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สวัสดีค่ะ

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีแล้วนะคะ ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ได้มีพิธิปิด 2 โครงการ ที่ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป ได้แก ่
โครงการเพ่ิมศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพ่ือคงคณุค่าความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศ (54 เดอืน) โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมชิน้ส่วน 
ยานยนต์สีเขียว (45 เดือน) และโครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (3 ปี) ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวง 
สิง่แวดล้อม คุม้ครองธรรมชาต ิการก่อสร้างและความปลอดภยัทางปรมาณู แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ได้ให้งบประมาณต่อเนือ่งเพ่ือด�าเนนิโครงการใหม่
ได้แก่ โครงการพัฒนาการและการวดัผลการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยืน ส�าหรบัสงัคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�า่ในกลุม่ประเทศรายได้ปานกลาง และกลุม่ประเทศ 
อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะมีระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปี ก่อนที่จะมีการปิดโครงการทั้ง 3 ดังกล่าว GIZ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมโครงการ 
เพื่อหาแนวทางในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี และผลการด�าเนินงานออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืน

ก่อนจะสิ้นสุดปี 2558 นี้ แผนกฝึกอบรมของ GIZ ส�านักงานกรุงเทพยังมีคอร์สอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรอีกประมาณ 5 คอร์ส หากท่านสนใจ ก็สามารถ
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training

นอกจากจดหมายข่าวแล้ว ท่านสามารถรบัข้อมลูข่าวสารของเราได้ทางเฟสบุค้ www.facebook.com/gizthailand และเวบ็ไซต์ www.thai-german-cooperation.info

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว
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โดย ทีมงาน โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE)
และโครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำาหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำา

ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Advance SCP)

ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สรุปผล 
ส�าเร็จจากการด�าเนินงาน 3 ปีของโครงการการจัดซื้อสินค้าและ 
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE) 
ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ แสดงถึงกิจกรรมหลักๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เยอรมนี-ไทย ขย�ยคว�มร่วมมือ

ส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน

โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ้มครอง 
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่ง 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ขยายขอบเขตของหลักเกณฑ์ฉลากส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมเรื่อง 
การปกป้องสภาพภูมิอากาศมากข้ึน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกณฑ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

เกณฑ์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การประหยัดกระดาษ

ข้อก�าหนด

อ้างอิงกับ “International Energy Star Program
Requirements for Imaging Equipment”

ความสามารถในการพิมพ์สองหน้า
สามารถใช้ได้กับกระดาษรีไซเคิล 100%

สินค้า

เครื่องถ่ายเอกสาร

ของภาครัฐในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 
โครงการฯ ได้จัดท�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวในสินค้า 13 รายการของไทย 
โดยสินค้า 6 รายการได้ถูกรวมเข้าอยู่ในโครงการฉลากเขียวและ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ของภาครัฐแล้ว และสินค้าอีก 7 รายการอยู่ในระหว่างกระบวนการ 
ประกาศใช้ เมื่อหลักเกณฑ์ท้ังหมดได้ถูกประกาศใช้ คาดการณ์ว่า 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมจนถึงปี 2561 จะลดลง 
จากกรณีที่นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐไม่มีการปรับเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ 43% 
(112,600 ตัน) ดังแสดงในรูปด้านบน และตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง 
ของเกณฑ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศในกรณีเครื่องถ่ายเอกสาร 

นอกจากนี ้SCP4LCE ยังได้รเิริม่ความร่วมมอืในการเรยีนรูแ้ละด�าเนนิ
การร่วมกันเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งรวมถึง
การจัดตั้ง เครือข่าย ASEAN+3

สืบเนื่องจากความส�าเร็จของ SCP4LCE ท�าให้ BMUB ได้สนับสนุน
โครงการต่อเน่ือง “พัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการ 
บริโภคอย่างย่ังยืน ส�าหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าในกลุ่ม 
ประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม ่
(Advance SCP)” โดยจะสนับสนุนกรอบการท�างานสิบปี (10 YFP) 
ในเรือ่งดังกล่าว โดยเฉพาะในโปรแกรมส�าหรบัข้อมลูส�าหรบัผูบ้รโิภค 
และจะยังคงส่งเสริมให้มีการเพ่ิมหลักเกณฑ์เรื่องการปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศไว้ในข้อก�าหนดของฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ต่อไป นอกจากน้ี โครงการฯ 
จะช่วยสนับสนุนให้เกิดตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสภาพ 
ภูมิอากาศท่ีจะน�าไปสู่การปล่อยมลพิษท่ีน้อยลง การค้าและการ 
ลงทุนในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคก็จะเพ่ิมขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย กิจกรรมของโครงการจะมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร การก�าหนดกรอบการท�างานด้านนโยบาย 
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค การบริหารจัดการระบบข้อมูลท่ี
ย่ังยืน รวมทัง้การแลกเปลีย่นองค์ความรู ้โดยโครงการ Advance SCP 
จะด�าเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2561



เมื่อวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2558  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  (อส.) ท�าพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการ 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ 
นิเวศ (ECO-BEST) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสหภาพยุโรป 
รฐับาลไทย และรฐับาลเยอรมนั ทีเ่น้นการ ใช้แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือสร้างเครื่องมือทางการเงินให้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ ์
ธรรมชาติ ตลอดระยะเวลา 4.5 ปี ของความร่วมมือ ECO-BEST 
ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ (TEEB: The Economic of Ecosystem 
and Biodiversity) และผลักดันให้มีการน�าแนวคิด TEEB ไปสู่การ 
สร้างเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ได้จริง

โครงการ ECO-BEST ด�าเนินงานโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ GIZ 
และศนูย์วิจยัสิง่แวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ ตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 
และได้สิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า “ความ 
พยายามในการอนุรักษ์ธรรมชาติจะประสบความส�าเร็จได้ หลายๆ 
ฝ่ายต้องช่วยกัน สร้างแรงจงูใจให้ประชาชนในท้องถ่ินร่วมบ�ารงุรกัษา
ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้มากที่สุด โครงการ ECO-BEST ได้ช่วย
สร้างความเข้าใจเรื่อง TEEB ซึ่งแม้จะเป็นศัพท์ค�าใหม่ๆ ในวงการ
อนรุกัษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินบ้านเรา แต่มปีระโยชน์มาก
เพราะเป็นแนวคดิทีท่�าให้ค�าว่า “การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ” 
เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง เริ่มจากค้นหาว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์จาก
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โดย ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

4.5 ปี คว�มร่วมมือไทย-สหภ�พยุโรป

นำ�หลักเศรษฐศ�สตร์ม�สู่ก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ

ป่า น�้า หรือทะเล และน�าประโยชน์เหล่าน้ันมาออกแบบและค้นหา 
ความเป็นไปได้ว่า คนท่ีได้ประโยชน์น้ันๆ พร้อมร่วมแบ่งเบาภาระของ
ชมุชนท่ีร่วมท�าให้ระบบนิเวศนัน้ๆ คงอยู่ได้อย่างไร ซึง่แนวคดิ TEEB น้ี 
สามารถประยุกต์กับการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชนหรือและ 
การท�ากิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  เพราะใครก็ตาม
ท่ีน�า TEEB เข้าไปร่วมวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตและให้บริการ 
ของธุรกิจตน จะสามารถลดความเส่ียงในการประกอบการได้และ 
ยังช่วยการวางแผนกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่เป็น 
แบบ In-process CSR หรือเป็น SCR (Strategic Corporate 
Responsibility) อย่างมียุทธศาสตร์ก็ว่าได้” 

ผลงานที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่งของ ECO-BEST  คือ การสร้างเครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ให้ผู้ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศ มีส่วนร่วมแบ่งเบา
ภาระในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ในพื้นที่น�าร่อง 3 แห่ง ได้แก่

1) หมู่บ้านปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งบุคลากร 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (Highland Research and 
Development Institute: HRDI) เข้ามาเรียนรู้กับ ECO-BEST แล้ว 
น�าความรู้ท่ีได้ ไปหารือกับชาวบ้านผู้อนุรักษ์ป่าต้นน�้าเพ่ือค้นหา
และสร้างกลไกเศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสม ผลลัพธ์วันนี้ คือ ผู้สนใจ 
สามารถร่วมแทนคุณแก่ผู้ท่ีช่วยบ�ารุงรักษาแหล่งต้นน�้าปิง โดยการ 
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปางมะโอได้ 

โครงก�ร ECO-BEST ได้ช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจเรื่อง TEEB ซึ่งแม้จะเป็นศัพท์คำ�ใหม่ๆ

ในวงก�รอนุรักษ์และจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติในบ้�นเร� แต่มีประโยชน์ม�กเพร�ะเป็นแนวคิด

ที่ทำ�ให้คำ�ว่� “ก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�งๆ” เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง 
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ในพื้นที่น�าร่องที่ 2) ต.บุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นการด�าเนินงาน
เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนเิวศในแนวกันชนของมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ให้เกิดเป็น “ทางเชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าระหว่างอุทยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน” ผ่านการซื้อ
สติ๊กเกอร์และผลิตภัณฑ์ท่ีมีตราสัญลักษณ์ เพ่ือระดมทุนเข้ากับ 
“กองทุนอนุรักษ์มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่” น�ารายได้ไป 
ช่วยเหลือเกษตรกรท้ังในรูปตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้เกษตรกร 
ปรับเปลี่ยนวิธีเพาะปลูกหรือเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรของตน กลับคืน 
ให้เป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้าผสมป่าลาน ให้เหมาะกับการหากินและ 
พักอาศัยของสัตว์ป่า  หรืออาจท�าให้เกิดการข้ามไปมาของสัตว์ป่า 
ระหว่างป่าเขาใหญและป่าทบัลานได้ แนวเชือ่มต่อนีจ้ะช่วยลดโอกาส 
การผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันของสัตว์ป่า และยังเพ่ิมความ 
เป็นไปได้ที่ประชากรเสือจะกระจายคืนกลับสู่ป่าเขาใหญ่อีกด้วย

และพื้นที่ที่ 3 คือ ลุ่มน�้าย่อยคลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช เป็น 
ความร่วมมือของ ECO-BEST กับภาคีต่างๆ ในนครศรีธรรมราช 
พัฒนาให้เกิด “กองทุนแทนคุณบริการระบบนิเวศลุ่มน�้าย่อย
คลองท่าดี” ซึ่งนับว่าเป็นกลไก PES - Payment for Ecosystem 
Service ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแห่งแรกของไทยทีเดียว หลักการ 
ของกองทุนน้ี คือ ผู้ได้รับประโยชน์จากการลดลงของภาวะน�้าแล้ง 
และน�้าหลากในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ข้างเคียง ช่วยจ่าย 
ค ่าบ�ารุงระบบนิเวศคลองท่าดี ผ ่านการประปาเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช และสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช 
เพื่อเป็นทุนน�าไปสร้างเป็นแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
ให้แก่เกษตรกรหรือเจ้าของท่ีดิน ผู้บ�ารุงรักษาให้ท่ีดินของตนมีไว้ 
ซึ่งต้นไม้ที่มีรากแก้ว ให้ท่ีดินของตนมีผิวดินที่เกื้อกูลใหน�้าฝนหรือ 
น�้าที่หลากมาไหลซึมลงสู่ดินและกักเก็บน�้าไว้ในดินได้”

นายธีระ คู ่ปิตุภูมิ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เป็นหนึ่งใน 
ผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยินดีจ่ายค่าบ�ารุงนิเวศ 
กล่าวว่า “โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก มีบรรยากาศร่มรื่นเพราะมีต้นไม้
จ�านวนมาก ทางโรงเรียนต้องการให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติ จึงดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี และได้ใช้น�้า
จากคลองสวนหลวง ซึ่งแยกย่อยมาจากคลองท่าดี มารดน�้าต้นไม้ 
โรงเรียนเล็งเห็นคุณค่าของน�้าและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ธรรมชาติ จึงยินดีจ่ายค่าบ�ารุงน�้าเป็นประจ�าทุกเดือนให้แก่กองทุน
แทนคุณบริการระบบนิเวศลุ่มน�้าย่อยคลองท่าดี ภายใต้การดูแลของ
สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช”
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โดย  วิลาสินี ภูนุชอภัย  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว

ไทย-สหภ�พยุโรป ยกระดับอุตส�หกรรมย�นยนต์ในประเทศไทย

เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม และ 
สหภาพยุโรป ได้ท�าพิธีปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 
ยานยนต์สีเขียว หลังด�าเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ซึ่งโครงการฯ 
ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากรการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 502 แห่ง และมีโรงงานที่ประสบ 
ผลส�าเร็จในการด�าเนินมาตรการจ�านวน 452 โรงงาน โดยสามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้ท้ังสิ้น 292,559,212 บาท จากการลด 
การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า แก๊ส น�้ามัน) ได้ทั้งสิ้น 71,116231 เมกกะจูล 
ต่อปี เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย 3,952 ตัน 
ต่อปี  คิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 16,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี

จากซ้าย มร. คริสโตป เมเรส รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร GIZ ประจำ�ประเทศไทย น�ยชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร สถ�บันย�นยนต์

ดร. อรรชก� สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม มร. เฆซูส มิเกล ซันส์ เอกอัครร�ชทูต สหภ�พยุโรปประจำ�ประเทศไทย

มร. ไมเคิล เกรเว่ ประธ�นกลุ่มง�นย�นยนต์ European – ASEAN Business Center (EABC) และ ประธ�นบริห�ร บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์

ประจำ�ประเทศไทย และ ดร. มิลู เบรึโพท ผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร GIZ

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพ
ยุโรปผ่านโปรแกรม SWITCH-Asia ประมาณ 64,400,000 บาท 
โดยมีองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และด�าเนินโครงการฯ 
ได้แก่ GIZ สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
และศูนย์เพ่ือการบริโภคและการผลิตอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นความ 
ร่วมมือกันระหว่างแผนงานสหประชาชาติเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(UNEP) และสถาบัน Wuppertal ของประเทศเยอรมนี
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นางอรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวว่า
“โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว สอดคล้อง 
กับความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นฐานการผลิต 
สีเขียวท่ีส�าคัญในภูมิภาคเอเชีย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับ 
โครงการฯ ส่งเสริมให้ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
ยานยนต์ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานมาช่วยปรบัปรงุประสทิธิภาพการผลติ และการฝึกอบรม
เก่ียวกับมาตรการการผลติท่ีสะอาดและย่ังยืน  นอกจากน้ี ยังสนับสนนุ
ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

มร. เฆซสู มเิกล ซนัส์ เอกอคัรราชทูต สหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย
กล่าวว่า “โปรแกรม SWITCH-Asia เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทาง 
การเงินของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
รวม 19 ประเทศเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 
จากการด�าเนินงานตลอดเกือบ 4 ปี โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ได้สนับสนุนให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งสิ้น 502 แห่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังการจัดการ 
ทรัพยากรการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการ 78 ราย ในการ 
ขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ความส�าเร็จของโครงการเป็นผลมา
จากความร่วมมืออันดีของหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินโครงการ อาทิ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�า สมาคม ธนาคาร และผู้ให้บริการอื่นๆ 
หลังจากน้ี จะมีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและบทเรียนท่ีได ้
จากโครงการเพื่อปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม” 

โครงก�รส่งเสริมอุตส�หกรรม

ชิ้นส่วนย�นยนต์สีเขียว สอดคล้องกับ

คว�มมุ่งมั่นของกระทรวงอุตส�หกรรม

ในก�รเป็นฐ�นก�รผลิตสีเขียว

ที่สำ�คัญในภูมิภ�คเอเชีย
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โดย อัมพวา มูลเมือง  โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

เมือ่วันที ่1 ตลุาคม 2558 ทีผ่่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ GIZ เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการ
สนับสนุนอาคารประสิทธิภาพสูงและส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลาง
ดูแลตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO 
Facilitation) รวมถึงการศึกษาฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน 
ส�าหรบัอาคารอนุรกัษ์พลงังานภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม นอกจากนี้
ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานในภาค 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

นายสุนชัย ค�านูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวถึงการด�าเนินงาน
โครงการ “การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า” เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทกุภาคส่วน เกดิจติส�านึกในคณุค่าของพลงังานโดยผ่านกลยทุธ์ 3 อ. 
ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
ทั้งภาคท่ีอยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกฟผ. ได้รับ 
ความร่วมมอืจาก GIZ ในการร่วมมอืกันศกึษาแนวทางการด�าเนินงาน
ด้านการสนับสนุนอาคารประสิทธิภาพสูงและการส่งเสริมให้มี 
หน่วยงานกลางดูแลตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทจัดการ
พลังงาน และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการด�าเนินการติดฉลาก 
แสดงประสิทธิภาพส�าหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพลังงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นรปูธรรม อนัจะก่อให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ
อย่างยั่งยืนต่อไป

กฟผ. จับมือ GIZ ส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น

ด้านดร. คริสติเน่ ฟัลเค่น–โกรสเซ่อร์ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจ 
และการค้า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�า
ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมอืทางวิชาการไทย-เยอรมนั ทีเ่ริม่ขึน้
อย่างเป็นทางการกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยด�าเนินโครงการครอบคลุม
เกือบทุกสาขาด้านการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
พลังงาน ท้ังน้ี GIZ ได้ด�าเนินโครงการต่างๆ ในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน

มร. คริสโตป เมเรส รักษาการผู้อ�านวยการ GIZ ประจ�าประเทศไทย 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนั ตามแผนอนรุกัษ์
พลังงาน ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) โดยร่วมมือกับส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผน
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งความร่วมมือครั้งน้ีเป็นโอกาสอันดีในการศึกษา 
แนวทางการส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางดูแลตรวจสอบการ 
ด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Facilitation) และ 
ฉลากแสดงประสิทธิภาพส�าหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจ 
และอตุสาหกรรม เพ่ือให้เกดิการยกระดบัการพัฒนาด้านการอนรุกัษ์
พลังงานในประเทศไทย

น�ยสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์ ผู้ว่�ก�ร กฟผ. และ มร. คริสโตป เมเรส รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร GIZ ประจำ�ประเทศไทย
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โดย วรรณวดี เอราวรรณ์  โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

ระยะการน�าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลนั้น เป็นช่วงส�าคัญท่ีแสดงให้ 
เห็นว่าโครงการก�าลังเดินหน้าไป และเพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ 
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประกันคุณภาพ 
การท�างานจึงมีบทบาทส�าคัญ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการน�า 
มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในภูมิภาคอาเซียน ไปปรับ
ใช้ในประเทศต่างๆ  รวมถึงแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อปฏิบตัท่ีิด ีและประเมนิ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการ “โครงการ 
การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง” จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 6 ในหัวข้อ 
การประเมินหลกัสตูรและความก้าวหน้าของการสนับสนุนและน�า
มาตรฐานไปปรบัใช้ ขึน้ ระหว่างวนัที ่2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
อสิตนิแกรนด์ สาธร กรงุเทพมหานคร โดยมผีูเ้ชีย่วชาญท่ีมุง่มัน่พัฒนา
แรงงานฝีมือในภูมิภาค จากทั้ง 6 ประเทศอาเซียน ที่เคยได้ร่วมเข้า
ประชมุตัง้แต่การประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่1 รวมทัง้สมาชกิใหม่จาก
ประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี เข้ามามส่ีวนร่วมในการประชมุครัง้น้ี 

นอกจากผู ้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ของการ 
อาชีวศึกษา และการพัฒนาแรงงานฝีมือในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย รวมถึงข้อปฏิบัติที่ดีจากประเทศอื่นๆ ในการน�ามาตรฐาน 
ไปใช้แล้ว จุดส�าคัญของการประชุมครั้งน้ีคือ การสาธิตการสอนงาน
โดยวิทยากรต้นแบบที่ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรต้นแบบรุ่นที่ 1 
และ 2 มาแล้ว โดยรุ่นที่ 1 ได้รับการฝึกอบรมที่ สปป.ลาว เมื่อกลางป ี
ที่ผ่านมา ส่วนรุ่นที่ 2 ทางโครงการได้ร่วมกับโครงการ k-to-12 PLUS 
และมลูนธิิเพ่ือการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ โดยหอการค้าของฟิลปิปินส์ 
ในการจดัการฝึกอบรมวทิยากรต้นแบบท่ีกรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์ 
ส�าหรบัจดุเด่นของงาน การประชมุเชงิปฏิบตักิารครัง้ท่ี 6 น้ี เปิดโอกาส
ให้วิทยากรต้นแบบได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ในสถานการณ์จ�าลอง ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้เข้าใจ

แนวคิดและเห็นแนวทางการน�ามาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้งานจรงิใน
ภาคปฏิบติัของการฝึกอบรมมากย่ิงขึน้ โดยภาพรวมแล้ว โครงการเอง 
ได้ประเมนิประสิทธิภาพของหลักสตูรครฝึูกในสถานประกอบการทีจ่ะ 
น�าไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากรทางอาชีวศึกษาต่อไป นอกจากนี้  
หลงัจากการจ�าลองการฝึกในแต่ละครัง้ โครงการจะได้รบัความคดิเหน็
และข้อเสนอแนะเพ่ือไปพัฒนาให้หลกัสตูรมคุีณภาพมากย่ิงขึน้ต่อไป 

การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบในประเทศไทย ครั้งที่ 1 
ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาแรงงานฝีมือในประเทศ คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคีหลักของโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมวิทยากร
ต้นแบบในประเทศไทยครัง้ท่ี 1 ขึน้ ระหว่างวันท่ี 21-30 กันยายน 2558
ณ ส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
ในคร้ังนี้ วิทยากรต้นแบบชาวไทยจ�านวน 8 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมการ 
ฝึกอบรม ณ สปป.ลาว และประเทศฟิลิปปินส์ ได้ท�าหน้าที่เป็น 
วิทยากรต้นแบบเพ่ืออบรมบุคลากรอาชีวศึกษาท้ัง 48 ท่าน โดยใช ้
หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน 
ครูฝึกในสถานประกอบในภูมิภาคอาเซียน หลังจากการฝึกอบรม 
บุคลากรเหล่านี้จะมีคุณสมบัติ และทักษะเหมาะสมเพื่อท�าหน้าที่เป็น
วิทยากรต้นแบบให้กับครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศต่อไป 

โดยรวมแล้ว ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โครงการได้ร่วมกับ 
ภาคีหลักทั้งจากในและต่างประเทศในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือเพ่ิมจ�านวนวิทยากรต้นแบบในภูมิภาคอาเซียน ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสามารถสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรและติดตามผลการสนับสนุนและน�า 
มาตรฐานไปปรับใช้ในประเทศต่างๆ จะช่วยยืนยันว่าการฝึกอบรม 
น้ันมีคุณภาพมากพอ และสามารถช่วยส่งเสิรมทักษะของแรงงาน 
ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง

ก�รประกันคุณภ�พ:

กลไกสำ�คัญเพื่อประสิทธิภ�พของก�รฝึกอบรมวิทย�กรต้นแบบ
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โดย รูท เอลเบค  โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมาคณะท�างานโครงการ NEXUS แห่งนครเปกันบารู เมืองหลวงของจังหวัดรียาว สุมาตรา ร่วมกับ 
ส�านักเลขาธิการรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ICLEI - SEA) จัดการฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรแบบ 
บูรณาการของเมืองขึ้นที่เมืองตันจุงปีนัง เมืองหลวงของหมู่เกาะรียาว 

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการจัดการฝึกอบรมเฉพาะประเทศครั้งแรกโดยหยิบยกโครงการน�าร่อง กรณีศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
นครเปกันบารู และนวัตกรรมการบริหารจัดการน�้าเสียของหมู่บ้านเซงการาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเมืองตันจุงปีนัง ที่ด�าเนินงาน 
โดยโครงการ NEXUS มาเป็นประเด็นในการฝึกอบรม

การอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ีประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจว่าการบริหารทรพัยากรเมอืงแบบบรูณาการนัน้ สามารถ 
น�ามาเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนได้อย่างไร อีกท้ังยังกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดในการบริหารทรัพยากรเมือง 
แบบบูรณาการ ท้ังเรื่องน�้า พลังงาน อาหาร รวมถึง ธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือปกป้อง 
“ท่ีอยู่อาศัย” ของทุกคน นอกจากน้ันยังได้วางรากฐานให้เกิดการเจรจาระดับชาติของอินโดนีเซียซึ่งก�าหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้แทนจากหน่วยงานระดับเมืองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริหารทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการ อ�านาจในการด�าเนินงาน 
และการจัดหาทุนกับผู้แทนระดับจังหวัดและระดับชาติ

