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สวัสดีค่ะ
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีแล้วนะคะ ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ได้มีพิธิปิด 2 โครงการ ที่ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป ได้แก่
โครงการเพิม่ ศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพือ่ คงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (54 เดือน) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วน
ยานยนต์สีเขียว (45 เดือน) และโครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (3 ปี) ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวง
สิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณู แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ ได้ให้งบประมาณต่อเนือ่ งเพือ่ ด�ำเนินโครงการใหม่
ได้แก่ โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน ส�ำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ่ ในกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลาง และกลุม่ ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะมีระยะเวลาด�ำเนินงาน 3 ปี ก่อนที่จะมีการปิดโครงการทั้ง 3 ดังกล่าว GIZ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมโครงการ
เพื่อหาแนวทางในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี และผลการด�ำเนินงานออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืน
ก่อนจะสิ้นสุดปี 2558 นี้ แผนกฝึกอบรมของ GIZ ส�ำนักงานกรุงเทพยังมีคอร์สอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรอีกประมาณ 5 คอร์ส หากท่านสนใจ ก็สามารถ
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training
นอกจากจดหมายข่าวแล้ว ท่านสามารถรับข้อมูลข่าวสารของเราได้ทางเฟสบุค้ www.facebook.com/gizthailand และเว็บไซต์ www.thai-german-cooperation.info
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว
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เยอรมนี-ไทย ขยายความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป น�ำหลักเศรษฐศาสตร์มาสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ไทย-สหภาพยุโรป ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
กฟผ. จับมือ GIZ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
การประกันคุณภาพ: กลไกส�ำคัญเพื่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ
การฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการในประเทศอินโดนีเซีย
ความร่วมมือตามกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเซีย
3 องค์กรร่วมพัฒนายุทธศาสตร์จัดการภัยพิบัติกับธุรกิจท่องเที่ยว
การอบรมครูฝึก ให้ความช่วยเหลือ SME ในการจัดการภัยพิบัติและการวางแผนด�ำเนินธุรกิจ
การฝึกอบรมเพื่ออากาศสะอาดในกรุงเทพ
ภาคีแผนอากาศสะอาดจัดอันดับกลยุทธ์คุณภาพอากาศของเมืองมะละกา
สร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตข้าวในภูมิภาคผ่านความร่วมมือกับบริษัทชั้นน�ำ
การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
การเจรจาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาภาคการผลิตข้าวไทย
เรื่องผักผัก
ความรู้ใหม่นอกกะลา
ร่วมหาแนวทางร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในสปป.ลาว และเมียนมาร์
การน�ำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ผลการวิเคราะห์ความเปราะบาง และมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ
งานสัปดาห์น�้ำโลกประจ�ำปี 2558
การประชุมผลการศึกษาการแสดงเจตจ�ำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การฝึกอบรมการบูรณาการแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดท�ำแผน
การพัฒนาหน่วยรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามมาตรฐาน ISO 17065 :2012
ผลลัพธ์และบทเรียนจากการส่งเสริมสหกรณ์ต้นแบบในเวียดนามกลาง
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและออกแบบกระบวนการการท�ำงานและการเรี
ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม
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เยอรมนี-ไทย ขยายความร่วมมือ
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
โดย ทีมงาน โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE)
และโครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำ�หรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ�
ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Advance SCP)

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

โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่ อ สร้ า ง และความปลอดภั ย ทางปรมาณู แ ห่ ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ขยายขอบเขตของหลักเกณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมเรื่อง
การปกป้องสภาพภูมิอากาศมากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ของภาครั ฐ ในประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น ๆ
โครงการฯ ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวในสินค้า 13 รายการของไทย
โดยสินค้า 6 รายการได้ถูกรวมเข้าอยู่ในโครงการฉลากเขียวและ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐแล้ว และสินค้าอีก 7 รายการอยู่ในระหว่างกระบวนการ
ประกาศใช้ เมื่อหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ถูกประกาศใช้ คาดการณ์ว่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมจนถึงปี 2561 จะลดลง
จากกรณีที่นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐไม่มีการปรับเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ 43%
(112,600 ตัน) ดังแสดงในรูปด้านบน และตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง
ของเกณฑ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศในกรณีเครื่องถ่ายเอกสาร

สืบเนื่องจากความส�ำเร็จของ SCP4LCE ท�ำให้ BMUB ได้สนับสนุน
โครงการต่อเนื่อง “พัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน ส�ำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำในกลุ่ม
ประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
(Advance SCP)” โดยจะสนับสนุนกรอบการท�ำงานสิบปี (10 YFP)
ในเรือ่ งดังกล่าว โดยเฉพาะในโปรแกรมส�ำหรับข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริโภค
และจะยังคงส่งเสริมให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องการปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศไว้ในข้อก�ำหนดของฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ต่อไป นอกจากนี้ โครงการฯ
จะช่วยสนับสนุนให้เกิดตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพ
ภูมิอากาศที่จะน�ำไปสู่การปล่อยมลพิษที่น้อยลง การค้าและการ
ลงทุนในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคก็จะเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย กิจกรรมของโครงการจะมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร การก�ำหนดกรอบการท�ำงานด้านนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค การบริหารจัดการระบบข้อมูลที่
ยัง่ ยืน รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ โดยโครงการ Advance SCP
จะด�ำเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2561

นอกจากนี้ SCP4LCE ยังได้รเิ ริม่ ความร่วมมือในการเรียนรูแ้ ละด�ำเนิน
การร่วมกันเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งรวมถึง
การจัดตั้ง เครือข่าย ASEAN+3

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเกณฑ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศ
สินค้า

เกณฑ์

ข้อก�ำหนด

เครื่องถ่ายเอกสาร

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

อ้างอิงกับ “International Energy Star Program
Requirements for Imaging Equipment”

การประหยัดกระดาษ

ความสามารถในการพิมพ์สองหน้า
สามารถใช้ได้กับกระดาษรีไซเคิล 100%
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4.5 ปี ความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป
นำ�หลักเศรษฐศาสตร์มาสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ
โดย ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ป่า น�้ำ หรือทะเล และน�ำประโยชน์เหล่านั้นมาออกแบบและค้นหา
ความเป็นไปได้วา่ คนทีไ่ ด้ประโยชน์นนั้ ๆ พร้อมร่วมแบ่งเบาภาระของ
ชุมชนทีร่ ว่ มท�ำให้ระบบนิเวศนัน้ ๆ คงอยูไ่ ด้อย่างไร ซึง่ แนวคิด TEEB นี้
สามารถประยุ ก ต์ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนหรื อ และ
การท�ำกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะใครก็ตาม
ที่น�ำ TEEB เข้าไปร่วมวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตและให้บริการ
ของธุรกิจตน จะสามารถลดความเสี่ยงในการประกอบการได้และ
ยังช่วยการวางแผนกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่เป็น
แบบ In-process CSR หรือเป็น SCR (Strategic Corporate
Responsibility) อย่างมียุทธศาสตร์ก็ว่าได้”
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช (อส.) ท�ำพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการ
เศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ (ECO-BEST) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสหภาพยุโรป
รัฐบาลไทย และรัฐบาลเยอรมัน ทีเ่ น้นการ ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสร้างเครื่องมือทางการเงินให้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ตลอดระยะเวลา 4.5 ปี ของความร่วมมือ ECO-BEST
ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB: The Economic of Ecosystem
and Biodiversity) และผลักดันให้มีการน�ำแนวคิด TEEB ไปสู่การ
สร้างเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ได้จริง

ผลงานที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของ ECO-BEST คือ การสร้างเครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ให้ผู้ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศ มีส่วนร่วมแบ่งเบา
ภาระในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ในพื้นที่น�ำร่อง 3 แห่ง ได้แก่
1) หมู ่ บ ้ า นปางมะโอ อ.เชี ย งดาว จ.เชี ย งใหม่ ซึ่งบุคลากร
ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาที่ สู ง (Highland Research and
Development Institute: HRDI) เข้ามาเรียนรู้กับ ECO-BEST แล้ว
น�ำความรู้ที่ได้ ไปหารือกับชาวบ้านผู้อนุรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อค้นหา
และสร้างกลไกเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม ผลลัพธ์วันนี้ คือ ผู้สนใจ
สามารถร่วมแทนคุณแก่ผู้ที่ช่วยบ�ำรุงรักษาแหล่งต้นน�้ำปิง โดยการ
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปางมะโอได้

โครงการ ECO-BEST ด�ำเนินงานโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ GIZ
และศูนย์วจิ ยั สิง่ แวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
และได้สิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า “ความ
พยายามในการอนุรักษ์ธรรมชาติจะประสบความส�ำเร็จได้ หลายๆ
ฝ่ายต้องช่วยกัน สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิน่ ร่วมบ�ำรุงรักษา
ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้มากที่สุด โครงการ ECO-BEST ได้ช่วย
สร้างความเข้าใจเรื่อง TEEB ซึ่งแม้จะเป็นศัพท์ค�ำใหม่ๆ ในวงการ
อนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเรา แต่มปี ระโยชน์มาก
เพราะเป็นแนวคิดทีท่ ำ� ให้คำ� ว่า “การมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ”
เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง เริ่มจากค้นหาว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์จาก

โครงการ ECO-BEST ได้ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่อง TEEB ซึ่งแม้จะเป็นศัพท์คำ�ใหม่ๆ
ในวงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเรา แต่มีประโยชน์มากเพราะเป็นแนวคิด
ที่ทำ�ให้คำ�ว่า “การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ” เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง
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ในพื้นที่น�ำร่องที่ 2) ต.บุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นการด�ำเนินงาน
เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศในแนวกันชนของมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ให้เกิดเป็น “ทางเชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าระหว่างอุทยาน
แห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ กั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ลาน” ผ่ า นการซื้ อ
สติ๊กเกอร์และผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ เพื่อระดมทุนเข้ากับ
“กองทุนอนุรักษ์มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่” น�ำรายได้ไป
ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในรูปตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิธีเพาะปลูกหรือเปลี่ยนพื้นที่เกษตรของตน กลับคืน
ให้เป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้าผสมป่าลาน ให้เหมาะกับการหากินและ
พักอาศัยของสัตว์ป่า หรืออาจท�ำให้เกิดการข้ามไปมาของสัตว์ป่า
ระหว่างป่าเขาใหญและป่าทับลานได้ แนวเชือ่ มต่อนีจ้ ะช่วยลดโอกาส
การผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันของสัตว์ป่า และยังเพิ่มความ
เป็นไปได้ที่ประชากรเสือจะกระจายคืนกลับสู่ป่าเขาใหญ่อีกด้วย
และพื้นที่ที่ 3 คือ ลุ่มน�้ำย่อยคลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช เป็น
ความร่วมมือของ ECO-BEST กับภาคีต่างๆ ในนครศรีธรรมราช
พัฒนาให้เกิด “กองทุนแทนคุณบริการระบบนิเวศลุ่มน�้ำย่อย
คลองท่าดี” ซึ่งนับว่าเป็นกลไก PES - Payment for Ecosystem
Service ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแห่งแรกของไทยทีเดียว หลักการ
ของกองทุนนี้ คือ ผู้ได้รับประโยชน์จากการลดลงของภาวะน�้ำแล้ง
และน�้ำหลากในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ข้างเคียง ช่วยจ่าย
ค่ า บ� ำ รุ ง ระบบนิ เ วศคลองท่ า ดี ผ่ า นการประปาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นทุนน�ำไปสร้างเป็นแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ให้แก่เกษตรกรหรือเจ้าของที่ดิน ผู้บ�ำรุงรักษาให้ที่ดินของตนมีไว้
ซึ่งต้นไม้ที่มีรากแก้ว ให้ที่ดินของตนมีผิวดินที่เกื้อกูลใหน�้ำฝนหรือ
น�้ำที่หลากมาไหลซึมลงสู่ดินและกักเก็บน�้ำไว้ในดินได้”
นายธีระ คู่ปิตุภูมิ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เป็นหนึ่งใน
ผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยินดีจ่ายค่าบ�ำรุงนิเวศ
กล่าวว่า “โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก มีบรรยากาศร่มรื่นเพราะมีต้นไม้
จ�ำนวนมาก ทางโรงเรียนต้องการให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติ จึงดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี และได้ใช้น�้ำ
จากคลองสวนหลวง ซึ่งแยกย่อยมาจากคลองท่าดี มารดน�้ำต้นไม้
โรงเรียนเล็งเห็นคุณค่าของน�้ำและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ธรรมชาติ จึงยินดีจ่ายค่าบ�ำรุงน�้ำเป็นประจ�ำทุกเดือนให้แก่กองทุน
แทนคุณบริการระบบนิเวศลุ่มน�้ำย่อยคลองท่าดี ภายใต้การดูแลของ
สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช”
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ไทย-สหภาพยุโรป ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทย
โดย วิลาสินี ภูนุชอภัย โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว

จากซ้าย มร. คริสโตป เมเรส รักษาการผู้อำ�นวยการ GIZ ประจำ�ประเทศไทย นายชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร สถาบันยานยนต์
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มร. เฆซูส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำ�ประเทศไทย
มร. ไมเคิล เกรเว่ ประธานกลุ่มงานยานยนต์ European – ASEAN Business Center (EABC) และ ประธานบริหาร บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์
ประจำ�ประเทศไทย และ ดร. มิลู เบรึโพท ผู้อำ�นวยการโครงการ GIZ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สหภาพยุโรป ได้ท�ำพิธีปิดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์สีเขียว หลังด�ำเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ซึ่งโครงการฯ
ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากรการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 502 แห่ง และมีโรงงานที่ประสบ
ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินมาตรการจ�ำนวน 452 โรงงาน โดยสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้ทั้งสิ้น 292,559,212 บาท จากการลด
การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า แก๊ส น�้ำมัน) ได้ทั้งสิ้น 71,116231 เมกกะจูล
ต่อปี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย 3,952 ตัน
ต่อปี คิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 16,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพ
ยุโรปผ่านโปรแกรม SWITCH-Asia ประมาณ 64,400,000 บาท
โดยมีองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และด�ำเนินโครงการฯ
ได้แก่ GIZ สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
และศู น ย์ เ พื่ อ การบริ โ ภคและการผลิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น ความ
ร่วมมือกันระหว่างแผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(UNEP) และสถาบัน Wuppertal ของประเทศเยอรมนี
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นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า
“โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว สอดคล้อง
กับความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นฐานการผลิต
สีเขียวที่ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชีย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับ
โครงการฯ ส่งเสริมให้ SMEs ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจั ดการ
ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการฝึกอบรม
เกีย่ วกับมาตรการการผลิตทีส่ ะอาดและยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
มร. เฆซูส มิเกล ซันส์ เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย
กล่ า วว่ า “โปรแกรม SWITCH-Asia เป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ทาง
การเงินของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
รวม 19 ประเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานตลอดเกือบ 4 ปี โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ได้สนับสนุนให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 502 แห่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการ 78 ราย ในการ
ขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ความส�ำเร็จของโครงการเป็นผลมา
จากความร่วมมืออันดีของหน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินโครงการ อาทิ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�ำ สมาคม ธนาคาร และผู้ให้บริการอื่นๆ
หลังจากนี้ จะมีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้
จากโครงการเพื่อปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม”

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว สอดคล้องกับ
ความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการเป็นฐานการผลิตสีเขียว
ที่สำ�คัญในภูมิภาคเอเชีย
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กฟผ. จับมือ GIZ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โดย อัมพวา มูลเมือง โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

นายสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ มร. คริสโตป เมเรส รักษาการผู้อำ�นวยการ GIZ ประจำ�ประเทศไทย

เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ GIZ เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการ
สนับสนุนอาคารประสิทธิภาพสูงและส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลาง
ดูแลตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO
Facilitation) รวมถึงการศึกษาฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน
ส�ำหรับอาคารอนุรกั ษ์พลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ด้านดร. คริสติเน่ ฟัลเค่น–โกรสเซ่อร์ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจ
และการค้า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำ
ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ทีเ่ ริม่ ขึน้
อย่างเป็นทางการกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยด�ำเนินโครงการครอบคลุม
เกือบทุกสาขาด้านการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
พลังงาน ทั้งนี้ GIZ ได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ ในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน

นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวถึงการด�ำเนินงาน
โครงการ “การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทุกภาคส่วน เกิดจิตส�ำนึกในคุณค่าของพลังงานโดยผ่านกลยุทธ์ 3 อ.
ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
ทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกฟผ. ได้รับ
ความร่วมมือจาก GIZ ในการร่วมมือกันศึกษาแนวทางการด�ำเนินงาน
ด้ า นการสนั บ สนุ น อาคารประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และการส่ ง เสริ ม ให้ มี
หน่ ว ยงานกลางดู แ ลตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท จั ด การ
พลังงาน และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการติดฉลาก
แสดงประสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ อาคารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานภาคธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืนต่อไป

มร. คริสโตป เมเรส รักษาการผู้อ�ำนวยการ GIZ ประจ�ำประเทศไทย
กล่าวเพิม่ เติมว่า โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรกั ษ์
พลังงาน ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) โดยร่วมมือกับส�ำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผน
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการศึกษา
แนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ มี ห น่ ว ยงานกลางดู แ ลตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Facilitation) และ
ฉลากแสดงประสิทธิภาพส�ำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดการยกระดับการพัฒนาด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานในประเทศไทย
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การประกันคุณภาพ:
กลไกสำ�คัญเพื่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ
โดย วรรณวดี เอราวรรณ์ โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง

ระยะการน�ำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลนั้น เป็นช่วงส�ำคัญที่แสดงให้
เห็นว่าโครงการก�ำลังเดินหน้าไป และเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประกันคุณภาพ
การท�ำงานจึงมีบทบาทส�ำคัญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการน�ำ
มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในภูมิภาคอาเซียน ไปปรับ
ใช้ในประเทศต่างๆ รวมถึงแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ ปฏิบตั ทิ ดี่ ี และประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการ “โครงการ
การสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง” จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 6 ในหัวข้อ
การประเมินหลักสูตรและความก้าวหน้าของการสนับสนุนและน�ำ
มาตรฐานไปปรับใช้ ขึน้ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
อิสตินแกรนด์ สาธร กรุงเทพมหานคร โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนา
แรงงานฝีมือในภูมิภาค จากทั้ง 6 ประเทศอาเซียน ที่เคยได้ร่วมเข้า
ประชุมตัง้ แต่การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 1 รวมทัง้ สมาชิกใหม่จาก
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เข้ามามีสว่ นร่วมในการประชุมครัง้ นี้

แนวคิดและเห็นแนวทางการน�ำมาตรฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้งานจริงใน
ภาคปฏิบตั ขิ องการฝึกอบรมมากยิง่ ขึน้ โดยภาพรวมแล้ว โครงการเอง
ได้ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรครูฝกึ ในสถานประกอบการทีจ่ ะ
น�ำไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากรทางอาชีวศึกษาต่อไป นอกจากนี้
หลังจากการจ�ำลองการฝึกในแต่ละครัง้ โครงการจะได้รบั ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพือ่ ไปพัฒนาให้หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบในประเทศไทย ครั้งที่ 1
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแรงงานฝีมือในประเทศ คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคีหลักของโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมวิทยากร
ต้นแบบในประเทศไทยครัง้ ที่ 1 ขึน้ ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2558
ณ ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
ในครั้งนี้ วิทยากรต้นแบบชาวไทยจ�ำนวน 8 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ณ สปป.ลาว และประเทศฟิลิปปินส์ ได้ท�ำหน้าที่เป็น
วิทยากรต้นแบบเพื่ออบรมบุคลากรอาชีวศึกษาทั้ง 48 ท่าน โดยใช้
หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน
ครูฝึกในสถานประกอบในภูมิภาคอาเซียน หลังจากการฝึกอบรม
บุคลากรเหล่านี้จะมีคุณสมบัติ และทักษะเหมาะสมเพื่อท�ำหน้าที่เป็น
วิทยากรต้นแบบให้กับครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศต่อไป

นอกจากผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จะได้ รั บ ทราบถึ ง สถานการณ์ ข องการ
อาชีวศึกษา และการพัฒนาแรงงานฝีมือในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย รวมถึงข้อปฏิบัติที่ดีจากประเทศอื่นๆ ในการน�ำมาตรฐาน
ไปใช้แล้ว จุดส�ำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ การสาธิตการสอนงาน
โดยวิทยากรต้นแบบที่ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรต้นแบบรุ่นที่ 1
และ 2 มาแล้ว โดยรุ่นที่ 1 ได้รับการฝึกอบรมที่ สปป.ลาว เมื่อกลางปี
ที่ผ่านมา ส่วนรุ่นที่ 2 ทางโครงการได้ร่วมกับโครงการ k-to-12 PLUS
และมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยหอการค้าของฟิลปิ ปินส์
ในการจัดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบทีก่ รุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
ส�ำหรับจุดเด่นของงาน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 6 นี้ เปิดโอกาส
ให้วิทยากรต้นแบบได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ในสถานการณ์จ�ำลอง ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้เข้าใจ

โดยรวมแล้ว ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โครงการได้ร่วมกับ
ภาคี ห ลั ก ทั้ ง จากในและต่ า งประเทศในการด� ำเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
เพื่อเพิ่มจ�ำนวนวิทยากรต้นแบบในภูมิภาคอาเซียน ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสามารถสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
การประเมินคุณภาพหลักสูตรและติดตามผลการสนับสนุนและน�ำ
มาตรฐานไปปรับใช้ในประเทศต่างๆ จะช่วยยืนยันว่าการฝึกอบรม
นั้นมีคุณภาพมากพอ และสามารถช่วยส่งเสิรมทักษะของแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง
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การฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการ
ในประเทศอินโดนีเซีย
โดย รูท เอลเบค โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำ� พลังงาน และอาหาร)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะท�ำงานโครงการ NEXUS แห่งนครเปกันบารู เมืองหลวงของจังหวัดรียาว สุมาตรา ร่วมกับ
ส�ำนักเลขาธิการรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ICLEI - SEA) จัดการฝึกอบรมการบริหารทรัพยากรแบบ
บูรณาการของเมืองขึ้นที่เมืองตันจุงปีนัง เมืองหลวงของหมู่เกาะรียาว
กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการจัดการฝึกอบรมเฉพาะประเทศครั้งแรกโดยหยิบยกโครงการน�ำร่อง กรณีศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
นครเปกันบารู และนวัตกรรมการบริหารจัดการน�้ำเสียของหมู่บ้านเซงการาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเมืองตันจุงปีนัง ที่ด�ำเนินงาน
โดยโครงการ NEXUS มาเป็นประเด็นในการฝึกอบรม
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจว่าการบริหารทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการนัน้ สามารถ
น�ำมาเป็นหลักการส�ำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนได้อย่างไร อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดในการบริหารทรัพยากรเมือง
แบบบูรณาการ ทั้งเรื่องน�้ำ พลังงาน อาหาร รวมถึง ธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพ และการสร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้อง
“ที่อยู่อาศัย” ของทุกคน นอกจากนั้นยังได้วางรากฐานให้เกิดการเจรจาระดับชาติของอินโดนีเซียซึ่งก�ำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ซึ่งจะช่วยให้ผู้แทนจากหน่วยงานระดับเมืองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริหารทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการ อ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
และการจัดหาทุนกับผู้แทนระดับจังหวัดและระดับชาติ
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คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่องการจัดการภัยพิบัติแห่งเอเซีย
สนับสนุนความร่วมมือที่จะดำ�เนินการให้เป็นตามกรอบการดำ�เนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเซีย
โดย ฮันนา เมเยอร์ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

