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เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ นะคะ ตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงคร่ึงหลังของปีแล้ว ในจดหมายข่าวฉบับน้ี เรามีบทสัมภาษณ์ มร. ดาวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ 
ผู้อ�านวยการ GIZ ประจ�าประเทศไทย และมาเลเซีย ซึ่งจะย้ายไปรับต�าแหน่งใหม่ท่ีประเทศคีร์กีซสถาน หลังจากท่ีด�ารงต�าแหน่งอยู่ใน 
ประเทศไทยเป็นเวลา 7 ปี เนื้อหาส�าคัญในบทสัมภาษณ์คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือของเยอรมัน-ไทย จากการเป็นผู้ให้และผู้รับ  
มาเป็นภาคีร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมตัวกันของภูมิภาค และความร่วมมือแบบ south-south

นอกจากนี้ยังมีบทความสรุปผลส�าเร็จของโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งด�าเนินโครงการมา 4 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 
ของโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทั้งในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

นอกจากจดหมายข่าวซึ่งเผยแพร่ทุกๆ 3 เดือนแล้ว ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของเราผ่านทาง www.facebook.com/gizthailand 
และเว็บไซต์ www.thai-german-cooperation.info ซึ่งได้มีการปรับปรุงและจะเปิดตัวใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้
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โดย ตวงสิริ กนิษฐานนท์  GIZ สำานักงานกรุงเทพฯ

มร. ดาวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ย้ายจากกรุงเบอร์ลินมายังกรุงเทพมหานคร 
เพื่อรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ GIZ ประจ�าประเทศไทย และมาเลเซีย 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ซ่ึงในขณะนั้น ความร่วมมือระหว่าง 
เยอรมนีและไทยในรูปแบบเดิมก�าลังสิ้นสุดลง ต่อมาในปี 2554 
โครงการความร่วมมือแบบทวิภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้จบลง 
นับแต่นั้นมา ความร่วมมือในรูปแบบใหม่ก็ได้เป็นภารกิจส�าคัญของ 
มร. โอเบอร์ฮูเบอร์ 

มร. โอเบอร์ฮูเบอร์ หรือ คุณดาวิด ตามที่คนส่วนใหญ่เรียกขานกัน
และครอบครวัจะย้ายไปประเทศคร์ีกซีสถานเพือ่บรหิารโครงการด้าน
เศรษฐกจิและการค้าระดบัภมูภิาค เราลองมาฟังดวู่าคณุดาวดิจะพดู
ถึงช่วงเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

ตวงสิริ: คุณดาวิด ทุกอย่างเรียบร้อยดีม้ัยคะ และคุณพร้อม
เดินทางหรือยังคะ

ดาวิด:  ก่อนทีจ่ะเริม่งานในต�าแหน่งใหม่ ผมและครอบครวัอยากไป
เที่ยวพักผ่อนสักหน่อย จะได้อยู่ห่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์บ้าง
ครับ ทุกอย่างราบรื่นดี และเราก็เกือบจะพร้อมแล้วส�าหรับการ 
ย้ายไปที่ใหม่

ช่วงเวล�แห่งก�รปรับเปลี่ยน คว�มท้�ท�ยและคว�มสนุกสน�น

ตลอด 7 ปี ในประเทศไทย ของ มร. ด�วิด โอเบอร์ฮูเบอร์

ตวงสิริ: กรุณาเล่าถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือ
ของเยอรมันในประเทศไทยในช่วงเวลาที่คุณรับต�าแหน่ง 
หน่อยได้ไหมคะ

ดาวิด: ผมคิดว่าช่วงหลังมาน้ี GIZ ในประเทศไทยประสบความ 
ส�าเร็จในการปรับเปล่ียนความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและไทย 
จากการพัฒนารูปแบบเดิมไปเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศใน 
รูปแบบใหม่ ซึ่งสะท้อนข้อเท็จจริงได้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทย  
ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้น เป็นหนึ่งใน 30 เศรษฐกิจส�าคัญ
ของโลก หลังจากท่ีค่อยๆ ปรบัลดความร่วมมอืด้านการพฒันาระหว่าง
เยอรมนีและไทยในฐานะผู้ให้และผู้รับ ก็ได้มีการเริ่มความร่วมมือ
ในรูปแบบใหม่ ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพลังงาน โดยประเทศไทยและเยอรมนีเป็น
ภาคีร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ใช่ในลักษณะ
ที่ฝ่ายหนึ่งให้การสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นความต้องการของ
ทั้งสองฝ่ายที่จะพัฒนานโยบายและการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกร่วมกัน
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ตวงสิริ:  นอกจากเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว 
มีเรื่องอะไรอีกบ้างที่ GIZ ก�าลังด�าเนินงานอยู่

ดาวิด : การรวมตัวของภูมิภาคก็มีความส�าคัญเช่นกัน ทั้งน้ีรวมถึง
การสนับสนุนให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งไม่ได้ 
หมายถึงการรวมตัวในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านอื่นๆ 
เพื่อลดช่องว่างในภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนี้ ก็มีเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศแบบ South-South 
เช่น โครงการที่ GIZ ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(TICA) สนบัสนนุประเทศทีส่ามในภมูภิาคให้บรรลเุป้าหมายของการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื เราเรยีกงานด้านนีว่้าโครงการความร่วมมอืไตรภาคี 
โดยทั้งไทยและเยอรมนีเป็นผู้ให้การสนับสนุนประเทศที่สาม

ตวงสิริ: ช่วยอธิบายเรื่องความร่วมมือแบบ South-South 
เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ

ดาวิด: ความร่วมมือแบบ South-South คือความร่วมมือจาก
ประเทศที่เคยเป็นประเทศก�าลังพัฒนาหรือประเทศเศรษฐกิจใหม ่
เช่น ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ แนวทางการพัฒนา
แก่ประเทศก�าลังพัฒนา ความร่วมมือไตรภาคีเป็นความร่วมมือ 
South-South แบบหนึ่ง ซึ่งไทยและเยอรมนีได้ตกลงร่วมกัน 
ก่อนหน้าที่ผมจะมารับต�าแหน่งได้ไม่นาน ปัจจุบันประเทศไทย 
เป็นภาคีในโครงการระดับภูมิภาคและระดับโลกของ GIZ อยู่หลาย 
โครงการ เพราะหน่วยงานของไทยมีประสบการณ์และความช�านาญ
ที่สามารถแบ่งปันให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้ เช่น ด้านการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงภัยพิบัติ การเข้าถึงยารักษาโรค นโยบายระหว่างประเทศ 
ด ้านการต่อต ้านยาเสพติด หรือกิจกรรมเฉพาะของประเทศ 
เศรษฐกิจใหม่ เช่น นโยบายการคลังหรือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจข้ามชาติ 

ตวงสิริ:  คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนหน้า 
ที่จะมารับต�าแหน่ง และปัจจุบันมองว่า GIZ มีบทบาทอย่างไร

ดาวิด:  ก่อนหน้านี้ ได้มีการพูดคุยกันมากใน GIZ และค�าถามส�าคัญ
กค็อื จะเกดิอะไรขึน้หลงัจากความร่วมมอืทวภิาครีะหว่างสองประเทศ
สิ้นสุดลง มาถึงตอนนี้ เรามีค�าตอบมากมาย เพราะมีหลายเรื่อง 
ที่ทั้งสองประเทศสนใจ และการด�าเนินงานร่วมกันในภูมิภาคจะ 
เอือ้ประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย บทบาทหน้าทีข่อง GIZ คอื ค้นหาว่าความ
ร่วมมอืดงักล่าวควรจะเป็นด้านใดบ้าง หลงัจากนัน้กจ็ะร่วมกบัองค์กร

ที่จะร่วมมือกันประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสม ทั้งนี ้
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ผู้ก�าหนดนโยบาย หากมีการเห็นพ้อง
ต้องกนัแล้ว GIZ กบัองค์กรดังกล่าวกจ็ะออกแบบและพฒันาโครงการ
ร่วมกัน

ตวงสิริ:  คุณพอใจกับบทบาทของ GIZ ในความร ่วมมือ 
รูปแบบใหม่ ในประเทศไทยไหมคะ

ดาวิด:  ที่ผ่านมา ทั้ง GIZ และองค์กรทุกแห่งที่ร่วมโครงการพอใจกับ
ความคืบหน้าของการด�าเนินงาน แต่ทุกๆ ปี เราก็ต้องพยายามอย่าง
ต่อเนือ่งเพราะโครงการและงบประมาณสนบัสนนุไม่ได้มมีาอตัโนมตัิ
ทุกปีเหมือนเมื่อ 5 ทศวรรษก่อนหน้านี้

