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สวัสดีค่ะ

  
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สร้างความโศกเศร้า
ต่อประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเสาหลักของประเทศไทย
ตลอดรัชสมัยของพระองค์เป็นเวลา 70 ปี พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงริเริ่ม
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริกว่า 4,000 โครงการ เพือ่ ความสุขและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของปวงชนชาวไทย จนประเทศไทยได้กลายเป็น
หนึง่ ในประเทศชัน้ นำ�ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ ไปพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ เราได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาคาร Energy Plus
ของโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย การบริหารจัดการเกาะจิก ชุมชนพลังงานทดแทนต้นแบบจากโปรแกรม
พัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเมืองอูลานบาตอร์ประเทศ
มองโกเลียและโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า
ให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเตของโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และการนำ�เอาความปลอดภัยในอาหารเข้า
สู่อุตสาหกรรมน้ำ�ผลไม้ในประเทศไทยของโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ
ที่น่าสนใจจากอีกหลายโครงการ ที่สามารถหาอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะ
ก่อนสิ้นสุดปีนี้ แผนกบริการฝึกอบรมของ GIZ สำ�นักงานกรุงเทพฯ ยังคงมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่น่าสนใจมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถ
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training
หากต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข องเราที่ www.thai-german-cooperation.info และทางเฟซบุ ค
www.facebook.com/gizthailand
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำ�จดหมายข่าว

Features & News
• เบรีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องห่วงโซ่คุณค่าในภาคการผลิตข้าว
• เบรีย ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ IRRI เพื่อปรับปรุงภาคการผลิตข้าวและห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาค
• สุก สด สวย และความซื่อตรงบนความมั่นคงทางอาหาร
• อาเซียนย�้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ “การเกษตรสีเขียว” ในภูมิภาค
• “มาตรฐานอาหารในภูมิภาคอาเซียน” สู่การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารในภูมิภาค
• เชื่อมต่อไปสู่การด�ำเนินการตามนโยบายสภาพภูมิอากาศ
• เกาะจิก ชุมชนพลังงานทดแทน: เกาะเล็กๆ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
• GIZ เข้าร่วมงาน TICA Connect
• เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า ให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต
• เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�ำประเทศไทยเปิดงานสัมมนาเรื่องการจัดการน�้ำโดยรักษาระบบนิเวศ
• GIZ รับพระราชทานของที่ระลึก ณ การประชุมนานาชาติ ICCCB
• การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเมืองอูลานบาตอร์และโครงการ Urban Nexus
• การน�ำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ณ เวทีการประชุมนายกเทศมนตรีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
• โครงการ Urban Nexus จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาคาร Energy Plus
• กรมขนส่งทางบก และ GIZ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
• โครงการ TCC เน้นย�้ำแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในการประชุมเชิงวิชาการของ ATRANS
• สานก�ำลังแนวทางการด�ำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการพัฒนาชนบทในเอเชีย
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เบรีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องห่วงโซ่คุณค่าในภาคการผลิตข้าว
โดย กมล ต่อกิจไพศาล โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคครั้งนี้ ได้ช่วยให้ทีมงาน เบรีย
สามารถยกระดับห่วงโซ่คุณค่า ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
นำ�ไปสู่การแก้ปัญหาการเข้าถึงตลาด และกลยุทธ์การดำ�เนินงาน ในแต่ละประเทศ
เบรีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าข้าวในภูมิภาคโดย
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกลุ ่ ม เกษตรกรและจั ด การหารื อ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายองค์กรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นการแสดง
ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มโยงตามเจตนารมณ์
ของโครงการ ส�ำนักเลขาธิการ เบรีย ภูมิภาค จึงได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการขึ้นที่ ทามัน ซิมาเล็ม รีสอร์ท จังหวัด สุมาตราเหนือ
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2559
ส�ำหรับในปีที่สามของการด�ำเนินโครงการ เบรีย ในแต่ละประเทศได้
มีการน�ำกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ มาด�ำเนินการ ดังนั้น การประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ภู มิ ภ าคในครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น การแบ่ ง ปั น และ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ต ลอดจนบทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เสริ ม
สร้างกลยุทธ์การเชื่อมโยงตลาด เพื่อเป็นการระดมความเชี่ยวชาญ
ด้านข้าวจากภายในและภายนอก และขยายความร่วมมือระหว่าง
โครงการ ผู้แทนจากโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่ง
อาเซียน และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ GIZ ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมในงานนี้ด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการยกระดับการเชื่อมโยงตลาดที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละ
ประเทศ เนื่องจากจ�ำเป็นต้องมีการชี้แจงหลักการโดยทั่วไป ให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องระบบอาหารและการตลาดในบริบทของการ
พั ฒ นา นอกจากนั้ น เพื่ อ ให้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในระบบดังกล่าว ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดประเภทของ
ช่องทางการตลาด การเชื่อมโยง และหน้าที่
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลที่คาดหวัง

ผู้เข้าร่วมท�ำการวิเคราะห์บนพื้นฐานของกรอบ ValueLinks ซึ่ง
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

• การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายใต้กรอบแนวคิดของ ValueLinks
(แวลูลิงค์ส) ซึ่งพัฒนาโดย GIZ
• ฝึ ก ปฏิ บั ติ รู ป แบบต่ า งๆ ของการเชื่อ มโยงตลาดที่เกี่ย วข้ องใน
ภูมิภาคภายใต้กรอบของ ValueLinks (วิธีการวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่า)
• เข้าใจและจัดท�ำเป็นเอกสารเกี่ยวกับตลาดข้าวในภูมิภาคผ่าน
บทเรียนที่ได้รับในประเทศต่างๆ ที่ด�ำเนินโครงการเบรีย
• ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การเชื่อมโยงตลาดของเบรีย
• แบ่งปันรูปแบบและกลยุทธ์การเชื่อมโยงตลาดในแต่ละประเทศ
ของเบรีย
• การวิเคราะห์และจัดท�ำเป็นเอกสารกิจกรรมของเบรีย ในด้าน
ห่วงโซ่คุณค่า

1 สภาพตลาดของสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ใ นห่ ว งโซ่ (ประเภท/พั น ธุ ์
		 ปริมาณ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ระดับ ภูมิภาคที่เฉพาะ
		 เจาะจง การน�ำเข้า/ส่งออก อุปสงค์และอุปทาน)
2 ผู้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน (SC) หน้าที่ และส่วนแบ่ง
3 ข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
4 การแทรกแซงและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของโครงการ
5 การท�ำแผนผังห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงตลาด แผนผังการ
		 ยกระดับ
6 ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ / เพิ่ ม ให้ กั บ ผู ้ มี บ ทบาทใน VC
		 ในระดับต่างๆ
7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปยัง / จาก VC ผลกระทบทางสังคม
		 ของ VC ในระดับต่างๆ
8 ความคืบหน้า / ผลของการแก้ปัญหาที่เลือก
9 บทเรียนที่ได้รับจนถึงขณะนี้ (สิ่งที่ได้ผลดี และสิ่งที่ไม่ได้ผล
		 อะไรคือปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญและสิ่งที่เป็นความกังวล/
		 อุปสรรค อะไรที่จะท�ำแตกต่างกันในครั้งหน้า)
10		 ปัจจัยที่ผลักดันทางการการตลาดของผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ การ
		 ตั้งราคา คุณค่า การบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์กับลูกค้า
		 แนวโน้มตลาด (มูลค่า และความชอบ เช่น รส สี การรับรอง ฯลฯ)
		 แนวโน้มของโลก อุปทาน การรับประกัน และอื่นๆ ของสินค้า)
11 องค์ประกอบบางอย่างที่จะต้องพิจารณา อาทิ ความสัมพันธ์
		 ระหว่ า งเกษตรกรและพ่ อ ค้ า คนกลาง การจั ด ประเภทของ
		 สินค้าตามคุณภาพ นโยบายด้านมาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
		 โลจิสติก ฯลฯ

ในวันที่ 30 สิงหาคม ก่อนที่จะเริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม
ได้ไปส�ำรวจรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าที่สุมาตราเหนือ โดยเข้าเยี่ยมชม
โรงสีขนาดเล็กและขนาดกลาง เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ห่วงโซ่คุณค่า
ข้าว) ฟาร์มและตลาดอินทรีย์ที่ ทามัน ซิมาเล็ม (ห่วงโซ่คุณค่าพืช
สวนอินทรีย์) เกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์และสมาคม (ห่วงโซ่คุณค่า
เมล็ดพันธุ์ข้าว) ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้ประเมินห่วงโซ่อุปทาน ผู้
มีบทบาท และหน้าที่ ตลอดจนศักยภาพในการยกระดับห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(VC) ในจังหวัด
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ด้วย ValueLinks
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประเมินรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน
จากกิจกรรมของโครงการ ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการ
ผลิต การผลิตจนถึงลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค จากระดับกลุม่ เกษตรกร จนถึง
ระดับต�ำบล จังหวัด และระดับชาติ จากนั้นจึงน�ำเสนอแผนผังห่วงโซ่
คุณค่า เพื่อแสดงผู้มีบทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมหน้าที่
ความท้าทาย เช่นเดียวกับศักยภาพและวิเคราะห์บทเรียนทีไ่ ด้รบั จาก
มาตรการการยกระดับ