Photo © ADPC

ในการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติแห่งเอเซีย (Regional Consultative Committee
(RCC)) ในปีนี้มุ่งประเด็นไปที่การเตรียมการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามกรอบของกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติของเอเซีย สมาชิกทั้ง 13 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย พม่า
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ประเทศไทย รวมถึง เวียดนาม ได้รวม
ตัวกันในการที่เมืองทิมพู ประเทศภูฎานเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน
ที่ผ่านมา ในการท�ำงานร่วมกันที่จะลดความเสี่ยงภัยรวมถึงส่งเสริม
การความสามารถในการรับรู้ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากสภาพ
ภัยพิบัติได้

รัฐบาลเยอรมันได้ให้การสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้
มีการน�ำเสนอผลงานผ่านประสบการณ์จากประเทศเปรูที่น�ำเสนอ
การลงทุนในภาคสาธารณะในการจัดการระบบเตือนภัยล่วงหน้า
นอกจากนี้ตัวแทนของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ นายมาติน ฮูปย์
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน รวมถึง นางคอเลอเย ลิชเชอร์ ซึ่งเป็นกรรมการ
บริหารของ GIZ ได้ร่วมการประชุมประจ�ำปีครั้งนี้ด้วย
รายละเอียดของรายงานสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://www.adpc.net/igo/category/ID905/doc/
2015-v06Duh-ADPC-rccStatementWEB.pdf
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3 องค์กรร่วมพัฒนายุทธศาสตร์จัดการภัยพิบัติสำ�หรับธุรกิจท่องเที่ยว
โดย ฮันนา เมเยอร์ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

ส�ำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (PATA) และ โครงการริเริ่มการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM)
ได้ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพร้อมรับและฟื้นคืนกลับสู่สภาพภาวะปกติ
นางมากาเร็ ต ต้ า วอลสตอม ผู ้ แ ทนพิ เ ศษด้ า นการลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ข องเลขาธิ ก ารองค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า
“อุ ต สาหกรรมโรงแรมบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี แ นวโน้ ม ประสบภั ย ในทั่ ว โลก จากเหตุ ก ารณ์ น�้ ำ ท่ ว ม พายุ และแผ่ น ดิ น ไหวนั้ น ท้ า ยสุ ด แล้ ว
กิ จ การจะต้ อ งปิ ด ตั ว ลง และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั น ที คื อ พนั ก งานที่ อ ยู ่ ใ นสายงานการท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วจึ ง ควรมี
บทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น”
ทั้งสามองค์กรได้ท�ำการศึกษาความต้องการของตลาดและได้ทราบว่าตลาดให้ความสนใจกับมาตรฐานเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้โรงแรม
และรีสอร์ทลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังแสดงให้ลูกค้า บริษัทประกันภัย และผู้ลงทุนเห็นถึงความเตรียมพร้อม
และระดับความปลอดภัยของโรงแรม ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ คือ โรงแรม สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ บริษัทประกันภัย
และองค์กรภาครัฐในประเทศอินโดนีเซีย มัลดิฟส์ ฟิลิปปินส์ และไทย
นายมาริโอ ฮาดี้ ได้เน้นว่ามาตรฐานของมาตรการมีความจ�ำเป็นในการจัดการภัยพิบัติให้กับผู้ประกอบในธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพร้อมรับและฟื้นคืนกลับสู่สภาพภาวะปกติ’ ได้ที่
http://www.unisdr.org/archive/45258
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การฝึกอบรมครูฝึก ในการให้ความช่วยเหลือ SME
การจัดการภัยพิบัติ และการวางแผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดย ฮันนา เมเยอร์ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

Photo © ADPC Iprepare Business

การอบรมครูฝึกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 ที่เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากตัวแทนของส�ำนักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ เขตอุ ต สาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์ ป ระเทศไทย (Software Park) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME BANK) รวมถึง ตัวแทนจากบริษทั อีซซู มุ อเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด การจัดอบรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์เตรียมความ
พร้อมป้องกันภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย (ADPC) ซึง่ โครงการริเริม่ การจัดการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) ร่วมกับธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) สนับสนุนในการส่งเสริมให้ SME ใน
ประเทศไทยมีมาตรการการจัดการภัยพิบัติ ผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรม

เป็นครูฝึกและผู้ให้ค�ำแนะแก่ผู้ประกอบการ SME ให้มีแผนรองรับ
การจั ด การภั ย พิ บั ติ และวางแผนด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มี ก ารยกสถานการณ์ ที่ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาต่ า งๆ และแม่ แ บบการ
จัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) มาศึกษาวิธีการสร้าง
แรงจูงใจให้น�ำ BCP มาใช้ และวิธีการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน
ให้กับองค์กร SME ที่เข้าร่วม โดยจะมีการจัดการอบรมนี้อีกครั้ง
ในเดือนกันยายน 2558
อ่านข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ “การส่งเสริมให้ SME ในประเทศไทย
มีมาตรการการจัดการภัยพิบัติ” ได้ที่
https://www.gidrm.net/activities/strengthening-resilience/
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เดินหน้าสู่มหานครอากาศสะอาด:
การฝึกอบรมเพื่ออากาศสะอาด (T4CA) มาถึงกรุงเทพฯ แล้ว
โดย นภาพร อยู่เบิก โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศสำ�หรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน

ประชากรของกรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนมากถึง 11 ล้านคน และ
กว่าครึ่งของคนท�ำงานในกรุงเทพฯ เดินทางมาจากปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ ด้วยสภาพการเช่นนี้จึงท�ำให้ความต้องการบริการขนส่ง
และโครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ สูงมาก รูปแบบการขนส่งทีน่ ยิ มใช้โดยทัว่ ไป
มีอยูห่ ลากหลาย ตัง้ แต่รถยนต์และจักรยานยนต์สว่ นตัว รถประจ�ำทาง
สาธารณะ รถรับจ้างสาธารณะ จักรยานยนต์รับจ้าง และการขนส่ง
ระบบราง (เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น)

ของ GIZ ต่ อ เนื่ อ งกั น ทั้ ง นี้ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมจากเขตต่ า งๆ
ของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมกว่า 300 คน ประกอบด้วย
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค และผู ้ น� ำ ชุ ม ชน หลั ก สู ต ร
ดั ง กล่ า วนี้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ กฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบที่มลพิษทางอากาศมีต่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจ การพัฒนาแผนอากาศสะอาด การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ การจัดท�ำบัญชีรายการมลพิษทางอากาศ และการ
สร้างความตระหนักเรื่องคุณภาพอากาศให้แก่ผู้น�ำชุมชน

โครงการ “ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอากาศส� ำ หรั บ เมื อ งขนาดกลาง
และเล็กในภูมภิ าคอาเซียน” สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการคุณภาพอากาศในเมืองให้แก่บุคลากรของส�ำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้น�ำชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดย
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
“การฝึกอบรมเพื่ออากาศสะอาด หรือ T4CA” ร่วมกับวิทยากร

หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐาน T4CA นี้ พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ
“ปรับปรุงคุณภาพอากาศส�ำหรับเมืองขนาดกลางและเล็กใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น” ซึ่ ง ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานจาก
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)
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สร้างอากาศสะอาด: ภาคีแผนอากาศสะอาด
จัดอันดับกลยุทธ์คุณภาพอากาศของเมืองมะละกา มาเลเซีย
โดย จูเลีย นาเกล และ เจยาชรี คิสนา
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศสำ�หรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ได้จัด
กิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นก้าวที่ส�ำคัญยิ่งของการพัฒนาแผนอากาศ
สะอาด คือ การประชุมเพื่อจัดอันดับความส�ำคัญแผนอากาศสะอาด
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�ำนวนมากจากหน่วยงานต่างๆ ของเมือง
รวมทั้ง สภาเมืองประวัติศาสตร์มะละกา (MBMB) กรมสิ่งแวดล้อม
ขนส่งทางบก และขนส่งสาธารณะทางบก องค์กรเทคโนโลยีที่เป็น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมาเลเซี ย สภาความปลอดภั ย ทางถนนแห่ ง
เมืองมะละกา หน่วยวางแผนเศรษฐกิจของมะละกา ทางด่วนพลัส
และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น

มะละกาเป็ น เมื อ งน� ำ ร่ อ งเมื อ งหนึ่ ง ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพอากาศส�ำหรับเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน
(CASC) ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคที่ด�ำเนินงานโดย GIZ ร่วมกับ
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนการด�ำเนินงานจาก
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
เมืองต่างๆ ในการพัฒนาและด�ำเนินงานแผนอากาศสะอาดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอากาศและก้าวสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
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ผลการประชุมในครั้งนี้ชี้ชัดว่าเมืองมะละกากำ�ลังมุ่งหน้า
เพื่อจะทำ�ให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดการประชุม ทุกภาคส่วนได้ให้ขอ้ คิดและน�ำเสนอทางเลือกต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศ มาตรการต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นจากผลการ
จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (EI) และการศึกษาเรื่องการขนส่งที่
ที่ปรึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจัดท�ำขึ้น หลังจากที่
คุณจูเลีย นาเกล หนึ่งในคณะท�ำงานของโครงการฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมและกล่าวถึงผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโครงการที่ผ่านมา
คุณไซฟุดดิน อับดุล การิม ผู้อ�ำนวยการกรมผังเมืองของ MBMB ได้
น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานและแผนงานในอนาคตด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพอากาศของ MBMB ต่อจากนั้น เป็นการน�ำเสนอ
ผลการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการศึกษาเรื่องการขนส่งโดย
คณะท�ำงานของโครงการโดยคุณเจยาซรี กิสนาและศาตราจารย์
อาห์เมด ริไว ที่ปรึกษาภายในประเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แห่งมะละกา ซึ่งเป็นผู้จัดท�ำผลการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ร่วมกับคณะ