ตวงสิริ:  กรุณายกตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นได้ไหมคะ

ดาวิด:  ครับ อย่างเช่นความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เราศึกษาความต้องการของไทยและเยอรมนี แล้วก็ 
ได้บริหารโครงการร่วมกัน ซึ่งในปี 2551 ก่อนที่ผมจะมารับต�าแหน่ง 
ในประเทศไทย GIZ ได้ร่วมกับสถาบันต่างๆ ของไทยพัฒนาโครงการ
ด้านนโยบายภูมิอากาศ รวม 4 โครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือ 
รปูแบบใหม่ โดยได้รบัทุนสนับสนุนจากกระทรวงส่ิงแวดล้อม คุม้ครอง 
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณู แห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ BMUB หลายปีต่อมา GIZ และองค์กร 
ที่ร่วมโครงการสามารถโน้มน้าวให้กระทรวงของสาธารณรัฐเยอรมนี
เปิดการเจรจาวาระพิเศษกับประเทศไทยในด้านสภาพภูมิอากาศ 
และส่ิงแวดล้อม น่ีคือระดับนโยบายนะครับ และเมื่อเร็วๆ นี้ 
กระทรวง BMUB เพิ่งประกาศว่าจะมีความร่วมมือในระดับนโยบาย
อย่างเป็นทางการเพื่อท�าความตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนโยบาย
สภาพภูมิอากาศร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คือ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป 
จะมีการเจรจาร่วมกันปีละสองครั้งเพื่อหาข้อตกลงทางยุทธศาสตร์
ระยะยาวซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ

เช่นเดียวกับความร่วมมือไตรภาคี เราได้หารือกับ TICA ถึงการ 
ท�างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์มากข้ึน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ
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ตวงสิริ: GIZ มองว่าประเทศไทยและภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไร
ต่อไปคะ

ดาวิด: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดคือ จะมีจ�านวนประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้นที่จะพ้นสภาพจากการเป็นประเทศก�าลังพัฒนา
ไม่ช้าก็เร็ว เพราะภูมิภาคนี้มีศักยภาพด้านการพัฒนาและเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง และเยอรมนีก็สนใจที่จะร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงเป็นหนึ่งใน
ผู้น�าของภูมิภาคนี้ ผมมองว่าแนวทางที่ GIZ เคยด�าเนินงานใน
ประเทศไทยจะเป็นบทบาทในอนาคตของ GIZ ในภูมิภาคนี้เช่นกัน 
เช่นเดียวกับที่เราเคยด�าเนินงานในประเทศไทย GIZ จะสนับสนุน
การค้นหาแนวทางความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะก้าวข้ามความร่วมมือด้านการพัฒนาที่เป็นมาใน
อดีต แต่มุ่งสู่การค้นหาความสนใจร่วม นโยบายร่วม การด�าเนินงาน
ร่วมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ตวงสิริ:  นโยบายและการด�าเนินงานระดับโลกหรือคะ ช่วยยก
ตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะ

ดาวิด: เช่น ตอนนี้มีโครงการใหม่ที่จะร่วมมือกับประเทศไทย คือ 
โครงการระดบัโลกเรือ่งนโยบายต่อต้านยาเสพตดิซ่ึงจะเริม่ในปี 2558
ก่อนหน้านี้ ราวช่วงทศวรรษ 2520-2530 เยอรมนีได้สนับสนุนไทย 
ให้เลิกปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นกรณีที่ประสบความส�าเร็จในเรื่องของการ 
ปลกูพชืทดแทนทีเ่รยีกว่า “การพฒันาทางเลอืก” มากทีส่ดุกรณหีนึง่
ด ้วยบริบทภายใต้โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
GIZ และหน่วยงานไทยหลายแห่งร่วมกันสนับสนุนให้เกษตรกร 
ที่เคยปลูกฝิ่นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ นับแต่นั้นมาประเทศไทยก็มี
บทบาทด้านนโยบายต่อต้านยาเสพติดในระดับนานาชาติท่ีเข้มแข็ง 
มาก โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ ไทยและเยอรมนีจะร่วมกันให้บริการ 
แก่ประเทศที่สามที่ต้องการยกเลิกการเพาะปลูกและการผลิตพืช 
ที่เป็นยาเสพติด และร่วมกันปราบปรามการค้ายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งบรรเทาปัญหาการติดยาเสพติดเนื่องจากประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ประสบปัญหาเร่ืองยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ัน 
การค้ายาเสพติดยังเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต้องใช้ความร่วมมือ 
ระดับโลกเท่านั้นในการแก้ไข ก็คล้ายกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนั่นเอง เป็นการใช้แนวคิดการร่วมมือระดับโลกแบบเดียวกัน

ตวงสิริ:  ปลายเดอืนนีค้ณุกจ็ะเดนิทางไปเอเชยีกลางแล้ว มอีะไร
ที่อยากบอกกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานและองค์กรที่ร่วมโครงการ 
ของ GIZ ในประเทศไทยบ้างคะ

ดาวิด: ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณองค์กรที่ร ่วมโครงการที่ให้ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งตลอด 
6 ทศวรรษท่ีผ่านมาด้วย โดยส่วนตัวแล้ว ผมพอใจมาก ผมเชื่อว่า 
เพื่อนร่วมงานและตัวผมเองท�างานส�าเร็จได้เพราะความสัมพันธ์ 
อนัดกีบัองค์กรทีร่่วมโครงการของเรา ความไว้วางใจ และความจรงิใจ
ท่ีมอบให้แก่พวกเราเป็นปัจจัยส�าคัญ ซึ่งผมเชื่อว่าก็จะคงอยู่ต่อไป 
แล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีเพื่อนร่วมงา นชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ของ GIZ ชอบมาท�างานท่ีน่ี - เพราะคนไทย - และนั่นก็
บอกอะไรได้มากทีเดียว

และผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานใน GIZ ทุกคนส�าหรับ 7 ปีที ่
ร ่วมกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการท�างานหนัก 
เพื่อวางบทบาทใหม่ของ GIZ ผมดีใจที่เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจดีว่า 
กิจกรรมใดๆ ที่เราท�าในวันนี้ จะต้องนึกถึงโอกาสในความร่วมมือ 
ต่อไปในอนาคตด้วย  ผมสขุใจทีไ่ด้เหน็พวกเราท�างานอย่างอารมณ์ดี 
ความสนุกสนานเป็นส่วนหน่ึงของการท�างาน เราคงไม่สามารถท�างาน
ให้ดีได้ถ้าเราไม่มีความสุข ไม่ “สนุก” กับงาน นี่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน 
ท่ีเรามักจะใช้กับงาน แต่ค�าภาษาไทย “สั้นๆ” ค�าน้ี คือสิ่งที่ผมจะ 
น�าติดตัวไปด้วยทุกที่ในอนาคต

ประเทศไทยประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รปรับเปลี่ยนคว�มร่วมมือระหว่�งเยอรมนี

และไทยจ�กก�รพัฒน�รูปแบบเดิมไปเป็น

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในรูปแบบใหม่ 

ซึ่งสะท้อนข้อเท็จจริงได้เป็นอย่�งดีว่�ประเทศไทย 

ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้น

เป็นหนึ่งใน 30 เศรษฐกิจสำ�คัญของโลก



นับเป็นเวลา 4 ปีเต็มแล้ว (เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554) ที่
โครงการ ECO-BEST ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างสหภาพยุโรป 
รัฐบาลไทย (โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช) 
และรัฐบาลเยอรมนี (โดยกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) โดย GIZ ได้รับ 
มอบหมายให้ด�าเนินโครงการนั้น ได้สร้างความเข้าใจเรื่องหลัก 
เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB: 
The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity) 
แก่บุคลากรของภาครัฐและผู้สนใจ ทั้งการน�าแนวคิด TEEB ไปสู่ 
การปฏิบัติในภาคสนามจริงจะท�าได้อย่างไร จะน�าหลักการไปสร้าง 
ให้เกิดเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์นั้นๆ มีอะไรบ้าง เช่น การจ่ายแทนคุณบริการจาก 
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โดย ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

4 ปี ก�รดำ�เนินโครงก�รด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและระบบนิเวศ
กับคว�มเข้�ใจเรื่องเศรษฐศ�สตร์ระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ที่ก�าลังเป็น 
ที่สนใจของหลายฝ่าย ส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของโครงการฯ สรุปได้
ว่า แนวคิด TEEB สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่า
เป้าประสงค์ขององค์กรนั้นๆ จะเป็นการอนุรักษ์ หรือการผลิตและ
ให้บริการ ซึ่งทุกๆ รูปแบบการประกอบการล้วนต้องพึ่งพิงวัตถุดิบ
หรือได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีความมั่นคงของ
ธุรกิจได้เพราะธรรมชาติมีความสมดุลหรืองดงาม ก็ตาม ทั้งนี้ ข้อ
สรปุทีเ่ป็นแก่นแท้ประการหนึง่ของการประยกุต์ใช้แนวคดิ TEEB ของ
หน่วยงานหรอืภาคธรุกจิ คอื ผนวกให้ผลกระทบภายนอกทางลบทีจ่ะ
เกิดจากการประกอบการ เข้าเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจของ 
หน่วยงานหรือบริษัทด้วย (Internalise the Externalities)