ก�รฝึกอบรมก�รบริห�รทรัพย�กรเมืองแบบบูรณ�ก�ร

ในประเทศอินโดนีเซีย
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ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่อง 
การจัดการภัยพิบัติแห่งเอเซีย (Regional Consultative Committee 
(RCC)) ในปีน้ีมุ่งประเด็นไปที่การเตรียมการด�าเนินการให้เป็นไป 
ตามกรอบของกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติของเอเซีย สมาชิกทั้ง 13 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 
บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย พม่า 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ประเทศไทย รวมถึง เวียดนาม ได้รวม
ตัวกันในการท่ีเมืองทิมพู ประเทศภูฎานเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 
ที่ผ่านมา ในการท�างานร่วมกันท่ีจะลดความเสี่ยงภัยรวมถึงส่งเสริม
การความสามารถในการรับรู้ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากสภาพ 
ภัยพิบัติได้ 

11

โดย ฮันนา เมเยอร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ระดับภูมิภ�คว่�ด้วยเรื่องก�รจัดก�รภัยพิบัติแห่งเอเซีย 

สนับสนุนคว�มร่วมมือที่จะดำ�เนินก�รให้เป็นต�มกรอบก�รดำ�เนินง�นเซนได

เพื่อก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติของเอเซีย

รัฐบาลเยอรมันได้ให้การสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ ท้ังนี้ยังได้
มีการน�าเสนอผลงานผ่านประสบการณ์จากประเทศเปรูที่น�าเสนอ 
การลงทุนในภาคสาธารณะในการจัดการระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
นอกจากน้ีตัวแทนของกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ นายมาติน ฮูปย ์
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน รวมถึง นางคอเลอเย ลิชเชอร์ ซึ่งเป็นกรรมการ 
บริหารของ GIZ ได้ร่วมการประชุมประจ�าปีครั้งนี้ด้วย 
 
รายละเอียดของรายงานสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.adpc.net/igo/category/ID905/doc/
2015-v06Duh-ADPC-rccStatementWEB.pdf

Photo © ADPC
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โดย ฮันนา เมเยอร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

ส�านักงานเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ  (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (PATA)  และ โครงการริเริ่มการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) 
ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพร้อมรับและฟื้นคืนกลับสู่สภาพภาวะปกติ 

นางมากาเร็ตต้า วอลสตอม ผู ้แทนพิเศษด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวไว้ว ่า 
“อุตสาหกรรมโรงแรมบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มประสบภัยในท่ัวโลก จากเหตุการณ์น�้าท่วม พายุ และแผ่นดินไหวน้ัน ท้ายสุดแล้ว 
กิจการจะต้องปิดตัวลง และผู ้ที่ได้รับผลกระทบทันที คือ พนักงานที่อยู่ในสายงานการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงควรมี 
บทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น” 

ทั้งสามองค์กรได้ท�าการศึกษาความต้องการของตลาดและได้ทราบว่าตลาดให้ความสนใจกับมาตรฐานเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้โรงแรม 
และรีสอร์ทลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังแสดงให้ลูกค้า บริษัทประกันภัย และผู้ลงทุนเห็นถึงความเตรียมพร้อม
และระดับความปลอดภัยของโรงแรม ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ คือ โรงแรม สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ บริษัทประกันภัย 
และองค์กรภาครัฐในประเทศอินโดนีเซีย มัลดิฟส์ ฟิลิปปินส์ และไทย

นายมาริโอ ฮาดี้ ได้เน้นว่ามาตรฐานของมาตรการมีความจ�าเป็นในการจัดการภัยพิบัติให้กับผู้ประกอบในธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพร้อมรับและฟื้นคืนกลับสู่สภาพภาวะปกติ’ ได้ที่
http://www.unisdr.org/archive/45258

3 องค์กรร่วมพัฒน�ยุทธศ�สตร์จัดก�รภัยพิบัติสำ�หรับธุรกิจท่องเที่ยว
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การอบรมครูฝึกจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 25-27 สิงหาคม 2558 ท่ีเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา มีผู ้เข้าร่วมอบรมจากตัวแทนของส�านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เขตอุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ส�านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (SME BANK) รวมถึง ตวัแทนจากบรษิทัอซีซูมุอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด การจัดอบรมน้ีจัดขึ้นโดยศูนย์เตรียมความ 
พร้อมป้องกันภยัพิบตัแิห่งเอเชยี (ADPC) ซึง่โครงการรเิริม่การจดัการ 
ความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) ร่วมกับธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) สนับสนุนในการส่งเสริมให้ SME ใน 
ประเทศไทยมีมาตรการการจัดการภัยพิบัติ   ผู้เข้าร่วมอบรมมีท้ัง 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

13

โดย ฮันนา เมเยอร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

เป็นครูฝึกและผู้ให้ค�าแนะแก่ผู้ประกอบการ SME ให้มีแผนรองรับ 
การจัดการภัยพิบัติ และวางแผนด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
มีการยกสถานการณ์ท่ีเป็นกรณีศึกษาต่างๆ และแม่แบบการ 
จัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (BCP) มาศึกษาวิธีการสร้าง 
แรงจูงใจให้น�า BCP มาใช้ และวิธีการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน 
ให้กับองค์กร SME ท่ีเข้าร่วม โดยจะมีการจัดการอบรมน้ีอีกครั้ง 
ในเดือนกันยายน 2558

อ่านข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับ “การส่งเสรมิให้ SME ในประเทศไทย
มีมาตรการการจัดการภัยพิบัติ” ได้ที่
https://www.gidrm.net/activities/strengthening-resilience/

Photo © ADPC Iprepare Business

ก�รฝึกอบรมครูฝึก ในก�รให้คว�มช่วยเหลือ SME

ก�รจัดก�รภัยพิบัติ และก�รว�งแผนดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง
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เดินหน้�สู่มห�นครอ�ก�ศสะอ�ด:

ก�รฝึกอบรมเพื่ออ�ก�ศสะอ�ด (T4CA) ม�ถึงกรุงเทพฯ แล้ว

ประชากรของกรุงเทพมหานครมีจ�านวนมากถึง 11 ล้านคน และ 
กว่าครึ่งของคนท�างานในกรุงเทพฯ เดินทางมาจากปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ ด้วยสภาพการเช่นน้ีจึงท�าให้ความต้องการบริการขนส่ง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันสงูมาก รปูแบบการขนส่งท่ีนยิมใช้โดยท่ัวไป
มอียู่หลากหลาย ตัง้แต่รถยนต์และจกัรยานยนต์ส่วนตวั รถประจ�าทาง
สาธารณะ รถรับจ้างสาธารณะ จักรยานยนต์รับจ้าง และการขนส่ง
ระบบราง (เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น)

โครงการ “ปรับปรุงคุณภาพอากาศส�าหรับเมืองขนาดกลาง 
และเลก็ในภมิูภาคอาเซยีน” สนบัสนุนการพัฒนาศกัยภาพด้านการ 
จัดการคุณภาพอากาศในเมืองให้แก่บุคลากรของส�านักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้น�าชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดย 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ส�านัก 
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การฝึกอบรมเพื่ออากาศสะอาด หรือ T4CA” ร่วมกับวิทยากร 

โดย นภาพร อยู่เบิก  โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศสำาหรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน

ของ GIZ ต่อเน่ืองกัน ท้ังน้ีมีผู ้เข้าร่วมการอบรมจากเขตต่างๆ 
ของกรุงเทพมหานครท้ัง 50 เขต รวมกว่า 300 คน ประกอบด้วย 
ผู ้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าท่ีเทคนิค และผู้น�าชุมชน หลักสูตร 
ดังกล่าวน้ีครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่างๆ ได้แก่ กฎหมายและ 
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง ผลกระทบท่ีมลพิษทางอากาศมีต่อสุขภาพ 
และเศรษฐกิจ การพัฒนาแผนอากาศสะอาด การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศ การจัดท�าบัญชีรายการมลพิษทางอากาศ และการ 
สร้างความตระหนักเรื่องคุณภาพอากาศให้แก่ผู้น�าชุมชน 

หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐาน T4CA นี้ พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ 
“ปรับปรุงคุณภาพอากาศส�าหรับเมืองขนาดกลางและเล็กใน 
ภูมิภาคอาเซียน”  ซึ่งได ้รับทุนสนับสนุนการด�าเนินงานจาก 
กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)
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สร้�งอ�ก�ศสะอ�ด:  ภ�คีแผนอ�ก�ศสะอ�ด

จัดอันดับกลยุทธ์คุณภ�พอ�ก�ศของเมืองมะละก� ม�เลเซีย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ได้จัด
กิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญย่ิงของการพัฒนาแผนอากาศ 
สะอาด คือ การประชุมเพื่อจัดอันดับความส�าคัญแผนอากาศสะอาด 
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�านวนมากจากหน่วยงานต่างๆ ของเมือง 
รวมท้ัง สภาเมืองประวัติศาสตร์มะละกา (MBMB) กรมสิ่งแวดล้อม 
ขนส่งทางบก และขนส่งสาธารณะทางบก องค์กรเทคโนโลยีท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย สภาความปลอดภัยทางถนนแห่ง 
เมืองมะละกา หน่วยวางแผนเศรษฐกิจของมะละกา ทางด่วนพลัส 
และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น

มะละกาเป็นเมืองน�าร่องเมืองหนึ่งที่เข ้าร่วมโครงการปรับปรุง 
คุณภาพอากาศส�าหรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน 
(CASC) ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคที่ด�าเนินงานโดย GIZ ร่วมกับ 
ส�านักเลขาธิการอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนการด�าเนินงานจาก 
กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน 
เมืองต่างๆ ในการพัฒนาและด�าเนินงานแผนอากาศสะอาดเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพอากาศและก้าวสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

โดย จูเลีย นาเกล และ เจยาชรี คิสนา 
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศสำาหรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน
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ตลอดการประชมุ ทุกภาคส่วนได้ให้ข้อคดิและน�าเสนอทางเลอืกต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพอากาศ มาตรการต่างๆ ล้วนเกิดข้ึนจากผลการ 
จัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (EI) และการศึกษาเรื่องการขนส่งท่ี 
ที่ปรึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศจัดท�าขึ้น หลังจากท่ี 
คุณจูเลีย นาเกล หนึ่งในคณะท�างานของโครงการฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมและกล่าวถึงผลส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
คุณไซฟุดดิน อับดุล การิม ผู้อ�านวยการกรมผังเมืองของ MBMB ได้ 
น�าเสนอผลการด�าเนินงานและแผนงานในอนาคตด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพอากาศของ MBMB ต่อจากนั้น เป็นการน�าเสนอ 
ผลการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการศึกษาเรื่องการขนส่งโดย
คณะท�างานของโครงการโดยคุณเจยาซรี กิสนาและศาตราจารย์
อาห์เมด ริไว ท่ีปรึกษาภายในประเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แห่งมะละกา ซึ่งเป็นผู ้จัดท�าผลการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
ร่วมกับคณะ

ช่วงตอ่มา ดร. ดอลลาริส (วาตี) ซฮูาดี ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญตา่งประเทศ
เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเป็นผู้น�าการประชุม โดยแบ่ง 
ผู้เข้าร่วม 30 คนออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เก่ียวกับมาตรการอากาศสะอาด ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของแผนอากาศ
สะอาดของเมืองมะละกาท่ีจะจัดท�าเสร็จสมบูรณ์ในอีกสองเดือน
ข้างหน้า ผู้เข้าร่วมการประชุมช่วยกันจัดท�ารายการมาตรการต่างๆ 
ครอบคลุมหลายหัวข้อ รวมถึงการขนส่ง (เช่น การตรวจสอบและ
ซ่อมบ�ารุง การบริหารจัดการอุปสงค์ด้านการขนส่ง มาตรฐานการ
ปล่อยก๊าซของยานยนต์ และเชื้อเพลงสะอาด เป็นต้น) และมลพิษ
ทางอากาศจากอตุสาหกรรมและมลพิษทางอากาศเชงิพ้ืนท่ี โดยจะน�า
มาตรการเหล่านี้ไปพัฒนาแผนอากาศสะอาดฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ในตอนท้ายนายกเทศมนตรีแห่งเมืองมะละกา ฯพณฯ ท่านดาตุ๊ก 
ซายนาย บิน ฮุสซิน กล่าวปิดการประชุมโดยเน้นย�้าถึงความส�าคัญ 
ของอากาศสะอาดภายในเมืองและวิสัยทัศน์ของเมืองมะละกา 
ท่ีต้องการเป็นเมืองมรดกโลกท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ผลการประชมุในครัง้นีช้ีช้ดัว่าเมอืงมะละกาก�าลงัมุง่หน้าเพ่ือจะท�าให้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผลก�รประชุมในครั้งนี้ชี้ชัดว่�เมืองมะละก�กำ�ลังมุ่งหน้�

เพื่อจะทำ�ให้วิสัยทัศน์ดังกล่�วบรรลุผลอย่�งเป็นรูปธรรม
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล และ อัสทาริ วิดยา ดาร์มา  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ส�านักเลขาธิการ เบรีย ภูมิภาค มุ่งส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับ
หลากหลายพันธมติร ในการพัฒนาห่วงโซ่คณุค่าน้ัน ความร่วมมอืกับ 
ผู้ประกอบการค้าข้าว จะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดี นอกจากนี้สถาบันการเงินก็มีบทบาทส�าคัญ 
ในการส่งเสริมการเข้าถงึเงินกู้ระดับฐานราก (microfinance) มากขึ้น
ส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย ซึง่เบรยี ได้ทาบทามบรษิทั โอแลม อนิเตอร์
เนชั่นแนล และธนาคารดอยซ์แบงก์ เข้าเป็นพันธมิตร

ลงนามบันทึกความเข้าใจกับโอแลม

เบรีย ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับโอแลม 
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจะมีผลจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุง 
วิถีชีวิตของชาวนาในชนบทผ่านการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน
และการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้น

GIZ และ โอแลม ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของการ
ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ภายใต้เวทีเพ่ือความย่ังยืนในการผลิตข้าว 
หรือ Sustainable Rice Platform (SRP) โดยมี UNEP เป็นประธาน 
เพ่ือเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานข้าว โดยปรับปรุงระบบการปลูกข้าว
และเทคโนโลยี ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างย่ังยืนโดยการ
ทดสอบมาตรฐานข้าว SRP และก�าหนดโอกาสในตลาดการค้าข้าว
โดยการด�าเนินการวิจัยทางการตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ เบรีย 
ประเทศไทย

การทดสอบมาตรฐานข้าวกับเกษตรกรผูป้ลกูข้าวน้ัน เป็นกิจกรรมหลกั 
ที่จะท�าให้มั่นใจว่ามาตรฐานน้ี สามารถใช้ได้และเป็นประโยชน์ต่อ 
เกษตรกร และยังมีการประเมินมาตรฐานข้าวฉบับนี้ เพื่อใช้ปรับปรุง
วิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเบรีย และ โอแลม จะร่วมมือกับกรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�านักเลขาธิการ SRP เป็นผู้ให้ 
ค�าปรึกษา

โอแลม เป็นผู้น�าระดับโลกในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
และส่วนผสมอาหาร โอแลม ตระหนักดีว่า ข้าวเป็นมากกว่าเมล็ด
ธัญพืชในจาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการตรวจสอบย้อนกลับใน
ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตข้าว 

บันทึกความเข้าใจกับธนาคารดอยซ์แบงก์

เบรีย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ี
ที่ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร ในแฟรงค์เฟิร์ต / ไมน์ เยอรมนี เพ่ือ 
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาแบบจ�าลองทางการเงิน 
ผ่านโครงการอาสาสมัคร ความร่วมมือต่อชุมชนขององค์กรทั้ง 
สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาแบบจ�าลองทางการเงิน 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้ท่ีจะได้รับผลประโยชน์ โดยความ 
ร่วมมืออาจครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

• พัฒนาแบบจ�าลองต้นทุนและผลประโยชน์ส�าหรับเกษตรกรที่จะ 
 ประเมินเศรษฐกิจการเกษตร ในระดับเกษตรกร และผู้ที่มีบทบาท 
 ในห่วงโซ่คุณค่าอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรก�าหนด 
 กิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ของตน

• การประเมนิความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีท่ีใช้ในและ
 นอกทุ่งนา ท่ีแนะน�าโดย เบรีย ส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพ่ือให้ 
 มั่นใจในคุณภาพของการตัดสินใจในการลงทุนกิจการทางการ 
 เกษตร

• วิเคราะห์และสนบัสนุนความร่วมมอืกับบรกิารทางการเงินทางเลอืก 
  ที่อาจจะอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าภายใน (เช่น สินเชื่อผู้ประกอบการ) 
  หรือ ภายนอก (เช่น ไมโครไฟแนนซ์) รวมท้ังการเข้าถึงสินเชื่อ 
 ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของสถาบันการเงินในประเทศ 
  และเพ่ิมความสามารถสถาบนัการเงนิในท้องถ่ินท่ีมคีวามสนใจ เพ่ือ 
 ประเมินความเป็นไปได้ที่จะให้เงินทุนหมุนเวียนส�าหรับเกษตรกร 
 รายย่อย เบรีย มีกลยุทธ์ระยะยาวท่ีจะเปล่ียนรูปแบบทางการเงิน 
 จากเงินอุดหนุนเป็นเงินสินเชื่อ

• ด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันระบุต่อไป

เบรยี มเีป้าหมายในการปรบัปรงุห่วงโซ่มลูค่าข้าว รวมท้ังกิจกรรมทาง
โภชนาการข้าวในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
ต่อไป

สร้�งคว�มเข้มแข็งภ�คก�รผลิตข้�วในภูมิภ�ค

ผ่�นคว�มร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ�
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล และ อิซาเบล พิรอธ  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

โครงการริเริ่มข้าวท่ีดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย) มุ ่งเน้นการใช้วิธีท่ี 
หลากหลาย ในการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวเพ่ือ 
เสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้าว และการท่ีจะบรรลุผลในระยะยาวน้ัน 
จ�าเป็นต้องมกีารประยุกต์ใช้วิธีในบรบิทของท้องถิน่ วัตถุประสงค์หลกั 
อย่างหนึง่ของกลยุทธ์ของ เบรยี คอืการพัฒนาการฝึกอบรมเกษตรกร 
ในการจัดการธุรกิจการท�าการเกษตรของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 
และประสบความส�าเร็จ ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ทีมงานของ 
โครงการ เบรีย ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม  
ได้มุง่พัฒนาคูม่อืการฝึกอบรมส�าหรบั “การฝึกอบรมผูฝึ้กสอน” และ 
การฝึกอบรมเกษตรกรผู้น�า ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน และได้มีการเริ่มจัดการฝึกอบรมแล้ว

ในประเทศอินโดนีเซีย เบรียได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
เพ่ือระบุความท้าทายท่ีส�าคัญในภาคการผลิตข้าว และด�าเนินการ
ประเมินภาคสนามเพ่ือระบุปัญหาในระดับหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรผูน้�า เพ่ือก�าหนดสถานทีที่เ่หมาะสมทีจ่ะด�าเนนิกิจกรรม
การสร้างการผลิตข้าวอย่างย่ังยืนและศูนย์ข้อมูล (SRPIC) ส�าหรับ
เกษตรกรที่จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมทั้ง 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการอารักขาพืช นอกจากน้ี การประเมินความ 
ต้องการการฝึกอบรม ยังช่วยก�าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรม 
วิชาการในด้านต่างๆ  ได้แก่ การบูรณาการจัดการศัตรูพืช การรักษา 
เมล็ดพันธุ์ การเลือกต้นกล้าท่ีดีข้ึน การปลูกต้นกล้าท่ีเหมาะสม 
มาตรการต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสม การจดัการ 
หลังการเก็บเก่ียว และการท�าการเกษตรเป็นธุรกิจ ทั้งนี้ คู่มือการ 
ฝึกอบรมได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือจากศูนย์วิจัยข้าว 
ของอินโดนีเซีย (ICRR)

ในประเทศไทย เบรียได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษา 
ผลกระทบโดยมีส่วนร่วม Participatory Impact Pathways Analysis 
(PIPA) เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบัติงานของชุมชนและจุดอ่อน และระบ ุ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งหลังจากการประชุม 
ได้เกิดค�าแนะน�าด้านการท�านาข้าวแบบเฉพาะเจาะจงท้องที ่
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
การจัดการความรู้ ที่ช่วยให้เกษตรกรประเมินตนเอง และผสมผสาน
ทรพัยากรจากภายนอก เข้ากับความรูท่ี้มอียู่ของตน ส�าหรบัส่วนท่ีสอง 
เป็นการให้ความรูเ้รือ่งการปลกูข้าว ทีจ่ะช่วยเพ่ิมผลผลติ ด้วยคูม่อืการ 

ฝึกอบรมที่ได้พัฒนา เบรียได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของจังหวัด 
เพ่ือที่จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการฝึกอบรม รวมทั้ง
การฝึกอบรมผู้น�าเกษตรกร เพ่ือท่ีจะเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก “การฝึกอบรมผู้ฝึกสอน” จะถูกใช้ในการปรับคู่มือ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ในฟิลิปปินส์ หลักสูตรการฝึกอบรมของช่างเทคนิคการเกษตร 
ในเขตเทศบาลเมือง ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันวิจัยข้าว 
ของฟิลิปปินส์ (PhilRice) สถาบันฝึกอบรมการเกษตร (ATI) ไบเออร์ 
ครอปซายน์ และ ยารา ซึ่งเป็นพันธมิตรภาคเอกชน รวมทั้ง สถาบัน 
วิจัยข้าวระหว่างประเทศ และ GIZ โดยมีศูนย์อุดมศึกษาและการ
วิจยัการเกษตรภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เป็นผูส้รปุรปูเล่มคู่มอื
การฝึกอบรม 

ในเวียดนาม จะมีการด�าเนินการเพ่ือประเมินหาความต้องการของ 
มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการใน 3 จังหวัด ท่ีร่วมโครงการ ซึ่งอยู่ใน 
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง โดยเบรียจะร่วมมือกับ ไบเออร์ 
ครอปซายน์ โครงการ ASEAN-Sustainable Agrifood Systems 
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) และศูนย์ส่งเสริมการเกษตร
แห่งชาติ (NAEC) ในการพัฒนาและด�าเนินการฝึกอบรมพร้อมการ
ประเมินผล NAEC จะรวบรวมและอนุมัติคู่มือการฝึกอบรม

การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส�าคัญของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ เบรีย 

ก�รพัฒน�คู่มือก�รฝึกอบรม

เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รผลิตข้�วอย่�งยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลักอย่�งหนึ่งของกลยุทธ์ของ เบรีย คือก�รพัฒน�ก�รฝึกอบรมเกษตรกร

ในก�รจัดก�รธุรกิจก�รทำ�ก�รเกษตรของตนเองได้อย่�งเป็นอิสระและประสบคว�มสำ�เร็จ 
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

พันธมิตรภาครัฐและเอกชน สามารถร่วมมือกันได้ในภาคการเกษตร
และโภชนาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนด้านอาหารใน 
ระดับโลก ในขณะที่ภาครัฐมีองค์ประกอบด้านโครงสร้าง กรอบการ 
ด�าเนินการ และมาตรการเชิงนโยบาย ภาคเอกชนก็มีความสามารถ 
ในการส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบของความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมท้ัง
การเข้าถึงตลาด รัฐบาลจึงได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ 
ภาคเอกชนโดยสามารถมุ่งเน้นการก�าหนดนโยบาย การวางแผน 
และการก�าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ

โครงการรเิริม่ข้าวท่ีดขีึน้แห่งเอเชยี (เบรยี) มจีดุมุง่หมายเพ่ือสนับสนนุ
เกษตรกรรายย่อยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ห่วงโซ่อุปทานข้าว ด้วยการท�างานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน 
โดยเบรียได้ร่วมกับไบเออร์ ครอปซายน์ พันธมิตรภาคเอกชน จัดการ
เจรจาเรื่องความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาภาคการ 
ผลิตข้าวในประเทศไทย โดยร่วมมือกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกัน

ในโอกาสนี ้ดร. อภิชาต ิพงษ์ศรหีดลุชยั ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาคการผลิต
ข้าวไทย: ประเด็น ความท้าทาย ทิศทางนโยบาย และ โอกาส
ของความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน” โดยกล่าวว่า แม้ว่า
ประเทศไทยจะผลิตข้าวได้เป็นอันดับที่ 6 ซึ่งคิดเป็น 4% ของการ 
ผลิตโลก แต่ก็ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในรอบ 30 ปีและมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยประมาณ 22%

ดร. อภิชาติ กล่าวเสริมว่า ประชากรโลกมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ 
ประมาณครึ่งหนึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก อย่างไรก็ตาม ยังมี
ประชากรประมาณ 800 ล้านคน อยูใ่นภาวะขาดอาหาร ความท้าทาย
ของเกษตรกร จึงรวมถึงความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิต 
ข้าวไทยคือ ข้อจ�ากัดด้านที่ดินท่ีเหมาะสม ปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ความผันผวนของราคา นโยบายภาครัฐ การขาดแคลนแรงงานและ 
การใช้เครื่องจักร การปรับปรุงพันธุ์ข้าว รวมทั้งศัตรูและโรคพืช

