาศและทำ�ความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในไทย
โดย มร. ทิม มาเลอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำ�ความเย็น

เมือ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 กระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติ
การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMUB) ร่วมกับกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศของสหราชอาณาจั ก ร (DECC) และ GIZ จั ด พิ ธี
เปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศในอุ ต สาหกรรมระบบปรั บ
อากาศและท�ำความเย็น (RAC NAMA) เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานสู ง และสารท� ำ ความเย็ น ที่ เ ป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและ
ท�ำความเย็น

ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประจ�ำประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิดตัวโครงการว่า
“ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรมระบบ
ปรับอากาศและท�ำความเย็น ที่ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการใน
ประเทศและบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือบริษัทใน
อุตสาหกรรมนี้จะต้องมีศักยภาพในการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับ
เงื่อนไขกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
หมายความว่าบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย
อย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารท�ำความเย็นแบบธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ในตลาด
อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและท�ำความเย็นนี้ได้”

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนต่างประเทศ
คือ NAMA Facility โดยกระทรวงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และสหราชอาณาจั ก ร ด้ ว ยมู ล ค่ า 14.7 ล้ า นยู โ ร (ประมาณ
560 ล้านบาท) โดยโครงการฯ จะให้ความร่วมมือกับทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการด�ำเนินงาน
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โครงการฯ จะเป็นประโยชน์ ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จะได้น�ำความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ ไปประยุกต์ ใช้
และด�ำเนินมาตรการที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาต่อ
ยอดมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อน�ำไปสู่การ
ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและท�ำความเย็น
นายธรรมยศ ศรีช่วย
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ด้านมร. พอล บิวท์ อุปทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย กล่าวว่า
“สหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนา
ระบบการท�ำงานในตลาดพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นนี้ อาจเรียกได้ว่าถูกด�ำเนินงาน
ในระดับชาติ เนื่องจากโครงการฯ ก�ำลังคิดค้นหาวิธีการใช้พลังงานสุทธิให้เป็นศูนย์ในสหราช
อาณาจักร และกับประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำไปพร้อมกัน โครงการฯ จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนการ
ผลิตและการใช้งานของระบบปรับอากาศและท�ำความเย็นของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานและ
เทคโนโลยีใหม่ ที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
มร.ทิม มาเลอร์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการฯ ประจ�ำ GIZ ประเทศไทย กล่าวว่า “แนวทางแรก โครงการ
RAC NAMA มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานสูงขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน การติดฉลากสินค้าและการเพิ่มแรง
จูงใจทางการเงินอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมุ่งเป้าการท�ำงานไปยังกลุ่มทุนผู้พัฒนา
โครงการฯ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงแรม เป็นต้น โดยจะสนับสนุนให้พัฒนาโครงการและธุรกิจไป
ในทิศทางที่ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและท�ำความ
เย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนแนวทางที่สองส�ำหรับบางผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งใช้
เทคโนโลยีสารท�ำความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ในระดับต�่ำ
และได้มีการวางขายในท้องตลาดอยู่แล้ว โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินมาตรการเพิ่มแรงจูงใจ
หรือกลไกทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
“นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไปสู่การใช้สาร
ท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ จะด�ำเนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่รับผิดชอบในการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนมีแผนงานส่งเสริมการ
ฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
และท�ำความเย็น ให้ มี ความสามารถและความเชี่ ยวชาญในการบริ หารจั ดการมาตรการด้า น
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้สารท�ำความเย็นที่แตกต่างกัน” มร.ทิม มาเลอร์ กล่าวเสริม
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นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ที่ผ่านมาประเทศไทยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน อันน�ำมาซึ่งความร่วมมือ
กันด้านเศรษฐกิจและการค้า และยังมีความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุน
การด�ำเนินนโยบายของประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงาน เป็นที่ทราบกันดีว่า กระทรวงพลังงานได้จัดท�ำแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2558-2579 ที่มีมาตรการผสมผสานทั้งการบังคับ (Push) ควบคู่กับการจูงใจ (Pull) ด้วยมาตรการทางการเงินโดย
การสนับสนุน ช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายระยะยาวของแผนอนุรักษ์พลังงานนี้ที่จะลด
ความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553”
ด้าน ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ประเทศไทยมีส่วน
ร่วมต่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ผ่านแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย (INDC) โดยมีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายใน
ปี 2573 เมื่อเทียบกับกรณีฐานปกติ และมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25 เมื่อได้รับการ
สนับสนุนจากต่างประเทศผ่านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การสร้างเสริมศักยภาพ และงบประมาณ”
“และเนื่องด้วยปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็นของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ท�ำให้เกิดการใช้
ไฟฟ้าปริมาณสูง ซึ่งส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการคาดการณ์ว่า ในอุตสาหกรรมนี้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า
ภายในปี 2573 ดั ง นั้ น กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการวางนโยบายและพั ฒ นา
แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมด�ำเนินงาน
ในโครงการ RAC NAMA ด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันให้อุตสาหกรรม
ระบบปรับอากาศและท�ำความเย็นของประเทศไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก”
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ร่างข้อเสนอกรอบการยอมรับร่วม (MRF) สำ�หรับภูมิภาค GMS และ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
โดย นลินา หิรัญพฤกษ์

Implementing the Greater Mekong Subregion’s Human Resource Development Strategic Framework and Action Plan

GIZ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย
(เอดีบี) ให้ด�ำเนินโครงการ “Implementing the Greater Mekong
Subregion’s Human Resource Development Strategic
Framework and Action Plan” เพื่อพัฒนากรอบการยอมรับร่วม
(MRF) ใน 3 สาขาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการในภูมิภาค ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศ

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
แนวทางในการด�ำเนินการพัฒนา MRF ของ GIZ เน้นการมีส่วนร่วม
ความสนใจ และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค
โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดของโครงการนี้ ซึ่งนับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีว่า
ประเด็ น การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรื่ อ งของภาครั ฐ เพี ย ง
อย่างเดียว หากแต่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคส่วน
ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการมี MRF ในภูมิภาค การเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนา จึงท�ำให้ MRF
ตรงตามความต้องการ และได้รับการตอบรับอย่างดี

หลังจากการค้นคว้าข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความต้องการ ทางโครงการฯ ได้
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคขึ้น จ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เลือกสาขาที่จะพัฒนา MRF อันได้แก่ สาขา
แปรรูปอาหาร สาขาโลจิสติกส์ และสาขาเครือ่ งกล และร่วมกันพัฒนา
ร่างข้อเสนอ MRF ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้จริงในภูมิภาค
โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 5 ประเทศ
ได้ให้การยอมรับ MRF ทั้งสามสาขาที่พัฒนาขึ้นว่าผ่านการหารือ
กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วในเบื้องต้น และสามารถน�ำไป
พัฒนาต่อให้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศได้

“MRF เป็นกรอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเรา และภาคเอกชน
อย่างเราเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ดีที่สุดว่าปัจจุบันประเทศของ
เราต้องการแรงงานแบบไหน แรงงานต้องมีทักษะอะไรบ้าง และใน
อนาคตความต้องการแรงงานเป็นอย่างไร” นายตรัน ชี ดุง สมาคม
ธุรกิจโลจิสติกส์ ประเทศเวียดนาม
“การได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา MRF ท�ำให้ MRF ตอบสนองกับความ
ต้องการ และสถานการณ์จริงของภาคเอกชน” นางสาวฮลา ฮลา ยี
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเทศเมียนมาร์

