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สวัสดีค่ะ
ท่ามกลางปัญหาการเมืองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การด�ำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมนี โครงการระดับภูมิภาค
และโครงการไตรภาคี มีความล่าช้าไปบ้างแต่ก็ยังคงมีความคืบหน้า บทความพิเศษประจ�ำฉบับนี้ เป็นเรื่องความส�ำเร็จของโครงการไตรภาคี
ซึ่งเป็นความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างรัฐบาลลาว ไทย และเยอรมนี ในการบริหารจัดการลุ่มน�้ำ และโครงการใหม่ระดับโลกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขบวนการผลิตน�้ำและบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเยอรมนี ไทย เม็กซิโก
และเปรู
ในฉบับนี้ เรายังมีบทความจากการฝึกอบรมของ GIZ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ที่
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หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อคณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว หรือผู้เขียนบทความ
เราหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว

News & Features
ลุ่มน�้ำย่อยน�้ำซอง-ตัวอย่างการบริหารจัดการลุ่มน�้ำใน สปป. ลาว
GIZ ร่วมมือกับ พพ. ด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ
ยุทธศาสตร์เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาวัตถุดิบในภาคเกษตรและพลังงาน
แนะน�ำ BB-Mekong-การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือด้วยมุมมองใหม่
การสนับสนุนการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในเมืองในภูมิภาคอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีคาร์ลสรูห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ GIZ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร
การประชุมเสวนาเกี่ยวกับมาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ
โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
โครงการ Nexus ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การประชุมภาคีระบบเกษตร-อาหารแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน ชูผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
และแลกเปลี่ยนมุมมองโครงการในระยะที่สอง
การติดตามผลการตรวจประเมินขั้นต้นตามมาตรฐาน SGF ในโรงงานน�ำร่อง
การลดก๊าซเรือนกระจกในสาธารณูปโภคน�้ำและน�้ำเสีย
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ลุ่มน้ำ�ย่อยน้ำ�ซอง ตัวอย่างการบริหารจัดการลุ่มน้ำ�ใน สปป. ลาว
โดย จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

ลุ่มน�้ำซองได้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ใน สปป. ลาว ด้านการ
บริหารจัดการลุ่มน�้ำแบบผสมผสาน และการรักษาคุณภาพน�้ำ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผ่าน “โครงการการบริหารจัดการลุ่มน�้ำ
ซอง” ซึ่งเริ่มด�ำเนินงานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 โครงการนี้
เป็นความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างรัฐบาลลาว ไทย และเยอรมนี
ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทส�ำคัญในฐานะผู้ให้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ โครงการได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทย และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สภาพปัญหาลุ่มน�้ำซอง

วัตถุประสงค์โครงการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ลุ่มน�้ำซองมีเนื้อที่ 180,434 เฮกตาร์ (ประมาณ 1,130 ไร่) เป็น
ลุ่มแม่น�้ำย่อยของลุ่มแม่น�้ำงึมซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางระบบนิเวศ
ใน สปป. ลาว น�้ำซองไหลผ่านเมืองวังเวียง ซึ่งเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวส�ำคัญ และยังไหลผ่านพื้นที่ที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
ปัจจุบันร้อยละ 90 ของประชากร ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้ำ ด�ำรงชีพโดย
การท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำการเกษตร การประมง และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่ง
ต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งน�้ำสะอาด ในระยะที่ผ่านมา พื้นที่เริ่มเผชิญ
กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ประชากร และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
และปริมาณของแหล่งน�้ำ รวมทั้งสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม
ภาคส่วนและชุมชนที่เกี่ยวข้องจึงมีแนวคิดในการน�ำการบริหาร
จัดการลุ่มน�้ำแบบผสมผสาน และการก�ำหนดระเบียบลุ่มน�้ำมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาทรัพยากรน�้ำและการด�ำรงชีวิตของตน

“โครงการการบริหารจัดการลุ่มน�้ำซอง” มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำย่อยน�้ำซอง ผ่านการ
ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และการใช้
ระเบียบคุ้มครองลุ่มน�้ำรวมถึงการเสนอทางเลือกทางเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพให้แก่ชุมชนเพื่อคุ้มครองลุ่มน�้ำซอง โดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน เน้นการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของชุมชน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ กลุ่ม
ผู้ใช้น�้ำซอง อาทิ เกษตรกร ชาวประมงน�้ำจืด ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว และครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำซอง หน่วยงาน
หลักในการด�ำเนินโครงการ คือห้องการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมืองกาสี วังเวียง และหินเหิบ และกรมทรัพยากรน�้ำ
สปป. ลาว โดยการสนันสนุนทางวิชาการจากกรมทรัพยากรน�้ำ
ของไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
(GIZ) ด�ำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
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แนวทางการด�ำเนินงานและผลที่ได้รับ
ตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ เจ้าหน้าที่และผู้น�ำชุมชนในพื้นที่
มีความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้นการด�ำเนิน
กิจกรรมจึงมุ่งเน้นที่ความต้องการในพื้นที่ และให้แต่ละเมืองได้มี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน ทั้งสามเมืองก็ท�ำงานร่วมกัน
ในฐานะสมาชิกลุ่มน�้ำเดียวกัน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
และมาตรการการบริหารจัดการลุ่มน�้ำแบบผสมผสาน โดยมีกรม
ทรัพยากรน�้ำ สปป. ลาว ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และอ�ำนวยการ
ด�ำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการเลือกหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมการกระตุ้นจิตส�ำนึก และการเผยแพร่ระเบียบคุ้มครอง
คุณภาพน�้ำซอง ให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของเจ้าหน้าทีทั้งจากส่วน
กลาง และระดับเมือง รวมถึงชุมชน โดยสามารถน�ำไปขยายผลต่อ
ในพื้นที่อื่นๆ ได้

หลังจากการด�ำเนินงานสองปี โครงการได้รับผลลัพธ์สำ� คัญ สองประการคือ
1. มีการจัดตั้งคณะท�ำงานลุ่มน�้ำซอง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะท�ำงานได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการลุ่มน�้ำแบบผสมผสาน
และการเสริมสร้างการมีส่วมร่วมของสาธารณะ คณะท�ำงานมี
หน้าที่ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน�้ำโดยประสานงานกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีการพัฒนาและประกาศใช้ระเบียบคุ้มครองคุณภาพน�้ำซอง
โดยผ่านการศึกษาระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ และฐานข้อมูลน�้ำซอง
รวมถึงผ่านการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศใช้ในพื้นที่สามเมืองของลุ่มน�้ำซอง
โดยแต่ละเมืองได้จัดตั้งทีมงานระดับเมืองเข้าไปท�ำกิจกรรมสร้าง
ความตระหนัก และเผยแพร่ระเบียบให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาวิธีแก้ปัญหา และแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(เช่น วิธีบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างง่าย วิธีการจับปลาแบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น) เพื่อน�ำไปส่งเสริมให้กับ
ผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ตา่ งๆ เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำได้มีทางเลือกอื่นๆ ในการด�ำรง
ชีวิต เมื่อปฏิบัติตามระเบียบคุ้มครองน�้ำซอง