ช่วงต่อมา ดร. ดอลลาริส (วาตี) ซูฮาดี ซึ่งเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ
เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเป็นผู้น�ำการประชุม โดยแบ่ง
ผู้เข้าร่วม 30 คนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการอากาศสะอาด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของแผนอากาศ
สะอาดของเมืองมะละกาที่จะจัดท�ำเสร็จสมบูรณ์ในอีกสองเดือน
ข้างหน้า ผู้เข้าร่วมการประชุมช่วยกันจัดท�ำรายการมาตรการต่างๆ
ครอบคลุมหลายหัวข้อ รวมถึงการขนส่ง (เช่น การตรวจสอบและ
ซ่อมบ�ำรุง การบริหารจัดการอุปสงค์ด้านการขนส่ง มาตรฐานการ
ปล่อยก๊าซของยานยนต์ และเชื้อเพลงสะอาด เป็นต้น) และมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรมและมลพิษทางอากาศเชิงพืน้ ที่ โดยจะน�ำ
มาตรการเหล่านี้ไปพัฒนาแผนอากาศสะอาดฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ในตอนท้ายนายกเทศมนตรีแห่งเมืองมะละกา ฯพณฯ ท่านดาตุ๊ก
ซายนาย บิน ฮุสซิน กล่าวปิดการประชุมโดยเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญ
ของอากาศสะอาดภายในเมื อ งและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเมื อ งมะละกา
ที่ต้องการเป็นเมืองมรดกโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลการประชุมในครัง้ นีช้ ชี้ ดั ว่าเมืองมะละกาก�ำลังมุง่ หน้าเพือ่ จะท�ำให้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
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สร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตข้าวในภูมิภาค
ผ่านความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ�
โดย กมล ต่อกิจไพศาล และ อัสทาริ วิดยา ดาร์มา โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย
โอแลม เป็นผู้น�ำระดับโลกในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
และส่วนผสมอาหาร โอแลม ตระหนักดีว่า ข้าวเป็นมากกว่าเมล็ด
ธัญพืชในจาน บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบย้อนกลับใน
ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตข้าว
บันทึกความเข้าใจกับธนาคารดอยซ์แบงก์
เบรีย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี
ที่ส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร ในแฟรงค์เฟิร์ต / ไมน์ เยอรมนี เพื่อ
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการพั ฒ นาแบบจ� ำ ลองทางการเงิ น
ผ่ า นโครงการอาสาสมั ค ร ความร่ ว มมื อ ต่ อ ชุ ม ชนขององค์ ก รทั้ ง
สองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาแบบจ�ำลองทางการเงิน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ โดยความ
ร่วมมืออาจครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

ส�ำนักเลขาธิการ เบรีย ภูมิภาค มุ่งส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับ
หลากหลายพันธมิตร ในการพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่านัน้ ความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการค้าข้าว จะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ ดี นอกจากนี้ ส ถาบั น การเงิ น ก็ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ในการส่งเสริมการเข้าถึงเงินกู้ระดับฐานราก (microfinance) มากขึ้น
ส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึง่ เบรีย ได้ทาบทามบริษทั โอแลม อินเตอร์
เนชั่นแนล และธนาคารดอยซ์แบงก์ เข้าเป็นพันธมิตร

• พัฒนาแบบจ�ำลองต้นทุนและผลประโยชน์ส�ำหรับเกษตรกรที่จะ
ประเมินเศรษฐกิจการเกษตร ในระดับเกษตรกร และผู้ที่มีบทบาท
ในห่วงโซ่คุณค่าอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรก�ำหนด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ของตน

ลงนามบันทึกความเข้าใจกับโอแลม

• การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีทใี่ ช้ในและ
นอกทุ่งนา ที่แนะน�ำโดย เบรีย ส�ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้
มั่นใจในคุณภาพของการตัดสินใจในการลงทุนกิจการทางการ
เกษตร

เบรีย ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับโอแลม
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจะมีผลจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุง
วิถีชีวิตของชาวนาในชนบทผ่านการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
และการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์และสนับสนุนความร่วมมือกับบริการทางการเงินทางเลือก
ที่อาจจะอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าภายใน (เช่น สินเชื่อผู้ประกอบการ)
หรือ ภายนอก (เช่น ไมโครไฟแนนซ์) รวมทั้งการเข้าถึงสินเชื่อ
ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

GIZ และ โอแลม ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของการ
ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน ภายใต้เวทีเพื่อความยั่งยืนในการผลิตข้าว
หรือ Sustainable Rice Platform (SRP) โดยมี UNEP เป็นประธาน
เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานข้าว โดยปรับปรุงระบบการปลูกข้าว
และเทคโนโลยี ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนโดยการ
ทดสอบมาตรฐานข้าว SRP และก�ำหนดโอกาสในตลาดการค้าข้าว
โดยการด�ำเนินการวิจัยทางการตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ เบรีย
ประเทศไทย

• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของสถาบันการเงินในประเทศ
และเพิม่ ความสามารถสถาบันการเงินในท้องถิน่ ทีม่ คี วามสนใจ เพือ่
ประเมินความเป็นไปได้ที่จะให้เงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับเกษตรกร
รายย่อย เบรีย มีกลยุทธ์ระยะยาวที่จะเปลี่ยนรูปแบบทางการเงิน
จากเงินอุดหนุนเป็นเงินสินเชื่อ

การทดสอบมาตรฐานข้าวกับเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนัน้ เป็นกิจกรรมหลัก
ที่จะท�ำให้มั่นใจว่ามาตรฐานนี้ สามารถใช้ได้และเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร และยังมีการประเมินมาตรฐานข้าวฉบับนี้ เพื่อใช้ปรับปรุง
วิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเบรีย และ โอแลม จะร่วมมือกับกรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�ำนักเลขาธิการ SRP เป็นผู้ให้
ค�ำปรึกษา

• ด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันระบุต่อไป
เบรีย มีเป้าหมายในการปรับปรุงห่วงโซ่มลู ค่าข้าว รวมทัง้ กิจกรรมทาง
โภชนาการข้าวในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
ต่อไป
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การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
โดย กมล ต่อกิจไพศาล และ อิซาเบล พิรอธ โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ของ เบรีย คือการพัฒนาการฝึกอบรมเกษตรกร
ในการจัดการธุรกิจการทำ�การเกษตรของตนเองได้อย่างเป็นอิสระและประสบความสำ�เร็จ
โครงการริ เ ริ่ ม ข้ า วที่ ดี ขึ้ น แห่ ง เอเชี ย (เบรี ย ) มุ ่ ง เน้ น การใช้ วิ ธี ที่
หลากหลาย ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ข้ า วเพื่ อ
เสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าข้าว และการที่จะบรรลุผลในระยะยาวนั้น
จ�ำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้วธิ ใี นบริบทของท้องถิน่ วัตถุประสงค์หลัก
อย่างหนึง่ ของกลยุทธ์ของ เบรีย คือการพัฒนาการฝึกอบรมเกษตรกร
ในการจัดการธุรกิจการท�ำการเกษตรของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ
และประสบความส�ำเร็จ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทีมงานของ
โครงการ เบรีย ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
ได้มงุ่ พัฒนาคูม่ อื การฝึกอบรมส�ำหรับ “การฝึกอบรมผูฝ้ กึ สอน” และ
การฝึกอบรมเกษตรกรผู้น�ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน และได้มีการเริ่มจัดการฝึกอบรมแล้ว
ในประเทศอินโดนีเซีย เบรียได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
เพื่อระบุความท้าทายที่ส�ำคัญในภาคการผลิตข้าว และด�ำเนินการ
ประเมินภาคสนามเพื่อระบุปัญหาในระดับหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
และเกษตรกรผูน้ ำ� เพือ่ ก�ำหนดสถานทีท่ เี่ หมาะสมทีจ่ ะด�ำเนินกิจกรรม
การสร้างการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและศูนย์ข้อมูล (SRPIC) ส�ำหรับ
เกษตรกรที่จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมทั้ง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการอารักขาพืช นอกจากนี้ การประเมินความ
ต้องการการฝึกอบรม ยังช่วยก�ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรม
วิชาการในด้านต่างๆ ได้แก่ การบูรณาการจัดการศัตรูพืช การรักษา
เมล็ดพันธุ์ การเลือกต้นกล้าที่ดีขึ้น การปลูกต้นกล้าที่เหมาะสม
มาตรการต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว และการท�ำการเกษตรเป็นธุรกิจ ทั้งนี้ คู่มือการ
ฝึ ก อบรมได้ รั บ การพั ฒ นาโดยความร่ ว มมื อ จากศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว
ของอินโดนีเซีย (ICRR)

ฝึกอบรมที่ได้พัฒนา เบรียได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
เพื่อที่จะท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม รวมทั้ง
การฝึกอบรมผู้น�ำเกษตรกร เพื่อที่จะเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก “การฝึกอบรมผู้ฝึกสอน” จะถูกใช้ในการปรับคู่มือ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมของช่ า งเทคนิ ค การเกษตร
ในเขตเทศบาลเมือง ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันวิจัยข้าว
ของฟิลิปปินส์ (PhilRice) สถาบันฝึกอบรมการเกษตร (ATI) ไบเออร์
ครอปซายน์ และ ยารา ซึ่งเป็นพันธมิตรภาคเอกชน รวมทั้ง สถาบัน
วิจัยข้าวระหว่างประเทศ และ GIZ โดยมีศูนย์อุดมศึกษาและการ
วิจยั การเกษตรภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผูส้ รุปรูปเล่มคูม่ อื
การฝึกอบรม
ในเวียดนาม จะมีการด�ำเนินการเพื่อประเมินหาความต้องการของ
มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการใน 3 จังหวัด ที่ร่วมโครงการ ซึ่งอยู่ใน
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้�ำโขง โดยเบรียจะร่วมมือกับ ไบเออร์
ครอปซายน์ โครงการ ASEAN-Sustainable Agrifood Systems
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) และศูนย์ส่งเสริมการเกษตร
แห่งชาติ (NAEC) ในการพัฒนาและด�ำเนินการฝึกอบรมพร้อมการ
ประเมินผล NAEC จะรวบรวมและอนุมัติคู่มือการฝึกอบรม

ในประเทศไทย เบรี ย ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา
ผลกระทบโดยมีส่วนร่วม Participatory Impact Pathways Analysis
(PIPA) เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานของชุมชนและจุดอ่อน และระบุ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งหลังจากการประชุม
ได้ เ กิ ด ค� ำ แนะน� ำ ด้ า นการท� ำ นาข้ า วแบบเฉพาะเจาะจงท้ อ งที่
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
การจัดการความรู้ ที่ช่วยให้เกษตรกรประเมินตนเอง และผสมผสาน
ทรัพยากรจากภายนอก เข้ากับความรูท้ มี่ อี ยูข่ องตน ส�ำหรับส่วนทีส่ อง
เป็นการให้ความรูเ้ รือ่ งการปลูกข้าว ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ผลผลิต ด้วยคูม่ อื การ

การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส�ำคัญของ
กิจกรรมภายใต้โครงการ เบรีย
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การเจรจาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาภาคการผลิตข้าวไทย
โดย กมล ต่อกิจไพศาล โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย
ดร. อภิชาติ กล่าวเสริมว่า ประชากรโลกมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
ประมาณครึ่งหนึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก อย่างไรก็ตาม ยังมี
ประชากรประมาณ 800 ล้านคน อยูใ่ นภาวะขาดอาหาร ความท้าทาย
ของเกษตรกร จึงรวมถึงความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
ข้าวไทยคือ ข้อจ�ำกัดด้านที่ดินที่เหมาะสม ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ
ความผันผวนของราคา นโยบายภาครัฐ การขาดแคลนแรงงานและ
การใช้เครื่องจักร การปรับปรุงพันธุ์ข้าว รวมทั้งศัตรูและโรคพืช
ในการรับมือความท้าทาย ดร. อภิชาติ อธิบายว่า ความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชนในภาคการเกษตร จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ จากภาคเอกชน เพื่อยกระดับการผลิต การเข้าถึง
ตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับเกษตรกรขนาดเล็ก ประโยชน์
ที่เกษตรกรได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้บริโภค รวมทั้งความ
เสี่ยงที่ลดลงจากความผันผวนของราคาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พันธมิตรภาครัฐและเอกชน สามารถร่วมมือกันได้ในภาคการเกษตร
และโภชนาการ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนด้ า นอาหารใน
ระดับโลก ในขณะที่ภาครัฐมีองค์ประกอบด้านโครงสร้าง กรอบการ
ด�ำเนินการ และมาตรการเชิงนโยบาย ภาคเอกชนก็มีความสามารถ
ในการส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบของความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทรัพยากรทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การเข้าถึงตลาด รัฐบาลจึงได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ
ภาคเอกชนโดยสามารถมุ่งเน้นการก�ำหนดนโยบาย การวางแผน
และการก�ำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ

ดร. มาร์ติน แมร์เคิล ผู้จัดการอาวุโสเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้น�ำเสนอเรื่อง “การมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการพัฒนาภาค
การผลิตข้าว ประสบการณ์และมุมมองของไบเออร์ ครอปซายน์”
โดยกล่าวถึงโครงการ “การเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นอย่างมากมายของ
ไบเออร์” ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายในการ
ยกระดับฐานะของเกษตรกรรายย่อย อันจะน�ำไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในภาคการผลิตทางการเกษตร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
และการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่าข้าว

โครงการริเริม่ ข้าวทีด่ ขี นึ้ แห่งเอเชีย (เบรีย) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สนับสนุน
เกษตรกรรายย่อยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทานข้าว ด้วยการท�ำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน
โดยเบรียได้ร่วมกับไบเออร์ ครอปซายน์ พันธมิตรภาคเอกชน จัดการ
เจรจาเรื่องความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาภาคการ
ผลิตข้าวในประเทศไทย โดยร่วมมือกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกัน

“โครงการ “การเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นอย่างมากมายของไบเออร์”
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลผลิต แรงงาน และการประหยัดน�้ำ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ส�ำหรับสังคม” ดร. มาร์ติน กล่าวเสริม

ในโอกาสนี้ ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาคการผลิต
ข้าวไทย: ประเด็น ความท้าทาย ทิศทางนโยบาย และ โอกาส
ของความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน” โดยกล่าวว่า แม้ว่า
ประเทศไทยจะผลิตข้าวได้เป็นอันดับที่ 6 ซึ่งคิดเป็น 4% ของการ
ผลิตโลก แต่ก็ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุด
ในรอบ 30 ปีและมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยประมาณ 22%

นายสุ ริ ยั น วิ จิ ต รเลขการ ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการ เบรี ย ภู มิ ภ าค
กล่ า วเน้ น บทบาทของ เบรี ย ในฐานะที่ เ ป็ น โครงการบ่ ม เพาะ
โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตข้าว ที่
ครอบคลุมนโยบาย และเตรียมความพร้อมของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง โครงการศึ ก ษา กรณี ค วามส� ำ เร็ จ ตามห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ข้ า ว
ทั้ ง ยั ง จั ด ให้ มี เ วที แ ละการเจรจาในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าค
พร้อมแผนการยกระดับ
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เรื่องผักผัก
โดย รจนา มโนวลัยเลา โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

เรื่องของคนปลูกผัก

เรื่องของผู้รับซื้อผัก

ขันทอง เกษมวิริยะนนท์ ท�ำอาชีพเกษตรกรปลูกผักมากว่า 20 ปี
โดยมีสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอมาตลอด
เหตุผลเดียว คือถ้าไม่ใช้สารเคมี ผักก็จะไม่สวย และถ้าผักไม่สวย
เธอก็จะขายผักไม่ได้ หรือขายได้ในราคาที่ถูก ตอนนี้ขันทองอายุ
41 ปี และมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ เธอบอกว่าน่าจะเป็น
สาเหตุมาจากการสูดดมสารเคมีป้องกันศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน ที่ท�ำให้เธอหายใจล�ำบาก ติดๆ ขัดๆ อย่างในทุกวันนี้
ขันทองบอกว่าเธอใช้จา่ ยเงินไปกับการซือ้ สารเคมีปอ้ งกันศัตรูพชื และ
สารสังเคราะห์บ�ำรุงพืชครั้งละหนึ่งถึงสองหมื่นบาทต่อรอบการปลูก
ยิง่ ช่วงไหนทีด่ เู หมือนมีโรคพืชและศัตรูพชื ระบาด เธอยิง่ ใช้ผลิตภัณฑ์
เหล่ า นี้ ใ นปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น ขั น ทองบอกว่ า เธอกลั ว ทั้ ง กลั ว ว่ า
สุขภาพจะแย่ลง ทั้งกลัวว่าจะเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลจากการใช้สารเคมี
ในการท�ำเกษตรของเธอเอง เธอบอกว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้ยินข่าวว่า
คนรั บ จ้ า งฉี ด สารเคมี ป ้ อ งกั น ศั ต รู พื ช เสี ย ชี วิ ต ลงจากการสู ด ดม
สารเคมีเหล่านั้น แต่เธอก็กลัว ว่าถ้าใช้สารเคมีในปริมาณน้อย
ก็อาจไม่สามารถป้องกันศัตรูพืชได้ และถ้ามีหนอนอยู่ในผัก หรือ
ใบผักเป็นรู ผักจะดูไม่สวย และผู้ที่มารับซื้อจะไม่ซื้อ หรือรับซื้อใน
ราคาต�่ำ ขันทองบอกว่าเธอไม่มีทางเลือก

จ�ำเนียร บัวจันทร์ ท�ำอาชีพพ่อค้าผู้รับซื้อผักโดยตรงจากสวนผัก
มากกว่า 20 ปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จ�ำเนียรรับซื้อเฉพาะผัก
ที่ดูสวยเท่านั้น ถ้าซื้อผักไม่สวย หรือมีหนอน ใบเป็นรู เมื่อน�ำไป
ขายต่อที่ตลาดแล้ว จ�ำเนียรบอกว่าจะขายผักไม่ได้ หรือขายได้ใน
ราคาถูก จ�ำเนียรบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนิยมรับซื้อเฉพาะผัก
ที่สวยเท่านั้น และที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้มาตลอด 20 ปี จ�ำเนียร
ยังประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผักเองด้วย และการใช้สารเคมี
ในปริมาณมาก ก็เป็นเรื่องประจ�ำวันในฐานะเกษตรกรของจ�ำเนียร
ถ้ า ไม่ อ ย่ า งนั้ น จะขายผั ก ไม่ ไ ด้ หรื อ ไม่ ไ ด้ ร าคา ถามจ� ำ เนี ย รว่ า
“ไม่กลัวหรือที่ใช้สารเคมีเยอะๆ ในการปลูกผัก” จ�ำเนียรตอบว่า
กลัว แต่ก็ต้องขายผัก
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เรื่องของคนตัดผัก
กรรณิการ์ เท่าเทียม ท�ำอาชีพรับจ้างตัดผักที่แปลงผัก กรรณิการ์
บอกว่าส่วนใหญ่คนรับจ้างเก็บผักจะไม่ทานผักที่ปลูกโดยเกษตรกร
ทั่วไป เธอบอกว่าเวลาเธอเก็บผัก มักจะสังเกตเห็นสารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืชบนผักที่เธอเก็บเป็นประจ�ำ ถามเธอว่าแน่ใจได้อย่างไรว่า
ที่เห็นเป็นสารเคมี กรรณิการ์บอกว่าบางทีเธอเห็นเป็นดวงใหญ่ๆ
สีเขียวๆ เหมือนสารตกค้าง จางบ้าง ชัดบ้าง กรรณิการ์มีอาการ
ผื่ น คั น ตามผิ ว หนั ง หลั ง จากการเก็ บ ผั ก ซึ่ ง เธอคาดว่ า น่ า จะเป็ น
ผลกระทบจากสารเคมีที่ตกค้างบนผักที่เธอเก็บ

เรื่องเล่าจากแปลงปลูกผักอาจช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อผักได้ แต่การตัดสินใจของเกษตรกรผู้ปลูกผัก และ
ผู้ค้าผัก ในการลดปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืชนั้น จ�ำเป็น
ต้องหาวิธีหรือผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชทางเลือกที่เป็นมิตรกับทั้ง
กับเกษตรกร ทั้งผู้ค้า ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และยังต้องให้
ผลิตผลผักออกมาดูสวย น่ารับประทาน และขายในราคาดีได้ดว้ ยนัน้
เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่ง
อาเซียนก�ำลังด�ำเนินการอยู่ โครงการฯ ท�ำแปลงทดลองปลูกผัก
ที่จังหวัดเชียงรายและกาญจนบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบ
การใช้ ส ารชี ว ภาพป้ อ งกั น ศั ต รู พื ช เพื่ อ ป้ อ งกั น ด้ ว งหมั ด ผั ก ใน
ผั ก กาดขาว กั บ การใช้ ส ารเคมี ป ้ อ งกั น ศั ต รู พื ช เพื่ อ ให้ เ กษตรกร
เห็นว่าการใช้สารชีวภาพป้องกันศัตรูพืชนั้น สามารถให้ปริมาณ
ผลผลิตตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้ได้เช่นกัน
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ความรู้ใหม่นอกกะลา

ผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยอาหารเปิดมุมมองใหม่
ในโลกอุตสาหกรรมน้ำ�ผลไม้ใบเก่าของเธอ
โดย รจนา มโนวลัยเลา และ นภาพร รัตนเมตตา โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

นางนภาพร รัตนเมตตา เน้นเรื่องความสะอาดในโรงงานเพื่อการผลิตน้ำ�ผลไม้ปลอดภัยและมีคุณภาพ

จากที่เคยมั่นใจในความรู้ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพน�้ำผลไม้
ที่สะสมเป็นประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ไทยถึง
9 ปี นภาพร รัตนเมตตา ยอมรับว่ายังมีโลกนอกกะลาให้เธอได้
เรียนรู้เรื่องราวอีกมากมาย เพียงแค่เธอเปิดกะลาที่เธอสร้างครอบ
ความคิดของตัวเธอเองไว้

จากนั้ น เป็ น ต้ น มา ส� ำ หรั บ นภาพรแล้ ว การปี น ถั ง เก็ บ น�้ ำ ผลไม้ ที่
บางครั้งสูงกว่าตึกสองชั้น เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำความ
สะอาดของอุปกรณ์กลายเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งการตรวจสอบความ
สะอาดภายในของเครื่องคั้นน�้ำด้วยการใช้จมูกดมกลิ่น ซึ่งบางที
อาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการท�ำความสะอาดที่ไม่ถูกลักษณะ
เป็นของแถม รวมไปถึงการยื่นมือเข้าไปในซอกหลืบของเครื่องปอก
เปลือกผลไม้ เพื่อบันทึกภาพสภาพอุปกรณ์ข้างในเพื่อตรวจสอบ
คราบสารเคมีที่ตกค้างหลงเหลือหลังท�ำความสะอาด หรือคราบ
น�ำ้ มันจาระบีตกค้าง เหล่านีเ้ ป็นงานส่วนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินจาก SGF

การท� ำ งานที่ ผ ่ า นมา 3 ปี ใ นฐานะผู ้ ต รวจประเมิ น “โครงการ
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ไทย
เพือ่ ยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมน�ำ้ ผลไม้ไทย” ซึง่ เป็นโครงการ
ความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบ
ยั่งยืนแห่งอาเซียน และสมาคมน�้ำผลไม้เยอรมนี (SGF) ซึ่งเป็น
สมาคมที่ให้การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพน�้ำผลไม้ ซึ่งเป็น
มาตรฐานภาคสมัครใจของประเทศเยอรมนี โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ยกระดั บคุ ณภาพและความปลอดภัยในผลิต ภัณฑ์น�้ำผลไม้ ไ ทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล เธอเปรียบเหมือน
การได้เปลี่ยนแว่นสายตาคู่ใหม่และช่วยให้เธอได้เห็นมุมมองใหม่
ในโลกอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ใบเก่าของเธอ
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นางนภาพร รัตนเมตตา ผู้ตรวจประเมินน้ำ�ผลไม้ที่ได้รับการรับรองจาก SGF
กำ�ลังให้ค�ำ แนะนำ�เจ้าหน้าทีโ่ รงงานผลิตน้�ำ ผลไม้เรือ่ งการปรับปรุงความสะอาดภายในโรงงาน