นอกจาก MRF ที่ พั ฒ นาขึ้ น แล้ ว ทางโครงการฯ ยั ง ได้ พั ฒ นา
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนามาตรฐานครู และครูฝีกอาชีวศึกษา
ทั้ง 3 สาขา และแนวทางการพัฒนา MRF แบบเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นากรอบ
ข้อตกลงต่างๆ ในอนาคต

การระดมแรงงานในภูมิภาคนี้
จำ�เป็นต้องมีมาตรฐานในระดับภูมิภาค
และความต้องการในการควบคุมคุณภาพและปริมาณ
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มาตรฐานครูในสถานประกอบการจากระดับภูมิภาคสู่ระดับชาติ
โดย ศิริพร ภาวิขัมภ์ โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
ภายหลังการจัดท�ำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศ
อาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานพันธมิตรได้เริ่มน�ำ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการการสอนงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสถาน
ประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงไปประยุกต์ใช้ในระดับชาติ
ซึง่ ล้วนสร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเป้าหมาย
ที่โครงการของเราต้องการขับเคลื่อน
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการและหน่วยงานพันธมิตรผลักดันให้
เกิดการน�ำมาตรฐานไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับมาตรฐาน
ให้ เ ป็ น มาตรฐานระดั บ ชาติ การจั ด การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรของ
สถานประกอบการ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค
ระดับภูมิภาค
วิทยากรจาก 8 ประเทศอาเซียนได้รับการฝึกอบรมทั้งระดับภูมิภาค
และระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสอนงาน
ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา
ประจ� ำ ชาติ ไ ด้ นอกจากนี้ โ ครงการ GIZ ในแต่ ล ะประเทศและ
หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดโครงการ
การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการขึ้น อาทิ สปป.ลาว ฟิลิปปินส์
และไทย ซึ่ ง มี ผ ลตอบรั บ เป็ น ที่ น ่ า พอใจจากครู ฝ ึ ก ในสถาน
ประกอบการและสถานประกอบการที่เข้าร่วม
เมื่อเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการมาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการส�ำหรับประเทศอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อน
กระบวนการน�ำมาตรฐานครูฝีกในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้
รวมถึงการประกันคุณภาพของครูฝกึ ในสถานประกอบการในประเทศ
ที่เข้าร่วมก่อนผลักดันเข้าสู่ระดับอาเซียน คณะกรรมการประกอบ
ด้วยตัวแทนจ�ำนวน 2 คนจากภาครัฐและเอกชนของแต่ละประเทศ
โดยมีกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามเป็น
ประเทศน�ำร่อง และประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียได้เข้าร่วม
ในภายหลัง
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ระดับชาติ
ปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
ได้น�ำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศอาเซียนไป
ปรับใช้เพื่อพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการระดับชาติ
เป็นที่เรียบร้อย เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD) และสถาบัน
เยอรมั น -มาเลเซี ย (GMI) ได้ เ ริ่ ม น� ำ มาตรฐานครู ฝ ึ ก ในสถาน
ประกอบการในประเทศอาเซี ย นเป็ น เกณฑ์ วั ด เปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะ (Benchmark) กั บ มาตรฐานครู ฝ ึ ก เดิ ม ของประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนี้องค์การพัฒนาอาชีวศึกษาและฝีมือแรงงาน
แห่ ง ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (TESDA) ได้ประกาศใช้ข้อ ก�ำหนดการ
ฝึ ก อบรมตามมาตรฐานในประเทศอาเซี ย นแล้ ว เช่ น กั น และใน
ประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้พัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพ
และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของครู ฝ ึ ก ในสถานประกอบการเสร็ จ สิ้ น

รวมถึงได้จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2559
ที่ ผ ่ า นมา และคาดว่ า จะประกาศใช้ ม าตรฐานครู ฝ ึ ก ในสถาน
ประกอบการแห่งชาติภายในเดือนกรกฏาคมนี้
ในประเทศสปป.ลาวได้มีการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
ให้แก่บริษัทเอกชนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์ได้
จัดตั้งคณะท�ำงานระดับชาติเพื่อพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการระดับชาติและวางแผนโครงการอบรมครูฝึก โครงการ
GIZ ในประเทศเมี ย นมาร์ ก� ำ ลั ง หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อจัดอบรมภายในปีนี้

หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จคือ พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เอาใจใส่และพร้อมให้ความร่วมมือ
กับโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า
“ผมยินดีร่วมงานอย่างยิ่ง เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่พนักงาน บริษัท และประเทศชาติจะได้รับจากการสอนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เราร่วมท�ำงานกับโครงการตั้งแต่แรกเริ่มและจะน�ำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้อย่างแน่นอน”
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ยกระดับอาชีวศึกษาในสปป.ลาว
ผ่านความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน
โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา/โรงงาน

เริ่มด�ำเนินงานในสถาบัน
อาชีวศึกษาและบริษัทน�ำร่อง

JOBS

ครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ
ที่ได้รับการอบรม

นักเรียนส�ำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาน�ำร่อง
และมีความพร้อมและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน

หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ถูกปรับปรุงเพื่อให้ตอบโจทย์
การท�ำงานในอนาคต

มีระบบประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ
และประเมิน

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษาและกีฬา สปป.ลาว ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ GIZ
จัดการประชุมเพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและวางแผนกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคี ลาว ไทย เยอรมัน ในการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาของสปป.ลาว โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ณ หอประชุมเจ้าอนุวงศ์ นครหลวง
เวียงจันทร์
กิ จ กรรมที่ อ อกแบบภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว จะท� ำ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาและสถานประกอบการ
ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม การสร้างครูอาชีวศึกษาต้นแบบในสองสาขาวิชา
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะการถ่ายทอดให้แก่ครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่ส�ำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาน�ำร่องในสปป.ลาวมีความพร้อมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
โครงการฯ จะมีระยะเวลาในการด�ำเนินการทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการน�ำเสนอผู้บริหารของสามฝ่ายเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด�ำเนินกิจกรรมแรกได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559
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งานประชุม SEP in Business: ฟอรั่ม G-77
สู่การดำ�เนินงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย วริษา สังฆพรม และ พัทธมน วัฒนวาณิชกร โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 รัฐบาลไทย ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา
จัดงานประชุม SEP in Business: ฟอรั่ม G-77 สู่การด�ำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม

ภูมิคุ้มกัน โดยค�ำนึงถึงความรู้ และคุณธรรมเป็นหลัก ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญกับการลงทุนและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความพอประมาณ มีการวางแผนธุรกิจ
อย่างมีระบบ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง
ตามหลักความมีเหตุผล มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และลงไป
ให้ความรู้ชาวบ้านและเกษตรกร ตามหลักการมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยัง
น�ำความรูท้ ตี่ นถนัดมาบริหารองค์กร และพัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยยึดหลักคุณธรรม และความยุตธิ รรมในการดูแลหุน้ ส่วน พนักงาน
และผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรประสบ
ความส�ำเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีผู้แทนจากสมาชิกกลุ่ม 77 องค์กรระหว่างประเทศ
มูลนิธิต่างๆ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนของไทย และตัวแทน
ของ GIZ เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในภาคธุรกิจ
นอกเหนือจากภาคการเกษตร ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจ โดยมีตัวแทนจากจากภาคเอกชนเข้าร่วม
พร้อมน�ำเสนอหลักการการท�ำงาน กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ขององค์กร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม ณ สวนสามพรานขึ้นในวันที่สอง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เชิงปฎิบัติทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว สามพรานริเวอร์
ไซด์ถือเป็นธุรกิจต้นแบบที่ได้ประโยชน์จากการน�ำเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ ภายใต้โครงการ “สามพรานโมเดล”

จากเวทีเสวนาแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันภาคเอกชน ให้ความส�ำคัญ
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (3 ห่ ว ง
2 เงื่อนไข) ที่มุ่งเน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
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นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วย
นางสาวประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ให้การ
ต้อนรับ และน�ำเสนอโครงการสามพรานโมเดลว่า เป็นโครงการที่เกิด
จากความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ทีส่ นับสนุนการท�ำเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัยและเสนอราคาทีเ่ ป็นธรรมแก่เกษตรกร
และผู้บริโภค

ถึงแม้รัฐบาลจะเป็นแกนหลักส�ำคัญในการผลักดัน
การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ต้องเริม่ จากทีบ่ า้ นเริม่ จากคนเดินถนนทุกคนจากล่างขึน้ บน
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นสามารถมีก�ำไรได้
และเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับบริษัท
โดยการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยและแรงจูงใจ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงมิใช่ของใครหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง
แต่ทุกประเทศ ทั้งประเทศพัฒนาแล้ว ก�ำลังพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือเหนือใต้หรือไตรภาคีอื่นๆ

แม้วา่ เกษตรกรจะมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ หลังเปลีย่ นมาปลูกผลไม้อนิ ทรีย์ แต่
กลับพบปัญหาของราคาขายที่ตกต�่ำเพราะขาดตลาด โครงการฯ จึง
เข้ามาช่วยเหลือในการให้คำ� ปรึกษาและจัดหาตลาด อาทิ โรงแรมและ
ซุเปอร์มาร์เก็ตให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพือ่ ลดการโก่งราคาจากพ่อค้า
คนกลาง ปัจจุบนั เครือข่ายสามพรานโมเดลมีสมาชิกเกษตรกรถึง 130
คน และได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ ยังร่วมท�ำวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในการพัฒนาเทคนิคปลูกพืชอินทรีย์ ส่งผลให้เกษตรกรในเครือ
ข่ายผ่านระบบชุมชนรับรองหรือ PGS อันน�ำไปสูก่ ารรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และห่วงโซ่มลู ค่าให้กบั งานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต
โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2559 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทก้า) ร่วมกับ GIZ-IEP ติมอร์เลสเต (โครงการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน) และส�ำนักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์เลสเต ได้จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ Training-of-Trainers (ToT) เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าในบริการส่งเสริมการเกษตรขึ้น
ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์เลสเต เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและครูเกษตรทั้งสิ้น 13 ท่าน ให้เป็นกลุ่มวิทยากรของงาน
ส่งเสริมการเกษตรที่มีทักษะเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ คณะวิทยากร
จะรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เรียบเรียงออกมาเป็นเนื้อหาส�ำหรับพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักส่งเสริมมืออาชีพ ตลอดจน
ผลักดันให้เกิดการน�ำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในวิทยาลัยการเกษตร (สร้างนักส่งเสริมรุ่นใหม่) และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร (สร้างนักส่งเสริมมืออาชีพ) อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ
หลักสูตร ToT ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับติมอร์เลสเต แต่การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้สอนวิธีคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เครื่องมือต้นไม้ปัญหา
ซึ่งช่วยให้นักส่งเสริมทุกคนได้เข้าใจถึงสภาพการณ์อย่างถ่องแท้ แต่สิ่งที่ต้องเน้นย�้ำคือเราจะมีกลไกขับเคลื่อนอย่างไรหลังจากสิ้นสุดการอบรม
ท�ำอย่างไรเราจึงจะเอาบทเรียนเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นี่เป็นโจทย์ส�ำคัญที่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันท�ำ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศ
“Sua. Ex. Sr. Deolindo Da Silva, อธิบดีส่วนเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์เลสเต”
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รายได้ ในชุมชนชนบทที่เข้าร่วมโครงการฯ ดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจการค้าที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากบริการส่งเสริมการเกษตรที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์
การใช้
ผลผลิต

ผลผลิต

ทีมวิทยากร
ท�ำการฝึกอบรม
นักส่งเสริมอื่น
ทั่วประเทศ

นักส่งเสริมที่ได้รับการ
อบรมแสดงตัวเป็นแบบ
อย่างในการให้บริการ
ส่งเสริมแบบมืออาชีพ
เพื่อที่นักส่งเสริมรายอื่น
จะน�ำไปปฏิบัติซ�้ำ

กลุ่มวิทยากร
ต้นแบบ
(Master Trainers) ถูกจัดตั้งขึ้น
(เพื่อฝึกอบรม
วิทยากรของ
MAP อีกทีหนึ่ง)

นักส่งเสริมที่ได้รับการ
อบรม ใช้ความรู้ที่ได้
รับเพื่อปรับปรุงบริการ
ของตน

บุคลากรและครูที่มีคุณสมบัติ 13 คน ใน
ฐานะเป็นวิทยากรส�ำหรับบริการส่งเสริม
การเกษตรในหัวข้อเฉพาะ “เศรษฐกิจพอ
เพียงและแนวทางห่วงโซ่คุณค่า”

สิ่งที่ป้อนเข้า บทบาทของ เทคนิคการ
ไปเชิงเทคนิค นักส่งเสริม เป็นวิทยากร

กระบวนการ

วิธีการและ
แนวทาง

การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์

การเรียนรู้
ของผู้ใหญ่

การไตร่ตรองด้วย
การสะท้อนกลับ
(ปัจเจกบุคคลและกลุ่ม)

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นและอุปกรณ์การเรียน
การสอนเกี่ยวกับบริการส่งเสริมแบบ
มืออาชีพ ซึ่งจะน�ำไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานของ
1) ส�ำนักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและประมง (MAP)
2) วิทยาลัยการเกษตร
ทีมแกนหลักของ
แต่ละชุมชนปฎิบัติ
ตามแผนโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่

ร่างของโครงร่างหลักสูตรในหัวข้อเฉพาะ
ที่จะน�ำไปใช้ในการพัฒนาบริการส่งเสริมฯ
ของส�ำนักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร
กระทรวง

การเข้าสู่การ
วิเคราะห์
ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม
(PRA)

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และการน�ำ
ไปใช้

การมีส่วนร่วมและจาก
ระดับล่างขึ้นบน

นักส่งเสริมผู้รับ
ผิดชอบวางแผน
ที่จะแสวงหาการ
สนับสนุน/ให้การ
สนับสนุนเพื่อให้
บรรลุตามแผน
พัฒนาชุมชน

แผนร่างพัฒนาชุมชนส�ำหรับ 4 หมู่บ้าน
น�ำร่องได้แก่
• เฮรา ที่ดิลี
• เมทินาโร ที่ดิลี
• ลิฮู ที่เออร์มารา
• อัลเมรา ที่ลิควิกา