ในการรับมือความท้าทาย ดร. อภิชาติ อธิบายว่า ความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชนในภาคการเกษตร จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ จากภาคเอกชน เพ่ือยกระดับการผลิต การเข้าถึง
ตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเกษตรกรขนาดเล็ก ประโยชน์
ท่ีเกษตรกรได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้บริโภค รวมท้ังความ
เสี่ยงที่ลดลงจากความผันผวนของราคาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดร. มาร์ติน แมร์เคิล ผู ้จัดการอาวุโสเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ได้น�าเสนอเรื่อง “การมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการพัฒนาภาค 
การผลติข้าว ประสบการณ์และมมุมองของไบเออร์ ครอปซายน์” 
โดยกล่าวถึงโครงการ “การเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นอย่างมากมายของ
ไบเออร์” ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน และมีเป้าหมายในการ 
ยกระดับฐานะของเกษตรกรรายย่อย อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่าง 
ย่ังยืนในภาคการผลิตทางการเกษตร และปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่าข้าว

“โครงการ “การเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นอย่างมากมายของไบเออร์” 
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผลผลิต แรงงาน และการประหยัดน�้า เพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร
ส�าหรับสังคม” ดร. มาร์ติน กล่าวเสริม

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อ�านวยการโครงการ เบรีย ภูมิภาค 
กล่าวเน้นบทบาทของ เบรีย ในฐานะท่ีเป็นโครงการบ่มเพาะ 
โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตข้าว ที่ 
ครอบคลุมนโยบาย และเตรียมความพร้อมของสถาบันท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้งโครงการศึกษา กรณีความส�าเร็จตามห่วงโซ่มูลค่าข้าว 
ทั้งยังจัดให้มีเวทีและการเจรจาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
พร้อมแผนการยกระดับ

ก�รเจรจ�คว�มร่วมมือภ�ครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒน�ภ�คก�รผลิตข้�วไทย



เรื่องของคนปลูกผัก

ขันทอง เกษมวิริยะนนท์ ท�าอาชีพเกษตรกรปลูกผักมากว่า 20 ป ี
โดยมีสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเธอมาตลอด 
เหตุผลเดียว คือถ้าไม่ใช้สารเคมี ผักก็จะไม่สวย และถ้าผักไม่สวย 
เธอก็จะขายผักไม่ได้ หรือขายได้ในราคาท่ีถูก ตอนนี้ขันทองอายุ 
41 ปี และมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ เธอบอกว่าน่าจะเป็น 
สาเหตุมาจากการสูดดมสารเคมีป้องกันศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน ที่ท�าให้เธอหายใจล�าบาก ติดๆ ขัดๆ อย่างในทุกวันน้ี 
ขนัทองบอกว่าเธอใช้จ่ายเงนิไปกับการซือ้สารเคมป้ีองกันศตัรพืูชและ 
สารสังเคราะห์บ�ารุงพืชคร้ังละหน่ึงถึงสองหมื่นบาทต่อรอบการปลูก 
ย่ิงช่วงไหนทีด่เูหมอืนมโีรคพืชและศตัรพูชืระบาด เธอย่ิงใช้ผลติภณัฑ์
เหล่านี้ในปริมาณที่มากขึ้น ขันทองบอกว่าเธอกลัว ท้ังกลัวว่า
สุขภาพจะแย่ลง ท้ังกลัวว่าจะเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลจากการใช้สารเคม ี
ในการท�าเกษตรของเธอเอง เธอบอกว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้ยินข่าวว่า 
คนรับจ้างฉีดสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเสียชีวิตลงจากการสูดดม 
สารเคมีเหล่านั้น แต่เธอก็กลัว ว่าถ้าใช้สารเคมีในปริมาณน้อย 
ก็อาจไม่สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ และถ้ามีหนอนอยู่ในผัก หรือ 
ใบผักเป็นรู ผักจะดูไม่สวย และผู้ที่มารับซื้อจะไม่ซื้อ หรือรับซื้อใน 
ราคาต�่า ขันทองบอกว่าเธอไม่มีทางเลือก

20

โดย รจนา มโนวลัยเลา   โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

เรื่องของผู้รับซื้อผัก

จ�าเนียร บัวจันทร์ ท�าอาชีพพ่อค้าผู้รับซื้อผักโดยตรงจากสวนผัก 
มากกว่า 20 ปี ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา จ�าเนียรรับซื้อเฉพาะผัก 
ที่ดูสวยเท่าน้ัน ถ้าซื้อผักไม่สวย หรือมีหนอน ใบเป็นรู เมื่อน�าไป 
ขายต่อท่ีตลาดแล้ว จ�าเนียรบอกว่าจะขายผักไม่ได้ หรือขายได้ใน 
ราคาถูก จ�าเนียรบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าท่ีตลาดนิยมรับซื้อเฉพาะผัก 
ท่ีสวยเท่าน้ัน และท่ีผ่านมาก็เป็นแบบน้ีมาตลอด 20 ปี จ�าเนียร 
ยังประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผักเองด้วย และการใช้สารเคม ี
ในปริมาณมาก ก็เป็นเรื่องประจ�าวันในฐานะเกษตรกรของจ�าเนียร 
ถ้าไม่อย่างน้ันจะขายผักไม่ได้ หรือไม่ได้ราคา ถามจ�าเนียรว่า 
“ไม่กลัวหรือท่ีใช้สารเคมีเยอะๆ ในการปลูกผัก” จ�าเนียรตอบว่า 
กลัว แต่ก็ต้องขายผัก 

เรื่องผักผัก
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เรื่องของคนตัดผัก

กรรณิการ์ เท่าเทียม ท�าอาชีพรับจ้างตัดผักท่ีแปลงผัก กรรณิการ ์
บอกว่าส่วนใหญ่คนรับจ้างเก็บผักจะไม่ทานผักที่ปลูกโดยเกษตรกร
ทั่วไป เธอบอกว่าเวลาเธอเก็บผัก มักจะสังเกตเห็นสารเคมีป้องกัน 
ศัตรูพืชบนผักท่ีเธอเก็บเป็นประจ�า ถามเธอว่าแน่ใจได้อย่างไรว่า 
ที่เห็นเป็นสารเคมี กรรณิการ์บอกว่าบางทีเธอเห็นเป็นดวงใหญ่ๆ 
สีเขียวๆ เหมือนสารตกค้าง จางบ้าง ชัดบ้าง กรรณิการ์มีอาการ 
ผ่ืนคันตามผิวหนังหลังจากการเก็บผัก ซ่ึงเธอคาดว่าน่าจะเป็น 
ผลกระทบจากสารเคมีที่ตกค้างบนผักที่เธอเก็บ

เรื่องเล่าจากแปลงปลูกผักอาจช่วยในการตัดสินใจของผู ้บริโภค 
ในการเลือกซื้อผักได้ แต่การตัดสินใจของเกษตรกรผู้ปลูกผัก และ 
ผู้ค้าผัก ในการลดปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืชนั้น จ�าเป็น 
ต้องหาวิธีหรือผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับท้ัง 
กับเกษตรกร ทั้งผู ้ค้า ผู ้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และยังต้องให้
ผลติผลผกัออกมาดสูวย น่ารบัประทาน และขายในราคาดีได้ด้วยนัน้ 
เป็นโจทย์หน่ึงท่ีทางโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่ง
อาเซียนก�าลังด�าเนินการอยู่ โครงการฯ ท�าแปลงทดลองปลูกผัก 
ที่จังหวัดเชียงรายและกาญจนบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบ
การใช ้สารชีวภาพป้องกันศัตรูพืชเพ่ือป้องกันด้วงหมัดผักใน 
ผักกาดขาว กับการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช เพ่ือให้เกษตรกร 
เห็นว่าการใช้สารชีวภาพป้องกันศัตรูพืชนั้น สามารถให้ปริมาณ 
ผลผลิตตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้ได้เช่นกัน



น�งนภ�พร รัตนเมตต� เน้นเรื่องคว�มสะอ�ดในโรงง�นเพื่อก�รผลิตน้ำ�ผลไม้ปลอดภัยและมีคุณภ�พ
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โดย รจนา มโนวลัยเลา และ นภาพร รัตนเมตตา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

คว�มรู้ใหม่นอกกะล� 
ผู้ตรวจประเมินด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�รเปิดมุมมองใหม่

ในโลกอุตส�หกรรมน้ำ�ผลไม้ใบเก่�ของเธอ

จากที่เคยมั่นใจในความรู้ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพน�้าผลไม้ 
ที่สะสมเป็นประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมน�้าผลไม้ไทยถึง 
9 ปี นภาพร รัตนเมตตา ยอมรับว่ายังมีโลกนอกกะลาให้เธอได ้
เรียนรู้เรื่องราวอีกมากมาย เพียงแค่เธอเปิดกะลาที่เธอสร้างครอบ 
ความคิดของตัวเธอเองไว้

การท�างานท่ีผ่านมา 3 ปีในฐานะผู ้ตรวจประเมิน “โครงการ 
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ไทย
เพือ่ยกระดบัคุณภาพอุตสาหกรรมน�า้ผลไม้ไทย” ซึง่เป็นโครงการ
ความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบ 
ย่ังยืนแห่งอาเซียน และสมาคมน�้าผลไม้เยอรมนี (SGF) ซึ่งเป็น
สมาคมที่ให้การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพน�้าผลไม้ ซึ่งเป็น
มาตรฐานภาคสมัครใจของประเทศเยอรมนี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ไทย 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล เธอเปรยีบเหมอืน
การได้เปลี่ยนแว่นสายตาคู่ใหม่และช่วยให้เธอได้เห็นมุมมองใหม ่
ในโลกอุตสาหกรรมน�้าผลไม้ใบเก่าของเธอ 

จากน้ันเป็นต้นมา ส�าหรับนภาพรแล้วการปีนถังเก็บน�้าผลไม้ที่ 
บางครั้งสูงกว่าตึกสองชั้น เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการท�าความ
สะอาดของอุปกรณ์กลายเป็นเรื่องปกติ อีกท้ังการตรวจสอบความ
สะอาดภายในของเครื่องคั้นน�้าด้วยการใช้จมูกดมกลิ่น ซึ่งบางที 
อาจมีกล่ินไม่พึงประสงค์จากการท�าความสะอาดท่ีไม่ถูกลักษณะ 
เป็นของแถม รวมไปถึงการยื่นมือเข้าไปในซอกหลืบของเครื่องปอก 
เปลือกผลไม้ เพ่ือบันทึกภาพสภาพอุปกรณ์ข้างในเพ่ือตรวจสอบ 
คราบสารเคมีท่ีตกค้างหลงเหลือหลังท�าความสะอาด หรือคราบ
น�า้มนัจาระบตีกค้าง เหล่านีเ้ป็นงานส่วนหนึง่ทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมจาก 
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินจาก SGF  
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น�งนภ�พร รัตนเมตต� ปีนถังเก็บน้ำ�ผลไม้
ที่บ�งครั้งสูงกว่�ตึกสองชั้นเพื่อตรวจสอบคว�มสะอ�ดของอุปกรณ์

น�งนภ�พร รัตนเมตต� ผู้ตรวจประเมินน้ำ�ผลไม้ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก SGF
กำ�ลังให้คำ�แนะนำ�เจ้�หน้�ท่ีโรงง�นผลิตน้ำ�ผลไม้เร่ืองก�รปรับปรุงคว�มสะอ�ดภ�ยในโรงง�น
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นภาพรกล่าวว่าโรงงานต้องตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของ
ผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้  โดยต้องหมั่นระลึกว่าทั้งเด็กเล็ก คนป่วย และ
คนชราเป็นผู้บริโภคน�้าผลไม้ด้วยเช่นกัน และถ้าทีมงานที่เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายในโรงงาน โดยเฉพาะทีมงานประกันคุณภาพสามารถท�างาน
และตรวจสอบได้ในมาตรฐานเดียวกับผู้ตรวจประเมินของ SGF 
จะท�าให้น�้าผลไม้ที่ได้มีคุณภาพท่ีดี ลดความเสี่ยงของการเกิดความ
เสียหายระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วย 

นภาพรได้ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย
ของน�้าผลไม้ว่า หัวใจหลักมีอยู่ 2 ปัจจัย คือคุณภาพของวัตถุดิบ
และความสะอาดของเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต ยกตัวอย่างเช่น
อุตสาหกรรมผลิตน�้าสับปะรดในประเทศไทย ที่ผ่านมาปริมาณ
สับปะรดไม่เพียงพอ ในขณะท่ีความต้องการน�า้สับปะรดมมีาก แต่ละ
โรงงานจึงเพ่ิมราคารับซื้อสับปะรดเพ่ือให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อการ
ผลิต โดยมองข้ามความส�าคัญของการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีปลูกโดย 
ใช้วิธีการเกษตรกรรมที่ดี (GAP) โดยประเทศไทยส่งออกน�้าสับปะรด
เข้มข้นมากท่ีสุดในโลก  และมีโรงงานสับปะรดขนาดใหญ่และ 
ขนาดกลางประมาณ 20 โรงงาน  ซึ่งนภาพรได้ท�าการตรวจประเมิน
ในฐานะผู้ตรวจประเมินของ SGF เกือบทั้งหมดแล้ว 

“โครงการการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ 
น�้าผลไม้ไทยเพื่อยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมน�้าผลไม้ไทย” 
พ่ึงจบลงในเดือนเมษายนปีนี้ นภาพรกล่าวว่า เธอรู ้สึกดีใจและ 
ภูมิใจมากท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง ท่ีช่วยยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรม 
น�้าผลไม้ไทย และมีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงานผู้ผลิตท่ีประสบ
ปัญหาในด้านคุณภาพการผลิต ให้สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และปรับปรุงคุณภาพน�้าผลไม้ให้ดีย่ิงขึ้นได้ และจะท�าหน้าที่ผู ้
ตรวจประเมินน�้าผลไม้ของ SGF ต่อไป ทั้งในประเทศไทยและแถบ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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น�ยสุริยัน วิจิตรเลขก�ร ที่ปรึกษ�อ�วุโสภูมิภ�ค โครงก�รระบบอ�ห�ร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอ�เซียน
(คนที่สองจ�กซ้�ย) ภ�ยใต้ GIZ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับอธิบดีกรมแผนก�รและคว�มร่วมมือ

และตัวแทน สปป.ล�วของที่ประชุมเจ้�หน้�ที่อ�วุโสของรัฐมนตรีด้�นก�รเกษตรและป่�ไม้อ�เซียน
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โดย ดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการยังคงเป็นหัวใจ
ส�าคัญที่ระบุไว้ใน “เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable 
Development Goals) ของสหประชาชาตท่ีิพ่ึงผ่านการลงนามรบัรอง
โดยผู้น�าจากนานาประเทศทั่วโลก ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

ส�าหรับ สปป.ลาว และเมียนมาร์นั้น ได้แสดงความมุ่งมั่นในการ 
ขจัดความยากไร้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในประเทศ 
ด้วยการเข้าร ่วมการรณรงค์ “ลดความอดอยากเป็นศูนย ์” 
(National Zero Hunger Challenge) ของสหประชาชาติ ซึ่งใน 
เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ทั้งสองประเทศเพ่ิงจะได้รับรางวัลพิเศษ 
จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในการขจัด 
ความยากไร้ โดยสามารถลดจ�านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ 
จากความยากไร้ลงกว่าครึ่ง ในระหว่าง พ.ศ. 2543-2558 

รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังตอกย�้าถึงความส�าคัญของประเด็น 
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการโดยการจัด “การประชุม 
เชิงนโยบายเรื่องความมั่นคงทางอาหารและกรอบนโยบาย 
บูรณาการความม่ันคงด้านอาหารของอาเซียน” (ASEAN 
Integrated Food Security) โดยร่วมมือกับองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน ผ่านโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบ 
ยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable Agrifood Systems) ขึ้น
ที่นครเวียงจันทร์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม และที่เมืองเนปิดอว์ ในวันที ่
3 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามล�าดับ โดยมีกระทรวงท่ีรับผิดชอบ 
องค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา หน่วยงานประชาสังคม และภาค
เอกชนเข้าร่วม การประชุมเชิงนโยบายถือว่าเป็นเวทีหารือและแลก 
เปลี่ยนข้อมูลในประเด็นท้าทายต่างๆ ด้านความมั่นคงทางอาหาร 
รวมท้ังบทบาทของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ และการมส่ีวนร่วมของการ
พัฒนาระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนเพ่ือความมัน่คงทางอาหาร และ
ร่วมตกลงในข้อเสนอแนะ การด�าเนินงาน กลไกความร่วมมือ เพื่อให้
เกิดการจัดท�านโยบายและกลยุทธ์ของชาติให้สอดคล้องกับกรอบ
นโยบายระดับภูมิภาค และระดับสากลด้านความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการ รวมท้ังกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้าน
อาหารของอาเซียน

ประชุมห�รือเชิงนโยบ�ยใน สปป.ล�ว และเมียนม�ร์

ถกแนวท�งร่วมสร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รและโภชน�ก�รในประเทศ
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(จ�กซ้�ย) รองอธิบดีกองวิช�ก�รเกษตร  อธิบดีกองอ�รักข�พืช และอธิบดีกองก�รใช้ที่ดินของประเทศเมียนม่�ร์
ให้สัมภ�ษณ์ถึงก�รประชุมเชิงนโยบ�ยเรื่องคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รกับร�ยก�รโทรทัศน์สำ�หรับเกษตรกร
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สปป.ลาว ได้จัดท�าแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ทางอาหารและโภชนาการหลายแผน อาทิเช่น ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2568 และวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2573 แผน 
ปฏิบติัการด้านการผลติข้าวเพ่ือความมัน่คงด้านอาหารแห่งชาต ิและ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ 2553-2558 
ส่วนประเทศเมียนมาร์นั้น ก�าลังด�าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของ 
การท�าแผนปฏิบัติการความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติของเมียนมาร์ 
ที่จะเริ่มด�าเนินการในปลายปี พ.ศ. 2558 น้ี ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ 
10 ปี เพื่อเป็นกรอบในการปฎิบัติงานของแต่ละภาคส่วน

ผลของการประชุมหารือเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการใน สปป.ลาว น้ัน ได้มีการเน้นย�้าถึง 
บทบาทความส�าคัญของระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืน การปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี การจัดการน�้าอย่างย่ังยืน การวิจัยและพัฒนา 
การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ส่วนผลของการประชุมหารือเชิงนโยบายที่ประเทศเมียนมาร์น้ัน 
ได้ก�าหนดกิจกรรมที่ส�าคัญในการน�าไปปฏิบัติ ในด้านนโยบาย 
การปรับปรุงองค์กรและข้อกฎหมาย การส่งเสริมสนับสนุนการ 
ด�าเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนา 
ผลผลิตและมาตรฐาน การพัฒนาตลาดและระบบข้อมูลราคา 
การปรับปรุงด้านโภชนาการ และการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุน

จากข้อหารือในการประชุมหารือเชิงนโยบายของ สปป.ลาว และ
ประเทศเมียนมาร์น้ัน ในการจะให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
และโภชนาการ ต้องเพ่ิมเน้นความพยายามในการสร้างความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
รวมท้ังการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าและความส�าเร็จในการ 
ผลักดันและขับเคล่ือน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังของภาครัฐและ
เกษตรกรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันผลักดันให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการตลอดไป
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ก�รนำ�อ�ก�ศย�นไร้คนขับม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�

หลังจากการประชุมเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการ ECOSWat ของ GIZ 
ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การน�าอากาศยาน 
ไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้” ครั้งที่ 1 และ 
ครั้ง ท่ี 2 โดยมีผู ้แทนจากกรมทรัพยากรน�้า กรมชลประทาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลทุ่งสง และภาคเอกชน เข้าร่วม 
กิจกรรม ระหว่างการประชุมผู ้เข้าร่วมได้เรียนรู ้ว่า ท�าไมจึงควร 
น�าใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับมาใช้ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี 
ดังกล่าว นอกจากจะสามารถเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
และเครื่องมือส�ารวจพิกัดจีพีเอสได้แล้ว ยังสามารถสร้างแบบ 
จ� าลองสามมิติ เสมือนจริ ง เ พ่ือจ� าลองสถานการณ ์ อุทกภัย 
และภัยแล้ง รวมทั้งสร้างแผนที่อย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
และแม่นย�าได้อีกด้วย

โดย จารุวรรณ งามสิงห์  โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat) 

การน�าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
คือการน�าเทคโนโลยีและศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมมาผสม 
ผสานกัน ทั้งนี้  มีการพิสูจน์แล้วว ่าภาพถ่ายทางอากาศและ 
ข้อมูลที่อากาศยานไร้คนขับรวบรวมได้และภาพถ่ายบนภาคพ้ืนดิน 
นั้นเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับการสร้างแบบจ�าลองอุทกภัยสามมิติ 
ท่ีน่าเชื่อถือ ท�าให้สามารถจ�าลองผลกระทบท่ีจะเกิดจากอุทกภัย 
และภัยแล้งได้ ไม่เพียงแต่จะได้ข้อมูลคุณภาพสูง แต่ค่าใช้จ่าย 
ในการบินอากาศยานไร้คนขับในระดับต�่า ยังจัดว่าน้อยกว่าการ 
เก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากนั้น การเก็บข้อมูลท่ีความสูงระดับ 
ต่างๆ จากการน�าอากาศยานไร้คนขับขึ้นบินหลายครั้งในสภาพ 
อากาศที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเก็บข้อมูลด้วยดาวเทียม 
ซึ่งวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและท�าได้เป็นบางช่วงเท่านั้น
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การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
นัน้ ผูเ้ชีย่วชาญจากเยอรมนีเริม่จากการแนะน�าความเป็นมาเชงิทฤษฎี
ของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ต่อด้วยการท�างานภาคสนาม 
ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และลุ ่มน�้าท่าดี ทั้งน้ี ผู ้เชี่ยวชาญได้
สาธิตการบังคับอากาศยานไร้คนขับ การเก็บข้อมูลภาคพ้ืนดินและ
ข้อมูลของล�าน�้าดีโดยใช้เคร่ืองมือส�ารวจพิกัดจีพีเอสให้แก่ผู้เข้าร่วม 
การประชุมด้วย

ส่วนการประชมุเชงิปฏิบติัการครัง้ท่ี 2 ท่ีจดัขึน้ในเดือนกันยายน 2558 
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบจ�าลองสามมิติจากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 ซึ่งการสร้างแบบ
จ�าลองสามมิติที่ถูกต้องด้วยข้อมูลท่ีแม่นย�าไม่บิดเบี้ยวนั้น จ�าเป็น 
จะต้องมีพิกัดภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมบางส่วนเคยม ี
ประสบการณ์ตรงในการสร้างแบบจ�าลองมาก่อน จึงสามารถ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คนอื่นๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 2 ครั้งท่ีจัดขึ้นน้ี ประสบ 
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี โดยในอนาคตอันใกล้ จะมีการถ่ายทอด 
องค์ความรู ้อย่างกว้างขวางเน่ืองจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จะเริ่มจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอากาศยานไร้คนขับให้แก่ 
ผู้สนใจเป็นภาษาไทยต่อไป
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โดย เกตน์พริมา แสนสุด  โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat) 

เมือ่เดือนสงิหาคม 2558 ท่ีผ่านมา โครงการ ECOSWat จดัการประชมุ
น�าเสนอผลการวเิคราะห์ความเปราะบางของลุม่น�า้ล�าภาชใีนจังหวดั
ราชบุรี และลุ่มน�้าท่าดีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างการประชุม
มีการน�าเสนอผลการวิเคราะห์และมาตรการ EbA ให้แก่ภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะท�างานของแต่ละลุ่มน�้า 

การวิเคราะห์ความเปราะบาง คือกระบวนการค้นหา ศึกษาปริมาณ 
และจัดล�าดับความส�าคัญต�าแหน่งต่างๆ ในลุ่มน�้า ซึ่งไม่สามารถ
ปกป้องประชาชนจากอันตรายและภัยพิบัติได้ หลังจากที่วิเคราะห์
ความเปราะบางแล้ว จึงด�าเนินการก�าหนดมาตรการ EbA ขึ้น 
โดยเฉพาะ เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งรุนแรงใน 
เขตลุ่มน�้าดังกล่าว

การวิเคราะห์ลุ่มน�้าล�าภาชีเริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2558 ท่ีผ่านมา โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการทรัพยากรเขตร้อนชื้นและก่ึงร้อนชื้นของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งเมืองโคโลญจน์ (ITT) ประเทศเยอรมนี  
ส่วนลุ่มน�้าท่าดีและห้วยสายบาตรน้ันได้มีการประเมินด้วยวิธีการ
เดียวกันน้ีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท 
ที่ปรึกษา SYDRO GmbH ประเทศเยอรมนี ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมเพ่ือน�าเสนอผลการประเมินน้ี จัดขึ้นให้แก่คณะท�างาน 
ในพ้ืนท่ีน�าร่องของโครงการท้ังสองแห่ง โดยจัดร่วมกับส�านักงาน
ระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรน�า้ ส�าหรับการประชุมลุ่มน�า้ล�าภาชี
ในจังหวัดราชบุรีน้ัน ด�าเนินการประชุมโดย ITT ส่วนการประชุมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเจ้าหน้าที่
โครงการ ECOSWat เป็นผู ้ด�าเนินการประชุม ท้ังนี้การประชุม 
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้แทน 
จากองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน กรมชลประทาน ผู้แทนชุมชนจาก
ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า ได้เจรจาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และลง 
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน�้าในระดับท้องถ่ินกันอย่าง 
กว้างขวาง เสยีงสะท้อนอนัมค่ีาย่ิงจากภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เหน็ว่า
มาตรการท่ีโครงการได้น�าเสนอไปแล้วน้ีเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกจดุ
ในข้ันต่อไปโครงการจะประเมนิมาตรการ EbA เพือ่ศึกษาความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ทุกภาคส่วนและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถตัดสินใจได้ว่ามาตรการใดจะให้ประโยชน์สูงสุด