ส�ำนักเลขาธิการภูมิภาคเบรีย เชื่อว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่
สองในภูมิภาคนี้ ได้ช่วยให้ทีมงานเบรีย สามารถยกระดับ VC ให้มี
ประสิทธิภาพดีขนึ้ น�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาการเข้าถึงตลาด และกลยุทธ์
การด�ำเนินงานในแต่ละประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก
ถูกจัดขึ้นในหัวข้อ “การพัฒนาความสามารถในภาคการผลิตข้าว” ที่
กรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา
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เบรีย ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ IRRI
เพื่อปรับปรุงภาคการผลิตข้าวและห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาค
โดย กมล ต่อกิจไพศาล โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ทั้ง เบรีย และ IRRI มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสนับสนุน
ความพยายามของอาเซียนในการสร้างระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
และความคิดริเริ่มในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าข้าว

เบรีย ลงนามท�ำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ
(IRRI) ในด้าน “ความร่วมมือในการปรับปรุงการบริการวิชาการ
และการริเริ่มสร้างสรรค์ต่อภาคการผลิตข้าวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ส�ำนักงานใหญ่
ของ IRRI ในจังหวัดลากูน่า ประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ทั้ ง IRRI และ เบรี ย ยั ง มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะร่ ว มกั น
สนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการสร้างระบบการผลิตข้าว
อย่างยั่งยืนและเท่าทันต่อภูมิอากาศตาม “แนวทางส�ำหรับภูมิภาค
อาเซี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เกษตรกรรม ที่ เ ท่ า ทั น ต่ อ ภู มิ อ ากาศ
(Climate Smart Agriculture)” ซึ่งจะเป็นการเสริมและขยายต่อ
กิจกรรมปัจจุบันของเบรีย และ IRRI โดย IRRI ได้กลายเป็นสมาชิก
หนึ่งของคณะกรรมการเบรีย

ดร. แอนเดรียส คัลค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานภูมิภาค GIZ ประเทศ
ฟิลิปปินส์และแปซิฟิก และดร. แมทเธียส บิคเคล ผู้อ�ำนวยการ
โครงการ GIZ เป็นตัวแทนของโครงการเบรีย ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ กับดร. แมทธิว มอเร็ลล์ ผู้อ�ำนวยการทั่วไปของ IRRI
วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจนี้เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือ
และความเข้าใจกันระหว่างทัง้ สองฝ่าย เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยี
ตลอดจนการขยายการริเริ่มด้านต่างๆ ในภาคการผลิตข้าวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้กรอบของบันทึกความเข้าใจนี้ ทัง้ สองฝ่ายตัง้ ใจทีจ่ ะสนับสนุน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา และการริเริ่มในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า
ข้าวในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ด�ำเนินโครงการเบรีย
และให้การสนับสนุนการขยายกิจกรรมของโครงการเบรีย
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IRRI และ เบรีย ตระหนักถึงขอบข่ายความร่วมมือเฉพาะเจาะจง
ที่ อ าจครอบคลุ ม กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง จะเป็ น การเสริ ม ความ
เชี่ยวชาญกันตามภารกิจของแต่ละองค์กร:

5) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ
ภายใต้ เ วที ก ารผลิ ต ข้ า วอย่ า งยั่ ง ยื น (SRP) และแสวงหาความ
เป็นไปได้ของการขยายความร่วมมือกับองค์กร GrowAsia ภายใต้
World Economic Forum พร้อมทั้งพันธมิตรจากการริเริ่มในภาค
ข้าว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ ในเรื่องการริเริ่ม
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และการปฏิบัติที่ดีทีเกี่ยวข้อง

1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เครื่ อ งมื อ ICT เพื่ อ สนั บ สนุ น เกษตรกรในการปรั บ ปรุ ง การท� ำ
เกษตรกรรมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงข้อมูล
ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวและห่วงโซ่คุณค่าข้าว

นอกจากนี้ IRRI และ เบรีย ยังจะแสวงหาโอกาสของการขยายความ
ร่วมมือในด้านอื่นๆ เป็นกรณีๆ ไป

2) เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรจ�ำเป็นในการปรับปรุงผลก�ำ ไรสุ ทธิ
จากการท�ำนา และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อป้องกันการ
ขาดแคลนแรงงาน ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลทาง
การเกษตรที่เหมาะสม

ท้ายนี้ เบรียยังจะพยายามที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับ “โครงการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีด้านการส�ำรวจระยะไกลเพื่อการ
ประกันภัยส�ำหรับพืช ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่” (RIICE)
ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
พืชผล ด�ำเนินโครงการโดย IRRI และ GIZ

3) เกษตรกรรมที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ
การเพาะปลู ก ข้ า วได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากการแปรผันกับสภาพอากาศโดยตรง จึงควรมี
การส่งเสริมความตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำเกษตรกรรมที่
เท่าทันต่อภูมิอากาศ กรอบนโยบาย และการเข้าถึงเงินทุนในภูมิภาค

ดังนั้น ด้วยการสนับสนุนจาก IRRI และ RIICE เบรียตั้งใจที่จะ
ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมความริเริ่มต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายต่อการ
พัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าข้าวในภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านที่ IRRI
และ GIZ ก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมสู่ภายนอก (Outreach Activities) อยู่

4) การพัฒนาข้อเสนอร่วม
ทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการขยายเทคโนโลยีในภาคการผลิตข้าวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วยการระดมทุนจากฝ่ายที่สาม
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สุก สด สวย
และ ความซื่อตรงบนความมั่นคงทางอาหาร
โดย รจนา มโนวลัยเลา โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

การมีมาตรฐานเป็นการตอบโจทย์สำ� คัญส�ำหรับการค้าและเศรษฐกิจ
แต่ที่มีค่ามากกว่านั้น คือ การเกื้อกูลบนความมั่นคงทางอาหาร
ของโลกใบนี้

ที่มีอยู่ในปริมาณมาก หรือมาจากตัวผลสับปะรดเอง เพราะไนเตรท
จะพบในสับปะรดผลดิบเยอะ และถ้าโรงงานน�ำสับปะรดผลดิบมา
ใช้ในการผลิต ค่าไนเตรทที่พบในน�้ำสับปะรดก็จะสูงขึ้นไปด้วย”

ประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบทางอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้
ไทยมี ศั ก ยภาพด้ า นการผลิ ต และส่ ง ออกน�้ ำ ผลไม้ เ ข้ ม ข้ น เป็ น
อั น ดั บ หนึ่ ง ไปยั ง ตลาดโลก แต่ ค วามพร้ อ มที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น เดิ ม ของ
ประเทศอาจต้องสะดุด และหยุดนิ่งเมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้
จากประเทศไทยมีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามที่ประเทศผู้น�ำเข้า
ต้องการ

“ส่ ว นอี ก ปั ญ หา คื อ ในเรื่ อ งของขั้ น ตอนในการผลิ ต ซึ่ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมสับปะรดจะมีขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การล้างวัตถุดิบ
ไปจนถึงขั้นตอนการบรรจุ และจัดเก็บ ทุกๆ ขั้นตอนเหล่านี้ โรงงาน
จะต้องมีมาตรการการใส่ใจในเรื่องของการท�ำความสะอาด ในเรื่อง
ของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน หากหลุดไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
แน่นอนว่าต้องมีผลกระทบกับคุณภาพของน�้ำผลไม้” นภาพรกล่าว

นภาพร รัตนเมตตา ผู้จัดการโครงการด้านความปลอดภัยในอาหาร
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน กล่าวว่า “แม้วา่
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ในประเทศไทย ยังมีภาพลักษณ์ที่ดี
อยู่ในสายตาของลูกค้าต่างประเทศ แต่ก็พบว่าในน�้ำสับปะรดมีค่า
ไนเตรทค่อนข้างสูง ซึง่ ค่าไนเตรทอาจจะมาจากสารเคมีทตี่ กค้างในดิน

ปัญหาการคืนสินค้าจากปลายทาง เป็นปัญหาโดยตรงที่กระทบกับ
โรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่สูญเสียไป
แต่ยังรวมไปถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้ และอนาคตปากท้องของ
คนในประเทศ
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บุญชัย ลีธีระ กรรมการบริหาร บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ�ำกัด
กล่าวว่าแนวทางการรักษาคุณภาพสินค้า ต้องเริ่มตั้งแต่ในไร่ ต้องมี
ข้อก�ำหนดให้กับชาวไร่ว่าโรงงานต้องการวัตถุดิบผลสุก สุกโดย
ธรรมชาติ ปราศจากใช้สารเร่ง บริษัทก็จะมีการแจ้งไปยังเกษตรกร
ที่น�ำวัตถุดิบมาส่ง เกษตรกรก็จะเข้าใจว่าโรงงานนี้ผลิตของแบบไหน
และจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้น เพราะทุกอย่างต้องไปด้วยกัน
สงวนพั น ธ์ เหล่ า งาม เกษตรกรผู ้ ป ลู ก สั บ ปะรดในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “สับปะรดดีต้องเป็นสับปะรดคุณภาพ คือ
สุก สด สวย สุก คือสุกตามธรรมชาติ สด คือต้องส่งโรงงานภายใน
24 ชั่วโมง และสวย คือ ต้องไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีเน่า ไม่มีเสีย ที่จะ
ปนไปโรงงาน”
พิทักษ์ ปริยกุล เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เช่นกัน กล่าวว่า “สับปะรดดีมีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการเตรียมดิน
ให้พร้อม ด้วยการน�ำรถไถมาไถพรวนดิน โดยหมกหญ้าลงไปก่อน
โดยทีไ่ ม่มกี ารจุดไฟเผาตอซังสับปะรด พอหมกเสร็จแล้ว หลังจากนัน้
หญ้าขึ้น ก็มาหมกอีกรอบหนึ่ง ไถเตรียมดิน 3-4 ครั้ง ก็ได้ปุ๋ยทางดิน
มากขึ้น ท�ำให้ต้นพืชปลูกแล้วมีความแข็งแรงดีกว่า และเจริญเติบโต
ได้ดีกว่า พร้อมกันนั้นเนื้อสับปะรดก็จะออกมาสวย และรสชาติจะ
ดีกว่าที่ใส่สารเคมีมากเกินไป ถ้าใส่สารเคมีในดินมากเกิน สารเคมี
ก็จะตกค้างในดินเยอะ ไนเตรทจะเยอะไป และจะมีผลเสียต่อโรงงาน
แต่ถ้าเตรียมดินด้วยการไถหมก ไนเตรทในสับปะรดจะน้อยลง เป็น
ไนเตรทที่อยู่ในสับปะรดตามธรรมชาติเท่านั้น”
พิทกั ษ์ กล่าวเสริมว่าการทีเ่ ราเอาใจใส่ตรงนี้ คือการมองไปยังอนาคต
ข้างหน้า ถ้าสมมุติว่าเราใส่สารเคมีมากไป โรงงานก็เสียหาย ถ้า
โรงงานอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้
การผลิตสินค้าทีด่ ี ปลอดภัย และมีคณ
ุ ภาพนัน้ มาตรฐานอาจเป็นแค่
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการรับรองสินค้า หากแต่การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีมาตรฐานใดๆ
มาจ�ำกัดหรือเป็นเครื่องมือวัด เพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้อง
รู้หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น

สงวนพันธ์ เหล่างาม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

นภาพร กล่าวในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพน�้ำผลไม้จากสมาคม
น�้ำผลไม้ประเทศเยอรมนีว่า “มาตรฐานมีความส�ำคัญ สามารถที่
จะเป็ น ใบเบิ ก ทางไปสู ่ ต ลาดสากล แต่หากมองในแง่ของผู ้ ผลิ ต
มาตรฐานจริงๆ แล้วควรจะอยู่ในใจของทุกคน ทั้งในส่วนของตัว
เกษตรกรเอง ต้องมีการเพาะปลูกที่ดี แล้วมั่นใจว่าน�ำของดีมาให้แก่
โรงงาน ในส่วนของโรงงานเองก็ต้องมีมาตรฐานในใจของตัวเองว่า
ในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต ได้ ม าตรฐานตรงตามมาตรการที่ ตั ว เอง
วางไว้ เพราะเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งย่อมเกิดอีกสิ่งหนึ่ง และทุกสิ่งย่อม
เอื้อต่อกัน”

มาตรฐานเป็นใบเบิกทางไปสู่ตลาดสากล
แต่หากมองในแง่ของผู้ผลิต มาตรฐานจริงๆ แล้ว
ควรจะอยู่ในใจของทุกคน
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อาเซียนย้ำ�ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อ “การเกษตรสีเขียว” ในภูมิภาค
โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ฐิติรัตน์ อุไรสินธว์ โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

คณะกรรมการบริหารจากประเทศสมาชิกอาเซียน และโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ ยืนแห่งอาเซียน เน้นย�ำ้ ภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร และการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN SAS) ครั้งที่ 7 ที่ กรุงเทพฯ ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณาหารือแผนการด�ำเนินงานในอนาคตตลอดจนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
แห่งอาเซียน โดยคุณ กุย เซือง เหวียน รองอธิบดี กรมอารักขาพืช จากประเทศเวียดนาม ได้ยกประเด็นการใช้สารเคมีในปริมาณมาก
ในการท�ำการเกษตรของประเทศ และเสนอให้มีการฝึกอบรมเกษตรกร และผู้ขายปลีกสารเคมีเพื่อการเกษตร ถึงวิธีการใช้สารเคมีอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนทางสู่ระบบการผลิตอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน
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ดร. แมทเธียส บิคเคล ผู้อ�ำนวยการโครงการระบบอาหาร-เกษตร
แบบยั่งยืนแห่งอาเซียน ได้ให้ความเห็นว่า ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสิ่งจ�ำเป็น และส�ำคัญในการแก้ปัญหา
การจัดการศัตรูพืช ซึ่งถือเป็นความท้าทายในอาเซียน

คุณเอย์ โก โก กล่าวว่า เฉพาะปีที่แล้ว นาข้าวกว่า 800,000 เอเคอร์
ในประเทศ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดร. แมทเธียส ย�้ำอีกว่า ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี และการจัดท�ำโครงการเพื่อปรับปรุงการประกันภัยพืชผล
ในอาเซียนนั้น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน เป็นเรื่อง
จ�ำเป็นและส�ำคัญ

ดร. แมทเธียส ยกตัวอย่างว่า แม้ทางโครงการจะมีความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกาน โตห์ และสถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้ำโขง ร่วมกับ CropLife International ในการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมเกษตรกร 15,000 ราย และผู้ค้าสารก�ำจัดศัตรูพืช
รายย่อย 300 ราย ที่ประเทศเวียดนาม ในการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่
ประเทศยั ง คงต้ อ งการความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว น ทั้ ง ด้ า น
การระดมทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในจ�ำนวน
ที่มากขึ้น อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโครงการระบบอาหาร-เกษตร
แบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN SAS) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่
17 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โดยมีตัวคณะกรรมการ จาก 8 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นสิงค์โปร์และบรูไนดารูซาลัม) และ เจ้าหน้าที่
โครงการ เข้าร่วมประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมการการบริหาร
ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน ยังได้ร่วมกัน
หารื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agriculture Practices: GAP) ในอุตสาหกรรมการผลิตมะม่วง และ
ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ของประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดย
มีคุณเอย์ โก โก รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการ
ประกันภัยพืชผลของประเทศ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสิ่งจำ�เป็น
และสำ�คัญในการแก้ปัญหาการจัดการศัตรูพืช
ซึ่งถือเป็นความท้าทายในอาเซียน

10
10

“มาตรฐานอาหารในภูมิภาคอาเซียน”
สู่การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารในภูมิภาค
โดย ลิซ่า เฟ้าสต์ และ วีรินทร์ภัทร์ เจนวัฒนากูล
โครงการมาตรฐานอาหารเพื่อการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ปั จ จุ บั น มาตรฐานการรั บ รองสิ น ค้ า การเกษตรนั้ น มี อ ยู ่ ม ากมาย
จนอาจเกิดความสับสนและความไม่มั่นใจให้กับผู้บริโภคในคุณภาพ
ของอาหารที่ตนเองบริโภค

การน�ำเสนอเน้นถึงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ
GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ส�ำคัญของ
สินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน มาตรฐาน GAP นั้นมุ่งเน้นผลผลิต
และความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก ในขณะที่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มุ่งให้ความส�ำคัญในเรื่องเทคนิคการจัดการฟาร์มแบบยั่งยืน
ปัจจุบันอาเซียนได้จัดตั้งมาตรฐานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีระดับภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาค
อาเซียน (ASOA)

เพื่อให้มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นเรื่องเข้าใจง่ายมากขึ้น โครงการ
มาตรฐานอาหารเพื่ อ การค้ า ในภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ได้จัดท�ำเป็นวีดีโออินโฟกราฟฟิคเรื่องมาตรฐานอาหารในภูมิภาค
อาเซียน (Food Standards for ASEAN) โดยเนื้อหาได้น�ำเสนอถึง
ความส�ำคัญของการท�ำการเกษตรและการผลิตอาหารในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญในผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ถึงแม้ว่าอาหารที่ผลิตใน
ภูมิภาคนี้และมีการส่งออกไปยังตลาดโลก แต่กลับมีกระบวนการ
ผลิตที่ยังไม่ได้การรับรองความปลอดภัยทางอาหารตามมาตรฐาน
สากล
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มาตรฐานทั้งสองมีประโยชน์อย่างไร... ส�ำหรับผู้บริโภค มาตรฐาน
ASEAN GAP และ ASOA ช่วยรับรองความปลอดภัยของอาหาร
ไม่ ว ่ า อาหารจะผลิ ต มาจากที่ ไ หนในอาเซี ย น ส� ำ หรั บ ผู ้ ค ้ า ปลี ก
มาตรฐานทั้งสองนี้ช่วยในเรื่องการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน หากประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ส�ำหรับ
เกษตรกร มาตรฐานนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและการขยาย
ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ในทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานนี้จะช่วยลดผล
กระทบทางสิง่ แวดล้อม จากการท�ำการเกษตร ในช่วงท้ายของเรือ่ งได้
บอกว่าการตัดสินใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นมีความส�ำคัญ ว่าจะ
เลือกอาหารทีไ่ ม่มกี ารรับรองใดๆ หรืออาหารทีม่ กี ารรับรองมาตรฐาน

สำ�หรับผู้บริโภค มาตรฐาน ASEAN GAP และ ASOA
ช่วยรับรองความปลอดภัยของอาหาร
ไม่ว่าอาหารจะผลิตมาจากที่ไหนในอาเซียน
สำ�หรับผู้ค้าปลีก มาตรฐานทั้งสองนี้
ช่วยในเรื่องการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
หากประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
สำ�หรับเกษตรกร มาตรฐานนี้ช่วยเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงและการขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น

วีดีโออินโฟกราฟฟิคเรื่อง “มาตรฐานอาหารในภูมิภาคอาเซียน”
หรือ “Food Standards for ASEAN” จัดท�ำโดยโครงการมาตรฐาน
อาหารเพื่อการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Standards in
the Southeast Asian Food Trade) หรือ SAFT โดยความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จัดเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์
ของโครงการในการให้การสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาและน�ำมาตรฐาน ASEAN
GAP และ ASOA ไปปฏิบัติ วีดีโอนี้ยังน�ำไปใช้ในการเพิ่มความ
ตระหนักรู้ในเรื่องความส�ำคัญของมาตรฐานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้ค้าปลีก และอื่นๆ รวมถึง
ผู้บริโภค ทางโครงการคาดหวังว่าประโยชน์ต่างๆ ของมาตรฐาน
อาหารจะช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ค้าอาหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหันมา
สนใจในการผลิตตามมาตรฐานและบริโภคอาหารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ในทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานนี้จะช่วยลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการทำ�การเกษตร
วี ดี โ อดั ง กล่ า วได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เป็ น ภาษาอั ง กฤษ และจะมี ก ารแปล
เป็นภาษาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในล�ำดับต่อไป สามารถคลิกชม
วีดีโอดังกล่าวได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=_dy6qG0BV_U
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการ SAFT ที่
weerinpat.janewatanakul@giz.de
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เชื่อมต่อไปสู่การดำ�เนินการตามนโยบายสภาพภูมิอากาศ
โดย อิ่มพร อาจบุตร
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำ�เนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ประเทศไทยก�ำลังมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์และการเชื่อมต่อความพยายามของกลุ่มจี 77 (กลุ่มพันธมิตรของประเทศ
ก� ำ ลั ง พั ฒ นา หรื อ G-77) และประเทศจี น ไปยั ง กลุ ่ ม การเจรจาด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศหลากหลายกลุ ่ ม ทั้ ง ในประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาและ
ประเทศพัฒนาแล้ว จึงถือเป็นโอกาสดีและเป็นความท้าทายส�ำหรับประเทศไทยที่จะประสานงานกับ 135 ประเทศในประเด็นต่างๆ ภายใต้
กรอบการเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
ในการนี้ GIZ และส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเจรจาและ
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง” เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุงเทพฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมี สผ. ผู้ด�ำเนินงานหลัก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในไทยเข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
เจรจาต่อรองและความเข้าใจแนวทางการทูตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของ UNFCCC และเพื่อระบุพิธีสาร ข้อตกลง
รวมทัง้ พันธสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องและท่าทีการเจรจา นอกจากนี้ การอบรมยังประเมินประเด็นส�ำคัญของการเจรจาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ระหว่างประเทศที่ด�ำเนินอยู่และพัฒนาการในช่วงการเจรจาและการประชุมที่ผ่านมา
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การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถ
ระบุจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเจรจาของตน
พร้อมชี้แนะหนทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ ในการเจรจา
ซึ่งรวมถึงการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศ และมีเทคนิค
ที่น่าสนใจในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมท่านหนึ่ง ตั้งข้อสังเกต
การอบรมครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก ดร. เอเดรียน เมซี อดีตเอกอัครราชทูต
ประจ�ำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและแอลจีเรีย และอดีตประธานพิธีสาร
เกียวโตของสหประชาชาติ และดร. วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้จัดตั้งศูนย์
และต่ อ มากลายเป็ น ส� ำ นั ก สั น ติ วิ ธี แ ละธรรมาภิ บ าล สถาบั น
พระปกเกล้า (KPI) ซึง่ เป็นคลังสมองส�ำหรับสมาชิกรัฐสภา และ RUC
School of Leadership and Just Peace Development มาร่วมให้
ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หัวข้อที่เป็นประเด็นหลักในการอภิปรายและเป็นแบบฝึกหัด ได้แก่
ความโปร่งใสของความตกลงปารีส วิธกี ารด�ำเนินการ และการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนประเด็นส�ำคัญและ
ความท้าทายของประเทศไทยในการเจรจาการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ทั้งในแง่การรักษาผลประโยชน์ของชาติและในแง่การรับบทบาทของ
ประธานกลุ่มจี 77 ซึ่งมีบทบาทน�ำในการเจรจาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะระบุโซนที่สามารถตกลงกันได้ (ZOPA) และ
ตระหนักรู้ทางเลือกที่ดีที่สุดหากไม่มีข้อตกลง (BATNA) และการ
สื่อสาร รวมถึงภาษาในการเจรจา
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเจรจาและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง” สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานของผู้เข้าร่วมได้
เป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระหว่ า งการประชุ ม รั ฐ ภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 22 (COP22) ซึง่ ก�ำลังจะมีขนึ้ ทีเ่ มืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การประชุมดังกล่าวเป็นการเน้นย�้ำ
ความส�ำคัญของการเตรียมการของรัฐบาลไทยทีจ่ ะเข้าเป็นภาคีความ
ตกลงปารีส โดยประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารความตกลงปารีส
และเอกสารที่จ�ำเป็นต่อ UNFCCC ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
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เกาะจิก ชุมชนพลังงานทดแทน:
เกาะเล็กๆ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
โดย คัททริน ลัมเมอร์ส โปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มทีมงานที่มาสำ�รวจเกาะจิก

เกาะจิกที่ซึ่งไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมากนัก ตั้งอยู่ในอ่าวไทยนอกชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี เกาะที่เงียบสงบและปลอดภัยแห่งนี้
มีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง 100 ครัวเรือน ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรทางทะเล ชีวิตของชุมชนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนเกาะจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
แม้จะอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง เกาะจิกไม่ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าบนฝั่ง ดังนั้นก่อนปีพ.ศ. 2547 ชาวบ้านจึงต้องใช้น�้ำมันดีเซลในการผลิต
ไฟฟ้าจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน แต่เนื่องจากต้นทุนน�้ำมันดีเซล ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ามีราคาสูง ส่งผลให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้นำ�ชุมชน: เกาะจิกสามารถพึ่งพาตนเองด้านไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
และสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับเกาะอื่นๆ ในประเทศไทย
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เมื่อปี พ.ศ. 2547 เกาะจิกได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวง
พลังงานในการติดตั้งระบบกริดแบบผสมผสานระหว่างพลังงาน
ทดแทนร่ ว มกั บ ดี เ ซลเพื่ อ ส่ ง ไฟฟ้ า ไปยั ง ทุ ก ๆ ครั ว เรื อ น ปั จ จุ บั น
เกาะจิกใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แบตเตอรี่
และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าจากน�้ำมันดีเซล ท�ำให้ครัวเรือนสามารถ
ประหยัดต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการขนส่งและการใช้น�้ำมันดีเซล นับตั้งแต่การติดตั้งครั้งแรก
ระบบไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงสองครั้งเพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงาน
ทดแทนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า
ที่ส�ำคัญคนในชุมชนเป็นผู้ด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
เองทั้งหมด ผ่านการจัดตั้งบริษัทจัดการพลังงานเกาะจิก (Koh Jik
Energy Service Company หรือ ESCO) ซึ่งช่วยให้ชุมชนไม่ต้อง
พึ่งพาบริษัทเอกชน ผลประโยชน์ทั้งหมดจึงยังคงอยู่ภายในชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมและให้ข้อมูลชุมชน

ที ม งานของโปรแกรมพั ฒ นาโครงการพลั ง งานทดแทน (PDP)
รับทราบเรื่องเกาะจิกในปี พ.ศ. 2558 จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุน
ให้ ชุ ม ชนบนเกาะอื่ น ๆ ในประเทศไทยน� ำ พลั ง งานทดแทนไปใช้
เพื่ อ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ชองชุ ม ชน โดยมี เ กาะจิ ก เป็ น
ชุมชนต้นแบบ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากระบบบนเกาะจิกได้มีการติดตั้งใช้งานมานาน
หลายปี จึงมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น ท�ำให้ระบบในสภาพปัจจุบัน
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ PDP จึงได้น�ำคณะผู้เชี่ยวชาญ
จากกระทรวงพลั ง งาน มหาวิ ท ยาลั ย และบริ ษั ท เอกชนลงพื้ น ที่
เพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุด อีกทั้งได้มีการวางแผนการลงพื้นที่
เพิม่ เติมและร่วมมือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
ออกแบบและปรับปรุงระบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตไฟฟ้า

หนึ่งในระบบแผงโซลาร์ที่ถูกติดตั้งบนเกาะจิก

วิสัยทัศน์ของเกาะจิกคือการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และเลิ ก ใช้ เ ครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า จากน�้ ำ มั น ดี เ ซล
ในที่สุด ชุมชนเกาะจิกจึงเป็นต้นแบบของเกาะพลังงานทดแทน
ที่ ส ามารถเผยแพร่ แ นวคิ ด ดั ง กล่ า วและเป็ น กรณี ศึ ก ษาให้ กั บ
เกาะอื่นๆ

ทีมงานสำ�รวจเกาะจิก

ผู้นำ�ชุมชนกำ�ลังอธิบายระบบสูบฉีดน้ำ�
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GIZ เข้าร่วมงาน TICA Connect
โดย พัทธมน วัฒนวาณิชกร โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้จัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 1 ในธีม “Meet & Greet with TICA
Superstars” เพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมฯ และขยาย
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ณ ห้ อ งประชุ ม
วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