บ่อดักไขมันที่โครงการมาสอนให้ติดตั้ง ได้ผลดีมาก
เมื่อก่อนเราก็ปล่อยน้ำ�เสียที่มีกลิ่นเหม็นทิ้งเลย
ทำ�ให้แหล่งน้ำ�สกปรก ตอนนี้เราก็กรองน้ำ�ทิ้งจากครัว
ให้สะอาดก่อนช่วยลดปริมาณการปล่อยน้ำ�เสียลงได้
ท่านจันทะลังสี แก้วดอนแสง ครอบครัวต้นแบบติดตั้งถังดักไขมัน
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หมู่บ้านตัวอย่าง
มีการเลือกหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อด�ำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตส�ำนึก
และการเผยแพร่ระเบียบคุ้มครองคุณภาพน�้ำซอง ให้เป็นพื้นที่
ในการเรียนรู้ โดยสามารถน�ำไปขยายผลต่อได้ในพื้นที่อื่นๆ ได้
ลุ่มน�ำ้ ย่อยห้วยหินด�ำ บ้านนาสังทอง เมืองกาสี เป็นหนึ่งใน
ป่าต้นน�้ำของลุ่มน�้ำซองที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลาก
หลายทางชีวภาพ ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวเขาเผ่า
คะมุ ได้ถางป่า เพื่อท�ำไร่ในเขตของห้วยหินด�ำเป็นบริเวณกว้าง
เนื่องจากไม่มีระเบียบข้อบังคับในการรักษาป่าต้นน�้ำ ดังนั้นการ
พัฒนาระเบียบคุ้มครองป่าต้นน�้ำห้วยหินด�ำจึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการคุ้มครองป่าต้นน�้ำ จึงได้มีการส่ง
เสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญของป่า
ต้นน�้ำ และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างผสมผสาน และมี
การเชิญประชาชนในพื้นที่ให้เข้าร่วมร่างและพัฒนาระเบียบ เพื่อให้
ระเบียบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ และสามารถน�ำไปบังคับใช้ได้จริง
บ้านพูดินแดง เมืองวังเวียง เป็นแหล่งเพาะปลูก ท�ำการเกษตร
และเป็นที่อยู่อาศัย หมู่บา้ นแห่งนี้มีโรงเรียน 2 แห่ง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน จากการสัมภาษณ์ประชาชนและการลงพื้น
ที่ส�ำรวจพบว่าคุณภาพน�้ำมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจาก
ประชาชนขาดการร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาแหล่งน�้ำและยังมี
การใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
มีรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนรักษาคุ้มครองแหล่งน�้ำ โดย
เริ่มจากการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ นักเรียนและครูได้รับการ
อบรมให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และตรวจติดตามคุณภาพน�้ำ
ด้วยวิธีการอย่างง่าย เช่น การพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
น�้ำจากจ�ำนวนสัตว์หน้าดิน และมีการจัดท�ำแผนเครือข่ายเยาวชน
เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน�้ำซอง โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชน
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้น�้ำในเชิง
อนุรักษ์ต่อไป นอกจากนี้ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดย
การอบรมหัวหน้าครอบครัวเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน�้ำในชีวิต
ประจ�ำวันอีกด้วย
บ้านหินติด เมืองหินเหิบ มีอาณาบริเวณติดกับตลิ่งของน�้ำซอง
ประชาชนอาศัยน�้ำซองเป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง และ
ประกอบอาชีพ เช่น การหาปลา การหาพืชผักตามตลิ่ง การเลี้ยง
สัตว์ และการเกษตร ทั้งนี้ ประชาชนด�ำรงชีพโดยปราศจากความ
รู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ โดยเฉพาะการใช้น�้ำและ
การปล่อยน�้ำเสียจากชีวิตประจ�ำวันลงสู่แหล่งน�้ำโดยตรง ก่อให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงมีแนวคิดในการสร้างบ่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากครัวเรือนอย่าง
ง่ายในหมู่บา้ นขึ้น และมีการให้ความรู้ รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึก
แก่คนในชุมชน บ่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากครัวเรือนอย่างง่าย มีขีดความ
สามารถในการรับน�้ำเสียจาก 10 ครัวเรือน โดยเป็นบ่อสาธิตแห่ง
แรกใน สปป. ลาว ที่สร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่สนับสนุนแรงงานและอุปกรณ์ในท้องถิ่นในการก่อสร้าง โดย
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อุปกรณ์บางส่วนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการฯ นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ด้านการก�ำกับดูแลการก่อสร้าง การใช้งาน และการ
บ�ำรุงรักษาระบบอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเห็นความส�ำคัญในการสร้างระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียในชุมชน และมีความ
พร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

พิธีปิดโครงการ และอนาคตของลุ่มน�ำ้ ซอง
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่บทเรียนจากลุ่มน�้ำซอง กรมทรัพยากรน�้ำ สปป. ลาว ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(สพร.) และ GIZ จึงได้จัดการสัมมนา “แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน�้ำ-กรณีศึกษาลุ่มน�้ำซอง” การลงพื้นที่โครงการ และ “พิธีปิด
โครงการบริหารจัดการลุ่มน�้ำซอง” ขึ้น เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีตัวแทนชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สปป. ลาว และ
ประเทศไทย รวมทั้งองค์กรด้านการพัฒนา และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการลุ่มน�้ำแบบบูรณาการ รวมถึงการหารือแนวทางในการขยายผลลุ่มน�้ำซองไปยังลุ่มน�้ำอื่นๆ ต่อไป
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ สปป. ลาว ได้เน้นย�้ำความส�ำคัญของการรักษาและขยายผลโครงการให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความ
ส�ำคัญต่อวาระด้านทรัพยากรน�้ำของรัฐบาลลาว นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ยังให้ข้อคิดเห็นว่า สิ่งส�ำคัญขั้น
ต่อไปของลุ่มน�้ำซอง คือการติดตามการบังคับใช้ระเบียบคุ้มครองน�้ำซองที่ได้ประกาศใช้ไป ท�ำอย่างไรให้เห็นผลจริง รวมถึงการท�ำกิจกรรม
สร้างความตระหนัก ซึ่งต้องท�ำต่อไปอย่างสม�่ำเสมอ และขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่นกลุ่มผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าปัจจุบัน คุณภาพน�้ำซองยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เริ่มมีปัญหาน�้ำน้อย และปริมาณน�้ำไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจัดการ
ต่อไป และโครงการยังไม่ได้ด�ำเนินการครอบคลุมเรื่องปริมาณน�้ำ การคุ้มครองแหล่งน�้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน�้ำซองนั้นมี
ความส�ำคัญ และควรต้องได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐต่อไป โดยเฉพาะต้องมีการหาวิธีการจัดการกองทุนเพื่อเอามาบริหาร
จัดการลุ่มน�้ำซองโดยหากลไกที่เหมาะสมและอยู่ได้ หมู่บ้านต้นแบบและชุมชนน�้ำซองแสดงความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อขยาย
ผลกิจกรรมในชุมชน โดยได้มีการร่างแผนงานระยะสั้น และระยะกลางไว้แล้ว เพื่อน�ำไปปฏิบัติหลังจบโครงการ