ก�รนำ�เสนอผลก�รวิเคร�ะห์คว�มเปร�ะบ�ง (VA)
และม�ตรก�รปรับตัวโดยอ�ศัยระบบนิเวศ (EbA)

ให้แก่ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำ�ลำ�ภ�ชีและลุ่มน้ำ�ท่�ดี
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โดย  ฟอล์ค มอมเบอร์   และ   ภูมิ พิณเทพ
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

เมื่อวันที่ 23-28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร. สมเกียรติ ประจ�าวงษ์
ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และ 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เข้าร่วมงานสัปดาห ์
น�้าโลก และได้พบกับ มร. ธอมัส สตราเทนเวิร์ธ หัวหน้าส่วนกลาง 
พ้ืนฐานด้านการจัดการน�้านานาชาติและยุโรปของกระทรวง 
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัย 
ทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB)

งานสัปดาห์น�้าโลกเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชน บริษัท รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลแห่งชาติต่างๆ นักวิชาการ 
และสื่อมวลชนได้พบปะกัน ผู้แทนจากไทยสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมและการประชุมได้มากถึง 160 รายการ ในช่วงกิจกรรม 
90 นาที มีการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ “น�้าเพื่อ 
การพัฒนา” เช่น การจัดหาแหล่งทุน เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDG) ขององค์การสหประชาชาติ การบูรณาการให้เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน ประเด็นเรื่องเพศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
การสุขาภิบาล อาหาร การลดความขัดแย้ง น�้าและนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าและการด�ารงชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากการประชุมท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีการประชุมระหว่าง
ผู้แทนไทย และ มร. ธอมัส สตราเทนเวิร์ธของ BMUB ซึ่งจัดเพื่อหา
แนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรมชลประทาน BMUB 
และ GIZ ในระหว่างการประชุม กรมชลประทานและ BMUB ได้
พูดคุยถึงความร่วมมือในช่วงท่ี มร. ธอมัส สตราเทนเวิร์ธไปเยือน
กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และกรมชลประทาน 
ได้น�าเสนอแนวคิดการประสานความร่วมมือเก่ียวกับโครงการ 
การประเมินและทบทวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน�้า 
20 แห่ง ท่ีทางกรมชลประทานวางแผนก่อสร้างไว้ว่าจะสามารถ
ทดแทนหรือเสริมกับมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) 
ได้หรือไม่ 

แนวคิดหลักของง�นสัปด�ห์น้ำ�โลกประจำ�ปี 2558 คือ น้ำ�เพื่อก�รพัฒน� 
ผู้แทนจ�กกระทรวงต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเข้�ร่วมง�นสัปด�ห์น้ำ�โลก

ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
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ก�รประชุมห�รือถึงผลก�รศึกษ� ก�รแสดงเจตจำ�นง

ในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในระยะย�วภ�ยหลังปี พ.ศ. 2563

ก่อนการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจะจัดข้ึนท่ี 
กรุงปารีสในเดือนธันวาคมที่จะถึงน้ี แต่ละรัฐภาคีของอนุสัญญา 
UNFCCC ได้ส่งมอบเจตจ�านงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 (INDCs) เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558

ด้วยตระหนักถึงภารกิจน้ี ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจึงจัดการประชุมกระทรวงหลักที่เก่ียวข้องกับการจัด
เตรียมเอกสารแสดงเจตจ�านงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 
26 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้มีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหลากหลาย อาทิ 
สมาคมภาคเอกชนต่างๆ ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และสถาบัน 
การศึกษา มีการน�าเสนอผลการศึกษาการประเมินศักยภาพในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานและการขนส่ง 
ของไทย รวมทั้งภาคกระบวนการของเสียและอุตสาหกรรมและการ
ใช้ผลติภณัฑ์ (IPPU) หลายรายการ และมกีารกล่าวถึงการเตรยีมการ 
เพ่ือปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ว่าเป็นประเด็นส�าคัญและจะบรรจุอยู่ใน INDCs ฉบับเต็มของ
ประเทศไทยด้วย

กล่าวโดยสรุป การประชุมครั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่าง 
ดีย่ิงจากภาคส่วนหลักท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญในการ 
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศไปสู ่การพัฒนาแบบคาร์บอนต�่า 
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะให้การ
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มท่ี โดยจะ 
บูรณาการและควบรวมแผนพลังงานทัง้หลายโดยค�านงึถงึด้านตา่งๆ
ทัง้ด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ และระบบนเิวศ และยังกล่าวย�า้ด้วยว่า
การจะบรรลุเป้าหมายน้ี กระทรวงพลังงานไม่สามารถด�าเนินการ 
แต่ฝ่ายเดยีวได้ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมนัียส�าคญั
จ�าเป็นจะต้องได้รบัความร่วมมอือย่างใกล้ชดิและได้รบัการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ต่อจากนั้นนายสมพงษ์ ตันเจริญผล 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวเสริมว่า 
ไม่ควรมองว่า INDCs น้ันเป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมแต่ควร 
มองว่า น่ีคือโอกาสที่จะช่วยให้เกิดรูปแบบอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน 
ในระยะยาว

โดย ทีมงาน Connecting Climate Action (CCA)

การประชมุดงักล่าวยังเป็นโอกาสให้ทกุภาคส่วนสะท้อนองค์ประกอบ
หลัก 4 ด้านของ INDCs คือ พลังงานการขนส่ง อุตสาหกรรมและ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการของเสีย และการปรับตัวต่อ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างการ 
อภิปราย ผูเ้ข้าร่วมประชมุมโีอกาสแสดงความเหน็เก่ียวกับการศกึษา
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่างๆ 
ที่มีการน�าเสนอ ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดกรอบ INDCs ของประเทศไทย

ความเห็นต่างๆ ท่ีรวบรวมได้จากการประชุมปรึกษาหารือน้ันส่งผล
ต่อการพัฒนา INDCs ของประเทศไทย ซึ่งภายหลังได้ท�าการส่งมอบ
ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยระบุว่าทางประเทศไทยแสดง
เจตจ�านงท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยความสมคัรใจ คิดเป็น 
20-25% จากระดับการปล่อยตามปกติ (BAU) ภายในปีพ.ศ. 2573

ระหว่างการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 19 ซึ่งจัดขึ้น
ท่ีกรุงวอร์ซอในเดือนพฤศจิกายน 2556 รัฐภาคีตกลงกันว่า 
ทุกประเทศจะจัดท�าและน�าส่งเจตจ�านงในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 (INDCs) 
ซึ่งจะน�าไปสู่ความตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกที่มีความสมบูรณ์ฉบับใหม่

INDCs เป็นกลไกส�าคัญที่รัฐบาลสามารถใช้สื่อสารกับภาคส่วน
ต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศว่าจะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 อย่างไร รวม
ท้ังประเทศท่ีให้การสนับสนุนสามารถใช้ INDCs แสดงความ 
เป็นผู้น�าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งจะท�าให้การสนับสนุนสอดคล้องกับเรื่องท่ีประเทศนั้นๆ 
ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ และสอดคล้องกับศักยภาพและ 
ความรับผิดชอบของประเทศนั้นๆ ด้วย ค�าว่า “การสนับสนุน” 
ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าน้ัน 
หากแต่หมายรวมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนทุน การพัฒนาศักยภาพ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โดย ชุติมา จงภักดี 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำาเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

การบูรณาการแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถ่ิน เป็นหนึ่งใน 
วัตถุประสงค์หลักในการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศระดับชาติสู ่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนันสนุนการ 
พัฒนาและด�าเนนิงานด้านนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแผนงานปกป้อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ของกระทรวง 
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทาง
ปรมณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การด�าเนินงานหลักในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดและ 32 เทศบาลน�าร่อง 
จะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การวางแผนเชงิบรูณาการโดยพิจารณาแนวคดิด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับการพัฒนาและบริบทของพ้ืนท่ี 
ผ่านการฝึกอบรมการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วม  
ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศระดบัจงัหวัดและท้องถ่ิน 8 ขัน้ตอน คือ

1. การท�าความเข้าใจต่อแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศ 2558 – 2593

2. การก�าหนดวิสยัทศัน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมและล�าดบัการ 
 ด�าเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด 
 และท้องถิ่น

ก�รฝึกอบรมก�รบูรณ�ก�รแนวคิดก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศใน

กระบวนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ครั้งที่ 1 – 2

3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

4. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5. การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถ่ินโดยบริบทการรองรับ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. การจัดท�าแผนงานและโครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศระดับจังหวัดและท้องถิ่น

7. แหล่งงบประมาณสนับสนุน

8. การติดตามและประเมินผล

จาก 8 ข้ันตอนในการจัดท�าแผน จะน�ามาปรับเป็นการฝึกอบรม 
ทัง้สิน้ 5 ครัง้ แต่ละครัง้จดัใน 4 ภมูภิาค ซึง่จะเชญิผูแ้ทนจากส�านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
และผู้แทนจากเทศบาลน�าร่องมาร่วมการฝึกอบรม ซึ่งระหว่างการ 
จัดอบรมในแต่ละครั้งจะมีการลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการประชุม 
ของคณะท�างานในแต่ละพื้นที่
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ทัง้น้ีการอบรมรอบที ่1 และ 2 ทีค่รอบคลมุเน้ือหาการท�าความเข้าใจประเดน็ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศรวมท้ังแผนแม่บทรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิสัยทัศน์การพัฒนา โอกาส ความเสี่ยงและการจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่ของทั้ง 4 ภูมิภาคได้จัดไปแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

การอบรมครั้งที่ 2

การอบรมครั้งที่ 1

ซึ่งเมื่อแต่ละพื้นที่น�าร่องได้ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความส�าคัญและเร่งด่วน รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง รวมท้ังตั้งเป้าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทไปแล้วน้ัน ในล�าดับถัดไปจะเป็นการจัดท�าแผน
พัฒนาจังหวัดและท้องถ่ินท่ีอาจมีความจ�าเป็นที่ต้องอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการของรายสาขา ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว 
จะถูกบรรจุไว้ในการอบรมครั้งที่ 3 ที่วางแผนจะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามล�าดับ
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28-30 มกราคม 2558  กลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก
ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ  กทม.

18-20 กุมภาพันธ์ 2558  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมพูลแมนราชาออคิด จ.ขอนแก่น

6-8 กรกฎาคม 2558  กลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น�้า ริเวอร์ไซด์  กทม.