ข้อสรุปที่เป็นแก่นแท้ประก�รหนึ่งของก�รประยุกต์ใช้แนวคิด TEEB ของหน่วยง�น

หรือภ�คธุรกิจ คือ ผนวกให้ผลกระทบภ�ยนอกท�งลบที่จะเกิดจ�กก�รประกอบก�ร

เข้�เป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินธุรกิจของหน่วยง�นหรือบริษัทด้วย (Internalise the Externalities)
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ผลงานที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ การด�าเนินงานในพื้นที่น�าร่อง 
เพื่อสร้างเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ให้ผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากระบบ 
นิเวศมีส่วนร่วมรับภาระในการอนุรักษ์ระบบนิเวศด้วย ซึ่งเป็นไปตาม 
“ ห ลั ก ก า ร ผู ้ ไ ด ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ร ่ ว ม เ ป ็ น ผู ้ จ ่ า ย  ( B e n e fi -
c ia ry  Pays  Pr inc ip les ) ”  ในพื้ นที่ น� า ร ่ อง  3  แห ่ ง  คือ

1. หมู่บ้านปางมะโอ อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให ้
ช า ว บ ้ า น ที่ ร ่ ว ม อ นุ รั ก ษ ์ ป ่ า ต ้ น น�้ า ไ ด ้ รั บ ก า ร ต อ บ แ ท น
จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ แ ล ะ ก ล ้ า ไ ม ้ ที่ เ พ า ะ ขึ้ น  ผ ่ า น ก า ร
ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พื้ น ที่ สู ง

2. ต�าบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศ 
ให้เกิดเป็น “ทางเชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าระหว่างอุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน” ผ่านการระดมทุนของ 
“กองทุนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน” ซึ่งก�ากับดูแลโดยคณะ
กรรมการทีป่รกึษาอทุยานแห่งชาตทิบัลาน ทีน่�าไปชดเชยแก่เกษตรกร
ทีร่่วมปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูมนัส�าปะหลงัและยคูาลปิตสัของตน คนืให้
เป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้าผสมป่าลาน ให้สัตว์ป่าได้ออกมาหาอาหาร 
ได้กินน�้าและเกลือแร่จากโป่งที่จะสร้างขึ้น และมีโอกาสข้ามไปมา 
ร ะ ห ว ่ า ง เ ข า ใ ห ญ ่ - ทั บ ล า น ไ ด ้ อ ย ่ า ง ป ล อ ด ภั ย

3. ลุ่มน�้าย่อยคลองท่าดี ซึ่งเชื่อมต่อยอดเขาหลวงกับอ่าวไทย 
ที่ปากนคร คร่อม 2 อ�าเภอ คือ อ.ลานสกา และ อ.เมือง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของภาวะ 
น�า้แล้งและน�า้หลาก ได้ร่วมดแูลรกัษาระบบนเิวศของคลองท่าด ีโดย
การจ่ายเงินเป็น “ค่าบ�ารงุนเิวศคลองท่าด”ี ผ่านการบรหิารจดัการของ 
“สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช” เพื่อน�าไปสร้างเป็น 
แรงจูงใจที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่เกษตรกรหรือเจ้าของ
ที่ดินที่ร่วมโครงการ โดยเก็บรักษาให้ที่ท�ากินหรือที่อยู่อาศัยของตน 
มรีะบบนเิวศทีร่่มรืน่เกือ้กลูให้น�า้ฝนหรอืน�า้ทีห่ลากมา สามารถไหลซมึ
ลงสู่ดินเพื่อเก็บน�้าไว้ในดินได้ และมีต้นไม้ที่มีรากแก้วช่วยรักษา 
ใ ห ้ ดิ น อ ยู ่ กั บ ที่  อั น จ ะ เ ป ็ น ก า ร ร ว ม พ ลั ง เ ล็ ก ๆ  ที่ จ ะ ล ด
ป ริ ม า ณ น�้ า ที่ จ ะ ไ ห ล บ ่ า เ ข ้ า สู ่ ค ล อ ง ห รื อ ห ล า ก ไ ห ล ล ง
ท่อระบายน�้าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้  รูปแบบการด�าเนินการท่ี
ลุ ่มน�้าคลองท่าดี นับว่าเป็นตัวอย่างของกลไก PES ท่ีเป็นไป
ตามหลักการของ TEEB อย่างจริงจังแห่งแรกในประเทศไทย

ได้มีการสรุปเน้ือหาของบทเรียนการสร้างเครื่องมือเศรษฐศาสตร ์
เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่น�าร่องทั้ง 3 แห่ง และน�าเสนอไว้ใน คู่มือการ
ค้นหาและพัฒนาเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และ 
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ที่จัดท�าเป็นขั้นตอนและมีค�าแนะน�า 
ถึงการต้ังถามท่ีส�าคัญๆ เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการ
ประชุมหารืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิธีการ
การท�างานร่วมกนั อนัจะส่งผลให้พืน้ท่ีน้ันๆ  มมีาตรการหรอืเครือ่งมอื
เศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการ 
อนุรักษ์ บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ดียิ่งขึ้น คู่มือดังกล่าวผ่านการทดสอบด้าน
เนื้อหาและวิธีการ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจากหลากหลายหน่วยงานใน
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์
ต่อการท�างานเป็นอย่างมาก เพราะท�าให้ผู ้เข้าอบรมมีแนวทาง 
คิดใหม่ท�าใหม่ เล็งเห็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือหรือช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นเิวศได้เป็นอย่างด ีจะมกีารจดัพมิพ์คูม่อืฯ นีเ้ป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ส�าหรับผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าไม้
หรือพื้นที่คุ้มครอง (เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ) 
เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ขององค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) ที่ด�าเนินการเรื่องอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนต้องการให้ธุรกิจมีความยั่งยืน หรือผู้ที่
ต้องการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: 
Corporate Social Responsibility) ก็สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

ข ้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม  w w w . t e e b - s e a . i n f o 

ผู ้ ส น ใ จ จั ด ก า ร อ บ ร ม ก า ร ใ ช ้ คู ่ มื อ นี้  ก รุ ณ า ติ ด ต ่ อ
คุณปิยะทิพย ์  เอี๋ยวพานิช  piyathip.eawpanich@giz.de   
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เงินทุนก�รเกษตรสำ�หรับช�วน�ไทย จำ�เป็นต้องได้รับก�รพัฒน�

ถึงแม้ว่าระบบธนาคารในประเทศไทยจะมีการพัฒนา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ยังคงเป็นแหล่งที่มา
ทางการเงินที่ส�าคัญของเกษตรกรไทย ธุรกิจการให้กู้ยืมนี้ดูเหมือน
จะไม่น่าสนใจส�าหรับสถาบันการเงินอื่นๆ รัฐบาลไทยจึงควรส่งเสริม 
การแข่งขันสินเชื่อเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร

“เท่าที่เราสามารถบอกได้ การจัดหาเงินทุนในปัจจุบันที่มีให้กับ
เกษตรกรรายย่อยนั้น จะจ�ากัดอยู่เพียงแหล่งที่มาที่ส�าคัญ คือ ธ.ก.ส. 
ธนาคารรายใหญ่อืน่ๆ ในประเทศไทยดเูหมอืนจะไม่มโีปรแกรมท่ีตอบ
สนองความต้องการของเกษตรกรรายย่อย แหล่งการเงินอื่นๆ มัก
จะเป็นสหกรณ์และธนาคารชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงการที่จัดตั้งโดย
ธนาคารออมสินตั้งแต่ พ.ศ. 2542” นาย สเวน ซีฟเวอร์ส ผู้อ�านวย
การธนาคาร ส�าหรับธุรกิจรายใหญ่ ตลาดทุนและพันธบัตร ธนาคาร
ดอยซ์แบงก์ กล่าวเมื่อได้พบกับเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่ง
เป็นจังหวัดส�าคัญที่โครงการ เบรีย ได้เลือกให้เป็นพื้นที่แรกส�าหรับ 
การด�าเนินโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นายสเวน และนายคาโรลลิส เวอร์เซก้าส์ เป็นสองอาสาสมัคร จาก
ธนาคารดอยซ์แบงก์ ที่ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการศึกษารูป
แบบทางธุรกิจการเกษตรส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทย
ให้กับโครงการ เบรีย ภายใต้โครงการอาสาสมัครระหว่างประเทศ 
(International Corporate Volunteering) ของ GIZ ที่เสนอให้บริษัท
ที่ต้องการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและพนักงานของบริษัท ได้มาปฏิบัติ
ภารกิจในระยะเวลาหนึ่ง 