งานกิ จ กรรม TICA Connect ครั้ ง นี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์งานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของ
กรมความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความร่วมมือในการด�ำเนินงานของ
ทุ ก ภาคส่ ว นและเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งการพั ฒ นาไปสู ่ ค วามสมบู ร ณ์
และยั่งยืน โดยน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในด้ า นการเกษตร สาธารณสุ ข และธุ ร กิ จ กรมความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสร้ า งพั น ธมิ ต รผ่ า นการ
แบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู ้ ประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญของไทย
แก่ประเทศต่างๆ
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ทั้ ง นี้ ใ นงานได้ มี ก ารฉายวิ ดี โ อน� ำ เสนอความเป็ น มาของตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ การแสดงเปิ ด ตั ว ตราสั ญ ลั ก ษณ์ และแนะน� ำ
‘superstars’ ทั้งห้าท่าน ผู้ซึ่งได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดและรับประโยชน์
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่นอาสาสมัครไทยประจ�ำ
ประเทศภูฏาน หรือผู้รับทุนรัฐบาลไทยชาวโมซัมบิก นอกจากนี้
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้กล่าวสุนทรพจน์หลัก
โดยน�ำเสนอมุมมองและประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ซึ่งเน้นประเด็นความเชื่อมต่อของมนุษยชน ความเที่ยงธรรม และ
กรรมสิทธิ์ร่วม
งาน TICA Connect ครั้งนี้เป็นงานแรก ซึ่งงานครั้งต่อไปจะเป็นการ
น�ำเสนอความร่วมมือไทย-เยอรมันตลอดหกสิบปีที่ผ่านมา

TICA Connect มุ่งประชาสัมพันธ์งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ SDGs และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ ใหม่ของกรมความร่วมมือ ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ
ในการดำ�เนินงานของทุกภาคส่วน และเติมเต็มช่องว่างการพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์และยั่งยืน
โดยนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในด้านการเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจ
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เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า
ให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต
โดย อะดีเลีย ดอส เรส เคโบส โครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน

ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ไทก้า) ร่วมกับ GIZ-IEP ติมอร์เลสเต (โครงการสนับสนุน
การพัฒนาอย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน) และส�ำนักพืชสวน
และส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์เลสเต ได้
จัดการประเมินตลาดและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าส�ำหรับผลผลิตในสี่
หมู่บ้านน�ำร่อง ได้แก่ หมู่บ้านเฮรา เมทินาโร ลิฮู และ อัลเมรา เพื่อ
เก็บข้อมูลอ้างอิงหลักฐานประกอบการออกแบบโครงการและกิจกรรม

คุณ Sri Sulandjari ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย Satya Wacana
ประเทศอินโดนีเซียได้ท�ำการวิเคราะห์ดังกล่าวจากการค้นคว้าการ
ขาดแคลน ลงพื้นที่อภิปรายกับชาวบ้านและรายงานผล การลงพื้นที่
นั้นครอบคลุมสี่หมู่บ้านจากสามเทศบาล ได้แก่ ดีลี เออร์มารา และลิ
ควิกา ตลอดการลงพื้นที่แบ่งเป็นสองภาค มีการสัมภาษณ์ในช่วงเช้า
และท�ำการสนทนากลุ่ม (FGD) ในช่วงบ่าย
ความพอเพี ย งด้ า นอาหารสามารถบรรลุ ไ ด้ หากเกษตรกรผลิ ต
ผลผลิตด้วยตนเอง รวมถึงกระบวนการในการเพาะพันธุ์ ปลูกพืช
ดูแล และเก็บเกี่ยว ดังนั้นราคาสินค้าตอบสนองต่อก�ำลังซื้อของ
ผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสินค้าน�ำเข้า

จากการน�ำแนวคิดด้านอาหารพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กิจกรรมมี
วัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจสถานะและความเป็นไปได้ของ
ตลาดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และศักยภาพในอนาคต รวมถึงระบุตลาด
ที่สามารถสร้างโอกาสการจ้างงาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า
ปรับปรุงคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยเกษตรกรรายย่อย โดย
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ศึกษาข้อมูลเอกสาร
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย:
แนวทางการประเมินห่วงโซ่คุณค่า และแบบสอบถาม
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลสำ�คัญ

สัมภาษณ์ผู้เล่นที่คัดเลือกมา (เกษตรกร/ผู้ขาย)

จัดทำ� FGD เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
จัดเตรียมวิธีแก้ปัญหา
โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือบุคคล

ภาพแสดงวิธีการที่ใช้ในการท�ำวิจัย โดยรวมแล้วใช้เครื่องมือสามตัวประกอบด้วย 1) ข้อแนะแนวในการทบทวนข้อมูลและข้อแนะแนวในการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าจากศึกษาเบื้องต้นและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกร 2) การส�ำรวจพร้อมเกษตรกรและผู้ค้า และ 3) ข้อแนะแนว
ส�ำหรับการสนทนากลุ่ม (FGD) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
การทบทวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของหมู่บ้านนั้น จะสามารถระบุศักยภาพของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอันน�ำไปสู่ความ
พอเพียงด้านอาหารและการลดความยากจนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะหลักให้แก่รัฐบาลสี่ข้อ เช่น การโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ประมาณน�้ำที่เพียงพอ เครดิตเกษตรกร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และระบบการเกษตร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการต่อรองของ
เกษตรกร
ข้อเสนอแนะหลักนั้น เน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ส�ำหรับตลาดระดับล่างและระดับบน เกษตรกรสามารถเพิ่มประมาณผลผลิตอินทรีย์ได้
ตามความต้องการของตลาดในเมืองหลวง ซึ่งจะเพิ่มรายได้ครัวเรือน กิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนวัตถุประสงค์โครงการฯเพื่อเพิ่มรายได้ใน
ชุมชนชนบท พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจการค้า
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พอประมาณ

หมู่บ้าน
• ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่นอย่างใส่ใจและมีประสิทธิภาพ
• เริ่มจากความพอเพียงด้านอาหาร
แล้วจึงขยายตลาดตาม
ขีดความสามารถของตน
• ใช้แรงงานของครัวเรือน
ที่สามารถใช้ ได้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
• สนับสนุนเกษตรกร
ให้ทำ�การเกษตรแบบยังชีพและ
ขายผลผลิตส่วนเกินไปยังตลาดอื่น
นอกเหนือจากตลาดท้องถิ่น
• ประเมินเงื่อนไขการทำ�การเกษตร
และศักยภาพของห่วงโซ่มูลค่า
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

• เกษตรกรลดความเสี่ยงเนื่องจาก
ใช้สารเคมีน้อยลงและใช้สารชีวภาพ
ในการทำ�การเกษตรแทน
• แนวทาง/หลักสูตรฝึกอบรมสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรช่วยให้
มั่นใจว่าเกษตรกรจะพึ่งตนเองได้
• ลดความเสี่ยงโดยใช้ช่องทาง
การตลาดแบบหลายช่องทาง

ความรู้

คุณธรรม

• ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
• สร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
• จัดทำ�นโยบายและให้ข้อเสนอแนะ
ด้านยุทธศาสตร์แก่ MAP

• สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
• เพิ่มรายได้ของครัวเรือน
และลดความยากจน

ปุ๋ยอินทรีย์กำ�จัดศัตรูพืชตามแบบหมู่บ้านต้นแบบเมตินาโร
สามารถนำ�มาใช้ ได้ เนื่องจากประกอบด้วยใบไม้และส่วนผสมจากท้องถิ่น
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านอื่นอีกสามแห่ง ในระหว่าง
ขั้นตอนการยกระดับนี้ การทดลองกับแปลงสาธิตยังสามารถดำ�เนินการได้
โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากภายนอก แปลงสาธิตแต่ละแปลงในหมู่บ้านเป้าหมาย
4 แห่ง อาจครอบคลุมพื้นที่มากถึง 2,500 ตารางเมตร
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เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำ�ประเทศไทยเปิดงานสัมมนา
เรื่องการจัดการน้ำ�โดยรักษาระบบนิเวศ
โดย ภูมิ พิณเทพ และ ฟัลค์ โยนาส มอมเบอร์
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ� ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

การบริหารจัดการน�้ำไม่สามารถท�ำได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ต้องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยต้องไม่ละเลยต่อประสบการณ์และความรู้ของประชากรท้องถิ่น
แต่ควรที่จะน�ำมารวมกับความรู้ของภาครัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน
นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
โครงการ ECOSWat ของ GIZ ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสงและจังหวัด
นครศรีธรรมราชจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการน�้ำแบบ
บูรณาการ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และประสบการณ์
เกี่ยวกับการปรับตัว เพื่อรับมือและลดผลกระทบจากภัยแล้งและ
น�้ำท่วมในพื้นที่ 3 ลุ่มน�้ำ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ�ำเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย
นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย
กล่าวเปิดงานและเน้นย�้ำถึงความร่วมมือที่ประสบความส�ำเร็จและ
ด�ำเนินมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่างไทยและเยอรมนี รวมทั้ง
ความท้ า ทายที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ที่ ทั้ ง สอง
ประเทศต้องเผชิญ

ในเวลาต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมชมอ่างเก็บน�้ำคลอง
วั ง หี บ และฝายมี ชี วิ ต ไชยมนตรี ซึ่ ง ฝายมี ชี วิ ต ไชยมนตรี นี้ เป็ น
ต้นแบบของการบริหารจัดการน�้ำของท้องถิ่นในลักษณะ “จากล่าง
ขึ้นบน” ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จาก ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ผู้ซึ่งโครงการ ECOSWat ก�ำลังประสานงานเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งการ
ให้บริการของระบบนิเวศก็เป็นหนึ่งหัวข้อที่จะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร
ดังกล่าว
ประชากรในลุ่มน�้ำท่าดีต้องเผชิญกับการกัดเซาะของตลิ่ง มลพิษ
ทางน�้ ำ ที่ รุ น แรง และโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ถู ก ท� ำ ลายจากน�้ ำ ท่ ว ม
ฉับพลัน ในการนี้ จึงได้มีการระบุถึงมาตรการต่างๆ ที่อาศัยระบบ
นิ เ วศห้ า แบบเพื่ อ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ตามเส้ น ทางไหลของแม่ น�้ ำ
มาตรการเหล่านี้แสดงถึงแนวทางแก้ไขน�ำร่องและยังสามารถน�ำไป
ใช้กับลุ่มน�้ำอื่นที่เผชิญกับความท้าทายคล้ายๆ กัน

งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ ประโยชน์ที่ได้จากการท�ำหน้าที่ของระบบ
นิเวศที่มีให้ต่อชุมชนและท้องถิ่น ประเด็นดังกล่าวจะน�ำไปสู่การ
อภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายและการพัฒนาในขั้นต่อไปของการ
บริหารจัดการน�้ำในระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 508 คน
ได้ระบุถึงความท้าทายและโอกาสของแนวทางการจัดการน�้ำโดย
รักษาระบบนิเวศระหว่างการหารือกลุ่ม
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GIZ รับพระราชทานของที่ระลึก
ณ การประชุมนานาชาติ ICCCB
โดย เกตน์พริมา แสนสุด
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ� ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อทรงเปิดการประชุม
นานาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน นโยบายและการปฏิบัติ ในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯได้พระราชทานของที่ระลึกแก่โรลันด์ ไทร์เลอร์ ผู้อ�ำนวยการ
โครงการ ECOSWat ในฐานะตัวแทนจาก GIZ ประเทศไทย
โครงการ ECOSWat มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ
(EbA) กรมทรัพยากรน�้ำซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรในการด�ำเนิน
โครงการ น�ำเสนอโปสเตอร์ที่แสดงให้เห็นมาตรการ EbA ที่พัฒนา
ขึ้นร่วมกันกับโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและภัยแล้งใน
ลุ่มน�้ำ 3 แห่ง
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่
มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: นโยบายและการปฏิบัติ
(ICCCB) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย GIZ
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Dinner Talk ในคืนวันที่ 27 มิถุนายน ใน
การนี้ มร. โรลันด์ ไทร์เลอร์ ได้กล่าวปาฐกถาโดยให้ความส�ำคัญกับ
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ แนวทางสองประการมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือ
ระหว่างพันธมิตรระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต พร้อมกันนี้
มร. ไทรท์ เ ลอร์ ยั ง เน้ น ย�้ำว่าบริก ารของระบบนิเวศยังได้ รั บการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ต�่ำเกินไป

การกำ�หนดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการพัฒนาเครือข่ายมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือ
ระหว่างพันธมิตรระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต ระบบนิเวศได้รับ
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ต่ำ�เกินไป และเราควรทำ�งานร่วมกัน
เพื่อให้ระบบนิเวศได้รับการประเมินความสำ�คัญสูงขึ้นตามมูลค่าที่ค้นพบและ
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โรลันด์ ไทร์เลอร์ ผู้อำ�นวยการโครงการ ECOSWat

อุ ท ยานสิ่ ง แวดล้ อ มนานาชาติ สิ ริ น ธรประกอบด้ ว ยแหล่ ง เรี ย นรู ้
6 แหล่ง ได้แก่ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ
ปากคลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อย ท�ำให้เกิดระบบนิเวศ
ที่อุดมสมบูรณ์ สวนป่าชายเลนเหล่านี้สามารถใช้เป็นห้องเรียนทาง
ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจบริการของระบบนิเวศ ระบบพื้นที่
ชุ่มน�้ำเทียมแบบบูรณาการ ซึ่งรู้จักกันในนาม โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ใช้บริการของระบบนิเวศส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสีย แหล่งเรียนรู้ทั้ง
สองแห่งนี้สามารถเป็นแหล่งสาธิตที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการฝึกอบรม
ภายใต้โครงการ ECOSWat (การฝึกอบรมในหัวข้อการปรับตัวโดย
อาศัยระบบนิเวศ หรือ EbA และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์)
โดยในขณะนี้โครงการ ECOSWat กับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธรก�ำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน
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การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลเมืองอูลานบาตอร์ และโครงการ Urban Nexus
โดย รูธ เอิร์ลเบค โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างนาย S. Batbold นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมือง
อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย กับรูธ เอิร์ลเบค ผู้อ�ำนวยการ
โครงการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองของภูมิภาคเอเชีย
(Urban Nexus) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน (BMZ) เพื่อจัดท�ำ
โครงสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการส�ำหรับระยะติดตามของ
โครงการ Urban Nexus ระดับภูมิภาค ซึ่งจะด�ำเนินการระหว่างปี
พ.ศ. 2559 - 2561

(ได้รบั อนุมตั เิ มือ่ ปี พ.ศ. 2557) ด้านการแนะน�ำเทคโนโลยีวศิ วกรรมที่
เป็ น นวั ต กรรม รวมถึ ง ขอบเขตอ� ำ นาจและนโยบายการกระจาย
อ�ำนาจซึ่งให้อ�ำนาจกับเมืองในฐานะผู้ผลักดันการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเมืองอูลานบาตอร์ ซึ่งได้รับการ
อนุมตั เิ มือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พัฒนาขึน้ มาให้สอดคล้องกับวาระ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030 (SDGs) และข้ อ ตกลงปารี ส ว่ า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2015
(COP 21) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ 11 เพื่อท�ำให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครอบคลุมทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้เบื้อง
หลัง ปลอดภัย ฟื้นคืนกลับได้ และยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ 13
เพื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเร่ ง ด่ ว นในการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อื่ นๆ ควรต้ องได้ รั บการด� ำ เนิ นการให้ เ ป็ น รู ปธรรมผ่า นโครงการ
น�ำร่องข้ามภาคส่วนโดยร่วมมือกับโครงการ Urban Nexus

ความร่วมมือตามข้อตกลงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงทางเทคนิคด้าน
ความร้อนของอาคารและโครงการน�ำร่องด้านสุขาภิบาลในเมือง
อูลานบาตอร์
กระทรวงการก่อสร้างและพัฒนาเมือง (MCUD) กระทรวงสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงการท่องเที่ยวของมองโกเลีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการ
Urban Nexus ซึ่งเป็นการเติมเต็มความพยายามของเมืองอูลานบาตอร์ ภ ายใต้ ก รอบนโยบายการพั ฒ นาสี เ ขี ย วของมองโกเลี ย
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การนำ�เสนอแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
ณ เวทีการประชุมนายกเทศมนตรีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย รูธ เอิร์ลเบค โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus)

นายกเทศมนตรี ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ผูบ้ ริจาค และองค์กร
ผู้ด�ำเนินโครงการจาก 6 ประเทศมารวมตัวกันที่เมืองอูลานบาตอร์
ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพือ่ เข้าร่วม
เวทีการประชุมนายกเทศมนตรีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

• การฟื้นฟูของอาคารภาครัฐและภาคเอกชนเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับความร้อน โรงเรียนในเมืองอูลานบาตอร์ และโรงพยาบาล
โรงเรียนอนุบาล หอพัก และสถานีอนามัยในมองโกเลียตะวันตก
โดยร่วมกับโครงการระดับทวิภาคีของ GIZ ด้านประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และหน่วยงานสมาพันธรัฐสวิสเพือ่ การพัฒนาและ
ความร่วมมือ (SDC) ซึ่งจะน�ำไปสู่การลดการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึงร้อยละ 50

เวที ก ารประชุ ม ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ 3 โดยรั ฐ บาลเมื อ ง
อูลานบาตอร์ ในหัวข้อ “การเติบโตสีเขียวของเมือง - ทางออก
ด้านพลังงานสีเขียว” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจากประเทศจีน
ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ ฮังการี และมองโกเลีย

ข้อมูลข้างต้นได้มีการน�ำเสนอและหารือระหว่างเวทีการประชุม
ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของเวทีการประชุมดังกล่าว ซึง่ ริเริม่ ขึน้ โดยนาย Elbedorj
Tsakhia ประธานาธิบดีของประเทศมองโกเลีย เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 คือการ
แบ่ งปั นประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการเรียนรู ้
แบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นระหว่างเมืองทั่วภูมิภาคเอเชียในเรื่องการเติบโต
สีเขียวและทางออกด้านพลังงานสีเขียว

โครงการ Urban Nexus ได้ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับวาระการ
พัฒนาระหว่างประเทศ ค.ศ. 2030 (SDGs) ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2015 (COP 21)
และวาระใหม่ว่าด้วยเมือง ซึ่งจะได้รับการอนุมัติระหว่างการประชุม
HABITAT III ที่มีขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่เมืองควิโต ประเทศ
เอกวาดอร์

โครงการ Urban Nexus ของ GIZ ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน
(BMZ) ได้น�ำเสนอแนวทาง “การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ”
ณ เวทีการประชุมดังกล่าวในกรอบวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจวงรอบ
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากร โดยจะช่ ว ย
ประหยัดทรัพยากรที่มีค่า เช่น น�้ำ พลังงาน อาหาร และที่ดิน

ระหว่างค�ำกล่าวปิดเวทีการประชุม นาย S. Batbold นายกเทศมนตรี
เมืองอูลานบาตอร์ได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนส�ำหรับการร่วมประชุม
อย่างกระตือรือร้นและพันธสัญญาที่จะสนับสนุนเมืองอูลานบาตอร์
ให้เป็นเมืองสีเขียวในอนาคตอันใกล้ นาย S. Batbold กล่าวว่า เขา
รู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว “ด้วยความร่วมมือ
จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้ๆ เราจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(ADB) ธนาคารโลก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) และ GIZ”

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของทางออกด้านวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรม
ได้แก่
• เปลี่ยนน�้ำเสียให้เป็นพลังงาน การน�ำน�้ำและสารอาหารกลับมา
ใช้ใหม่
• เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน และน�้ำ
• การลดการใช้พลังงานโดยใช้ปั๊มน�้ำที่มีประสิทธิภาพและระบบ
การตรวจจับการสูญเสียน�้ำ และ

แนวทาง “การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ”
ในกรอบวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจวงรอบซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร จะช่วยประหยัด
ทรัพยากรที่มีค่า เช่น น้ำ� พลังงาน อาหาร และที่ดิน
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โครงการ Urban Nexus
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาคาร Energy Plus
โดย ราล์ฟ ทรอส และราเชน ศาลางาม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus)

โครงการ Nexus ของ GIZ ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer ส�ำหรับระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (ISE) จากเมืองไฟรบูรก์ การเคหะแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ EGS Plan Consultants จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องในหัวข้อ “อาคาร Energy Plus” และ
การลงพื้นที่ศึกษาอาคาร Energy Plus ในกรุงเทพ ระหว่างวันที่
15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ในเชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม อาคาร Energy Plus ใช้พลังงานทดแทน
(พลังงานแสงอาทิตย์) ดังนั้น จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์
ในเชิงสังคม หากอาคารหรือบ้าน Energy Plus สามารถสร้างได้ที่
ต้นทุนต�ำ่ (อาทิ ผ่านแรงจูงใจจากรัฐบาล และ/หรือผ่านการออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์จากสถาปนิกและวิศวกร) โดยเฉพาะเมื่อด�ำเนินการ
อย่างแพร่หลายในวงกว้าง สังคมจะได้รบั ประโยชน์จากการมีไม่เพียง
แค่บ้าน แต่ยังมีโรงไฟฟ้าส่วนตัวอีกด้วย

การประชุมมุ่งเป้าไปที่ประเด็นน�้ำ พลังงาน และความมั่นคงด้าน
อาหาร โครงการ Nexus ของ GIZ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การอยู่อาศัยที่เหมาะสมในภูมิภาคเอเชีย บ้านที่ผู้คนอยู่อาศัยเป็น
ศูนย์รวมของการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน จึงถือเป็น
โอกาสเหมาะที่จะแนะน�ำแนวคิดที่ก้าวหน้าแต่ก็มีความเป็นไปได้
เกี่ยวกับ “อาคาร/บ้าน Energy Plus” ให้กับภูมิภาคเอเชีย

ในทางเทคนิ ค ถือเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะหาเทคโนโลยีที่ใช้
ได้จริงส�ำหรับอาคาร Energy Plus ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ใน
ขณะที่ในยุโรปเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศต้องการ
องค์ประกอบที่แข็งแรงทนทานส�ำหรับท�ำความร้อนและไม่ใช่ส�ำหรับ
ระบายความร้อน/ท�ำความเย็น จึงท�ำให้เทคโนโลยีที่นั่นค่อนข้าง
ก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และ
ออสเตรีย การอภิปรายระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง
ครอบคลุมเรื่องการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายด้านอาคาร Energy Plus ในภูมิภาคเอเชีย

อาคาร Energy Plus คืออะไร?
อาคาร Energy Plus คืออาคารที่สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่า
ที่อาคารต้องใช้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์อาคาร Energy Plus ไม่เพียง
ลดต้นทุนการด�ำเนินงานของตัวอาคารเอง แต่ยังมีโอกาสช่วยสร้าง
รายได้ให้เจ้าของทรัพย์สินผ่านการขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายหลัก
นอกจากนี้ อาคารทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันถึงร้อยละ 40 ของการ
ใช้พลังงานทั้งหมด ดังนั้น ภาคอาคารจึงมีศักยภาพสูงยิ่งในการ
ประหยัดทั้งพลังงานและเงินในระดับโลก
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การประชุมแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยโครงการ
Nexus ของ GIZ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ณ ส�ำนักงานการเคหะ
แห่งชาติ โดยนายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ รองผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่านส่วนใหญ่เป็น
สถาปนิกและวิศวกรของการเคหะแห่งชาติ พร้อมทัง้ ตัวแทนผูร้ บั เหมา
อีกสองสามราย ในการนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบัน Fraunhofer ส�ำหรับ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ISE) EGS Plan Consultants และ GIZ
ได้อภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
ส�ำหรับอาคาร ตัวอย่างและมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศเยอรมนี
และไทย การตลาดและโอกาสทางธุรกิจของบ้าน Energy Plus และ
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การเคหะแห่งชาติ และองค์กรอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและสนับสนุนอาคาร Energy Plus

“บ้านของฉันเป็นโรงไฟฟ้าของฉัน”

การประชุมครัง้ ทีส่ อง จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ โครงการ Nexus ของ GIZ ได้เปลี่ยนมาเน้นที่การ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร Energy Plus ให้กับนักศึกษาและ
สมาชิกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทีมงาน Nexus ของ GIZ
และผู้อภิปรายจากสถาบัน Fraunhofer ISE และจาก EGS Plan
Consultants ได้ รั บ การต้ อ นรั บ จาก รศ. พรรณชลั ท สุ ริ โ ยธิ น
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยที่สถาบัน Fraunhofer
ISE เป็นผู้น�ำการอภิปราย สถาบันฯ ได้น�ำเสนอวิธีการในการสร้าง
อาคาร Zero Energy การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับอาคาร Zero Energy
ในเยอรมนีและเอเชีย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคารและโครงข่าย
ไฟฟ้า บทบาทและความส�ำคัญของการศึกษาและวิจัย
การประชุมครั้งที่สามและเป็นครั้งสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติ
การต่อเนื่อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยออกแบบ
ให้สามารถเผยแพร่แนวคิดอาคาร Energy Plus ให้กว้างขวางมาก
ขึ้นและเข้าถึงสาธารณชนของภูมิภาคเอเชีย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากองค์กรพันธมิตรของโครงการ Nexus ของ GIZ (UNESCAP
และ BISCAST) รวมถึงประเทศและเมืองพันธมิตร (จีน ฟิลิปปินส์
(เมืองนากา) เวียดนาม (เมืองดานัง) และประเทศไทย (เชียงใหม่และ
นครราชสีมา) ผู้แทน 15 คนจากบริษัทสถาปัตยกรรมและที่ปรึกษา
เอกชนที่ด�ำเนินงานทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชีย ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โครงการ Nexus
ของ GIZ และ EGS Plan Consultants ได้น�ำคณะลงพื้นที่เมื่อวันที่
19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้เข้าร่วมมีโอกาสเยี่ยมชมอาคารที่มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งผสมผสานแนวคิดของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ความเป็นอยู่ที่ดี และวัฒนธรรมไทย การลงพื้นที่ครั้งที่สองและ
เป็นครั้งสุดท้ายเป็นการเยี่ยมชมบ้าน Energy Plus ของบริษัท
พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด นักออกแบบได้ใช้แบบบ้านของพฤกษา
ที่มีอยู่แล้วโดยบูรณาการเทคโนโลยีเยอรมันเพิ่มเติมเข้าไปในบ้าน
ในลั ก ษณะที่ บ ้ า นสามารถผลิ ต และเก็ บ กั ก พลั ง งานได้ ม ากกว่ า
พลังงานที่บ้านต้องใช้
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กรมขนส่งทางบก และ GIZ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
โดย วิลาสินี ภูนุชอภัย โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายชเตฟาน
เฮลมิง ผู้อ�ำนวยการ GIZ ประจ�ำประเทศไทยและมาเลเซีย ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุก โดยสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
การพัฒนาการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

จากบันทึกข้อตกลง GIZ จะจัดฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาด้านการ
ขั บ ขี่ ย านยนต์ อ ย่ า งประหยั ด พลั ง งาน และปลอดภั ย ให้ แ ก่ ผู ้
ประกอบการขนส่ ง และจะสนั บ สนุ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการทบทวน
ปรับปรุงข้อก�ำหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายและการน�ำไปสู่
ภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
ในการพั ฒ นาระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลการขนส่ ง สิ น ค้ า อั น ตรายของ
ภาครัฐ และสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่
ยั่งยืน นอกจากนี้ GIZ ยังต้องส่งเสริม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ด้านมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark) จากประเทศไทยไปช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
อี ก ทั้ ง หน้ า ที่ ข อง GIZ ยั ง รวมถึ ง การจั ด ประชาสั ม พั น ธ์ ประชุ ม
สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อเผย
แพร่มาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย มาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
ที่ยั่งยืน

ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุก โดยสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การพัฒนา
การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ซึ่งจะท�ำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการ
ขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุ ต สาหกรรม อั น จะช่ ว ยยกระดั บ ธุ ร กิ จ การขนส่ ง และ
อุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม ตลอดจนท�ำให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมส�ำหรับการเปิดเสรี
การค้าการขนส่ง
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ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
นอกเหนือจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ GIZ แล้ว กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) อีกด้วย หลังจาก
การลงนาม นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้น�ำเสนอนโยบายด้านความปลอดภัยของกรมขนส่งทางบก และในช่วงบ่าย
นายสนิท พรหมวงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
การพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งจะท�ำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
มีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
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โครงการ TCC เน้นย้ำ�แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านยานยนต์ ในการประชุมเชิงวิชาการของ ATRANS
โดย ฟาริดา โมอาหวัด โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน

ผู้ร่วมอภิปราย ณ การประชุมเชิงวิชาการ ATRANS ปีนี้ โดย มร. ทาลี ทริก เป็นผู้แทนของโครงการ TCC

“การขนส่งเพื่อชีวิตที่ดีกว่า: เมืองปลอดภัยและอัจฉริยะ” เป็น
ธีมการประชุมเชิงวิชาการของสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
(ATRANS) ของปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่
กรุงเทพฯ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่ง
ทางบก ภูมิภาคอาเซียนหรือ TCC ได้รับเชิญให้อภิปรายในหัวข้อ
แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ ภาค
“การขนส่ง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

ที่ปล่อยจ�ำนวนกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตรสูงกว่า
มาตรฐานทีก่ ำ� หนดจะต้องจ่ายภาษีเพิม่ ส่วนยานพาหนะทีม่ อี ตั ราการ
ปล่อยต�ำ่ กว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดได้รบั เครดิตเงินคืน ส�ำหรับมาตรการ
ประเภทสุดท้าย คือการปลุกจิตส�ำนึกของผูบ้ ริโภครวมถึงการติดฉลาก
เนื่องจากฉลากจะให้ข้อมูลของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของยานพาหนะและยั ง อาจแสดงถึ ง ผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากการ
ประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากการใช้ยานพาหนะ ซึง่ อาจช่วยให้ผบู้ ริโภค
ตัดสินใจจากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะซื้อยานพาหนะ

มร. ทาลี ทริค ผู้อ�ำนวยการโครงการ TCC ตั้งข้อสังเกตว่า การขนส่ง
ทางถนนใช้พลังงานรวมประมาณร้อยละ 80 ของการใช้พลังงาน
ทัง้ หมดในภาคการขนส่งของโลก โดยคาดว่าการเดินทางด้วยรถยนต์
จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 ในภูมิภาคอาเซียนและการ
ขายรถยนต์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 500 จากกรณีปกติ (BAU Scenario)
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 และ 2593 (IEA ค.ศ.2012) การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทคี่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ จากการขนส่งทางถนนจึงอยูใ่ น
ระดับทีน่ า่ ตกใจ ดังนัน้ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย
การด�ำเนินนโยบายและมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านยานยนต์ (หรือเรียกสั้นๆ ว่า แนวทางประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง
ส�ำหรับยานยนต์) จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน

ประเทศพันธมิตรของโครงการ TCC ประกอบด้วยเวียดนาม ไทย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า เวียดนาม
และไทยมีการน�ำนโยบายประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานยนต์
มาใช้แล้ว ส่วนประเทศที่เหลือ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนานโยบาย
ดังกล่าว บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดโดยแผนยุทธศาสตร์
การขนส่งของอาเซียน (KLTSP ค.ศ. 2016-2025) โครงการ TCC จะ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศพั น ธมิ ต รด� ำ เนิ น มาตรการการขนส่ ง ที่ ยั่ ง ยื น
ปรับปรุงระบบข้อมูลและการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ
(MRV) ซึ่งรวมถึงการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้แนวทาง AvoidShift-Improve/Fuel (ASI/F) ในการนี้ โครงการ TCC มีความสนใจ
เป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูล
ภาคการขนส่ง ตลอดจนส่งเสริมการฝึกอบรมและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในประเทศพันธมิตรของโครงการ

แนวทางประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับยานยนต์สามารถแบ่งได้เป็น
สามประเภท ได้แก่ มาตรการด้านกฎระเบียบ มาตรการทางการเงิน
และมาตรการทีเ่ กีย่ วกับการให้ความรูแ้ ละการปลุกจิตส�ำนึก ในขณะที่
มาตรการประเภทแรกอาจหมายถึงการก�ำหนดมาตรฐานของยางหรือ
มาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของยานยนต์ มาตรการ
ประเภทที่สองอาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ “feebate” หรือการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือการให้เงินคืนจากการซือ้ รถยนต์ตาม
มาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก�ำหนด โดยรถยนต์

การขนส่งทางถนนใช้พลังงานรวมประมาณร้อยละ 80 ของการใช้
พลังงานทั้งหมดในภาคการขนส่งของโลก โดยคาดว่าการเดินทาง
ด้วยรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 ในภูมิภาคอาเซียน
มร. ทาลี ทริค ผู้อำ�นวยการโครงการ TCC ตั้งข้อสังเกต
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สานกำ�ลังแนวทางการดำ�เนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และการพัฒนาชนบทในเอเชีย
โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์ และ นลินา หิรัญพฤกษ์ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) และเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำ�ในเอเชีย (TUEWAS)

เมื่อกล่าวถึง “สองหัวดีย่อมดีกว่าหัวเดียว” ในบริบทของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ สุภาษิตนี้คงหมายถึง การดึงจุดแข็งของ
แต่ละฝ่ายออกมาเติมเต็มกันและกันเพื่อผนึกก�ำลังไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นความ
ร่วมมือระหว่าง Sector Networks หรือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
เครื อ ข่ า ยทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาชนบทในเอเชี ย
(SNRD Asia) และเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
น�้ำในเอเชีย (TUEWAS) ในการจัดตั้งหน่วยประสานงานร่วมขึ้นที่
ส�ำนักงาน GIZ ประเทศไทย โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินงานของเครือข่าย และสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติงาน สร้างองค์ความรู้
หรือความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินโครงการของ
สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ที่มี GIZ
เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ

TUEWAS เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะ
กรรมการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยทั้ ง สองจึ ง ลงความเห็ น ให้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ย
ประสานงานร่วมระหว่างสองเครือข่ายขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่าย
ในโอกาสนี้ เราจึงขอน�ำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายผู้
เชี่ยวชาญในฐานะที่เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการจัดการองค์ความรู้
ขององค์กร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจการด�ำเนิน
งานของเครือข่ายมากขึ้น และสนใจเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์
และความรู้ร่วมกัน

คำ�ถามที่พบบ่อย

“เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ หรือ Sector Network” คืออะไร
Sector Network คือ เวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและโครงการที่
มีขอบเขตความสนใจ หรือเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ได้มา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือใหม่ๆ ในอนาคต

ความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยประสานงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
ปฏิรปู ภายในองค์กร ทีร่ จู้ กั กันในนาม Bauhaus ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและการประสานงานระหว่างเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ขี อบเขต
ในการท�ำงานที่เกี่ยวเนื่อง และมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ในงานประชุมร่วม SNRD Asia และ
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จุดประสงค์หลักของ “Sector Network” คืออะไร
“Sector Network” มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมือ
ในภูมิภาค ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการด�ำเนิน
งาน และองค์ความรู้ระหว่างโครงการต่างๆ ของ GIZ อีกทั้งยังรวม
ไปถึงการเกื้อกูล และประสานงานร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

SNRD Asia คืออะไร
SNRD Asia คือ เครือข่ายทรัพยากรสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาชนบท
ในเอเชีย ประกอบไปด้วยโครงการ 58 โครงการ อยู่ใน 21 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ของโลก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.snrd-asia.org
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TUEWAS คืออะไร
TUEWAS หมายถึง เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน�้ำ
ในเอเชีย มีสมาชิกมากกว่า 70 โครงการ ใน 16 ประเทศในเอเชียและ
สมาชิกกว่า 150 คน

หากสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายควรต้องท�ำอย่างไร
เราอยากแนะน�ำให้พนักงาน GIZ ทุกคนสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายที่ใกล้เคียงกับงานที่ท�ำอย่างน้อยหนึ่งเครือข่าย หาก
คุณสนใจเราพร้อมที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเป็นสมาชิก
ของคุณ และถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ GIZ คุณก็
สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้เช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.giz.de/fachexpertise/html/3358.html

สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ SNRD Asia หรือ TUEWAS
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
นลินา หิรัญพฤกษ์
ผู้จัดการเครือข่าย SNRD Asia และ TUEWAS
โทรศัพท์ +66 2 661 9273
อีเมล nalina.hiranprueck@giz.de
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ:
อนุสรา แท่นพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่าย SNRD Asia และ TUEWAS
โทรศัพท์ +66 81 904 3326
อีเมล anusara.tanpitak@giz.de
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บรรณาธิการ
วรเทพ ทรงปัญญา
ปริยา วงศาโรจน์
กาญจนา งามกาหลง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์: pariya.wongsarot@giz.de
กาญจนา งามกาหลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล์: kanjana.ngamkalong@giz.de
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2
เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info

www.training.thai-german-cooperation.info