แนวทางห่วง แผนพัฒนา
โซ่คุณค่า
ชุมชน
ส�ำหรับบริการ
ส่งเสริม
การเกษตร
สภาพแวดล้อมด้าน
การเรียนรู้ที่เน้นชุมชน
เป็นศูนย์กลาง

การจัดตั้ง
กลุ่มและ
เรียนรู้ของ
กลุ่ม

มาตรการ
สนับสนุน
และจัด
ระบบ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในบริบทที่แตกต่างกัน

ภาพแสดงเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมที่ถูกออกแบบอย่างรัดกุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
ของประเทศติมอร์เลสเต โดยจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยู่ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ และสะท้อน
บทเรียนด้วยตนเอง เพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในการท�ำงานที่แตกต่างกันของแต่ละคน
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เทคนิคการบริหารโครงการในติมอร์เลสเตให้ประสบความส�ำเร็จ
[กลยุทธ์] แผนงานของโครงการต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งภายในปี 2563 ติมอร์เลสเต
มีเป้าหมายการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยอาหาร การลดความยากจนในเขตชนบท การยกระดับภาคเกษตร
สู่ระดับพาณิชย์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(สามารถติดตามเทคนิคการบริหารโครงการ ในฉบับต่อไป)

สิ่งที่เราได้เรียนจากหลักสูตรนี้แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อน
ที่ เ ด่ น ชั ด คื อ การส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม เราเห็ น การ
ตอบสนองที่แตกต่างกันของชาวบ้าน วิธีการตามหลักการวิเคราะห์
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (PRA) ที่ใช้ ช่วยให้พวกเขาสนใจ กล้าเปิด
ใจ ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมกับเราในทุกขั้นตอน ซึ่งจะท�ำให้เราท�ำงาน
ร่วมกับชาวบ้านได้ดีกว่าที่เคย
ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม
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เอเชียฟอรั่มว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
และความสามารถในการฟื้นคืนกลับของธุรกิจ
โดย ฮันนา ไมเออร์ และ นภาพร อยู่เบิก โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

ขอบคุณภาพจาก © ADPC
เอเชียฟอรั่ม ว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถใน
การฟื้นคืนกลับของธุรกิจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 โดย
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และโครงการริเริ่มด้านการจัดการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) เนื้อหาการอภิปรายว่าด้วย
เรื่องความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับและฟื้น
ตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม การลดและฟื้นคืนกลับ
หลังเกิดภัยพิบัติ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
ระดับโลก (GIDRM) มีส่วนสนับสนุนฟอรั่มด้วยการจัดช่วงการหารือ
ทางเทคนิคในหัวข้อ ความสามารถในการปรับและฟืน้ ตัวของภาคการ
ท่องเทีย่ ว โดยน�ำเสนอการเตรียมโครงการเพือ่ โรงแรมรูร้ บั มือภัยพิบตั ิ
(Hotel Resilient Initiative) ซึ่งมุ่งสร้างแนวทางมาตรฐานและมูลค่า
ตลาดในภาคธุรกิจการท่องเทีย่ ว ให้มกี ารพัฒนาโมดูลมาตรฐานด้าน
การจัดการความเสีย่ งต่อภัยหลายประเภทส�ำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

ความท้าทายส�ำหรับธุรกิจระหว่างเหตุการณ์น�้ำท่วม:
• ความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสินค้าคงคลัง
• การขาดแคลนวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต
• การปฏิบัติการและโลจิสติกส์ที่ชะงักงัน
• ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
• ลูกจ้างไม่สามารถมาถึงสถานที่ท�ำงานได้
• ต้นทุนการด�ำเนินการที่สูงขึ้น
• การสูญเสียรายได้
• การสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
• ค่าปรับส�ำหรับความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ

มร. โอลาฟ ฮันด์เลิก้ เท่น หัวหน้าหน่วยบริหารของ GIDRM ย�ำ้ ระหว่าง
กล่าวปิดฟอรัม่ ว่า “ความเสีย่ งส�ำหรับภาคเอกชนไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ พียง
ที่สถานประกอบการแต่ละแห่ง ภาคเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมบาง
ส่วนเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทุก
ภาคส่วนและผลประโยชน์จากการพัฒนา” มร. ฮันด์เลิ้กเท่น ยังตั้ง
ข้อสังเกตด้วยว่า การเสริมสร้างความสามารถในปรับและฟื้นตัวของ
ธุรกิจจ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เล่นทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อที่จะพัฒนา
ระบบให้เป็นทางออกที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
38
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GIDRM เข้าร่วมการประชุม
สุดยอดด้านมนุษยธรรมโลกครั้งแรก ณ กรุงอีสตันบูล
โดย ฮันนา ไมเออร์ และ นภาพร อยู่เบิก โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

ขอบคุณภาพจาก © สสว.
ปัจจุบัน ผู้คนจ�ำนวนกว่า 125 ล้านคน ยังคงต้องการความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมมากกว่า 60 ล้านคน จ�ำเป็นต้องละถิ่นฐาน และอีก
กว่า 218 ล้านคน ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในแต่ละปีนาน
นับ 2 ทศวรรษ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่าน
มา นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ จึงจัดการประชุมสุดยอด
ด้านมนุษยธรรมโลกขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงอีสตันบูล เพื่อให้นานา
ประเทศได้ตระหนักถึงความท้าทายในปัจจุบันและสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ในอนาคตอันน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดเป็นวาระนานาชาติรว่ มกัน ใน
การเตรียมรับมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อการฟืน้ ฟูจากภัยพิบตั ิ
การประชุมสุดยอดนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากหน่วยงาน
ของรัฐบาล ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า
5,000 คน

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ภัยพิบตั เิ กิดขึน้ บ่อยครัง้ และทวีความรุนแรงขึน้ จึง
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดการภัยพิบัติและท�ำงานกับหุ้นส่วนใหม่ๆ
ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสนองต่อวาระนี้ โครงการ GIDRM จึงได้ร่วม
จัดการประชุมย่อยเรือ่ ง การเป็นหุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อ
การฟื้นฟูและรับมือของประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงถึงสิ่งจูงใจส�ำหรับภาคธุรกิจในการ
บรรจุเรือ่ งการจัดการภัยพิบตั ไิ ว้ในโมเดลธุรกิจ โดยมี ม.ร. คริสตอบ ไบ
เออร์ รองประธานบอร์ดบริหารของ GIZ กล่าวย�้ำว่า ควรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับความสนใจของแต่ละบริษัทในทุกๆ
สาขาธุรกิจ ซึง่ จะไม่เพียงแต่ลดความสูญเสีย แต่จะยิง่ เสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันเนือ่ งจากบริษทั จะสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
ลูกค้าได้ว่ายังคงผลิตและน�ำส่งสินค้าให้ได้แม้ในยามที่เกิดภัยพิบัติ
GIDRM เล็งเห็นบทบาทส�ำคัญของภาคธุรกิจจึงได้ท�ำงานร่วมกับ
ภาคธุรกิจของเยอรมัน เพื่อบรรจุการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟู
ลงไปในโมเดลธุรกิจและน�ำไปใช้ในระดับปฎิบัติการ และร่วมกันคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ GIDRM ยังคงร่วมกันกับ ธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ศูนย์ความพร้อมรับมือภัยพิบัติแห่งเอเซีย
(ADPC) เพื่อฟื้นฟูธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเอเซีย
จากภัยพิบัติ โดยด�ำเนินงานผ่านทางส�ำนักงานส่งเสริมผู้ประกอบ
การ SMEs เช่น ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)หอการค้าและหน่วยงานระดับประเทศที่มีภารกิจเกี่ยวข้องใน
การจัดการภัยพิบัติ