อาสาสมัครทั้งสองได้ท�าการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสินเชื่อรายย่อยส�าหรับเกษตรกร ซึ่งธ.ก.ส. 
ใช้สูตรที่ง่ายในการค�านวณจ�านวนของเงินทุนหมุนเวียน (ระยะเวลา 

1 ปี) ท่ีพร้อมจะให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยข้ึนอยู่กับปริมาณของ
ข้าวที่เกษตรกรผลิต และหักเปอร์เซ็นต์ออกจากจ�านวนเพื่อการ
บริโภคส่วนบุคคลและการเพาะปลูก ปริมาณข้าวที่เหลือจะถูกคูณ
ด้วยราคาในตลาด หักด้วยส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (40%) เพื่อ
ก�าหนดจ�านวนเงนิทีใ่ห้กูย้มืเงนิ อตัราดอกเบีย้ทีค่ดิอยูใ่นขณะนีค้อื 7% 
(อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายย่อยชัน้ด ีหรอื MRR) บวกค่าความเสีย่งตัง้แต่  
0-3 % ข้ึนอยูก่บัประวติัการช�าระเงนิของเกษตรกร (กลไกการประเมนิ) 
ธ.ก.ส. ยังยินดีที่จะให้กู้ยืมเงินลงทุน ส�าหรับเครื่องจักรที่มีจ�านวนเงิน
กู้สูงสุดถึง 80% ตามข้อมูลของ  ธ.ก.ส. ธนาคารมีผลตอบแทนต่อ 
ผู้ถือหุ้น (ROE) โดยรวม อยู่ท่ีอัตรา 10.2% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการ 
ให้กู้ยืมเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร มีความน่าสนใจส�าหรับธนาคาร
อื่นๆ ด้วย

ทีมศึกษาได้พบกับเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชน (69 ราย ในพื้นที่เพาะ
ปลูก 2,200 ไร่) ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิดเผยว่า เพื่อให้ได้เงิน
ทุนเพียงพอน้ัน เกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้แหล่งเงินกู้นอกระบบ เช่น 
จากสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ให้กู้เงินนอกระบบอื่นๆ ในชุมชนของ
ตน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ส่งผลให้รายได้จากการท�านาลดลง

เพื่อเป็นการยกระดับผลของการศึกษา อาสาสมัครจากธนาคาร 
ดอยซ์แบงก์ เบรีย จะท�าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจ
และการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม ส�าหรับเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว  
โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน อาทิ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นทางเลือกทางการ
เงินเพื่อปรับปรุงภาคการท�านาในจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความ 
ทันสมัยยิ่งขึ้นต่อไป
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เบรีย และ กรมก�รข้�ว จัดก�รฝึกอบรม

เพื่อเริ่มต้นกระบวนทัศน์ใหม่แห่งก�รเรียนรู้ของเกษตรกรไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย) ซึ่งอยู่
ภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอาหารของเยอรมัน (GFP) และ
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ร่วมกับ ไบเออร์ ครอป
ซายน์ จัดการฝึกอบรม วิทยากรชาวนา (Training of Trainers) ให้กับ  
‘สมาร์ท ฟาร์มเมอร์’ หรือ เกษตรกรผู้ปราดเปร่ือง ณ ศูนย์วิจัยข้าว
อุบลราชธานี 
 
การฝึกอบรมในครัง้นี ้เป็นความร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างยั่งยืน และเป็นมิติการเรียนรู้
ใหม่ส�าหรับเกษตรกร กล่าวคือได้มีการผสมผสานแนวคิดของการ
จัดการความรู้ชุมชน กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎี
และการปฏิบัติที่ดีของกรมการข้าวเข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อ
ปรับปรุงการเพาะปลูกข้าวไทย และยังได้มีการน�าเสนอ ‘องค์ความรู้
ทีเ่ฉพาะเจาะจงส�าหรบัท้องถิน่’ ทีเ่ป็นผลมาจากการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การ การศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบโดยการมีส่วนร่วม ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา  เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
วิเคราะห์ผลกระทบและปัญหาจากการท�านาในจังหวัด

“หลักสูตรการฝึกอบรม ได้ใช้ความรูจ้ากงานวจิยัของกรมการข้าว และ
รูปแบบการเรียนรู้แบบ ‘ชาวนาสู่ชาวนา’  ซึ่งเกษตรกรจะแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้กัน และน�าสิ่งที่ได้ไปปรับใช้กับความรู้ในท้องถิ่น
ของตนอย่างเหมาะสม  และผลทีไ่ด้จากการฝึกอบรมจะเป็นค�าแนะน�า
เฉพาะพื้นท่ี” นายกู้เกียรติ สร้อยทอง ท่ีปรึกษาโครงการ เบรีย และ 
อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมข้าวของกรมการข้าว กล่าว

เกษตรกรผู้ปราดเปรื่องกลุ่มแรกจ�านวน 40 คน จากศูนย์ข้าวชุมชน 
8 แห่ง ในอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ และ
โครงการฯ วางแผนที่จะฝึกอบรมเกษตรกรจาก 200 ต�าบล ในจังหวัด
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ ร้อยเอ็ด ภายในปี พ.ศ. 2560
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เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ และจะมีชาวนาวิทยากรจ�านวน 1,000 คนที่
จะเข้ารับการฝึกอบรมนี้ วิธีการที่แนะน�าในการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเฉล่ีย 20% และเกษตรกรอย่างน้อย 700 คน 
ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จะน�าความรู้ใหม่ที่ได้ไปพัฒนาการท�านา และชาวนา 6,000 คน จาก 10,000 คน ใน 4 จังหวัดที่ผ่านการ 
ฝึกอบรม จะน�าค�าแนะน�าในการปลูกข้าวไปปฏิบัติจริง

โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพข้าว เพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างย่ังยืนในประเทศไทย  
โดยผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรมส�าหรับการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การสร้างความตระหนักในการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพ 
หลังการเก็บเกี่ยวและผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการเชื่อมโยงตลาดและการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 

โมดูล 1

โมดูล 2

โมดูล 3

โมดูล 4

โมดูล 5

โมดูล 6

โมดูล 7

โมดูล 8

ปรับเปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

เลือกพันธุ์ข้าวตามเป้าหมายกับการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

การจัดการวิธีการปลูกที่ดี

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ยที่ดี

การควบคุมและก�าจัดวัชพืชที่ดี

การป้องกัน ก�าจัด โรค แมลง สัตว์ ศัตรูข้าว

การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี

ฝันไปไกล ไปให้ถึง

การฝึกอบรมหลักสูตรริเริ่มการผลิตข้าวให้ดีขึ้น

วิธีการเรียนรู้โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง

ให้ข้อมูล
รับฟัง

ความคิดเห็น
สร้าง

ความร่วมมือมีส่วนร่วม

รับรู้ ให้ความเห็น ร่วมตัดสินร่วมคิด ร่วมท�า
ร่วมตรวจสอบ
เป็นเจ้าของ

เสริมอ�านาจ
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ก�รผลิตข้�วในภูมิภ�ค

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย) ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพในภาคการเพาะปลกูข้าว และแลกเปลีย่นบทเรยีนการเสรมิ
สร้างศักยภาพ ในบริบทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public-Private Partnerships-PPP) เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนใน 
4 ประเทศ ที่โครงการฯ ด�าเนินงานอยู่ 

นายบรซู มลิลแิกน ผูจ้ดัการประจ�าภมูภิาค การพฒันาอย่างยัง่ยนืและ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หน่วยงานอารักขาพืช เอเชียแปซิฟิก 
บริษัท บีเอเอสเอฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของโครงการฯ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการเข้าถงึเกษตรกรว่า  การสือ่สารเพือ่ให้เกดิการยอมรบั
และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนัน้ ต้องใช้สารทีเ่ข้าใจง่ายและมเีนือ้หาใน
ทางสร้างสรรค์  โดยเน้นประโยชน์ทีเ่กษตรกรจะได้รบั และสนองตอบ
ทาง ‘อารมณ์’ ต่อสิ่งที่เกษตรกรให้ความส�าคัญได้

ในประเทศไทย GIZ ด�าเนินโครงการ BRIA โดยความร่วมมือกับ
กรมการข้าวซึ่งเป็นพันธมิตรภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่  
บีเอเอสเอฟ และไบเออร์ ครอปซายน์ นอกจากตัวแทนจากพันธมิตร
ภาครัฐและเอกชน และ เบรีย ประเทศไทยแล้ว ตัวแทนจาก 
เบรีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ยังได้น�าเสนอกิจกรรม 
เสริมสร้างศักยภาพในประเทศของตน ในบริบทของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

ดร. มาร์ติน แมร์เคิล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ไบเออร์ 
ครอปซายน์ เอจี ประเทศเยอรมนี องค์กรภาคเอกชนที่ร่วมด�าเนิน
โครงการ ได้น�าเสนอปัจจัยความส�าเร็จของความร่วมมือระหว่างภาค

รัฐและเอกชนจากมุมมองของภาคเอกชน ซึ่งนอกจากความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนด้านทรัพยากร บุคลากร และการสนับสนุนทาง
การเงินแล้ว ภาคเอกชนจะต้องเข้าใจความซับซ้อนของภาครัฐ เช่น
การอนมุตัเิรือ่งทรพัยากร ขัน้ตอนในการตดัสนิใจ ในขณะทีภ่าครฐัเอง 
จะต้องตระหนักถงึผลประโยชน์ทางธรุกจิของภาคเอกชน การก�าหนด
เป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันก็ต้องมีความชัดเจน เพราะส�าหรับ 
ดร.แมร์เคิล แล้วช่วงการด�าเนินโครงการน้ันเป็นสิ่งที่ท ้าทาย
มากไบเออร์ มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

ดร.แมร์เคิล เน้นความส�าคัญของการสร้างศักยภาพในภาคการเพาะ
ปลูกข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารของประชากรโลก 3 พันล้านคน และ
ในปี 2573 ความต้องการข้าวจะเพิ่มข้ึนอีก 30% ในส่วนของการ
ใช้ทรัพยากรนั้น มีการปลูกข้าวบนพื้นที่ 160 ล้าน เฮกตาร์ (90%  
อยู่ในเอเชีย) ซึ่งเกษตรกรรายย่อย 144 ล้านคน ใช้น�้าจืดคิดเป็น 30% 
ของปริมาณน�้าจืดทั้งหมดของโลก ความต้องการข้าว การขาดแคลน
แรงงาน การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่องว่างด้านเทคโนโลยี 
และนโยบายสาธารณะ จะผลักดันการใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการฯ จะร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน น�าผลของการ
ประชุมครั้งน้ี ไปส่งเสริมความเข้มแข็งในภาคการผลิตข้าวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป



ประชากรกว่า 805 ล้านคน ที่มีอาหารบริโภคไม่เพียงพออาศัยอยู่
ในประเทศที่สามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ เช่นเดียวกันประเทศไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็น “ครัวโลก” 
และเป็นประเทศส่งออกข้าวและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งก็ก�าลัง
เผชิญกับความเป็นจริงที่ขัดแย้งกันอยู่นี้ ข้อมูลจากองค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี พศ.  2557 ชี้ว่า ประชากรไทย 
6.8% ที่ขาดอาหารนั้น ไม่ได้เกิดจากการที่ประเทศมีอาหารไม่เพียง
พอ แต่เกิดจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารนั้นได้ซึ่งพบในพื้นที่
ห ่างไกลออกไป นอกจากนี้ราคาอาหารและต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมาได้มีผลให้สถานการณ์
ทวคีวามรนุแรงขึน้ รวมทัง้ยงัมปัีจจยัอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง
ทางอาหารของประเทศไทย อันได้แก่สภาวะการขาดสารอาหาร
ความยากจน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เกษตรกร
ที่มีอายุสูงขึ้นกับสุขภาพท่ีเสื่อมถอยลง ตลอดจนการจัดการดินและ
น�้าอย่างไม่เหมาะสม

ประเดน็ต่างๆ เหล่านีไ้ด้มกีารน�าเสนอในการประชมุหารอืเชงินโยบาย
ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเร่ือง “ความมั่นคงด้านอาหาร
ของประเทศไทย และกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้าน
อาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security (AIFS) 
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โดย ลิศา ติยพงศ์พัฒนา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

ก�รประชุมเชิงนโยบ�ยเรื่องคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร

ครั้งแรกของไทย เน้นบทบ�ทคว�มร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม

Framework)” ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยโครงการ
ระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable 
Agrifood Systems) ซึ่งด�าเนินโครงการโดย GIZ ร่วมกับกรมวิชาการ
เกษตรและส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน มีวัตถุประสงค์ 
ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการด�าเนินงานตามกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้าน 
อาหารของอาเซียนในระดับประเทศ โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 4 เรื่องการ 
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน กรอบนโยบายบูรณาการความ 
มั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (AIFS Framework) และแผนกลยุทธ์
ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) จัดท�าขึ้นเพื่อตอบ 
สนองความต้องการแนวคิดเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
มัน่คงด้านอาหารในภมูภิาค โดยได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชุมสดุยอด 
ผู้น�าอาเซียนครั้งท่ี 14 ในปี พ.ศ. 2552 และในการประชุมสุดยอด 
ผู้น�าอาเซียนครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
เน้นย�้าความส�าคัญของการพัฒนาจุดยืนร่วมกันเพื่อสร้างความ 
มั่นใจในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน 
และโภชนาการในภูมิภาค
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ในการประชุมหารือเชิงนโยบายที่เพิ่งผ่านมานี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม
จ�านวนกว่า 60 คน จากหลายภาคส่วนของประเทศไทย รวมถึง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายจากกระทรวง
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยมข้ีอสรปุและข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่ามีความจ�าเป็นในการปรับกลไกรวมทั้ง
การด�าเนินการด้านกรอบนโยบายบูรณาการความม่ันคงด้านอาหาร
ของประเทศที่มีอยู่ โดยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆ รวมทั้งภาครัฐและอื่นๆ ต้องมี
ความชดัเจน และเข้าใจถกูต้องตรงกนั  นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมการประชมุ
ยงัเรยีกร้องให้เกดิกลไกความร่วมมอืทีม่คีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม
ที่เอื้อและอ�านวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ด้วยว่าก่อนหน้านี้การด�าเนินการที่ผ่านมามีความติดขัด
อันเนื่องมาจากการขาดความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมยังมีข้อเสนอแนะอีกว่าในระดับอาเซียนนั้นต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงด้านความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและป่าไม้ของประเทศในอาเซียนเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ข้อมูลการเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ดีขึ้น

ประเทศไทยได้จัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 11

พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งกำ�หนดยุทธศ�สตร์คว�มคว�มเข้มแข็งภ�คเกษตร

คว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�น เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

และกรอบยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2556-2559

 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รเพื่อคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รอย่�งยั่งยืน

 โดยเน้นก�รผลิตอย่�งยั่งยืน และก�รบริโภคอ�ห�รที่มีคุณภ�พและถูกหลักโภชน�ก�ร

ดร.อภิช�ติ พงษ์ศรีหดุลชัย, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการฯ จะจัดการประชุมเชิงนโยบายเรื่อง “ความมั่นคงด้าน
อาหารของประเทศไทย และกรอบนโยบายบูรณาการความ
มั่นคงด้านอาหารของอาเซียน” ขึ้นอีกครั้งในอีกสองปีข้างหน้า
เพื่อประเมินและติดตามผลสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ด้วย
หวังว่าการประชุมหารือเชิงนโยบายจะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้าในการพัฒนาระบบการผลิตอาหารอย่างย่ังยืน ที่ผสานรวม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน
เพื่อขจัดความยากจนและความหิวโหยในประเทศ 



นายบุญเสริม โกช่วย
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เรื่องและภาพ โดย รจนา มโนวลัยเลา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

ช�วน�กอดประกันภัยข้�วน�ปีนอนหลับฝันดี 
โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน

ร่วมส่งเสริมก�รบริห�รก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในภ�คเกษตรกรรม 

ปีทีแ่ล้วถอืเป็นปีทีห่นกัทีส่ดุในชวีติการท�านาของนายบญุเสรมิ โกช่วย 
เกษตรกรจากจังหวัดชัยนาท ปัญหาภัยแล้งท�าให้นาจ�านวน 62 ไร ่
ในอ�าเภอหนัคาของนายบญุเสรมิเสยีหายทัง้หมด ไมเ่หลอืแม้แต่ข้าว
ที่จะน�ามาใช้หุงหากินในครัวเรือน 

นายบุญเสริมเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท�านามา 30 ปี ไม่เคยประสบปัญหา
ภัยแล้งถึงขนาดนี้มาก่อน 

“ปีที่แล้วพอมีจะฝนมาบ้าง แต่น�้าฝนที่ตกลงมาไม่รู้ว่าซึมหายไปไหน 
ไม่มีเหลือกักไว้ตามหนองน�้าอย่างที่ผ่านมา” นายบุญเสริมกล่าว

โชคยังดีที่นายบุญเสริมมีที่นาอีกผืนหนึ่งอยู่ใกล้ฝาย จึงพอได้เก็บ 
เกี่ยวข้าวไว้ใช้บริโภคในครอบครัว และด้วยความเช่ือม่ันในธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่นายบุญเสริม 
เป็นลูกค้ามาอย่างยาวนาน นายบุญเสริมได้ชื้อประกันภัยข้าวนาป ี
ไว้ก่อนหน้านี้ตามค�าแนะน�าของ ธ.ก.ส.
 
“การท�านาก็คือการลงทุน และการปลูกข ้าวก็มีความเสี่ยง” 
นายบุญเสริมกล่าว “ชีวิตไม่แน่นอน วันข้างหน้าไม่รู ้ว่าจะเกิด 
อะไรขึ้น เดี๋ยวก็ฝนแล้ง เดี่ยวก็น�้าท่วม เดี๋ยวก็เพลี้ยกระโดด ทุกอย่าง
เสี่ยงหมด อย่างน้อยถ้าผมเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อท�าประกันภัยข้าว 
เผือ่เกดิอะไรขึน้อย่างน้อยกไ็ด้ทนุคนืมาบ้าง ลกูหลานจะได้ไม่ล�าบาก
มาก” นายบุญเสริม อายุ 50 ปี และเป็นคุณพ่อลูก 3 กล่าว

ในปีน้ีได้มีพิธีเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปีอย่างเป็นทางการ 
ที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที ่
15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
นายสมหมาย ภาษี ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน 
ในพิธี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมหมายกล่าวในพิธีเปิดว่า
โครงการประกันภัยข้าวปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โดยตั้งเป้าให้มีการรณรงค์
ให้เกษตรกรท�าประกันภัยข้าวรวมพื้นท่ี 1.5 ล้านไร่ จากพื้นที่ท�านา
ทั้งหมด 63 ล้านไร่ ทั่วประเทศ

“ผมเหน็หน้าเกษตรกรมคีวามสขุ ผมกส็บายใจ ในโครงการประกนัภยั
ข้าวนี้ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเต็มที่ ผมอยากให้ 
แพร่หลาย เพราะเมื่อมีปัญหาฝนแล้ง น�้าท่วม หรือโรคระบาด 
ชาวนาก็ไม่กลัว จะได้นอนหลับได้ และผมขอขอบคุณแทนชาวไร่ 
ชาวนา และหน่วยงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในโครงการฯ นี้ และถ้า 
โครงการฯ ปีนีม้เีกษตรกรเข้าร่วมทะลเุป้า ผมจะได้ไปเรยีนท่านนายก
ได้ว่า เกษตรกรไทยตื่นตัวแล้ว ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในภาคเกษตรกรรม” นายสมหมายกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบอนุมัติงบประมาณจ�านวน 
476 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส.ท�าหน้าทีผู่บ้รหิารโครงการประกนัภยัข้าวนาปี 
ปีการผลิต 2558 และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัย 
กับผู้รับประกันภัยเอกชน โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ 
เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย 
ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้งภัย 
ศัตรูพืชและโรคระบาด มีการแบ่งพื้นที่การรับประกันภัยออกเป็น 
5 พื้นท่ีตามระดับความเส่ียง เพื่อจัดเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ 
แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ะตั้งแต่ 124 บาท ถึง 
483 บาท โดยเกษตรกรท่ีเข ้าร ่วมโครงการฯ รับภาระค่าเบี้ย 
ประกันภัยตั้งแต่ 60 - 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบ้ีย 
ประกันภัยในส่วนที่เหลือ 64 - 383 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ภาคเอกชนเป็น 
ผู้รับประกันภัย วงเงินความคุ้มครองต้ังแต่ 555 - 1,111 บาทต่อไร่ 
ตลอดช่วงการเพาะปลูก โดย ธ.ก.ส. สมทบค่าเบี้ยประกันภัยส�าหรับ
เกษตรกรท่ีเป็นลูกค้าธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราไร่ละ 
10 บาท
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ในปีท่ีแล้วเกษตรกรไทยที่เข ้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวรวม 
จ�านวนพื้นที่ 800,000 ล้านไร่ หรือ 1.27% จากพื้นที่ท�านาทั้งหมด 
63 ล้านไร่ ทั่วประเทศ

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ที่ปรึกษาอาวุโสภูมิภาค โครงการระบบ
อาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน ภายใต้ GIZ เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมพิธีเปิด 

นายสุริยันกล่าวว่าโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่ง
อาเซยีน เน้นส่งเสรมิตัง้แต่ปัจจยัการผลติทีเ่หมาะสม วธิกีารการผลติ
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่การตลาดและรูปแบบ
ธุรกิจ รวมทั้งนโยบายที่เอื้อต่อการท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน

“เส้นทางไปสู่ระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนนั้นยาว รูปแบบการ 
กระตุ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ก็ต้องมีความหลากหลาย การจัดการ
ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด หรือแมลง 
กเ็ป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการขบัเคลือ่นไปสูร่ะบบอาหาร-เกษตร
แบบยั่งยืน” นายสุริยันกล่าว

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (www.asean-
agrifood.org) ภายใต้ GIZ และ ธ.ก.ส. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ความร่วมมือด้านค�าปรึกษาและเทคโนโลยี “การเสริมสร้างความ 
แข็งแกร่งทางการตลาดและการจ�าหน่าย เพื่อการประกันภัย 
พชืผลส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย” ผ่านโครงการการส�ารวจระยะไกล
และการประกนัภยัพชืผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ 
หรอื (RIICE ) ซึง่นบัเป็นก้าวส�าคญัทีจ่ะสร้างความร่วมมอืระหว่างภาค
รัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกร โดยสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
ภาคเอกชนทีท่�างานด้านประกนัภยั ทัง้นี ้โครงการฯ น�าเอาเทคโนโลยี
การส�ารวจระยะไกลมาใช้ในการสงัเกตการเจรญิเตบิโตของข้าว ท�าให้
ได้ข้อมูลการสูญเสียพืชผลจากภัยธรรมชาติที่ชัดเจนและทันเวลา ส่ง
ผลให้บรษิทัประกนัภยัสามารถจดัการจ่ายเงนิประกนัได้อย่างรวดเรว็
และเป็นระบบ บันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบ
ความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน และยังสนับสนุนให้บรรลุเป้า
หมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาดและการจ�าหน่าย
เพื่อการประกันภัยพืชผลส�าหรับเกษตรกรรายย่อย (www.riice.org)

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยี่ยมชมบูธชาวนาสีเขียว

ชาวนาที่ซื้อประกันภัยพืชผล



เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน�้าและโครงการ ECOSWat ของ GIZ ร่วมกันจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การป้องกัน
อุทกภัยของเยอรมนี” ข้ึนที่กรุงเทพมหานคร ต่อด้วยการทัศนศึกษาเป็นเวลา 1 วันที่ลุ่มน�้าท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่น�าร่อง 
ของโครงการ

การเสวนาครั้งนี้ให้ข้อมูลเก่ียวกับยุทธศาสตร์การป้องกันอุทกภัยของเยอรมนีและร่างยุทธศาสตร์บริหารจัดการน�้าของประเทศไทยแก่ผู้เข้า
ร่วมกจิกรรม 80 คน มร. ธอมสั สตรทัเทนเวร์ิท แห่งกระทรวงสิง่แวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภยัทางปรมาณ ูแห่งสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) น�าเสนอพัฒนาการและบทเรียนล่าสุดของแผนงานป้องกันอุทกภัยแห่งชาติของเยอรมนี โดยให้ข้อมูลว่าแผนงาน 
ดงักล่าวเน้นเสรมิสร้างความเกือ้กลูของลุม่น�า้ต่างๆ ประเทศเยอรมนีน�าบทเรยีนท่ีได้รบัมาปรบักรอบโครงสร้างทางกฎหมายด้านมาตรการป้องกนั
อุทกภัย พัฒนาระบบพยากรณ์อุทกภัย และเผยแพร่เรื่องการประกันภัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

15

โดย ภูมิ พิณเทพ และ ฟอล์ค มอมเบอร์
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat) 

ไทยและเยอรมนีเสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รป้องกันอุทกภัย
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มร. มาร์คุส ฮาทซ์ จากสถาบันอุทกศาสตร์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (BFG) กล่าวเน้นว่าแบบจ�าลองเป็นองค์ประกอบหน่ึง 
ของแผนงานป้องกันอุทกภัยแห่งชาติ โดยน�าเสนอว่าแบบจ�าลองม ี
ศักยภาพในการบรหิารจดัการความเสีย่งอทุกภยัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทั้งยังได้น�าเสนอสิ่งต่างๆ ที่จ�าเป็นจะต้องมีอีกด้วย

นายบุญจง จรัสด�ารงนิตย์ จากกรมทรัพยากรน�้า ชี้แจงองค์ประกอบ 
หลักและผลที่จะตามมาของร่างยุทธศาสตร์บริหารจัดการน�้าที่
กรมฯ เพิ่งจัดท�าขึ้น ยุทธศาสตร์นี้ก�าหนดให้มีการด�าเนินงาน 6 ด้าน 
ในระยะเวลา 12 ปี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ 
ในประเทศไทย โดยมีเป ้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภค 
ทรัพยากรน�้า สร้างความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตรและภาค
อุตสาหกรรม บรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและการขาดแคลนน�้า 
ด้วยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ส่งเสริมคุณภาพน�้า 
ฟ้ืนฟพูืน้ทีลุ่ม่น�า้โดยการปลกูป่าและอนรุกัษ์ดนิ รวมไปถงึการพฒันา 
กรอบการด�าเนินงานและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

เวทีนี้ เป ิดโอกาสให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู  ้
ระหว่างผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน สถาบันวิชาการและองค์กร
ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นไปอย่างคึกคัก
แสดงให้เห็นว่ายังต้องมีการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
องค์กรต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนั้นยังท�าให้ทราบด้วย
ว่าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ของไทย
ตระหนักถึงศักยภาพของการบูรณาการมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ
มาตรการรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่ลุ่มน�้าที่ยังไม่ได้น�ามาใช้อย่าง
เต็มที่เพิ่มมากขึ้น

ในวันต่อมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโอกาสต้อนรับผู ้แทนของ 
BMUB ในนครศรีธรรมราช การทัศนศึกษาลุ่มน�้าท่าดีท�าให้ผู้แทน
ของ BMUB ได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสภาพต่างๆ ในพื้นที่และ
รับทราบถึงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของโครงการ

ประชาชนในลุ่มน�้าท่าดีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยรุนแรงและ 
รวดเร็วอยู่เป็นประจ�า แม่น�้าสายน้ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีใช้ควบคุมระดับน�้า 
อยู่เป็นส่วนใหญ่ ท�าให้เกิดปัญหาท่ีพบเสมอ คือ ตะกอนดินและการ 
กดัเซาะของตลิง่ นอกจากนัน้การใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่างไม่เหมาะสม
และขาดการก�ากับดูแลท่ีดีท�าให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
มาตรการรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่ลุ่มน�้าซึ่งใช้บริการของระบบ 
นิเวศน์ในการควบคุมอุทกภัยมีอยู่ในบางพื้นท่ี เฉพาะแหล่งต้นน�้า 
ที่เป็นพื้นที่น�าร่องเท่านั้น หากจะใช้บริการของระบบนิเวศน์มากกว่า 
ที่เป็นอยู่อาจท�าให้เกิดแรงต้านหนักหน่วงขึ้นจากผลกระทบของ 
สภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง ด้วยเหตุดังกล่าว โครงการ ECOSWat 
ซึ่งด�าเนินงานให้แก่ BMUB จึงต้องเริ่มเก็บข้อมูลและออกแบบ
มาตรการเชิงนิเวศน์ที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับปัญหาของลุ่มน�้าท่าดี

ผู้แทนของ BMUB พึงพอใจต่อผลของการเสวนาที่จัดขึ้นและผลการ
ด�าเนนิงานในลุม่น�า้ท่าด ีและมแีผนจะกลบัมายงัประเทศไทยอกีครัง้
ในปี 2559
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โดย จารุวรรณ งามสิงห์  โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat) 

ก�รนำ�อ�ก�ศย�นไร้คนขับ ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�

ภาคส่วนต่างๆ เช่น ชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนในหลายพื้นที่ 
ของประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง วิธีการ 
แก้ปัญหาเหล่านี้ จะใช้สิ่งก่อสร้างตามที่เคยท�ามาในอดีต แต่
ยังไม ่ได ้มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิป ัญญาท้องถ่ิน 
ที่มีศักยภาพมาใช้มากเท่าที่ควร

การศึกษาสภาพภูมิประเทศและการเก็บข้อมูลทั่วพื้นที่ลุ่มน�้าท�าให ้
ได้ข้อมูลอันทรงคุณค่าส�าหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลท่ี 
รวบรวมได้จะช่วยให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกันอุทกภัยและ 
ภยัแล้งทีเ่หมาะส�าหรบัปญัหาและสภาพภมูิประเทศนัน้ๆ โดยเฉพาะ 
แต่การศึกษาในพื้นที่อันตรายก็มีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน เป็นทางออกหนึ่งส�าหรับกรณ ี
ที่ยุ่งยากเช่นนี้ ดังนั้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 2 วัน 
เรื่อง “การน�าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าของประเทศไทย” โครงการ ECOSWat ของ GIZ 
จึงน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอากาศยาน 
ไร้คนขับและสิ่งที่จ�าเป็นต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
จากกรมทรัพยากรน�้า กรมชลประทาน สถาบันการศึกษา และภาค 

เอกชนท่ีสนใจในเรื่องดังกล่าว การประชุมน้ีเป ็นการร ่วมจัด
ระหว่างโครงการฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรมทรัพยากรน�้า 
โดยจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรมทรัพยากรน�้า ณ
กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ใช้อากาศยานไร้คนขับอธิบายเก่ียวกับอุปกรณ์ท้ังในส่วนฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ที่ต้องใช้ในการพัฒนาแบบจ�าลอง 3 มิติจากข้อมูล 
ท่ีได้รับจากการใช้อากาศยานไร้คนขับอย่างละเอียด นอกจากนั้น 
ผู ้เชี่ยวชาญยังได้เดินทางไปยังลุ ่มน�้าท่าดีเพื่อท�าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
การใช้อากาศยานไร้คนขบัในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่กีด้วย

เน่ืองจากผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความสนใจและต้องการเรียนรู้ 
เรื่องการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าเพิ่มเติม โครงการ ECOSWat จึงจะร่วมจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือโดรน รวมทั้งแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูลโดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเป็นวิทยากรขึ้นอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่จะถึงนี้
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โดย  ริโค่ ครูเกอร์ และ จูเลีย นาเกิล  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบก ภูมิภาคอาเซียน 

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับภูมิภ�ค
เรื่องก�รปฏิรูปภ�คอ�ค�รและก�รขนส่งท�งบกด้วยก�ร

ดำ�เนินโครงก�รก�รลดก๊�ซเรือนกระจกที่เหม�ะสมของประเทศ

โครงการของ GIZ สองโครงการ คอื “โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การใช้พลงังานและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกภูมิภาคอาเซียน หรือTTC” 
และ โครงการ “TRANSfer” (Towards climate-friendly transfer 
technologies and measure) ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme: UNEP)  
ได้ร่วมกันจัดการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง “การปฏิรูปภาคอาคาร
และการขนส่งทางบกด้วยการด�าเนินโครงการการลดก๊าซเรือน
กระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ” ข้ึนทีก่รงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์ 
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของฟิลปิปินส์เป็นเจ้าภาพ
การประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากการประชุมที่ประเทศ
สิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2556 และที่ประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2557     
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 90 คน และในช่วงของหัวข้อการขนส่ง
ทางบกนั้นมีผู้เข้าร่วมมากถึง 40 คน จาก 8 ประเทศซ่ึงได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเด็นต่างๆ นอกจากนั้นตัวแทน
จาก 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เสนอแนวคิดการพัฒนา
โครงการข้อเสนอแนวทางในการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ต่อผู้เข้าร่วมงาน

ส�าหรับประเทศไทย นางชุตินธร มั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนช�านาญการ ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้น�าเสนอปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูล 
เพื่อใช้ส�าหรับการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบส�าหรับ 
การใช้พัฒนาข้อเสนอโครงการ NAMAs ส�าหรับภาคการขนส่ง 
ของประเทศไทย นอกจากน้ัน GIZ  โดยโครงการ TCC ซ่ึงเป็น 
หน่ึงโปรแกรมเพื่อพัฒนาเมือง ส่ิงแวดล้อม และการขนส่งทางบก 
ในภูมิภาคอาเซียน  ก�าลังสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
การลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ส�าหรับ 
ภาคการขนส่งทางบกของประเทศไทย ในหัวข้อ “People-centred 
Urban Transport in Bangkok” 



19

การประชุมย่อยด้านการขนส่งทางบกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันในหัวข้อดังต่อไปนี้

1) NAMAs สามารถเอื้อต่อการพัฒนานโยบายการขนส่งทางบก 
ที่ยั่งยืน และการน�านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างไร

2) การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบใหม่สามารถน�ามาใช้กับ NAMAs 
ด้านการขนส่งทางบก (t-NAMAs) ได้อย่างไร

3) การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง t-NAMAs ให้รับรู้ทั่วโลกสามารถ 
ด�าเนินการได้อย่างไร

4) กลไกที่เอื้อต่อ t-NAMAs นั้นมีอะไรบ้างที่สามารถด�าเนินการได ้

5) t-NAMAs สัมพันธ์กับการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 
ณ กรุงปารีสอย่างไร

นอกจากน้ันท่ีประชุมยังได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของ NAMAs 
ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงในการจัดท�า ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของ 
ประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ.2563 (INDCs) 
และในการเรียกร้องให้มีการก�าหนดกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับนโยบาย (bottom 
up approach)

ในช่วงของการอภิปรายที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องความท้าทายในการพัฒนาและด�าเนินข้อเสนอ NAMAs 
ดังต่อไปนี้