24-26 มิถุนายน 2558
กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

4-6 กุมภาพันธ์ 2558  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ณ โรงแรม สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย

25-27 กุมภาพันธ์ 2558  กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครศรีธรรมราช

15-17 มิถุนายน 2558  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

15-17 กรกฎาคม 2558
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จ.กระบี่
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ก�รพัฒน�หน่วยรับรองก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี
ต�มม�ตรฐ�น ISO 17065 :2012 

โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

ปัจจุบันนี้ เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทางการ 
เกษตรนับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในล�าดับต้นๆ  
ซึ่งหน่วยรับรองมาตรฐานสินค้าและอาหาร จะท�าหน้าท่ีในการตรวจ 
ประเมินและรับรองสินค้าทางการเกษตรภายใต้เงื่อนไขของการผลิต 
ที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับท้ังผู ้บริโภคภายในประเทศและ
ประเทศคู่ค้า 

ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญและบทบาทของการเป็นหน่วย 
รับรองที่ดี โครงการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ 
ใน สปป.ลาว (Strengthening National Good Agriculture Practices
in Lao PDR) ภายใต้งานกรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย- 
เยอรมนั พร้อมด้วยผูเ้ชีย่วชาญของกรมวชิาการเกษตร (Department
of Agriculture) ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
ทบทวนโครงสร้างของหน่วยรับรอง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน  
ขั้นตอนการให้การรับรอง และระบบเอกสารในระบบจัดการคุณภาพ  
ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและยกระดับแผนกมาตรฐาน 
(Standard Division) ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับรองกสิกรรมที่ดี 
ของ สปป.ลาว (Lao GAP Certification  Body : LCB) ให้มีการ
ด�าเนินการท่ีสอดคล้อง (Compliance) กับข้อก�าหนดของมาตรฐาน 
ISO 17065:2012 

ISO 17065:2012 เป็นมาตรฐานส�าหรับหน่วยรับรอง (Certification 
Body) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ซึ่งแสดงถึง 
ความน ่าเชื่อ ถือของหน ่วยรับรองว ่ามีบุคคลากรที่มีความรู  ้
ความสามารถ (Competence) มีการจัดการองค์กรท่ีดี รวมท้ังม ี
ขั้นตอนของการด�าเนินงาน และกระบวนการรับรองท่ีมีความเป็น 
กลาง (Impartiality) สม�่าเสมอคงเส้นคงวา (Consistency) 
ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขอการรับรองว่า 
ผลการรับรองจากหน่วยรับรองน้ันเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ ยังแสดงว่าผู ้ขอการรับรองมีความสามารถในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการได้ตรงกับขอบข่ายท่ีระบุไว้ในใบรับรอง 
(Certificate) อีกด้วย

การทบทวนและปรับปรุงดังกล่าว นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงก้าวส�าคัญ 
ในการเตรียมความพร ้อมของหน ่วยรับรองกสิกรรมที่ดีของ 
สปป. ลาว ในการขอรับการรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง 
(Certificated Body Accreditation) จากหน่วยงานรับรองระบบงาน 
(Accreditation Body :AB) เพ่ือให้การประกันคุณภาพในการให้
บริการตรวจรับรองในล�าดับต่อไป

ที่ม� : เอกส�รประกอบก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
ก�รพัฒน�หน่วยรับรองต�ม ISO 17065:2012  กรกฏ�คม 2558 สปป.ล�ว
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โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนาม

จากท่ีได้มีการด�าเนินโครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ ์
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนาม
ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเวียดนาม-ไทย-เยอรมัน เป็นระยะเวลา 
2.5 ปี โครงการฯ ได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการบริการและ
โครงสร้างของสหกรณ์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
เวียดนามกลาง กิจกรรมหนึ่งของโครงการคือการพัฒนาเสริมสร้าง 
ศกัยภาพของสหกรณ์ต้นแบบในเวียดนาม 12 แห่งในด้านการพัฒนา
แผนกลยุทธ์สหกรณ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและ 
งานบริการของสหกรณ์

ในกลุ่มสหกรณ์น�าร่องน้ี มี 4 แห่งท่ีประสบความส�าเร็จในการ 
ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นจริงและสัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 
สหกรณ์ฟุโห่ สหกรณ์หว่าทั้ง 2 สหกรณ์บิงแถ่งดอง และสหกรณ ์
ฟุดอง โดยมปัีจจยัสนบัสนุนท้ังทรพัยากรจากโครงการฯ  ความร่วมมอื
อย่างดีจากองค์กรระดับท้องถ่ิน การติดตามและให้ค�าปรึกษา 
อย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จาก VCA ภาคกลาง 
และ PCA ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านวิชาการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประเทศไทย ซึ่งสหกรณ์
ต้นแบบเหล่าน้ีจะเป็นตัวอย่างให้แก่สหกรณ์และหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องอื่นๆ ให้ได้เรียนรู้และน�าตัวอย่างท่ีดีไปประยุกต์ใช้ ผ่าน 
เครือข่ายและการจัดการความรู้ของสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศ
เวียดนาม (VCA) และ สหพันธ์สหกรณ์ระดับจังหวัด (PCA)

ผลลัพธ์และบทเรียนจ�กก�รส่งเสริม
สหกรณ์ต้นแบบในเวียดน�มกล�ง



ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้น้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยมาตรการผลักดัน
ในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ทั้ง 

• การพัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ์ให้สามารถวิเคราะห์ 
 และวางแผนการส่งเสรมิสหกรณ์อย่างเป็นระบบ และพัฒนาทกัษะ 
 ที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ 
• การพัฒนาองค์กรสนบัสนนุการส่งเสรมิสหกรณ์ทัง้ในระดบัภมูภิาค  
 (VCA ภาคกลาง) ระดบัจงัหวดั (PCA) และระดบัท้องถ่ิน (สหกรณ์/ 
  สมาคม) ให้สามารถรองรับการด�าเนินการได้ 
• การพัฒนาเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อร่วมกันส่งเสริมทั้งธุรกิจสหกรณ์และการส่งเสริมระบบสหกรณ์ 
• การแสวงหาแนวทางเพ่ือปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการและการ 
 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือท่ีจะสามารถ 
 ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาสหกรณ์ในเวียดนามได้อย่างครบวงจร

ซึ่งในท้ายที่สุด การเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ และผลลัพธ์ที่ได้นี้
จะน�าไปสู่การเจริญเติบโตและการเพ่ิมรายได้ในพ้ืนที่ชนบทและ 
พื้นที่ห่างไกลในเขตพื้นที่สูงทางภาคตะวันตก และเขตภาคกลางของ
เวียดนามในระยะยาว
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4 สหกรณ์

ต้นแบบ ในเขต

เวียดน�มกล�ง

สหกรณ์ฟุโห่ 
จ. ถัว เทียน เว้

สหกรณ์ฟุดอง
จ. กว๋�งน�ม

ให้บริก�รท�งก�รเกษตรแบบ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�ร
ควบคุมก�รใช้ส�รเคมีในน�ข้�ว

ส่งเสริมก�รสร้�งเอกลักษณ์ของ
สินค้� ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

และก�รว�งแผนก�รตล�ด
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ผลิตภัณฑ์ข้�วฟุโห่ 5 ตัน
ได้เข้�สู่ตล�ดท้องถิ่น ภ�ยใต้

แบรนด์ “ฟุโห่” สินค้�ใหม่
ในกลุ่มข้�วคุณภ�พสูง

คว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของสินค้�ท้องถิ่นในตล�ดเพิ่มม�กขึ้น

ในอน�คตสหกรณ์มีแผน
จะผลิตข้�วฟุโห่ 100 ตันต่อปี 
คิดเป็นร�ยได้ 400 ล้�นดอง

จัดกิจกรรมพัฒน�ระบบสม�ชิก
สหกรณ์ ซึ่งเป็นส�ระสำ�คัญ
ของก�รคงอยู่ของสหกรณ์
โดยประยุกต์ใช้วิธีก�รและ

ศึกษ�ตัวอย่�งจ�กประเทศไทย

ให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�ด้�นก�รปลูกข้�ว
ปลอดส�รพิษในพื้นที่ 10 เฮกต�ร์ (60 ไร่) 
สอดคล้องกับกระแสในภูมิภ�คและส�กล
ในด้�นก�รเพ�ะปลูกแบบปลอดส�รพิษ 

และเกษตรอินทรีย์

ช่วยเพิ่มร�ยได้10%
ให้แก่สม�ชิกสหกรณ์

ที่เข้�ร่วม

สิ่งแวดล้อมและ
สุขภ�พของประช�กร

ในพื้นที่ดีขึ้น

มีเงินทุนหมุนเวียนในก�รบริห�ร
จัดก�รสหกรณ์เพิ่มขึ้น

เป็นผลให้สหกรณ์มีเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น 200 ล้�นดอง

พื้นที่ก�รเพ�ะปลูกข้�วแบบ
ปลอดภัยและประหยัด

ขย�ยเพิ่มขึ้น

สม�ชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น 10 % 
(เทียบเท่� 150 คน) 

สหกรณ์ส�ม�รถสร้�งร�ยได้
จ�กบริก�รนี้ถึง 8 ล้�นดอง 

ภ�ยใน 3 เดือน 

สม�ชิกส�ม�รถประหยัดร�ยจ่�ย
ไปได้ 6 แสนดองต่อเฮกต�ร์
จ�กก�รใช้ส�รเคมีน้อยลง

สิ่งแวดล้อม
และสุขภ�พของ

ประช�กรในพื้นที่ดีขึ้น

สหกรณ์
หว่�ถัง 2 
จ.ฟุเยิน

สหกรณ์
บิงแถ่งดอง

จ. กว๋�งหง�ย 
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รสร้�งและออกแบบกระบวนก�รก�รทำ�ง�น

และก�รเรียนรู้อย่�งมีส่วนร่วม: เทคนิคก�รเป็นวิทย�กรกระบวนก�ร

และผู้ฝึกสอนสำ�หรับโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ”

โดย วริษา สังฆพรม  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

โครงการความร่วมมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั ร่วมกับแผนกบรกิารฝึกอบรม GIZ กรงุเทพฯ จดัประชมุเชงิปฏบิติัการเรือ่ง “การสร้างและออกแบบ
กระบวนการท�างานและการเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วม: เทคนคิการเป็นวทิยากรกระบวนการและผูฝึ้กสอนในโครงการความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ” ให้แก่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 26-29 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบาลีฮาย เบย์ พัทยา การประชุมฯ น้ีเป็น 
ส่วนหน่ึงของโครงการส่งเสริมแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยก่อนหน้าน้ีได้มีการจัดประชุมเชิง 
ปฏิบตักิารในโครงการดงักล่าวจบไปแล้วใน 2 เรือ่ง คอื กลยุทธ์และแผนการสือ่สารองค์กรอย่างมปีระสทิธิผลและมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  และการบรหิาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารงานด้านการพัฒนาให้ประสบความส�าเร็จ

การประชุมฯ นี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบการประชุมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การเป็นวิทยากรกระบวนการ 
การออกแบบแผนการฝึกอบรม วิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนท่ีดี (Trainer) ซึ่งในงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาน้ัน 
จ�าเป็นต้องใช้เทคนิคเหล่านี้ 

ในระยะเวลา 4 วันของการฝึกอบรม ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้เรยีนรูเ้นือ้หาวิชาการ ได้ใช้กรณีศึกษาในการฝึกปฏิบตั ิและได้ฝึกเป็นวทิยากรกระบวนการ
หน้าชั้นเรียน นอกจากน้ี ผู้รับการอบรมได้รับค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด และได้เห็นตัวอย่างการออกแบบ วางแผน และการด�าเนินการประชุม 
ในสถานการณ์จริงจากวิทยากรของ GIZ อีกทั้งยังได้ทบทวน แลกเปลี่ยนความคิด และวางแผนร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการน�าทักษะ 
การเป็นวิทยากรกระบวนการและครูฝึกที่ดีไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมฯ ต่อไป
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 ศิริพร ตรีพรไพรัช

ผู้เขียน:

ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช            
วิลาสินี ภูนุชอภัย        
อัมพวา มูลเมือง                   
วรรณวดี เอราวรรณ์     
รูท เอลเบค            
ฮันนา เมเยอร์                      
นภาพร อยู่เบิก                 
จูเลีย นาเกล           
เจยาชรี คิสนา                      
กมล ต่อกิจไพศาล                
อัสทาริ วิดยา ดาร์มา     
อิซาเบล พิรอธ          
รจนา มโนวลัยเลา               
นภาพร รัตนเมตตา             
ดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดา
จารุวรรณ งามสิงห์              
เกตน์พริมา แสนสุด   
ฟอล์ค มอมเบอร์                
ภูมิ พิณเทพ           
ชุติมา จงภักดี                      
พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์      
จิราลักษณ์ อินวงศ์     
วริษา สังฆพรม                               
ทีมงาน Connecting Climate Action (CCA)      
ทีมงานโครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE)
ทีมงานโครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ส�าหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า
ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Advance SCP)

                                                                                                                                                     

รูปภาพทั้งหมดจัดท�าขึ้นโดยคณะท�างานของโครงการ

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



โครงการการสอนงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)

โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (EU/BMUB)

โครงการพัฒนาและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ส�าหรับสังคมเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (BMUB)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 
(BMUB)

โครงการส่งเสริมการจัดการน�้าในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้า (BMUB)

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ (EU)

โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้าแบบคาร์บอนสมดุล (BMUB)

โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)

โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ตามฐานความเสี่ยง (BMUB)

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (BMUB)

แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 
BMWi)
 

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (BMZ)

โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเซีย (PPP/BMZ)

โครงการใช้ข้อมูลจากการส�ารวจระยะไกลและการประกันพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (DEZA/BMZ)

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน (BMZ)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน�้า พลังงานและอาหาร) (BMZ)

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)

การผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

และสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

การใช้พลังงานทดแทน

การเกษตรและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร

การพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืนและ

การขนส่ง

การบูรณาการโครงการ

ระดับภูมิภาค และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนา