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ รองผู้อ�ำนวยการ สพร. และ ผู้อำ� นวยการ GIZ ประเทศไทย
มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านตัวอย่างโครงการ
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GIZ ร่วมมือกับ พพ.
ด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ
โดย กีซา่ โฮลซเฮ้าเซ่น โครงการแผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง
ชาติอนุมัตินโยบายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพิ่มจากเดิมที่มีเป้าหมายก�ำลังผลิต 1,000 เมกะ-วัตต์ เป็น 3,000
เมกะวัตต์ แต่อย่างไรก็ตามข้อก�ำหนดและกระบวนการด�ำเนินงาน
บางส่วนยังไม่ชัดเจน ดังนั้น GIZ จึงจัดจ้างบริษัท eclareon GmbH
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาจากประเทศเยอรมนี ให้มาเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยที่ได้ยื่นขอใบอนุญาตไปแล้ว
เพื่อวิเคราะห์กรอบข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการน�ำเสนอผล
การศึกษาครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ในงานสัมมนา
เรื่อง “การขจัดอุปสรรคทางการบริหารของการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” ซึ่งจัดขึ้นโดย GIZ และ
สถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) และจะมีการจัดพิมพ์ผลการศึกษา
เมื่อสิ้นสุดโครงการโดยจัดท�ำเป็นคู่มือให้แก่ผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

นอกจากนี้ PDP ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “การรับซื้อไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย” ขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีในวันที่ 4 มีนาคม 2557 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
แก่บริษัทผู้ให้บริการและจัดจ�ำหน่ายเทคโนโลยีจากเยอรมนีเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่ก�ำลังขยายตัวในภูมิภาคนี้ อันเนื่องมาจากนโยบาย
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ในการประชุมครั้งนี้คุณกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน และมร.โทมัส โครเม็ทซ์กา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพลังงานทดแทนของ GIZ ร่วมกันน�ำเสนอและชี้แจงข้อมูลเรื่องการพัฒนา
ตลาดและความท้าทายส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ภายในปีนี้ GIZ จะสนับสนุนหอการค้าเยอรมัน-ไทยในการจัดให้มีการศึกษาดูงานธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ให้แก่นักธุรกิจชาวเยอรมัน เพื่อให้รับรู้ถึงโอกาสและศักยภาพที่มีอยู่รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในสาขานี้ต่อไป
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ก๊าซชีวภาพ
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา GIZ ได้เริ่มประสานงานกับ พพ.
ในส่วนงานก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่รัฐบาลไทยปรับ
เป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขึ้นจาก 600 เมกะวัตต์ เป็น
3,600 เมกะวัตต์ให้ได้ภายในปี 2564 จากนโยบายใหม่ ท�ำให้
ภายใน 8-10 ปีข้างหน้า จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพผลิต
จากพืชพลังงาน (ส่วนใหญ่คือหญ้าเนเปียร์) ซึ่งมีก�ำลังผลิตรวมถึง
3,000 เมกะวัตต์ นอกจากนั้นยังจะมีการผลิตก๊าซชีวภาพอัด (CBG)
อีกวันละ 1,200 ตัน ขณะนี้ พพ. ได้แสดงความจ�ำนงให้ PDP
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการไทยและ
เยอรมัน เนื่องจากประเทศเยอรมนีนั้นมีประสบการณ์อันยาวนาน
และประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาตลาดและเทคโนโลยีกา๊ ซ
ชีวภาพ และมีหลายประเด็นที่ควรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เช่น
ประเด็นเรื่องความยั่งยืน คุณภาพและความปลอดภัย รวมถึง
มาตรฐานการประเมินที่ควรพัฒนาขึ้นเพื่อให้การพัฒนาตลาด
ในประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงและประสบความส�ำเร็จ

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังงานจากชีวมวลและ
ก๊าซชีวภาพ-โอกาสทางการตลาดในประเทศไทยและ
ฟิลิปปินส์” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
PDP ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการเยอรมันรับทราบถึงพัฒนาการที่
เกิดขึ้นโดย GIZ ได้รับเกียรติจากคุณจริยา บุดนาด จาก พพ. และ
ผศ. ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อน�ำเสนอกรณีศึกษาของไทย
ระหว่างที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่านได้
ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและโรงงานแยกก๊าซชีวภาพ
ซึ่งด�ำเนินงานโดยฝ่ายจัดการขยะและของเสียของเทศบาล
นครเบอร์ลินด้วย
ในขั้นต่อไป GIZ จะจัดการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องความ
ปลอดภัยและคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการก๊าซชีวภาพในไทย
ผู้เข้าร่วมจากภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย
ตัวแทนของบริษัทเยอรมันและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้จะ
ร่วมกันน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันยาวนานด้าน
การวางระบบ การด�ำเนินงาน และการบ�ำรุงรักษาซึ่งจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทยท�ำให้สามารถติดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะ
จัดการฝึกอบรมดังกล่าวได้ในเดือนมิถุนายน 2557

ภายใน 8-10 ปีข้างหน้า จะมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพผลิตจากพืชพลังงาน
(ส่วนใหญ่คือหญ้าเนเปียร์) ซึ่งมีกำ�ลังผลิต
รวมถึง 3,000 เมกะวัตต์ และจะมีการผลิต
ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) อีกวันละ 1,200 ตัน

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thai-german-cooperation.info/renewables-sea.html
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ยุทธศาสตร์เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)
เพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาวัตถุดิบ
ในภาคเกษตรและพลังงาน
โดย ภูมิสันติ หวายฤทธิ์ GIZ Training Hub

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มนักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จากประเทศกัมพูชา เยอรมนี อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ไทย
ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ได้เดินทางมาร่วมการสัมมนาฝึกอบรมเกษตรพันธสัญญาในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลา 4 วัน จังหวัดสุพรรณบุรี
ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะส�ำหรับการศึกษาดูงานความส�ำเร็จของการเกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย เนื่องจากอ้อยและข้าวที่ปลูกในบริเวณ
นี้ให้ผลผลิตสูงสุดเป็นอับดับต้นๆ ของประเทศ เพราะนอกจากจะมีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรที่มีประสบการณ์แล้ว
ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้น�ำเอาเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดร. ยศวิน กู่แก้วเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์การเกษตร และคุณมาร์เกร็ต วิล ที่ปรึกษาและผู้แต่งหนังสือคู่มือเกษตรพันธสัญญา ของ GIZ เป็นผู้ด�ำเนินการฝึกอบรม
ในครั้งนี้

เกษตรพันธสัญญาสามารถลดภาระต่างๆ ในการดำ�เนินงานให้แก่ผู้ประกอบการ
และเป็นเครื่องมือจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตลอดระยะเวลา 4 วันของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวคิดของเกษตรพันธสัญญาว่าเป็น
โมเดลธุรกิจที่ไม่ปิดกั้น (เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย) รูปแบบ
หนึ่ง รวมทั้งยังได้วิเคราะห์ปัจจัยความส�ำเร็จ และเรียนรู้วา่ จะส่ง
เสริมเกษตรพันธสัญญาในบริบทของตนได้อย่างไร นอกจากการ
อภิปรายกรอบที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงและกรณีศึกษาแล้ว
ผู้จัดยังได้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อไปทัศนศึกษาภาคสนาม
สังเกตการณ์กรณีศึกษาเกษตรพันธสัญญาที่ประสบความส�ำเร็จ คือ
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน�้ำตาลและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพื่อจ�ำหน่าย ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมช่วยกันพัฒนา
โมเดลเกษตรพันธสัญญาให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม 2 คน คือการ
เพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกส�ำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมจากกัมพูชา
และการท�ำฟาร์มไก่ส�ำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมจากติมอร์-เลสเต
นับว่าเป็นการฝึกที่มีประโยชน์และน่าสนใจไปพร้อมกัน
ในช่วงท้าย ผู้เข้าร่วมต่างสะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อการฝึกอบรม
และให้เหตุผลว่าเนื้อหาของการอบรมตรงกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
ในหน่วยงาน นอกจากนั้นกรณีศึกษาที่จับต้องได้และการได้มี
โอกาสศึกษาดูงานจากสถานที่จริงสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ที่ผู้เข้าร่วมสามารถน�ำไปปรับใช้กับภารกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่ได้
ทันที ความส�ำเร็จของการอบรมในครั้งนี้ท�ำให้คณะวิทยากรวางแผน
จัดการอบรมในหัวข้อนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้ โดยจะปรับเปลี่ยน
บางส่วนเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
มากขึ้น เช่น หน่วยงานธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
นอกจากนั้นยังจะจัดท�ำกรอบการฝึกอบรมวิทยากรหลัก (Training
of Trainers; ToT) ให้แก่ผู้ร่วมงานและภาคีในภูมิภาคนี้ด้วย

ค�ำนิยามของเกษตรพันธสัญญา คือการท�ำสัญญาล่วงหน้าโดยระบุ
ข้อผูกพันระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อในเชิงธุรกิจ ในทางกฎหมาย
สัญญาทางการเกษตรก�ำหนดให้ผู้ขาย (เกษตรกร) มีพันธะต้องส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพและในปริมาณที่ระบุไว้ และผู้ซื้อ (ผู้แปรรูป/
พ่อค้า) มีพันธะต้องรับมอบสินค้าและจ่ายเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้
นอกจากนั้นผู้ซื้อมักจะจัดหาสิ่งของหรือบริการให้อีกด้วย เช่น จัดส่ง
ปัจจัยทางการเกษตรให้ก่อน (ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์
อารักขาพืช ฯลฯ) จัดสินเชื่อเพื่อเป็นค่าปัจจัยทางการเกษตร
และบริการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น การส่งเสริมการฝึก
อบรม การขนส่งและลอจิสติกส์ (มาร์เกร็ต วิล, มิถุนายน 2556
คู่มือเกษตรพันธสัญญา) สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น เกษตรพันธสัญญาจึงกลาย
เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
จัดหาวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมเกษตรและ
พลังงานทั่วโลกได้อย่างเพียงพอ หากท�ำได้ส�ำเร็จเกษตรพันธสัญญา
สามารถลดภาระต่างๆ ในการด�ำเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการได้
เช่น การเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่จ�ำกัด ลดค่าใช้จา่ ยธุรกรรม
การควบคุมคุณภาพและปริมาณ เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่า
เกษตรพันธสัญญายังเป็นเครื่องมือจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรรายย่อยใน
ธุรกิจเกษตรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ที่ประสบความส�ำเร็จในเรื่องเกษตรพันธะสัญญาเป็นอย่างมากคือ
อุตสาหกรรมน�้ำตาล

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง
ของฝ่ายบริการฝึกอบรมของ GIZ ส�ำนักงานสาขากรุงเทพ
ฝ่ายโครงการนโยบายเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของ GIZ
คณะท�ำงานด้านเกษตรของ GIZ SNRD และโครงการควบคุมศัตรู
พืชส�ำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียนของ GIZ
ฝ่ายบริการฝึกอบรมของ GIZ ส�ำนักงานกรุงเทพมีเป้าหมายเพื่อเป็น
ภาคีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับภารกิจและเป็นประโยชน์แก่เจ้า
หน้าที่ของ GIZ นักพัฒนา และนักวิชาชีพอื่นๆ ในองค์กรอื่นๆ
หากท่านสนใจคอร์สฝึกอบรมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://thai-german-cooperation.info/ training.html
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แนะนำ� BB-Mekongการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือด้วยมุมมองใหม่
โดย นลินา หิรัญพฤกษ์ โครงการพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง

โครงการ BB-Mekong คืออะไร
ตลาดแรงงานในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงก�ำลังประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานฝีมือ และปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานฝีมือ หากทว่า
อุปทานแรงงานในตลาดปัจจุบันเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของฝ่ายสถานประกอบการ ดังนั้น แม้ว่า
จะมีความพยายามในการปฏิรูปจากภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
ในด้านการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานฝีมือออกสู่ตลาด การปฎิรูป
ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถสร้างความสมดุลของจ�ำนวนแรงงานและ
ความต้องการของสถานประกอบการได้ เนื่องจากการปฏิรูปมักจะ
ด�ำเนินการจากมุมมองของภาครัฐเป็นส�ำคัญ โดยมองข้ามอุปสงค์
ที่แท้จริงของภาคเอกชนไป
โครงการ “การพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถาน
ประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขง” หรือ BB-Mekong
ต้องการส่งเสริมระบบการศึกษาแบบทวิภาคีของเยอรมัน โดย
มุ่งเน้นบทบาทของฝ่ายสถานประกอบการและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ในระบบดังกล่าว โครงการเชื่อว่าการสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดการ
สอนงานในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนอาชีวะจะท�ำให้นักเรียนที่จบการศึกษา
ออกมาสู่ตลาดแรงงานเป็นแรงงานที่ไม่เพียงแต่มีฝีมือพร้อมแก่
การจ้างงาน แต่ยังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

บทบาทของภาคเอกชนสำ�คัญที่สุดใน
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเห็นได้จากระบบ
การศึกษาแบบทวิภาคีของเยอรมัน
ที่ประสบผลสำ�เร็จ
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โครงการก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ด้วยครูฝึกในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพของการฝึกสอนงานโดยรวม
การพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขง จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของโครงการ
เพื่อที่จะบรรลุในเป้าหมายดังกล่าว ทางโครงการจึงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส�ำรวจความคาดหวัง ความต้องการของฝ่ายต่างๆ และร่วมกันพัฒนาระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างมาตรฐาน
ของครูฝึกในสถานประกอบการในภูมิภาค โดยระบบดังกล่าวหมายรวมถึง มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร และระบบการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ของทั้งครูฝึกในสถานประกอบการ และครูผู้ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
โครงการเชื่อมั่นว่าการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล วิจารณ์ และแก้ไขในทุกขั้นตอนจะไม่เพียงแต่ท�ำให้
มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน แต่จะท�ำให้ระบบดังกล่าวหยั่งรากในระบบการพัฒนาแรงงานของ
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งแรกเพื่อส�ำรวจความคาดหวัง และสมรรถนะครูฝึกในสถานประกอบการ จากภาคส่วนต่างๆ ก�ำหนด
จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557

กิจกรรมโครงการ
โครงการได้ประสานงานร่วมกับ Federal Institute for Vocational Education and Training (BiBB) เพื่อจัดการศึกษาดูงาน
ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (OVEC) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ที่ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่
9-14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมุ่งไปที่การให้ความเข้าใจเรื่องระบบทวิภาคีและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของเยอรมัน
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านเมคาทรอนิกส์ โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวนอกจากจะมีตัวแทน
จาก OVEC และ TPQI แล้ว ยังมีตัวแทนจากเวียดนามเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมพร้อมต่อยอดมาตรฐาน
วิชาชีพด้านเมคาทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานของภูมิภาคในอนาคต
หลังจากการศึกษาดูงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการมาตรฐาน
อาชีพ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าว
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การสนับสนุนการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในเมืองในภูมิภาคอาเซียน
โดย ทีมงานโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน

ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้มีรายงานข่าวหลายครั้งว่าเมืองในเอเชีย
เช่น เมืองปักกิ่ง ก�ำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศขั้นรุนแรง
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาคขนส่งและอุตสาหกรรมในเขตเมือง
ไม่เพียงแต่เมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรหลายล้านคนจะประสบ
กับปัญหามลพิษทางอากาศ เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เริ่มประสบกับปัญหานี้เช่นกัน เนื่องจากเมือง
ขนาดเล็กหลายเมืองยังขาดวิธีการจัดการคุณภาพอากาศอย่าง
มีประสิทธิภาพและข้อมูลการปล่อยมลพิษทางอากาศที่นา่ เชื่อถือ
จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเมืองอย่างเหมาะสม
ดังนั้นโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค
อาเซียน (CASC) ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคจึงมุ่งสนับสนุนให้
เมืองที่คัดเลือกไว้ 12 เมืองจาก 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ค้นหา
แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศหลักในเมืองและจัดท�ำแผนอากาศ
สะอาด ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่โครงการด�ำเนินการคือการจัดหา
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดละเอียดแบบพกพาให้เมืองที่เข้าร่วม
โครงการยืมใช้ เพื่อติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ที่
มีการคัดเลือกไว้แล้วว่าเป็นพื้นที่ปัญหา นอกจากนี้ โครงการได้
จัดการฝึกอบรมเรื่องการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และจัดท�ำตารางเวลาติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศอยู่เป็นระยะเพื่อช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมและพัฒนาศักยภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชนและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ผลการติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ได้นี้จะรวบรวมและบันทึกไว้ในแผนอากาศสะอาด
เพื่อเป็นแนวทางว่าจะลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่ง
ก�ำเนิดหลักอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ได้นี้จะรวบรวมและบันทึกไว้ในแผนอากาศ
สะอาดเพื่อเป็นแนวทางว่าจะลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำ�เนิดหลัก
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ขณะนี้ เมืองสุราการ์ตา (ประเทศอินโดนีเซีย) และเมืองเวียงจันทน์
(ประเทศลาว) ซึ่งเป็นเมืองที่เข้าร่วมโครงการได้ท�ำการยืมเครื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละอองไปใช้งาน โดยเป็นการด�ำเนินงานร่วมระหว่าง
เมืองและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ส�ำหรับเมืองอื่นๆ จะมีการ
ด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ manika.sukitpaneenit@giz.de
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย โทมัส เลมันน์ โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ GIZ ร่วมกัน
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยปกป้อง
สภาพภูมิอากาศ” ที่บ้านอัมพวารีสอร์ท โดยได้รับการสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจาก Oeko-Institute ของประเทศเยอรมนี การประชุม
ครั้งนี้ได้ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการพัฒนาเกณฑ์ที่
เรียกว่า “การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ (PROSA)”
รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่างการพัฒนาเกณฑ์การปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศส�ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และเครื่องพิมพ์มาอภิปราย
อีกด้วย หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมได้ท�ำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาเกณฑ์
การปกป้องสภาพภูมิอากาศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 2 รายการ คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส�ำรองไฟ (UPS) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ท�ำ
การพัฒนาเกณฑ์ด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะ ขั้นตอน
ถัดไปจะมีการจัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเกณฑ์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส�ำรองไฟอีกครั้ง เพื่อรับฟังความคิด
เห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับร่างเกณฑ์และบูรณาการเข้าสู่เกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“การพัฒนาเกณฑ์ข้อก�ำหนดทางเทคนิคส�ำหรับเอกสาร
ประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของภาครัฐ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ขึ้นที่เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์มอริซเซ
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก Oeko-Institute
ของเยอรมนีเช่นเดียวกัน ระหว่างการประชุมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การด�ำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และน�ำเสนอเอกสาร
ประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสหภาพยุโรป จากนั้นมีการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มตาม
ประเทศ แต่ละกลุ่มได้ท�ำการพัฒนาเกณฑ์ทางเทคนิคส�ำหรับ
เอกสารประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือเครื่องคอมพิวเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะ ซึ่งเน้นการพัฒนาเกณฑ์หลัก
(core criteria) เกณฑ์ความเป็นเลิศ (excellence criteria)
เกณฑ์ที่มีการบูรณาการแนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ (LCC based criteria) และระบบคะแนนรางวัล (award
point system) เพื่อการประเมินเอกสารการยื่นประกวดราคาในการ
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีผู้แทน 25 คนจาก คพ. และหน่วยงานร่วมด�ำเนินโครงการ ได้แก่
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้และได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์และ
สามารถสนับสนุนหน่วยงานของตนในการพัฒนาเกณฑ์การปกป้อง
สภาพภูมิอากาศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนั้น คพ. และ GIZ
ยังได้ร่วมมือกับโครงการการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP)
ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ภายใต้
แผนงาน Switch-Asia ของสหภาพยุโรปและกระทรวงสิ่งแวดล้อม
ของอินโดนีเซียจัดการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง
กล่าวคือมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 53 คนจากกระทรวงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในช่วงท้ายพบว่า
มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�ำนวนมากให้ความสนใจการจัดการฝึกอบรม
วิทยากรตัวคูณส�ำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2557 ที่จะถึงนี้
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การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีคาร์ลสรูห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ GIZ
โดย ฟาล์ค มอมเบอร์ และภูมิ พิณเทพ โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน้ำ�เชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย

วันที่ 9-10 มกราคมและ 16-17 กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา GIZ ได้จัด
การประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งนี้
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีคาร์ลสรูห์ (KIT) และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการ
ข้อมูลน�้ำและการพัฒนาศักยภาพเรื่องมาตรการการปรับตัว
เชิงระบบนิเวศในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำ ทั้งนี้มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญกันอย่างเข้มข้น
หัวข้อหลักของการประชุมคือการพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียด
เรื่องการจัดการข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ การจัดท�ำ
ดรรชนี และการจดบันทึกข้อมูล

แบบจำ�ลองการจัดการทรัพยากรน้ำ�
มีประโยชน์สำ�หรับการค้นหามาตรการ
ทางระบบนิเวศที่จะช่วยชะลอ
การเกิดอุทกภัยและการเก็บกักน้ำ�

นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญเยอรมันและไทยยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์เกี่ยวกับแบบจ�ำลองการจัดการทรัพยากรน�้ำ
ซึ่งจัดท�ำขึ้นจากข้อมูลที่ได้มา และจะน�ำมาใช้เพื่อค้นหามาตรการ
ทางระบบนิเวศที่จะช่วยชะลอการเกิดอุทกภัยและการเก็บกักน�้ำ
อีกด้วย
รวมทั้งยังได้หารือกันเรื่องหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพซึ่งจะน�ำไป
สู่การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพที่มี และกรอบเนื้อหาของ
“หลักสูตรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย” ซึ่งจะมุ่งเน้นให้นิสิต
และคณาจารย์เข้ามาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่อง
วิศวกรรมนิเวศชลศาสตร์ การจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำและมาตรการการ
ปรับตัวเชิงระบบนิเวศในการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน�้ำซึ่งคาดว่า
จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2557 นี้
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร
โดย ฟาล์ค มอมเบอร์ และภูมิ พิณเทพ โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน้ำ�เชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย

GIZ และองค์กรร่วมงานหลักคือกรมทรัพยากรน�้ำ (ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 4 ขอนแก่น ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำภาค 8 นครศรีธรรมราช
ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน�้ำ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(RBM&E) ขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติคือ มร. มาร์โค สปรอง เป็นผู้ด�ำเนินการประชุม
ทั้งนี้โครงการได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ขึ้นในทุกพื้นที่ของโครงการ ECOSWaT คือ
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น (ทั้งสองพื้นที่นี้จัดในเดือนมกราคม) และที่นครศรีธรรมราช (จัดในเดือนกุมภาพันธ์) โดยเชิญองค์กรร่วมโครงการ
ทั้งหมดเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ กรมทรัพยากรน�้ำ กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการลุ่ม
น�้ำ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดได้ร่วมกันพิจารณาและหาเครื่องมือและแนวทางส�ำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของโครงการ การบริหารจัดการโครงการแบบมืออาชีพ
เป็นปัจจัยส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ ดังนั้นองค์กรร่วมงานและภาคีจึงมีบทบาทส�ำคัญที่จะต้องร่วมมือกันในการบริหาร
จัดการโครงการ นอกจากจะมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของมาตรการการปรับตัวเชิงระบบนิเวศแล้ว เป้าหมายอีกประการหนึ่งของโครงการ
คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรร่วมงานและภาคีในการจัดการโครงการด้วย ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่
องค์กรและภาคีร่วมโครงการ ECOSWaT รับทราบว่า RBM&E จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการพร้อมทั้งจะมีการจัดตั้งระบบ
RBM&E ร่วมกันต่อไป
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การประชุมเสวนาเกี่ยวกับมาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ
(Ecosystem-based Adaptation)
โดย โรลันด์ ไทร์ทเล่อร์ โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 กรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ GIZ ได้จัดการประชุมเสวนา
ในหัวข้อ “มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem-based
Adaptation) ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ” ซึ่ง ฯพณฯ
รอล์ฟ ชูลเซอร์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�ำประเทศไทย
มร.ดาวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ผู้อ�ำนวยการ GIZ ประเทศไทย
นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และนายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดี รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและเยอรมนีที่มีมายาวนานและประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี รวมทั้งความส�ำคัญของหัวข้อการประชุมเสวนา
ในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมการจัดการน�้ำในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศ
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ (ECOSWat) ได้รับทุนสนับสนุนจ�ำนวน 2.8 ล้านยูโร
จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(BMUB) และจะด�ำเนินต่อไปจนถึงกลางปี พ.ศ. 2559 เป้าหมาย
หนึ่งของโครงการคือการจัดการประชุมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 100 ท่าน
การประชุมเสวนาลักษณะดังกล่าวจะจัดเป็นประจ�ำเพื่อเป็นเวที
สนทนาและแลกเปลี่ยนขัอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน�้ำ การสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
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โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
โดย รูท เอลเบค และราฟ ทรอสเซ่อ โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำ� พลังงาน และอาหาร)

เมืองนากาซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (NEXUS) เริ่มด�ำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีราย
ได้น้อยแห่งแรกในเดล โรซาริโอ ซึ่งเป็นเขตหนึ่งของเมืองนากาแล้ว โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5,200 ตารางเมตร ซึ่งเทศบาลเมืองนากาจัดสรร
ให้เป็นพื้นที่วา่ งซึ่งจะใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยจ�ำนวน 48 หน่วยโดยมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity) โดยมีกองทุนรวม
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้สนับสนุนทุนด�ำเนินงาน และมีการท�ำสัญญาไตรภาคีร่วมกันระหว่างเมืองนากา
กองทุนรวมสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนากาเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน (พัฒนาพื้นที่) ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างถนน ระบบระบายน�้ำผิวดิน ระบบน�้ำ และพลังงาน
เมืองนากาได้ขอให้โครงการ NEXUS ของ GIZ สนับสนุนโครงการนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติควบคุมอาคาร
แห่งชาติและพัฒนาระบบสุขาภิบาลซึ่งจะท�ำให้ได้อาคารที่ทนทานต่อภัยพิบัติ
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ด้วยการสนับสนุนจากโครงการ NEXUS ของ
GIZ ที่อยู่อาศัยมีคุณภาพดีขึ้น ทำ�ให้ฐานรากอาคาร
สามารถทนทานต่อแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น
ประหยัดค่าก่อสร้างจากการสร้างถังบำ�บัดน้ำ�เสีย
และสามารถป้องกันหลังคาเผยอ
หากมีลมแรงหรือเผชิญกับพายุไต้ฝุ่น

ด้วยเนื้อหาของการฝึกอบรมประกอบด้วยความรู้ดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ที่น�ำไปใช้ได้จริง เช่น การบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง การ
ประเมินราคาค่าก่อสร้างอย่างละเอียด การค�ำนวณราคาเพื่อให้
สามารถติดตามและประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น การก่อสร้างด้วยระบบ
โมดูลาร์ การผลิตบล็อกคอนกรีตให้มีคุณภาพดีขึ้น การมุงหลังคา
อย่างถูกวิธี การระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด การออกแบบ
และการก่อสร้างโดยค�ำนึงถึงสภาพอากาศ เป็นต้น การฝึกอบรม
ในหัวข้อดังกล่าวจัดขึ้นทั้งที่ BISCAST และที่พื้นที่ก่อสร้างด้วย

โครงการ NEXUS ของ GIZ สนองตอบค�ำร้องนี้ด้วยการส่ง
ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น (วิศวกรโยธา) จ�ำนวน 2 คน จากเยอรมนีและ
เอธิโอเปียไปยังพื้นที่ก่อสร้าง นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 อาคาร
3 หลัง (แต่ละหลังมีที่อยู่อาศัย 4 หน่วย) ก่อสร้างแล้วเสร็จ รวม
ก่อสร้างเสร็จ 12 หน่วย ส่วนที่เหลืออีก 36 หน่วยจะก่อสร้างเสร็จ
ปลายเดือนกรกฎาคม 2557 นี้
ที่อยู่อาศัยแต่ละหน่วยมีพื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตรและราคา
150,000 เปโซ (107,400 บาท) นอกจากนั้นผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ดังกล่าวจะต้องสละเวลาอีก 400 ชั่วโมงในการก่อสร้างบ้านที่อยู่
อาศัยเอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 104,000 เปโซ

ทั้งนี้เอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมทั้งหมดจะพร้อมส่งมอบ
ภายในเดือนเมษายน 2557 นี้ BISCAST ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมชั้นน�ำเรื่องเทคโนโลยีก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้
น้อยที่ทนทานต่อภัยพิบัติ ไม่เฉพาะในเขตไบคอลเท่านั้นแต่ทั่วทั้ง
ประเทศฟิลิปปินส์เลยทีเดียว

ทั้งนี้ได้มีการปรับฐานรากอาคารเพื่อให้สามารถทนทานต่อ
แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถประหยัดค่าก่อสร้างได้
จากการสร้างถังบ�ำบัดน�้ำเสียเพียงหนึ่งถังแทนที่จะต้องสร้างถังแยก
48 ถัง และลดโครงสร้างที่ไม่จ�ำเป็นบางส่วน (เสา) ออก รวมทั้งยัง
ออกแบบโครงสร้างให้สามารถป้องกันหลังคาเผยอ หากมีลมแรง
หรือเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย

นักศึกษาและอาจารย์ของ BISCAST ร่วมกันปรับแบบที่อยู่อาศัย
เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แบบนี้ผา่ นการอนุมัติแบบโดย
หัวหน้าวิศวกรของเมืองนากาแล้วในเวลาต่อมา

นอกจากจะจัดการฝึกอบรมหน้างานให้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ แรงงานฝีมือและแรงงานที่พอจะมีทักษะ
ฝีมือแรงงานอยู่บ้างแล้ว วิศวกรโยธาของ GIZ ยังได้จัดการฝึก
อบรมปฏิบัติการให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีแห่งรัฐไบคอล (BISCAST)
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โครงการ Nexus ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดย รูท เอลเบค โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำ� พลังงาน และอาหาร)

ในช่วง 2-3 เดือนทีผ่ า่ นมานี้ มีโครงการสาธิตการบริหารทรัพยากรเมืองแบบผสมผสานเกิดขึน้ ในเมืองทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Nexus หลายโครงการ
กล่าวคือมีการพัฒนาแนวคิดและศึกษาความเป็นไปได้ที่จะด�ำเนินงานโครงการ Nexus มากกว่า 9 โครงการ บางโครงการมีการจัดหาทุน
สนับสนุนการด�ำเนินงานบางส่วนแล้ว นอกจากนั้นยังมีหนึ่งโครงการที่เริ่มด�ำเนินงานไปแล้วอีกด้วย

โครงการสาธิตการบริหารทรัพยากรเมืองแบบผสมผสานในเมือง
ที่เข้าร่วมโครงการ Nexus มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาแนวคิด
เพื่อจะดำ�เนินงานโครงการ Nexus มากกว่า 9 โครงการ และมีหนึ่งโครงการที่เริ่มดำ�เนินงานไปแล้ว
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ความริเริ่มภายใต้โครงการ Nexus ที่กำ� ลังเกิดขึ้นคือ
1.
เมืองดานังและเวยฟาง : การรวบรวมน�้ำเสียโดยใช้นวัตกรรมระบบท่อน�้ำเสียสุญญากาศ ร่วมกับนวัตกรรมการบ�ำบัดน�้ำเสีย
(ซึ่งนวัตกรรมการบ�ำบัดน�้ำเสียนี้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพและน�ำของเสียที่เหลือและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้เป็นปุ๋ยส�ำหรับ
การเกษตรในเมืองได้)
2.
โคราช : การประหยัดพลังงานและงบประมาณจากการเปลี่ยนปั๊มน�้ำเก่าแก่ตกรุ่นเป็นปั๊มน�้ำรุ่นใหม่ที่คืนทุนในระยะเวลาเพียง 5-6 เดือน
3.
เมืองนากาและซานตา โรซา : โครงการที่อยู่อาศัยทนทานต่อภัยพิบัติ ที่มีความทันสมัยและมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
(มีระบบน�้ำเสีย ระบบระบายน�้ำผิวดินระบบพลังงาน) ในราคาประหยัดให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในเมือง (เป็นโครงการพัฒนาเมืองที่เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีรายได้น้อย หรือนโยบายเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย)
4.
เชียงใหม่ : การน�ำน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตพลังงานและปุ๋ย การน�ำสิ่งปฏิกูลมาใช้บ�ำรุงพืชพันธุ์ไม้และ
เกษตรกรรมในเมือง
5.
การฟื้นฟูอาคารสาธารณะและอาคารชุดที่พักอาศัยโดยใช้เทอร์โมเทคนิคและนวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น�ำพลังงานความร้อน
จากน�้ำเสียกลับมาใช้และการน�ำรูปแบบเมืองที่มี “ความกะทัดรัด” มาใช้เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของพื้นที่ที่จะพัฒนา
ขึ้นใหม่และเมืองบริวารในอูลานบาตอร์และบริเวณโดยรอบ (เขตทูอูล) มีความประหยัด ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้มีการจัดท�ำรายละเอียด
เรียบร้อยแล้วโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะท�ำงาน Nexus ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดกรองโครงการ ซึ่งจะเป็น
แนวปฏิบัติเบื้องต้นส�ำหรับโครงการลงทุนของเมืองที่จะเกิดขึ้น คือจะมีการคัดกรองโครงการโดยน�ำแนวคิดของการบริหารทรัพยากรเมือง
แบบผสมผสานมาใช้
ด้วยความร่วมมือกับสถาบัน Fraunhofer อันมีชื่อเสียงระดับนานาชาติวา่ มีความทันสมัยด้านวิจัยประยุกต์ในศาสตร์ดา้ นต่างๆ ขณะนี้
โครงการได้ด�ำเนินงานรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของเมืองอูลานบาตอร์ ดานังและโคราชไปแล้ว ในอนาคตจะท�ำการวิเคราะห์ผลการด�ำเนิน
งานของเมืองที่เข้าร่วมโครงการ Nexus เมืองอื่นๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้แต่ละเมืองสามารถประเมินตนเองในด้านต่างๆ
รวมถึง ธรรมาภิบาล โมเดลทางธุรกิจ การจัดบริการต่างๆ ของเมือง ความส�ำเร็จในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และ
นโยบายเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
คาดว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคทุก 6 เดือนในครั้งหน้าจะจัดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนที่เมืองดานังซึ่งเป็นเมืองที่เข้าร่วม
โครงการ Nexus อย่างเข้มแข็งมากที่สุดเมืองหนึ่ง
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การประชุมภาคีระบบเกษตร-อาหารแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
ชูผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน และแลกเปลี่ยนมุมมอง
โครงการในระยะที่สอง

โดย พจมาน วงษ์สง่า และดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดา
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

การประชุมภาคีโครงการระบบ อาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่ง
อาเซียนครั้งที่ 4 และการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ครั้งที่ 4 รวมทั้งการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ของอาเซียนด้านการใช้และการก�ำกับดูแลครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้นที่
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
การประชุมดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการประชุมภาคีโครงการระบบ
อาหาร-เกษตร-แบบยั่งยืนแห่งอาเซียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มร. อเดลเบิร์ต เอเบอร์ฮาร์ดท์ ผู้อ�ำนวยการ GIZ ประเทศกัมพูชา และมิสซิส เบอร์กิตชตรูเบอ เลขานุการเอก รองหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ สถานทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ�ำกรุงพนมเปญ ผู้แทนจาก GIZ
และ BMZ กล่าวรายงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามล�ำดับ
ดร. เฮียนวันฮาน รองอธิบดีกรมเกษตร ผู้แทน ฯพณฯ โส ขันฤทธิคุณ อธิบดีกรมเกษตร และผู้อ�ำนวยการแผนงานจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานแห่งชาติ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของ
ประเทศกัมพูชาเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมภาคีโครงการได้มี
การน�ำเสนอผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
โครงการในระยะที่สอง (2557-2560) ให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของอาเซียนด้านการใช้และการก�ำกับดูแล
ครั้งที่ 5 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 4
จัดควบคูก่ นั ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ทัง้ นี้ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชของอาเซียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ส�ำหรับร่างสุดท้ายของแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแล การใช้และการค้า
ชีวภัณฑ์ของอาเซียน ก่อนจะน�ำขึ้นสู่การพิจารณาและรับรองโดย
คณะท�ำงานด้านพืชของอาเซียน (ASWGC) พร้อมกันนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการได้พิจารณาและอนุมัติการด�ำเนินงาน
ในเรื่องส�ำคัญต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงานต่อไปของโครงการด้วย

การประชุมทั้ง 3 ประชุมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและได้ผลสรุปจากการ
ประชุมอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งยังมีการก�ำหนดกิจกรรมโครงการ
ที่จะด�ำเนินงานต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้จะมีการน�ำแนวปฏิบัติการก�ำกับ
ดูแล การใช้และการค้าชีวภัณฑ์ขึ้นสู่การพิจารณาและรับรองใน
การประชุม ASWGC ครั้งที่ 21 ในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่จะถึง
นี้ ที่ประเทศกัมพูชา การประชุมทั้ง 3 ประชุมได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตการณ์
การประชุมกว่า 10 ส�ำนักข่าว การประชุมที่ประสบความส�ำเร็จใน
ครั้งนี้ได้ร่วมจัดขึ้นโดย GIZ และกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง
ของประเทศกัมพูชา

เกษตรกรที่ใช้ชีวภัณฑ์ ในการควบคุม
กำ�จัดศัตรูพืชได้รับผลที่น่าพอใจมากกว่า
เกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ในวันสุดท้ายของการประชุม กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง
ของประเทศกัมพูชาได้จัดทัศนศึกษาและดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมที่จังหวัดกันดาล โดยพาไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตของเกษตรกร
ผู้ปลูกแตงกวาและมะเขือเทศที่อยู่ภายใต้แผนงานจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานแห่งชาติของกัมพูชา เกษตรกรใช้เชื้อไตรโคเดอร์
มาซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ในการควบคุมก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่
น่าพอใจมากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเพียงอย่างเดียว
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การติดตามผลการตรวจประเมินขั้นต้น
ตามมาตรฐาน SGF ในโรงงานนำ�ร่อง
โดย นภาพร รัตนเมตตา และมารีเค่ ครูล โครงการควบคุมศัตรูพืชสำ�หรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน�้ำผลไม้ในประเทศไทย โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ไทยซึ่ง GIZ ด�ำเนินงานร่วมกับสมาคมน�้ำผลไม้
แห่งเยอรมนี (SGF) ท�ำการติดตามผลการตรวจประเมินขั้นต้น ในระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผา่ นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมโรงงานผลิตน�้ำผลไม้ไทยที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 6 แห่งให้ผา่ นเกณฑ์ตามมาตรฐาน SGF รวมถึงตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิต (GMP) และสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายกับผู้บริโภค (HACCP) เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำ
ผลไม้ไทยอันเป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของสหภาพยุโรป การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการติดตามผล
ครั้งแรกเพื่อติดตามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น จากการตรวจประเมินขั้นต้นซึ่งได้ด�ำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ที่ผา่ นมา โดยมี
การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปน�้ำผลไม้ ในการตรวจสอบครั้งนี้ คณะท�ำงานเก็บตัวอย่างน�้ำผลไม้จ�ำนวน 18 ตัวอย่างจาก
6 โรงงานน�ำร่องเพื่อส่งตัวอย่างน�้ำผลไม้ไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งห้องปฎิบัติการใน
ประเทศมีดังต่อไปนี้ สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จ�ำกัด และ
ห้องปฏิบัติการของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในประเทศไทย และห้องปฏิบัติการต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือกับโครงการ SGF
ประเทศเยอรมนี การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ โรงงานน�ำร่องไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้น�้ำผลไม้ไทยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแท้จริง
ของน�้ำผลไม้

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ในประเทศไทย
และเยอรมนีทดสอบตัวอย่างน้ำ�ผลไม้
จากโรงงานนำ�ร่องในประเทศไทยโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้
น้ำ�ผลไม้ ไทยมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติแท้จริงของน้ำ�ผลไม้
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การลดก๊าซเรือนกระจก ในสาธารณูปโภคน้ำ�และน้ำ�เสีย

หัวใจส�ำคัญของการปกป้องสภาพภูมิอากาศคือการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์กรจัดการน�้ำดื่มและน�้ำเสียโดย
ทั่วไปใช้พลังงานค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ย 10% ถึง 35% ของ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานทั้งหมด อย่างไรก็ตามในขบวนการ
ผลิตน�้ำหรือบ�ำบัดน�้ำเสียนั้น มีการสูญเสียน�้ำและพลังงานไม่
น้อย ดังนั้นจึงมีโอกาสมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ขบวนการต่างๆ โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีขององค์กรเหล่านี้
ให้มีระบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการ
ป้องกันการสูญเสียเปล่า หรือการผลิตพลังงานจากน�้ำเสีย
เป็นต้น หากวางแผนเป็นอย่างดี การลงทุนหล่านี้จะคุ้มค่า
ภายในเวลาไม่กี่ปี นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานขององค์กรแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศอีกด้วย

โครงการ Water and Wastewater Companies for Climate
Mitigation (WaCCliM) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุง
เทคโนโลยีและขั้นตอนต่างๆ ดังที่เห็นในภาพด้านบน
โดยจะด�ำเนินการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งจะมีการน�ำร่องกับสาธารณูปโภคต่างๆ ที่
พร้อมลงทุน ในประเทศไทย เม็กซิโก และเปรู ในระยะเวลา
5 ปี (มกราคม 2557 ถึง มกราคม 2562) โครงการนี้ด�ำเนิน
การโดย GIZ สมาคมน�้ำนานาชาติ (IWA) และภาคีต่างๆ ใน
แต่ละประเทศ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม
คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB)
ในประเทศไทยโครงการสังกัดอยู่กับองค์การจัดการน�้ำเสีย
(WMA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน และอาเซียน-เยอรมัน เปิดตัว facebook
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน และโครงการความร่วมมืออาเซียน-เยอรมันหลายโครงการได้เปิดตัวเฟสบุ้ค
เพื่อให้สื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมในโครงการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น
โดยน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างความส�ำเร็จ
facebook ของโครงการยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างโครงการและกลุ่มเป้าหมาย และท�ำให้เกิดการสร้าง
เครื่อข่ายเพื่อความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม facebook ของโครงการต่างๆ ได้แล้วดังต่อไปนี้
โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน
https://www.facebook.com/ScpPolicyThailand
โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน�ำ้ เชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย
https://www.facebook.com/giz.ecoswat
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
https://www.facebook.com/TransportClimateASEAN
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
https://www.facebook.com/ecobest.giz       
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
https://www.facebook.com/TGPEEDP
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บรรณาธิการ: วรเทพ ทรงปัญญา
ศิริพร ตรีพรไพรัช
ผู้เขียน:
จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ
กีซ่า โฮลซเฮ้าเซ่น
ภูมิสันติ หวายฤทธิ์
นลินา หิรัญพฤกษ์
ทีมงานโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน
โทมัส เลมันน์
ฟาล์ค มอมเบอร์
ภูมิ พิณเทพ
โรลันด์ ไทร์ทเล่อร์
รูท เอลเบค
ราฟ ทรอสเซ่อ
พจมาน วงษ์สง่า
ดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดา
นภาพร รัตนเมตตา
มารีเค่ ครูล
รูปภาพทั้งหมดจัดท�ำขึ้นโดยคณะท�ำงานของโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศิริพร ตรีพรไพรัช
ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2
อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de
เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
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การผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)
โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
(ได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป-EU)
โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (EU/BMUB)

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ

โครงการวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
(BMUB)
โครงการส่งเสริมการจัดการน�้ำในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้ำ (BMUB)
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ (EU)
โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้ำแบบคาร์บอนสมดุล (BMUB)
โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
การใช้พลังงานทดแทน

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (BMUB)
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี BMWi)

การเกษตรและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการควบคุมศัตรูพืชส�ำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนและ
การขนส่ง

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน (BMZ)
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)
โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน�้ำ พลังงานและอาหาร) (BMZ)

การบูรณาการโครงการ
ระดับภูมิภาค และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)
โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์)
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