นภาพรได้ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย
ของน�้ำผลไม้ว่า หัวใจหลักมีอยู่ 2 ปัจจัย คือคุณภาพของวัตถุดิบ
และความสะอาดของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ยกตัวอย่างเช่น
อุ ต สาหกรรมผลิ ต น�้ ำ สั บ ปะรดในประเทศไทย ที่ ผ ่ า นมาปริ ม าณ
สับปะรดไม่เพียงพอ ในขณะทีค่ วามต้องการน�ำ้ สับปะรดมีมาก แต่ละ
โรงงานจึงเพิ่มราคารับซื้อสับปะรดเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อการ
ผลิต โดยมองข้ามความส�ำคัญของการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลูกโดย
ใช้วิธีการเกษตรกรรมที่ดี (GAP) โดยประเทศไทยส่งออกน�้ำสับปะรด
เข้ มข้ น มากที่ สุดในโลก และมี โ รงงานสั บปะรดขนาดใหญ่แ ละ
ขนาดกลางประมาณ 20 โรงงาน ซึ่งนภาพรได้ท�ำการตรวจประเมิน
ในฐานะผู้ตรวจประเมินของ SGF เกือบทั้งหมดแล้ว

นางนภาพร รัตนเมตตา ปีนถังเก็บน้ำ�ผลไม้
ที่บางครั้งสูงกว่าตึกสองชั้นเพื่อตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์

นภาพรกล่าวว่าโรงงานต้องตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของ
ผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ โดยต้องหมั่นระลึกว่าทั้งเด็กเล็ก คนป่วย และ
คนชราเป็นผู้บริโภคน�้ำผลไม้ด้วยเช่นกัน และถ้าทีมงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในโรงงาน โดยเฉพาะทีมงานประกันคุณภาพสามารถท�ำงาน
และตรวจสอบได้ในมาตรฐานเดียวกับผู้ตรวจประเมินของ SGF
จะท�ำให้น�้ำผลไม้ที่ได้มีคุณภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดความ
เสียหายระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วย

“โครงการการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
น�้ำผลไม้ไทยเพื่อยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ไทย”
พึ่งจบลงในเดือนเมษายนปีนี้ นภาพรกล่าวว่า เธอรู้สึกดีใจและ
ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรม
น�้ำผลไม้ไทย และมีส่วนช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงานผู้ผลิตที่ประสบ
ปั ญ หาในด้ า นคุ ณ ภาพการผลิ ต ให้ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ ำ ผลไม้ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ได้ และจะท� ำ หน้ า ที่ ผู ้
ตรวจประเมินน�้ำผลไม้ของ SGF ต่อไป ทั้งในประเทศไทยและแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ประชุมหารือเชิงนโยบายใน สปป.ลาว และเมียนมาร์
ถกแนวทางร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในประเทศ
โดย ดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดา โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ที่ปรึกษาอาวุโสภูมิภาค โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน
(คนที่สองจากซ้าย) ภายใต้ GIZ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับอธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ
และตัวแทน สปป.ลาวของที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน

ประเด็ น ความมั่ น คงทางอาหารและโภชนาการยั ง คงเป็ น หั ว ใจ
ส�ำคัญที่ระบุไว้ใน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable
Development Goals) ของสหประชาชาติทพี่ ง่ึ ผ่านการลงนามรับรอง
โดยผู้น�ำจากนานาประเทศทั่วโลก ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของประเด็น
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการโดยการจัด “การประชุ ม
เชิงนโยบายเรื่องความมั่นคงทางอาหารและกรอบนโยบาย
บู ร ณาการความมั่ น คงด้ า นอาหารของอาเซี ย น” (ASEAN
Integrated Food Security) โดยร่วมมือกับองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน ผ่านโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบ
ยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable Agrifood Systems) ขึ้น
ที่นครเวียงจันทร์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม และที่เมืองเนปิดอว์ ในวันที่
3 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามล�ำดับ โดยมีกระทรวงที่รับผิดชอบ
องค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา หน่วยงานประชาสังคม และภาค
เอกชนเข้าร่วม การประชุมเชิงนโยบายถือว่าเป็นเวทีหารือและแลก
เปลี่ยนข้อมูลในประเด็นท้าทายต่างๆ ด้านความมั่นคงทางอาหาร
รวมทัง้ บทบาทของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และการมีสว่ นร่วมของการ
พัฒนาระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนเพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร และ
ร่วมตกลงในข้อเสนอแนะ การด�ำเนินงาน กลไกความร่วมมือ เพื่อให้
เกิดการจัดท�ำนโยบายและกลยุทธ์ของชาติให้สอดคล้องกับกรอบ
นโยบายระดับภูมิภาค และระดับสากลด้านความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการ รวมทั้งกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้าน
อาหารของอาเซียน

ส�ำหรับ สปป.ลาว และเมียนมาร์นั้น ได้แสดงความมุ่งมั่นในการ
ขจั ด ความยากไร้ แ ละส่ ง เสริม ความมั่นคงทางอาหารในประเทศ
ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มการรณรงค์ “ลดความอดอยากเป็ น ศู น ย์ ”
(National Zero Hunger Challenge) ของสหประชาชาติ ซึ่งใน
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศเพิ่งจะได้รับรางวัลพิเศษ
จากองค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ ใ นการขจั ด
ความยากไร้ โดยสามารถลดจ�ำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ
จากความยากไร้ลงกว่าครึ่ง ในระหว่าง พ.ศ. 2543-2558
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(จากซ้าย) รองอธิบดีกองวิชาการเกษตร อธิบดีกองอารักขาพืช และอธิบดีกองการใช้ที่ดินของประเทศเมียนม่าร์
ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเชิงนโยบายเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับรายการโทรทัศน์สำ�หรับเกษตรกร

สปป.ลาว ได้จัดท�ำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการหลายแผน อาทิเช่น ยุทธศาสตร์การ
พั ฒนาการเกษตร พ.ศ. 2568 และวิสัย ทัศ น์ พ.ศ. 2573 แผน
ปฏิบตั กิ ารด้านการผลิตข้าวเพือ่ ความมัน่ คงด้านอาหารแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ 2553-2558
ส่วนประเทศเมียนมาร์นั้น ก�ำลังด�ำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของ
การท�ำแผนปฏิบัติการความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติของเมียนมาร์
ที่จะเริ่มด�ำเนินการในปลายปี พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ
10 ปี เพื่อเป็นกรอบในการปฎิบัติงานของแต่ละภาคส่วน

จากข้อหารือในการประชุมหารือเชิงนโยบายของ สปป.ลาว และ
ประเทศเมี ย นมาร์ นั้ น ในการจะให้ เ กิ ด ความมั่ น คงทางอาหาร
และโภชนาการ ต้ อ งเพิ่ ม เน้ น ความพยายามในการสร้ า งความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าและความส�ำเร็จในการ
ผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงทางอาหารและ
โภชนาการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งของภาครัฐและ
เกษตรกรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันผลักดันให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการตลอดไป

ผลของการประชุ ม หารื อ เชิ ง นโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คง
ทางอาหารและโภชนาการใน สปป.ลาว นั้น ได้มีการเน้นย�้ำถึง
บทบาทความส�ำคัญของระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืน การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี การจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน การวิจัยและพัฒนา
การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ส่วนผลของการประชุมหารือเชิงนโยบายที่ประเทศเมียนมาร์นั้น
ได้ ก� ำ หนดกิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ ในการน� ำ ไปปฏิ บั ติ ในด้ า นนโยบาย
การปรั บ ปรุ ง องค์ ก รและข้ อ กฎหมาย การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ด�ำเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนา
ผลผลิ ต และมาตรฐาน การพั ฒ นาตลาดและระบบข้ อ มู ล ราคา
การปรับปรุงด้านโภชนาการ และการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุน
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การนำ�อากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
โดย จารุวรรณ งามสิงห์ โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

หลั ง จากการประชุ ม เปิ ด ตั ว เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 ที่ ผ ่ า นมา
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ แ ละโครงการ ECOSWat ของ GIZ
ร่ ว มกั น จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การน� ำ อากาศยาน
ไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ” ครั้งที่ 1 และ
ครั้ ง ที่ 2 โดยมี ผู ้ แ ทนจากกรมทรั พ ยากรน�้ ำ กรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลทุ่งสง และภาคเอกชน เข้าร่วม
กิจกรรม ระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ว่า ท�ำไมจึงควร
น�ำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับมาใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ และเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว นอกจากจะสามารถเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ
และเครื่ อ งมื อ ส� ำ รวจพิ กั ด จี พี เ อสได้ แ ล้ ว ยั ง สามารถสร้ า งแบบ
จ� ำ ลองสามมิ ติ เ สมื อ นจริ ง เพื่ อ จ� ำ ลองสถานการณ์ อุ ท กภั ย
และภัยแล้ง รวมทั้งสร้างแผนที่อย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และแม่นย�ำได้อีกด้วย

การน�ำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
คือการน�ำเทคโนโลยีและศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมมาผสม
ผสานกั น ทั้ ง นี้ มี ก ารพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า ภาพถ่ า ยทางอากาศและ
ข้อมูลที่อากาศยานไร้คนขับรวบรวมได้และภาพถ่ายบนภาคพื้นดิน
นั้นเป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับการสร้างแบบจ�ำลองอุทกภัยสามมิติ
ที่น่าเชื่อถือ ท�ำให้สามารถจ�ำลองผลกระทบที่จะเกิดจากอุทกภัย
และภัยแล้งได้ ไม่เพียงแต่จะได้ข้อมูลคุณภาพสูง แต่ค่าใช้จ่าย
ในการบินอากาศยานไร้คนขับในระดับต�่ำ ยังจัดว่าน้อยกว่าการ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากนั้น การเก็บข้อมูลที่ความสูงระดับ
ต่างๆ จากการน�ำอากาศยานไร้คนขับขึ้นบินหลายครั้งในสภาพ
อากาศที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเก็บข้อมูลด้วยดาวเทียม
ซึ่งวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและท�ำได้เป็นบางช่วงเท่านั้น
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การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
นัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากเยอรมนีเริม่ จากการแนะน�ำความเป็นมาเชิงทฤษฎี
ของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ต่อด้วยการท�ำงานภาคสนาม
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ แ ละลุ ่ ม น�้ ำ ท่ า ดี ทั้ ง นี้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้
สาธิตการบังคับอากาศยานไร้คนขับ การเก็บข้อมูลภาคพื้นดินและ
ข้อมูลของล�ำน�้ำดีโดยใช้เครื่องมือส�ำรวจพิกัดจีพีเอสให้แก่ผู้เข้าร่วม
การประชุมด้วย

ส่วนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 2 ทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนกันยายน 2558
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบจ�ำลองสามมิติจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งการสร้างแบบ
จ�ำลองสามมิติที่ถูกต้องด้วยข้อมูลที่แม่นย�ำไม่บิดเบี้ยวนั้น จ�ำเป็น
จะต้องมีพิกัดภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมบางส่วนเคยมี
ประสบการณ์ ต รงในการสร้ า งแบบจ� ำ ลองมาก่ อ น จึ ง สามารถ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
คนอื่ น ๆ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง 2 ครั้ ง ที่ จั ด ขึ้ น นี้ ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยในอนาคตอันใกล้ จะมีการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งกว้ า งขวางเนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
จะเริ่มจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอากาศยานไร้คนขับให้แก่
ผู้สนใจเป็นภาษาไทยต่อไป
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การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ความเปราะบาง (VA)
และมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA)
ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำ�ลำ�ภาชีและลุ่มน้ำ�ท่าดี
โดย เกตน์พริมา แสนสุด โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

การวิเคราะห์ลุ่มน�้ำล�ำภาชีเริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2558 ที่ผ่านมา โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการทรัพยากรเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้นของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งเมืองโคโลญจน์ (ITT) ประเทศเยอรมนี
ส่วนลุ่มน�้ำท่าดีและห้วยสายบาตรนั้นได้มีการประเมินด้วยวิธีการ
เดียวกันนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท
ที่ปรึกษา SYDRO GmbH ประเทศเยอรมนี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมเพื่อน�ำเสนอผลการประเมินนี้ จัดขึ้นให้แก่คณะท�ำงาน
ในพื้นที่น�ำร่องของโครงการทั้งสองแห่ง โดยจัดร่วมกับส�ำนักงาน
ระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรน�ำ้ ส�ำหรับการประชุมลุ่มน�ำ้ ล�ำภาชี
ในจังหวัดราชบุรีนั้น ด�ำเนินการประชุมโดย ITT ส่วนการประชุมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเจ้าหน้าที่
โครงการ ECOSWat เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การประชุ ม ทั้ ง นี้ ก ารประชุ ม
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้แทน
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน ผู้แทนชุมชนจาก
ต้นน�้ำไปจนถึงปลายน�้ำ ได้เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลง
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน�้ำในระดับท้องถิ่นกันอย่าง
กว้างขวาง เสียงสะท้อนอันมีคา่ ยิง่ จากภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นว่า
มาตรการทีโ่ ครงการได้นำ� เสนอไปแล้วนีเ้ ป็นการแก้ปญ
ั หาอย่างถูกจุด
ในขัน้ ต่อไปโครงการจะประเมินมาตรการ EbA เพือ่ ศึกษาความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ทุกภาคส่วนและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถตัดสินใจได้ว่ามาตรการใดจะให้ประโยชน์สูงสุด

เมือ่ เดือนสิงหาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา โครงการ ECOSWat จัดการประชุม
น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ความเปราะบางของลุม่ น�ำ้ ล�ำภาชีในจังหวัด
ราชบุรี และลุ่มน�้ำท่าดีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างการประชุม
มีการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์และมาตรการ EbA ให้แก่ภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะท�ำงานของแต่ละลุ่มน�้ำ
การวิเคราะห์ความเปราะบาง คือกระบวนการค้นหา ศึกษาปริมาณ
และจัดล�ำดับความส�ำคัญต�ำแหน่งต่างๆ ในลุ่มน�้ำ ซึ่งไม่สามารถ
ปกป้องประชาชนจากอันตรายและภัยพิบัติได้ หลังจากที่วิเคราะห์
ความเปราะบางแล้ ว จึ ง ด� ำ เนิ น การก� ำ หนดมาตรการ EbA ขึ้ น
โดยเฉพาะ เพื่ อ ลดผลกระทบจากอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง รุ น แรงใน
เขตลุ่มน�้ำดังกล่าว
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แนวคิดหลักของงานสัปดาห์น้ำ�โลกประจำ�ปี 2558 คือ น้ำ�เพื่อการพัฒนา
ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเข้าร่วมงานสัปดาห์น้ำ�โลก
ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
โดย ฟอล์ค มอมเบอร์ และ ภูมิ พิณเทพ
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

เมื่อวันที่ 23-28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร. สมเกียรติ ประจ�ำวงษ์
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห ารโครงการ กรมชลประทาน และ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ เข้าร่วมงานสัปดาห์
น�้ำโลก และได้พบกับ มร. ธอมัส สตราเทนเวิร์ธ หัวหน้าส่วนกลาง
พื้ น ฐานด้ า นการจั ด การน�้ ำ นานาชาติ แ ละยุ โ รปของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัย
ทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB)

นอกจากการประชุมที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีการประชุมระหว่าง
ผู้แทนไทย และ มร. ธอมัส สตราเทนเวิร์ธของ BMUB ซึ่งจัดเพื่อหา
แนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรมชลประทาน BMUB
และ GIZ ในระหว่างการประชุม กรมชลประทานและ BMUB ได้
พูดคุยถึงความร่วมมือในช่วงที่ มร. ธอมัส สตราเทนเวิร์ธไปเยือน
กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และกรมชลประทาน
ได้ น� ำ เสนอแนวคิ ด การประสานความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ โครงการ
การประเมินและทบทวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้ำ
20 แห่ง ที่ทางกรมชลประทานวางแผนก่อสร้างไว้ว่าจะสามารถ
ทดแทนหรือเสริมกับมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA)
ได้หรือไม่

งานสั ป ดาห์ น�้ ำ โลกเป็ น เวที ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ แ ทนองค์ ก รพั ฒ นา
เอกชน บริษัท รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลแห่งชาติต่างๆ นักวิชาการ
และสื่อมวลชนได้พบปะกัน ผู้แทนจากไทยสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมและการประชุมได้มากถึง 160 รายการ ในช่วงกิจกรรม
90 นาที มีการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “น�้ำเพื่อ
การพัฒนา” เช่น การจัดหาแหล่งทุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG) ขององค์การสหประชาชาติ การบูรณาการให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ประเด็นเรื่องเพศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การสุ ข าภิ บ าล อาหาร การลดความขั ด แย้ ง น�้ ำ และนวั ต กรรม
เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำและการด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นต้น

29

การประชุมหารือถึงผลการศึกษา การแสดงเจตจำ�นง
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563
โดย ทีมงาน Connecting Climate Action (CCA)
ก่อนการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจะจัดขึ้นที่
กรุงปารีสในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ แต่ละรัฐภาคีของอนุสัญญา
UNFCCC ได้ส่งมอบเจตจ�ำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 (INDCs) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558

การประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนสะท้อนองค์ประกอบ
หลัก 4 ด้านของ INDCs คือ พลังงานการขนส่ง อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการของเสีย และการปรับตัวต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ระหว่ า งการ
อภิปราย ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีโอกาสแสดงความเห็นเกีย่ วกับการศึกษา
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคส่วนต่างๆ
ที่มีการน�ำเสนอ ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนดกรอบ INDCs ของประเทศไทย

ด้วยตระหนักถึงภารกิจนี้ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงจัดการประชุมกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัด
เตรียมเอกสารแสดงเจตจ�ำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยในระยะยาวภายหลั ง ปี พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น ที่
26 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ความเห็นต่างๆ ที่รวบรวมได้จากการประชุมปรึกษาหารือนั้นส่งผล
ต่อการพัฒนา INDCs ของประเทศไทย ซึ่งภายหลังได้ท�ำการส่งมอบ
ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยระบุว่าทางประเทศไทยแสดง
เจตจ�ำนงทีจ่ ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ คิดเป็น
20-25% จากระดับการปล่อยตามปกติ (BAU) ภายในปีพ.ศ. 2573

ในการนี้มีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหลากหลาย อาทิ
สมาคมภาคเอกชนต่างๆ ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และสถาบัน
การศึกษา มีการน�ำเสนอผลการศึกษาการประเมินศักยภาพในการ
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของภาคพลั ง งานและการขนส่ ง
ของไทย รวมทั้งภาคกระบวนการของเสียและอุตสาหกรรมและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) หลายรายการ และมีการกล่าวถึงการเตรียมการ
เพื่ อ ปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ว่ า เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ และจะบรรจุ อ ยู ่ ใ น INDCs ฉบั บ เต็ ม ของ
ประเทศไทยด้วย

ระหว่ า งการประชุ ม สมั ช ชารั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 19 ซึ่งจัดขึ้น
ที่กรุงวอร์ซอในเดือนพฤศจิกายน 2556 รัฐภาคีตกลงกันว่า
ทุกประเทศจะจัดท�ำและน�ำส่งเจตจ�ำนงในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 (INDCs)
ซึ่งจะน�ำไปสู่ความตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกที่มีความสมบูรณ์ฉบับใหม่

กล่าวโดยสรุป การประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากภาคส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ปรั บ เปลี่ ย นการพั ฒ นาประเทศไปสู ่ ก ารพั ฒ นาแบบคาร์ บ อนต�่ ำ
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะให้การ
สนั บ สนุ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกอย่ า งเต็ ม ที่ โดยจะ
บูรณาการและควบรวมแผนพลังงานทัง้ หลายโดยค�ำนึงถึงด้านต่างๆ
ทัง้ ด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ และยังกล่าวย�ำ้ ด้วยว่า
การจะบรรลุเป้าหมายนี้ กระทรวงพลังงานไม่สามารถด�ำเนินการ
แต่ฝา่ ยเดียวได้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
จ�ำเป็นจะต้องได้รบั ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ และได้รบั การสนับสนุน
อย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ต่อจากนั้นนายสมพงษ์ ตันเจริญผล
รองประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ก ล่าวเสริ มว่ า
ไม่ควรมองว่า INDCs นั้นเป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมแต่ควร
มองว่า นี่คือโอกาสที่จะช่วยให้เกิดรูปแบบอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
ในระยะยาว

INDCs เป็นกลไกส�ำคัญที่รัฐบาลสามารถใช้สื่อสารกับภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศว่าจะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวภายหลังปี พ.ศ. 2563 อย่างไร รวม
ทั้งประเทศที่ให้การสนับสนุนสามารถใช้ INDCs แสดงความ
เป็นผู้น�ำในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารสนั บ สนุ น สอดคล้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ป ระเทศนั้ น ๆ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น พิ เ ศษ และสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพและ
ความรับผิดชอบของประเทศนั้นๆ ด้วย ค�ำว่า “การสนับสนุน”
ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น
หากแต่หมายรวมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนทุน การพัฒนาศักยภาพ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การฝึกอบรมการบูรณาการแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น ครั้งที่ 1 – 2
โดย ชุติมา จงภักดี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำ�เนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

การบู ร ณาการแนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศใน
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น เป็นหนึ่งใน
วัตถุประสงค์หลักในการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับชาติสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนันสนุนการ
พัฒนาและด�ำเนินงานด้านนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแผนงานปกป้อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทาง
ปรมณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การด�ำเนินงานหลักในพื้นที่ 17 จังหวัดและ 32 เทศบาลน�ำร่อง
จะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การวางแผนเชิงบูรณาการโดยพิจารณาแนวคิดด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
ผ่านการฝึกอบรมการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนในการจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศระดับจังหวัดและท้องถิน่ 8 ขัน้ ตอน คือ

8. การติดตามและประเมินผล

4. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นโดยบริบทการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การจัดท�ำแผนงานและโครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับจังหวัดและท้องถิ่น
7. แหล่งงบประมาณสนับสนุน

จาก 8 ขั้นตอนในการจัดท�ำแผน จะน�ำมาปรับเป็นการฝึกอบรม
ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ แต่ละครัง้ จัดใน 4 ภูมภิ าค ซึง่ จะเชิญผูแ้ ทนจากส�ำนักงาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ตั ว แทนระดั บ จั ง หวั ด
และผู้แทนจากเทศบาลน�ำร่องมาร่วมการฝึกอบรม ซึ่งระหว่างการ
จัดอบรมในแต่ละครั้งจะมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการประชุม
ของคณะท�ำงานในแต่ละพื้นที่

1. การท�ำความเข้าใจต่อแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 2558 – 2593
2. การก�ำหนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและล�ำดับการ
ด�ำเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด
และท้องถิ่น
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ทัง้ นีก้ ารอบรมรอบที่ 1 และ 2 ทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาการท�ำความเข้าใจประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศรวมทัง้ แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิสัยทัศน์การพัฒนา โอกาส ความเสี่ยงและการจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่ของทั้ง 4 ภูมิภาคได้จัดไปแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

การอบรมครั้งที่ 1

28-30 มกราคม 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก
ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ กทม.