“ทางหน่วยงานได้ก่อตั้งศูนย์ one-stop-service
เพื่อเป็นศูนย์รวมบริการ องค์ความรู้ทุกๆด้าน ที่เกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบัติให้แก่ SMEs ”
นางสาวนัทธมน ภูมิไชย ผู้เชี่ยวชาญ
ส�ำนักบริการผู้ประกอบการ จาก สสว.
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คณะผู้แทน Nexus เข้าร่วมงานแสดงสินค้า IFAT
และ German Habitat Forum
โดย รูธ เอิร์ลเบค โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

German Habitat Forum

“การตัดสินใจโดยนักวางผังเมืองวันนี้จะก�ำหนดวิถีทางที่เราอยู่ร่วม
กันในอนาคต” โทมัส ซิลเบอร์ฮอร์น ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีกระทรวงเพือ่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมันกล่าวไว้เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2559 ณ German Habitat Forum

ที่การรีไซเคิล ช่วยให้กลุ่มพันธมิตรของโครงการ Nexus ได้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย ประสิทธิภาพการลงทุน
ตลอดจนการฟื ้ น ฟู แ ละการน� ำ ทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ ใ หม่ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ผู ้ แ ทนของเมื อ งได้ น� ำ เอาทางออกใน
การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่กลับไปใช้ในเมืองของตนด้วย
และจะมี ส ่ ว นร่ ว มในการเจรจาหาโอกาสในการพั ฒ นากั บ ผู ้ จั ด
จ�ำหน่ายเทคโนโลยีต่อไป เพื่อด�ำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานภายใต้
โครงการน�ำร่อง Nexus ในเมืองของผู้แทนแต่ละคน ผู้แทนจากเมือง
อูลานบาตอร์ได้ใช้โอกาสนี้ในการเซ็นสัญญากับบริษัทเยอรมันเกี่ยว
กับการแยกตะกอนในโรงงานบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้งานจะถูกส่งมอบช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อติดตั้ง
ก่อนที่จะมีการประชุมอาเซม กับผู้น�ำประเทศจากยุโรปและเอเชีย
รวม 53 ท่าน ณ เมืองอูลานบาตอร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม

คณะผู้แทนโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองใน
เอเซีย หรือ Nexus ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 15 คนจาก 4 เมืองในเอเชีย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า IFAT ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าชั้นน�ำของ
โลกเกี่ยวกับน�้ำ น�้ำเสีย ขยะ และการจัดการวัตถุดิบในวันที่ 30-31
พฤษภาคม 2559 ณ เมืองมิวนิค และ German Habitat Forum
ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
ณ งานแสดงสินค้า IFAT 2016 หน่วยงานเทศบาลได้สัมผัสกับ
ความหลากหลายของเทคโนโลยี ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของเยอรมั น ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน�้ำเสียซึ่งเน้น
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IFAT

งานแสดงสินค้า IFAT ซึ่งถือเป็น “ฮาร์ดแวร์ของความยั่งยืน” ได้ท�ำหน้าที่เป็นส่วนต่อขยายของ German Habitat Forum ซึ่งเป็น “ซอฟต์แวร์
ของความยั่งยืน” ณ เวทีดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน คณะผู้แทนได้มีโอกาสหารือถึงความท้าทายของการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงระหว่างประเทศ อาทิ ดร. แกร์ด มึลเลอร์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน (BMZ) นายมิชาเอล มึลเลอร์ นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลิน และปลัด
กระทรวงต่างๆ ของกรุงเบอร์ลิน ในประเด็นค�ำถามต่างๆ อาทิ บทบาทใดบ้างที่เมืองสามารถท�ำเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติใน
ฐานะผู้น�ำด้านการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ กรอบการท�ำงานใดที่จ�ำเป็นจะต้องมีเพื่อให้เทศบาลสามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัย
ทัศน์ของเมืองที่ดีและน่าอยู่ควรเป็นอย่างไร และร่างแรกของวาระใหม่ว่าด้วยเมือง (New Urban Agenda) ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์กลางของเมืองให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงไปยังวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนถูกน�ำมาพิจารณาหลายแง่ด้วยกัน อาทิ สภาพภูมิอากาศในเขตเมืองและการรักษาสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม
ทางสังคม การรักษาความปลอดภัย การผลิตสีเขียว และคุณภาพชีวิตส�ำหรับพลเมืองทุกคน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองกว่า 1,000 คน ตลอดจนผู้แทนจากเทศบาล และผู้น�ำจากภาคการเมือง ธุรกิจ วิชาการ และภาคประชาสังคม
จากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาสองวัน ณ German Habitat Forum เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะส�ำหรับวาระใหม่ว่าด้วยเมือง ซึ่งจะได้รับการรับรองระหว่าง
การประชุม Habitat III ณ กรุงกีโต ประเทศเอกวาดอร์ ในเดือนตุลาคม 2559 เกี่ยวกับการสร้างเมืองน่าอยู่ในอนาคต
ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่าข้อเสนอแนะจากกรุงเบอร์ลินซึ่งเกิดจากการอภิปราย มุ่งเน้นไปที่หน่วยงานท้องถิ่น กล่าวคือ “เมืองและหน่วยงานท้อง
ถิ่นจ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับชาติและระดับนานาชาติส�ำหรับบทบาทในฐานะผู้น�ำด้านการพัฒนา และต้องได้รับ
อ�ำนาจและเงินทุนสนับสนุนเพื่อที่จะด�ำเนินบทบาทดังกล่าวให้ลุล่วง” ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจควรเป็นไปตามหลักการเริ่มต้นที่ท้องถิ่น
(Subsidiarity Principle) เพื่อให้การตัดสินใจเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับล่างสุด และใกล้ชิดกับประชาชนมากเท่าที่จะเป็นไปได้
ข้อเสนอแนะจากกรุงเบอร์ลิน นับเป็นผลงานที่มีคุณค่า ที่มีส่วนสนับสนุนวาระใหม่ว่าด้วยการพัฒนาเมืองซึ่งสหประชาชาติมุ่งมั่นที่จะรับรองใน
เดือนตุลาคม 2559 ระหว่างการประชุมว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ระดับโลก ครั้งที่ 3 หรือ Habitat III ณ กรุงกีโต ประเทศเอกวาดอร์
ก่อนการประชุมที่กรุงกีโต การประชุมคณะกรรมการเตรียมการครั้งสุดท้ายส�ำหรับการประชุมสุดยอดด้านที่อยู่อาศัยจะมีขึ้นที่เมืองสุราบายา
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม ในการนี้ โครงการ Nexus จะจัดกิจกรรมระหว่างการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดังกล่าว
เพื่อน�ำเสนอโครงการ Urban Nexus ในฐานะที่มีบทบาทส�ำคัญในการวางผังเมือง การบริหารจัดการเมือง และการด�ำเนินการแบบบูรณาการ
เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมืองและหน่วยงานท้องถิ่นจำ�เป็นต้องได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับชาติและระดับนานาชาติ
สำ�หรับบทบาทในฐานะผู้นำ�ด้านการพัฒนา และต้องได้รับอำ�นาจและเงินทุนสนับสนุน
เพื่อที่จะดำ�เนินบทบาทดังกล่าวให้ลุล่วง
ข้อเสนอแนะจากกรุงเบอร์ลิน
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ที่อยู่อาศัยที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศฟิลิปปินส์
สร้างด้วยต้นทุนเพียงครึ่งหนึ่งของราคาตลาด!
โดย ราล์ฟ ทรอส โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
เนื่ อ งจากไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การเก็ บ งานตกแต่ ง ขั้ น สุ ด ท้ า ย
(ปูกระเบื้อง ท�ำพื้น ฉาบปูน ทาสี ฯลฯ) ราคาต่อตารางเมตรสามารถ
ลดลงไปได้ถึง 5,500 เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) ต่อตารางเมตร (116.75
เหรียญสหรัฐฯ) การเก็บงานขั้นสุดท้ายทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของ
เพื่อที่จะท�ำให้ที่อยู่อาศัยมีราคาที่รับได้แม้ส�ำหรับในกลุ่มประชากร
รายได้น้อย
นอกจากนี้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยดังกล่าวยังใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (คานส�ำเร็จรูปและบล็อกกลวง) โดยไม่ต้องใช้โครงไม้
สามารถสร้างให้เสร็จได้ในเวลาสั้นๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงไปได้อีก
ข้อได้เปรียบเฉพาะของเทคโนโลยีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
• ระบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ช่วยลดจ�ำนวนของชิ้นส่วน
อาคาร ซึ่งน�ำไปสู่การลดประเภทของแบบหล่อต่างๆ
• ลดของเสียและน�้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้างเป็นจ�ำนวนถึงร้อยละ 30
• ใช้ปูนสอลดลงประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากแนวคิดบล็อก
คอนกรีตกลวง (HCB) แบบ “ด้านล่างปิด”
• ลดงานคอนกรีตได้ร้อยละ 40 และงานเหล็กได้ร้อยละ 30
ส�ำหรับการก่อสร้างพื้น เนื่องจากการใช้ระบบแผ่นพื้น HCB
• ใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ส�ำหรับจัดท�ำ HCB
เพื่อให้ผนังแข็งแรงพอที่จะรับน�้ำหนัก
• การระบายอากาศแบบธรรมชาติ
(การระบายอากาศโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร)
• อัตราส่วนหน้าต่าง/ผนัง ร้อยละ 40 และแสงสว่างจากหลังคา
• อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
(ไฟ LED และระบบตรวจจับการใช้งาน)
• ใช้ไฟฟ้าลดลงกว่าร้อยละ 25 ผ่านระบบพลังงานแสงอาทิตย์
• ประหยัดน�้ำโดยการเก็บกักน�้ำฝนไว้ใช้
• น�ำน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้เป็นปุ๋ยส�ำหรับการท�ำสวนในเมือง
ที่อยู่อาศัยที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของ
วิทยาลัย BISCAST ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
เผยแพร่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีแห่งรัฐบิคอล (BISCAST) ที่เมืองนากา ได้จัดพิธีเปิดที่อยู่
อาศัยทีท่ นต่อสภาพภูมอิ ากาศในฐานะทีเ่ ป็นทางเลือกให้กบั การสร้าง
บ้านเอื้ออาทรราคาต�่ำแบบเดิม ที่อยู่อาศัยดังกล่าวสร้างขึ้นโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่อยู่อาศัยต้นทุนต�่ำ รวมทั้งครอบคลุมการใช้
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ
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เอกชน เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง ท�ำให้อาคาร
เกิดเสถียรภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เรื่องนี้ถูกให้ความส�ำคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีโอกาสเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อย อาทิ พายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว และน�้ำ
ท่วม ดังนัน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีท่ นต่อภัยพิบตั แิ ละมีความคุม้ ทุน จึงเป็นความ
จ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาว่าร้อยละ 10 ของประชากร
100 ล้านมีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยเอื้ออาทรจึงกลายเป็นเรื่องที่ตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น

โครงการ Urban Nexus ให้การสนับสนุนวิทยาลัย BISCAST โดย
ว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจากเอธิโอเปีย ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีทอี่ ยูอ่ าศัยต้นทุนต�ำ่ ให้เข้ามาช่วย จึงเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือแบบใต้-ใต้
วิศวกรและสถาปนิกที่ยังอายุน้อยและได้รับการฝึกฝนจากวิทยาลัย
BISCAST เป็นกลุม่ เป้าหมายทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการสร้างการเปลีย่ นแปลง
วิธคี ดิ (mindset) ซีง่ สามารถบรรลุได้โดยการฝึกอบรมบุคลากรเหล่านี้
ไประหว่างการท�ำงาน (on-the-job training) พร้อมทัง้ ให้การเรียนรูแ้ ก่
อาจารย์ของพวกเขาโดยอาศัยโครงการทีเ่ ป็นรูปธรรม รวมทัง้ อบรมผูร้ บั
เหมาจากภาคเอกชนด้วย สอดคล้องกับสโลแกน “เมื่อเห็นจึงเชื่อ” พิธี
เปิดฯ สร้างความสนใจให้แก่ทา่ นนายกเทศมนตรีเมืองนากาเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้ท่านเล็งเห็นถึงความส�ำคัญและสั่งให้วิศวกรของเมือง
ท�ำการศึกษาและน�ำเสนอเทคโนโลยีดังกล่าวให้ฝ่ายวิศวกรรมของ
เมือง โดยให้น�ำไปใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยโครงการต่อๆ ไป ที่ได้วาง
ก�ำหนดก่อสร้างไว้แล้ว

อธิการบดี ดร. ริชาร์ด คอร์เดียล แห่งวิทยาลัย BISCAST ประกาศว่า
“BISCAST จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�ำในประเทศฟิลิปปินส์และ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องการน�ำเสนอที่อยู่อาศัยราคารับ
ได้ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ โดย
อิงแนวทางของ Nexus”
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ นีแ้ สดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแค่เมือง
ที่มีบทบาทส�ำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหลัก สถาบัน
การศึกษายังเป็นอีกหนึง่ พันธมิตรทีเ่ กีย่ วข้อง ในการลงมือเปลีย่ นแปลง
จากฝีมือคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของโลก

ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัฐ Bicol
ประกาศให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส�ำหรับการเผยแพร่เทคโนโลยี
ใหม่นี้ออกไปในวงกว้างในฐานะที่เป็นหัวข้อการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยอืน่ ๆ และเป็นเทคโนโลยีทพี่ งึ ได้รบั การเผยแพร่โดยผูร้ บั เหมา

อยู่อาศัยที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ (71 ตารางเมตร)
มีต้นทุนต่อตารางเมตรต่ำ�กว่า 9,225 เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) (195.80 USD)
ทำ�ให้มีราคาถูกลงกว่าบ้านเอื้ออาทรราคารับได้แบบเดิมถึงครึ่งหนึ่ง
รวมราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 PHP (US424.51) ต่อตารางเมตร
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เมแทบอลิซึมของเมือง
โดย รูธ เอิร์ลเบค โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Nexus ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ถือเป็น
การเปิดตัวส�ำหรับโครงการ Urban Nexus ระยะที่สอง ซึ่งด�ำเนินการ
โดย GIZ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชีย
และแปซิฟิก (UNESCAP) และรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ICLEI) ประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกให้เป็นวันของการรายงาน
กิ จ กรรมและผลลั พ ท์ ต ่ า งๆ ของโครงการฯ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งฟิลิปปินส์ก�ำลังอยู่ในช่วงรอยต่อที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามา
รับหน้าที่ และวันแรกของการประชุมจะโยงกิจกรรมของโครงการฯ
เข้ากับวาระการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยที่ 21
หรือ COP 21 และวาระใหม่ว่าด้วยเมืองส�ำหรับการประชุม Habitat
III ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงกีโตในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์
จะเป็นหนึ่งในผู้น�ำในการน�ำนโยบายจากการประชุมเหล่านี้มาใช้ใน
การพัฒนาประเทศ