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

18-20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมพูลแมนราชาออคิด จ.ขอนแก่น

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

การอบรมครั้งที่ 2

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

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

24-26 มิถุนายน 2558
กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

15-17 กรกฎาคม 2558
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จ.กระบี่

ซึ่งเมื่อแต่ละพื้นที่น�ำร่องได้ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความส�ำคัญและเร่งด่วน รวมถึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทไปแล้วนั้น ในล�ำดับถัดไปจะเป็นการจัดท�ำแผน
พัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นที่อาจมีความจ�ำเป็นที่ต้องอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการของรายสาขา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว
จะถูกบรรจุไว้ในการอบรมครั้งที่ 3 ที่วางแผนจะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามล�ำดับ
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การพัฒนาหน่วยรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ตามมาตรฐาน ISO 17065 :2012
โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน
ปัจจุบันนี้ เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทางการ
เกษตรนับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ
ซึ่งหน่วยรับรองมาตรฐานสินค้าและอาหาร จะท�ำหน้าที่ในการตรวจ
ประเมินและรับรองสินค้าทางการเกษตรภายใต้เงื่อนไขของการผลิต
ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและ
ประเทศคู่ค้า

ISO 17065:2012 เป็นมาตรฐานส�ำหรับหน่วยรับรอง (Certification
Body) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ซึ่งแสดงถึง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยรั บ รองว่ า มี บุ ค คลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ (Competence) มีการจัดการองค์กรที่ดี รวมทั้งมี
ขั้นตอนของการด�ำเนินงาน และกระบวนการรับรองที่มีความเป็น
กลาง (Impartiality) สม�่ ำ เสมอคงเส้ น คงวา (Consistency)
ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขอการรับรองว่า
ผลการรั บ รองจากหน่ ว ยรั บ รองนั้ น เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยั ง แสดงว่ า ผู ้ ข อการรั บ รองมี ค วามสามารถในการ
ผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารได้ ต รงกั บ ขอบข่ า ยที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบรั บ รอง
(Certificate) อีกด้วย

ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญและบทบาทของการเป็นหน่วย
รับรองที่ดี โครงการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ
ใน สปป.ลาว (Strengthening National Good Agriculture Practices
in Lao PDR) ภายใต้งานกรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทยเยอรมัน พร้อมด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญของกรมวิชาการเกษตร (Department
of Agriculture) ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
ทบทวนโครงสร้างของหน่วยรับรอง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
ขั้นตอนการให้การรับรอง และระบบเอกสารในระบบจัดการคุณภาพ
ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและยกระดับแผนกมาตรฐาน
(Standard Division) ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองกสิกรรมที่ดี
ของ สปป.ลาว (Lao GAP Certification Body : LCB) ให้มีการ
ด�ำเนินการที่สอดคล้อง (Compliance) กับข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
ISO 17065:2012

การทบทวนและปรับปรุงดังกล่าว นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญ
ในการเตรี ย มความพร้ อ มของหน่ ว ยรั บ รองกสิ ก รรมที่ ดี ข อง
สปป. ลาว ในการขอรั บ การรั บ รองระบบงานของหน่ ว ยรั บ รอง
(Certificated Body Accreditation) จากหน่วยงานรับรองระบบงาน
(Accreditation Body :AB) เพื่อให้การประกันคุณภาพในการให้
บริการตรวจรับรองในล�ำดับต่อไป

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหน่วยรับรองตาม ISO 17065:2012 กรกฏาคม 2558 สปป.ลาว
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ผลลัพธ์และบทเรียนจากการส่งเสริม
สหกรณ์ต้นแบบในเวียดนามกลาง
โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์์ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนาม
จากที่ได้มีการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนาม
ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเวียดนาม-ไทย-เยอรมัน เป็นระยะเวลา
2.5 ปี โครงการฯ ได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการบริการและ
โครงสร้างของสหกรณ์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
เวียดนามกลาง กิจกรรมหนึ่งของโครงการคือการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพของสหกรณ์ตน้ แบบในเวียดนาม 12 แห่งในด้านการพัฒนา
แผนกลยุ ท ธ์ ส หกรณ์ แ ละปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและ
งานบริการของสหกรณ์

ในกลุ ่ ม สหกรณ์ น� ำ ร่ อ งนี้ มี 4 แห่ ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการ
ด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นจริงและสัมฤทธิ์ผล ได้แก่
สหกรณ์ฟุโห่ สหกรณ์หว่าทั้ง 2 สหกรณ์บิงแถ่งดอง และสหกรณ์
ฟุดอง โดยมีปจั จัยสนับสนุนทัง้ ทรัพยากรจากโครงการฯ ความร่วมมือ
อย่ า งดี จ ากองค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น การติ ด ตามและให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
อย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จาก VCA ภาคกลาง
และ PCA ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านวิชาการของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประเทศไทย ซึ่งสหกรณ์
ต้ น แบบเหล่ า นี้ จ ะเป็ น ตั ว อย่ า งให้ แ ก่ ส หกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ได้เรียนรู้และน�ำตัวอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้ ผ่าน
เครือข่ายและการจัดการความรู้ของสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศ
เวียดนาม (VCA) และ สหพันธ์สหกรณ์ระดับจังหวัด (PCA)
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ความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าท้องถิ่นในตลาดเพิ่มมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ข้าวฟุโห่ 5 ตัน
ได้เข้าสู่ตลาดท้องถิ่น ภายใต้
แบรนด์ “ฟุโห่” สินค้าใหม่
ในกลุ่มข้าวคุณภาพสูง

ในอนาคตสหกรณ์มีแผน
จะผลิตข้าวฟุโห่ 100 ตันต่อปี
คิดเป็นรายได้ 400 ล้านดอง

ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของ
สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการวางแผนการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการทางการเกษตรแบบ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ควบคุมการใช้สารเคมีในนาข้าว
พื้นที่การเพาะปลูกข้าวแบบ
ปลอดภัยและประหยัด
ขยายเพิ่มขึ้น

ช่วยเพิ่มรายได้10%
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ที่เข้าร่วม

สหกรณ์ฟุโห่
จ. ถัว เทียน เว้

4 สหกรณ์
ต้นแบบ ในเขต
เวียดนามกลาง

สหกรณ์
หว่าถัง 2
จ.ฟุเยิน

สหกรณ์
บิงแถ่งดอง
จ. กว๋างหงาย

สหกรณ์ฟุดอง
จ. กว๋างนาม

สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชากร
ในพื้นที่ดีขึ้น

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการปลูกข้าว
ปลอดสารพิษในพื้นที่ 10 เฮกตาร์ (60 ไร่)
สอดคล้องกับกระแสในภูมิภาคและสากล
ในด้านการเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรีย์

จัดกิจกรรมพัฒนาระบบสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งเป็นสาระสำ�คัญ
ของการคงอยู่ของสหกรณ์
โดยประยุกต์ ใช้วิธีการและ
ศึกษาตัวอย่างจากประเทศไทย
สมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น 10 %
(เทียบเท่า 150 คน)

สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของ
ประชากรในพื้นที่ดีขึ้น

มีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหาร
จัดการสหกรณ์เพิ่มขึ้น
เป็นผลให้สหกรณ์มีเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น 200 ล้านดอง

สหกรณ์สามารถสร้างรายได้ สมาชิกสามารถประหยัดรายจ่าย
จากบริการนี้ถึง 8 ล้านดอง
ไปได้ 6 แสนดองต่อเฮกตาร์
ภายใน 3 เดือน
จากการใช้สารเคมีน้อยลง

ในการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยมาตรการผลักดัน
ในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ทั้ง
• การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์ให้สามารถวิเคราะห์
และวางแผนการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์
• การพัฒนาองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ทงั้ ในระดับภูมภิ าค
(VCA ภาคกลาง) ระดับจังหวัด (PCA) และระดับท้องถิน่ (สหกรณ์/
สมาคม) ให้สามารถรองรับการด�ำเนินการได้
• การพัฒนาเครือข่ายและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันส่งเสริมทั้งธุรกิจสหกรณ์และการส่งเสริมระบบสหกรณ์
• การแสวงหาแนวทางเพือ่ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการ
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาสหกรณ์ในเวียดนามได้อย่างครบวงจร
ซึ่งในท้ายที่สุด การเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ และผลลัพธ์ที่ได้นี้
จะน�ำไปสู่การเจริญเติบโตและการเพิ่มรายได้ในพื้นที่ชนบทและ
พื้นที่ห่างไกลในเขตพื้นที่สูงทางภาคตะวันตก และเขตภาคกลางของ
เวียดนามในระยะยาว
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและออกแบบกระบวนการการทำ�งาน
และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม: เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
และผู้ฝึกสอนสำ�หรับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ”
โดย วริษา สังฆพรม โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ร่วมกับแผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การสร้างและออกแบบ
กระบวนการท�ำงานและการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม: เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการและผูฝ้ กึ สอนในโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ” ให้แก่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบาลีฮาย เบย์ พัทยา การประชุมฯ นี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารในโครงการดังกล่าวจบไปแล้วใน 2 เรือ่ ง คือ กลยุทธ์และแผนการสือ่ สารองค์กรอย่างมีประสิทธิผลและมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารงานด้านการพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จ
การประชุมฯ นี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบการประชุมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเป็นวิทยากรกระบวนการ
การออกแบบแผนการฝึกอบรม วิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี (Trainer) ซึ่งในงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนานั้น
จ�ำเป็นต้องใช้เทคนิคเหล่านี้
ในระยะเวลา 4 วันของการฝึกอบรม ผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้เรียนรูเ้ นือ้ หาวิชาการ ได้ใช้กรณีศกึ ษาในการฝึกปฏิบตั ิ และได้ฝกึ เป็นวิทยากรกระบวนการ
หน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ ผู้รับการอบรมได้รับค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด และได้เห็นตัวอย่างการออกแบบ วางแผน และการด�ำเนินการประชุม
ในสถานการณ์จริงจากวิทยากรของ GIZ อีกทั้งยังได้ทบทวน แลกเปลี่ยนความคิด และวางแผนร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการน�ำทักษะ
การเป็นวิทยากรกระบวนการและครูฝึกที่ดีไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมฯ ต่อไป
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บรรณาธิการ: วรเทพ ทรงปัญญา
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�ำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ
ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Advance SCP)
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

การผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน

โครงการการสอนงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)
โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (EU/BMUB)
โครงการพัฒนาและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ส�ำหรับสังคมเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (BMUB)

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย
(BMUB)
โครงการส่งเสริมการจัดการน�้ำในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้ำ (BMUB)
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ (EU)
โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้ำแบบคาร์บอนสมดุล (BMUB)
โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ตามฐานความเสี่ยง (BMUB)

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
การใช้พลังงานทดแทน

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

การเกษตรและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (BMZ)
โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเซีย (PPP/BMZ)
โครงการใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจระยะไกลและการประกันพืชผลทางการเกษตรใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (DEZA/BMZ)

การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนและ
การขนส่ง

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน (BMZ)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (BMZ)
โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน�้ำ พลังงานและอาหาร) (BMZ)

การบูรณาการโครงการ
ระดับภูมิภาค และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)