เมืองซานตาโรซา หนึ่งในเมืองพันธมิตรของโครงการ Nexus เป็น
เจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน
จากทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ อาร์ลนี อาร์ซลิ ลาส์ นายกเทศมนตรี
เมืองซานตาโรซาที่ก�ำลังจะครบวาระ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีนายกเทศมนตรีบองกาทแห่งเมืองนากา ซึ่งเป็น
เมืองพันธมิตรของโครงการ Nexus ในประเทศฟิลิปปินส์ รองนายก
เทศมนตรีสองท่านจากเชียงใหม่และนครราชสีมาของประเทศไทย
พร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปจากเมืองอูลานบาตอร์ เข้าร่วมด้วย

วันที่สองเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลส�ำเร็จของโครงการ Urban Nexus
บทเรียน และการวางแผนส�ำหรับระยะต่อไป มีการระบุไว้ชัดเจน
ว่าการวางผังเมืองแบบบูรณาการได้กลายเป็นคุณสมบัติอันโดดเด่น
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในเมืองพันธมิตรของ
Nexus คณะท�ำงานเฉพาะกิจของ Nexus ท�ำหน้าที่เป็น “คลังสมอง”
เพื่อส่งเสริม “วิธีการคิดแบบอื่น” โดยเดินหน้าจากเศรษฐกิจเชิงเส้น
สู่แนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ

ผู้เข้าร่วม 120 คนจากระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จากภาควิชาการ
และองค์กรเครือข่ายจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย
และไทย พร้อมทัง้ จากเครือข่ายเมือง เช่น ICLEI ประจ�ำภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ CITYNET ได้มีส่วนร่วมในการหารือประเด็น
ของขอบเขตอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย (mandates) ในกรอบการ
บูรณาการแนวตั้งและแนวนอน

เราจำ�เป็นต้องเปลี่ยนเมืองของเราให้กลายเป็นเมืองที่
ปรับตัวได้และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยไม่มีการทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
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การจัดกลุ่ม – ความร่วมมือแนวนอน แนวทางการจัดกลุ่ม หรือที่เรียกว่า ความร่วมมือในแนวนอน
ซึ่งระดมความร่วมมือระหว่างชุมชนเพื่อเข้าถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การจัดการขยะ
หรือน้ำ�เสีย มีความสำ�คัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของโครงการฯ ระยะต่อไป

เศรษฐกิจวงรอบในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานภายใต้เศรษฐกิจเชิงเส้น “การจัดหา การผลิต การทิ้ง” เริ่มจะตามเทคนิคสมัยใหม่ไม่ทันเสียแล้ว โดยเฉพาะ
ในสภาวะที่ความขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ น�้ำ พลังงาน และอาหารเพิ่มมากขึ้น “การจัดหา การสร้าง และการน�ำกลับมาใช้
ใหม่/เอากลับคืน” จึงกลายเป็นวิธคี ดิ ใหม่และสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในเรือ่ งการแยกพลังงานออกจากการไหลเชิงมวล การแยกน�ำ้ เสีย
ออกเป็นน�้ำเสียสีเทาและน�้ำเสียสีด�ำ ท�ำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในน�ำ้ เสียสีเทาและสีด�ำออกมาใช้ และด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เกิดการบ�ำบัด
และน�ำกลับมาใช้ใหม่ในสภาพของน�้ำอุปโภคบริโภคและน�้ำชลประทาน พลังงาน และกากตะกอนที่ใช้เป็นปุ๋ย นวัตกรรมทางเทคโนโลยี อาทิ
เทคโนโลยีผลตอบแทนสูงสุด (Maximum Yield Technology หรือ MYT) ท�ำให้เกิดการรีไซเคิลของขยะมูลฝอยซึ่งโดยหลักประกอบด้วยส่วน
ประกอบที่เป็นน�้ำ เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล แร่ธาตุ และโลหะ ซึ่งน�ำมาเติมเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้อีก
แนวทางเศรษฐกิจวงรอบมีผู้สนใจติดตามมากและมีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มข้น แนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับการด�ำเนินการ
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ด้วย ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แบบครบวงจร

ให้โอกาสเมืองได้ส่งเสียง - สร้างพลังให้เมือง
การสนับสนุน “ให้ โ อกาสเมื อ งได้ ส ่ ง เสี ย ง” ซึ่งท�ำให้เมืองเป็น
“ผู้มีบทบาทหลักของการเปลี่ยนแปลง” ในการที่จะบรรลุตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป้าหมายของการประชุม COP
21 รวมทั้งเป้าหมายของวาระใหม่ว่าด้วยเมือง เป็นวัตถุประสงค์
หลักอีกประการหนึ่งของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรของ Nexus
เมื อ งจะมี ค วามส� ำ คั ญ ในระดั บ แนวหน้ า ในการจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลง
ระหว่างประเทศที่ประชาคมนานาชาติมีพันธสัญญาอยู่
เมืองต้องเสริมสร้างขีดความสามารถทางการเงิน เริ่มจากการจัดเก็บ
ภาษีที่พึงได้ นอกจากนี้ เมืองจ�ำเป็นต้องมีทรัพยากรทางการเงินใน
ระยะยาวที่เชื่อถือได้และต้องสามารถเข้าถึงเงินทุน รวมถึงเงินทุน
จากแหล่งทุนระหว่างประเทศด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลงด้วย “พิธีวางศิลาฤกษ์” ร่วมกับ
นายกเทศมนตรีอาร์ลีน อาร์ซิลลาส์ ในโครงการที่อยู่อาศัยราคา
ย่อมเยา ซึ่งจะด�ำเนินการในเมืองซานตาโรซาให้กับ 162 ครัวเรือน
ที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ และ 168 ครอบครั ว ในกลุ ่ ม
ประชากรเมืองรายได้ต�่ำ โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
ทีอ่ ยูอ่ าศัยต้นทุนต�ำ่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเชิงต้นทุน การออกแบบทีพ่ ฒ
ั นา
ให้เหมาะสมกับเมืองมากขึน้ รวมทัง้ แผนโครงสร้างพืน้ ฐานของเมืองที่
เป็นนวัตกรรม โดยร่วมมือกับโครงการ Urban Nexus และภาคเอกชน

พลัง สิทธิในการกำ�หนดการปกครองของตนเอง
และขอบเขตอำ�นาจที่ได้รับมอบหมายของเมือง
จะต้องได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้น
ตามหลักการเริ่มต้นที่ท้องถิ่น
การตัดสินใจจะต้องดำ�เนินการในระดับล่างสุด
และใกล้ชิดกับประชาชนมากเท่าที่เป็นไปได้
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GIZ จัดตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจ ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์ เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย

สถิตทิ เี่ ก็บรวบรวมโดยสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ประมาณหนึง่ ใน
ห้าของประชากรในประเทศก�ำลังพัฒนา อาศัยอยู่ด้วยเงินที่น้อยกว่า
1.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน ขาดแคลนน�ำ้ คุณภาพน�ำ้ ไม่ดี และประสบ
ปัญหาภัยแล้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อหลายส่วนของภูมิภาค
ที่ยากจนที่สุดของโลก และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและชุมชนในอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การประชุ ม ร่ ว มกั น ครั้ ง แรกของ TUEWAS (เครื อข่ า ยการขนส่ง
สิ่งแวดล้อม พลังงานและน�้ำในเอเชีย) และ SNRD Asia (เครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชนบทในเอเชีย) มีผู้เข้าร่วมกว่า
250 คนจาก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เวทีดังกล่าวท�ำให้เกิด
การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ความช�ำนาญระหว่าง
คณะท�ำงานด้านต่างๆ (WGs) รวมทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาให้คืบหน้า นอกจากนี้
ที่ประชุมยังได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจด้าน
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) เพื่อติดตามและพัฒนาการ
ด�ำเนินความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันที่หลากหลายในเอเชีย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สื บ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว สองเครื อ ข่ า ยระดั บ ภาคของ GIZ
(Sector Networks หรือ SNs) จึงได้ร่วมกันจัดประชุม ที่กรุงเทพฯ
เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) 17 เป้าหมาย เครือข่ายทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่ม
ด้านการจัดการความรู้ของ GIZ ในเอเชียเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางวิ ช าการและความเชี่ย วชาญด้านการพัฒนาของเยอรมั น ใน
ภูมิภาค ผ่านการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการสร้าง
เครือข่าย และดูเหมือนว่าการเรียกร้องให้มี “แชมเปีย้ นส์ดา้ น SDGs”
ใน GIZ ก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประชุมตลอดห้า
วันนี้ โดยเป็นหัวข้อที่ส�ำคัญและเป็นที่สนใจที่สุดในวาระการประชุม

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNRD Asia
สามารถดูได้ที่ www.snrd-asia.org
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GIZ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ริเริ่มโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
โดย ปถวี โชติกีรติเวช โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา

รูปภาพประกอบจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์: ความร่วมมือไทย – เมียนมาร์
ด้านการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�ำหรับคนในหมู่บ้าน

ดอยตุง ประเทศไทย: บรรดาเกษตรกรที่อาศัยอยู่บนดอยตุงและ
พื้นที่ข้างเคียงซึ่งเคยปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ ปัจจุบันเลิกปลูกฝิ่น และหันมา
ท�ำการเกษตรตามโครงการพัฒนาดอยตุง อย่างการปลูกแมคคาเดเมีย

ดอยตุง ประเทศไทย: บรรดาเกษตรกร ซึ่งเคยมีรายได้จากการปลูกฝิ่น
ปัจจุบันหันมาปลูกชาอู่หลง เป็นทางเลือกใหม่

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
ยาเสพติด เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเสพติด และเพื่อด�ำเนินงานด้านการสาธารณสุขเพื่อผู้ที่ติดยา
เสพติด โครงการมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายขององค์การสหประชาชาติและระดับประเทศ จึงมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีแนวทางการด�ำเนินนโยบายเดียวกัน เพื่อผลักดันเข้าสู่นโยบายยาเสพติดโลก ซึ่งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและเพื่อการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาคีความร่วมมือของโครงการประกอบด้วยองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO) โดยเฉพาะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีประสบการณ์การด�ำเนินงานพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ภาคเหนือของไทย หนึ่งในพื้นที่ปลูกฝิ่นรายใหญ่ในพื้นที่
ชายแดนติดต่อสามประเทศ ลาว เมียนมาร์ และไทย ที่ต่างชาติรู้จักในนามสามเหลี่ยมทองค�ำ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
นโยบายยาเสพติดและการพัฒนานี้ มีระยะเวลาการด�ำเนินงาน 5 ปีตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ซึ่งขณะนี้ โครงการได้เริ่มด�ำเนินการในส่วนแรกแล้ว
โดยมุ่งไปที่การสร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายยาเสพติดที่เน้นการพัฒนาและการสาธารณสุขให้แก่ภาคีที่เกี่ยวข้อง
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา เป็นโครงการระหว่างประเทศที่ด�ำเนินการในมิติความร่วมมือ
ที่ ห ลากหลาย โดย GIZ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น จากกระทรวงเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาแห่ ง สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี (BMZ)

โครงการฯ นำ�เสนอแนวทางการดำ�เนินนโยบายด้านการพัฒนา เพื่อลดการปลูกพืชเสพติด
และการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในการเยียวยาผู้ใช้ยาเสพติด โครงการจะนำ�แนวปฏิบัติที่ดีจากทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
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ความร่วมมือทางวิชาการ :
เสาหลักสำ�คัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เยอรมัน
โดย วรเทพ ทรงปัญญา GIZ สำ�นักงานกรุงเทพฯ

จากการหารือทางเศรษฐกิจระดับสูงซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ย�้ำให้เห็น
ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศไทยและเยอรมนี ที่
แข็งแกร่ง และความร่วมมือทางวิชาการที่ยังคงมีบทบาทส�ำคัญใน
การช่วยด�ำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างการหารือ ได้ข้อสรุปว่า ความร่วมมือทางวิชาการไม่เพียง
แต่มีส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในอดีต
แต่ บ ทบาทดั ง กล่ า วยั ง คงด� ำ เนิ น อยู ่ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น อาทิ ด้ า น
อาชีวศึกษา พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การหารื อ ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง GIZ
กั บ องค์ ก รพั น ธมิ ต รฝ่ า ยไทยและประเทศอื่ น ๆ ในการที่ จ ะบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) ของสหประชาชาติ และ
ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทเยอรมนี
อีกด้วย ตลอดจนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความจ�ำเป็นในหลาย
สาขา เช่น สาขาพลังงาน ประสบผลส�ำเร็จได้ด้วยการด�ำเนินกิจการ
ร่วมกัน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากมาตรการความร่วมมือทางวิชาการ
และจากเงินทุนของทั้งภาครัฐของไทยและเยอรมนี

เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอั ค รราชทู ต สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีที่กรุงเทพฯ และหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC)
ได้น�ำคณะผู้แทนทางเศรษฐกิจระดับสูงจ�ำนวน 60 คนจากภาคส่วน
ธุรกิจเยอรมันเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรีทที่ ำ� เนียบรัฐบาล ในขณะ
ทีค่ ณะผูแ้ ทนอีกชุดประกอบด้วยผูแ้ ทนรัฐบาลเยอรมันและภาคธุรกิจ
ซึง่ น�ำโดย ดร. เอ็คฮาร์ด ฟรันซ์ จากกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) ได้หารือประเด็นต่างๆ
กั บ คณะผู ้ แ ทนไทย ซึ่ ง น� ำ โดยนางสาวชุ ติ ม า บุ ณ ยประภั ศ ร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

เราเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำ�คัญของความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยกย่องโครงการก๊าซชีวภาพไทย-เยอรมัน
ที่ดำ�เนินการโดย GIZ และองค์กรพันธมิตรฝ่ายไทย ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจากอดีตที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ GIZ ประจำ�ประเทศไทยกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
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