1.  ความพร้อมของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลเป็นปัจจัยส�าคัญของระบบ
ตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ เพือ่ใช้ประเมนิการด�าเนนิการโครงการ 
NAMAs ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

2. ความท้าทายในการพฒันาและปรบักลไกการสนับสนนุเงนิทนุ (ทัง้
จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ) เพือ่การด�าเนนิงาน NAMAs 
ให้สอดคล้องกนั  แนวทางปฏบิตัเิพือ่รบัมอืกบัความท้าทายทีก่ล่าวมา
ข้างต้น  มีดังต่อไปนี้ 

• จัดตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการประสานงานของทุกภาคส่วน 
และผลักดันให้ NAMAs เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานของ
ทุกภาคส่วน

• จัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงไปสู่ระบบใหม่ 

• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตั้งแต่เริ่มด�าเนินงาน

ส�าหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการประชุม
และถ้อยแถลงส�าคัญ ได้ที่
http://transportandclimatechange.org/wp-content/
uploads/2015/05/ASEAN-Message-from-Manila1.pdf

ท่านสามารถเข้าดูในเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประชุม ได้ที่
http://transportandclimatechange.org/news-events/
regional-nama-workshop-manila/
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ก�รจัดเวทีประช�คมในประเทศฟิลิปปินส์

เพื่อส่งมอบแผนอ�ก�ศสะอ�ดประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี

หลังจากด�าเนินงานมาครบ 4 ปี และการท�างานอย่างหนัก การจัดท�า
แผนอากาศสะอาด (CAP) ส�าหรับเมืองอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ก็
เสรจ็สิน้ลง และมกีารส่งมอบแผนให้แก่เมอืงอโิลอโิลในเวทปีระชาคม
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนอากาศ
สะอาดนี้ จัดท�าโดยโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศส�าหรับเมือง
ขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน หรือ ช่ือโครงการโดยย่อ 
“CASC” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน 
แผนอากาศสะอาดเมืองอิโลอิโล จัดท�าขึ้นด้วยความร่วมมือกัน
ระหว่างส�านักสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแห่งเมืองอิโลอิโล 
(CENRO) มหาวิทยาลัยวิซายาสแห่งฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยซาน 
อกัสติน มหาวิทยาลัยเซนทรัล ฟิลิปปินส์ และ Clean Air Asia 
(CAA) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาค แผนอากาศสะอาด
รายงานภาพรวมสถานการณ์คณุภาพอากาศและแหล่งก�าเนดิมลพษิ
ทางอากาศและมีการเสนอแนะมาตรการลดสารมลพิษทางอากาศ
ของเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาคขนส่ง การปรุงอาหารในครัวเรือน
และการปรุงอาหารเชิงพาณิชย์ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีการระบาย
สารมลพษิทางอากาศ กระบวนการพฒันาแผนอากาศสะอาดเน้น
ให้ทกุภาคส่วนจากภาครฐั ภาคเอกชน ประชาสงัคมและสถาบนั
วชิาการมส่ีวนร่วมเพือ่ให้เกดิวสิยัทศัน์ทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพอากาศในเมือง
อโิลอโิล นอกจากจะส่งมอบแผนอากาศสะอาดแล้ว โครงการยงัได้ส่ง
มอบบญัชกีารระบายสารมลพษิอากาศของเมอืงอโิลอโิล รวมทัง้ข้อมลู
แหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจกจาก 3 แหล่งคือ แหล่งก�าเนิดเคลื่อนที่ 
แหล่งก�าเนดิเชงิพืน้ที ่และแหล่งก�าเนดิแบบจดุ (เช่น โรงไฟฟ้า โรงงาน) 

โดย ฮานนา มาสส์  โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน

วตัถปุระสงค์ของการจดัเวทปีระชาคมครัง้นี ้คอืการน�าเสนอมาตรการ
ลดการปล่อยมลพิษอากาศที่ระบุไว้ในแผนอากาศสะอาดของ 
เมอืงอโิลอโิล และการรวบรวมความเหน็ของชมุชนเกีย่วกบัมาตรการ
ทีโ่ครงการเสนอโดยการจดัสนทนากลุม่ ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้ผูบ้รหิาร
หรอืผูก้�าหนดนโยบายของเมอืงปฎบิตัติาม เหน็ชอบและสนบัสนนุการ
ด�าเนินมาตรการลดการปล่อยมลพิษอากาศ ทั้งนี้ผู้แทนจาก CAA 
มหาวทิยาลยัในพืน้ที ่CASC และหน่วยราชการของเมอืงอโิลอโิลร่วม
กันน�าเสนอข้อมูล หลังจากนั้นเป็นการสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม

โครงการ CASC เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานความร่วมมือทางวิชาการ
ของเยอรมันกับอาเซียนด้าน “การพัฒนาเมือง ส่ิงแวดล้อม และ
การขนส่ง” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานการโดย 
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่ง 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และด�าเนินงานโดย GIZ ร่วมกับ
ส�านักเลขาธิการอาเซียน โครงการสนับสนุนให้เมืองขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (ประชากร 200,000-1,500,000 คน) ในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาและด�าเนินงานตามแผนอากาศสะอาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
อากาศและเดนิหน้าพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยนื การด�าเนนิงานตามแผน
อากาศสะอาดยังก่อให้เกิดผลดีที่ส�าคัญคือ ช่วยบรรเทาปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้ประชากรในเมืองมีสุขภาพดีขึ้น
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย โครงการ CASC 
ด�าเนินงานใน 12 เมืองในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ในประเทศไทยมี
การด�าเนินงานตามแผนอากาศสะอาดแล้วในเทศบาลนครราชสีมา
และเทศบาลนครเชียงใหม่



2121

เวทปีระชาคมในเมอืงอโิลอโิล ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมราว 70 คนจากภาครฐัและ
ภาคเอกชน ผู้แทนจากเมืองอิโลอิโล CAA และ CASC กล่าวเปิดงาน
จากนั้นเป็นพิธีมอบแผนอากาศสะอาดให้แก่ มร. โดมินาดอร์ โค 
ผู้แทนของนายกเทศมนตรี โดยมิสยูเลีย นาเกล คณะท�างานของ 
CASC ร่วมกบัมสิเคย์ พทัด ูหวัหน้าแผนงานของ CAA เป็นผูม้อบแผน
อากาศสะอาด เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนได้แบ่งวาระ
การสนทนาออกเป็นช่วงๆ และจัดให้ผู้เข้าร่วมได้สนทนากลุ่มเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู ้น�าเสนอข้อมูลรายแรกคือผู้แทนจาก 
มหาวทิยาลยัอเทเนโอ เดอ ดาเวา น�าเสนอเรือ่ง “เข้าใจมลพษิอากาศ 
และผลกระทบต่อสุขภาพ” ต่อด้วยการน�าเสนอภาพรวมเรื่อง 
“แหล่งก�าเนิดมลพิษอากาศของเมืองอิโลอิโล” โดยหัวหน้า
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองอิโลอิโล 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดสนทนากลุ่ม 
โดยผู้จัดขอให้ช่วยกันคิดว่า “จะท�าอะไรได้บ้างเพื่อลดมลพิษ” 
โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแหล่งก�าเนิดเคลื่อนที่ แหล่ง 
ก�าเนิดเชิงพื้นที่ และแหล่งที่มีจุดก�าเนิดแบบจุด  เพื่อกระตุ้นให้มีการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ซึ่งในที่สุดท�าให้ทุกฝ่าย 
เห็นพ้องต ้องกันว ่าการท�านุบ�ารุงเครื่องยนต์อย ่างสม�่าเสมอ 
การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถจิ๊ปที่ผลิตก่อนมาตรฐานยูโร 4 การใช้น�้ามัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการจราจรติดขัด และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเมืองล้วนเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อลดปัญหา
มลพิษอากาศในเมือง

ช่วงถัดไปเป็นการแลกเปล่ียนในเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น 
ท�าอย่างไรจึงจะสามารถด�าเนินมาตรการในแผนอากาศสะอาด 
ได้อย่างย่ังยืนในเมืองอิโลอิโลในระยะยาว ต่อด้วยการสนทนากลุ่ม 
รอบท่ีสองในหัวข้อ “จะด�าเนินมาตรการที่มีการเสนอไว้ น้ี
อย่างไร” โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยน 
ผลการสนทนาระหว่างกลุ่มในช่วงสรุป ผลที่ได้ตรงกับแนวคิดและ
มาตรการที่เสนอในแผนอากาศสะอาดเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงท้าย
เป็นการสรุปและเน้นเฉพาะการลดมลพิษอากาศจากแหล่งก�าเนิด
เคลื่อนที่ เช่น การออกเทศบัญญัติห้ามใช้รถที่ปล่อยควันด�า มีการ
ต้ังด่านตรวจรถควันด�า ปรับเปล่ียนเครื่องยนต์รถจิ๊ปให้ทันสมัย
โดยเปล่ียนมาใช้เครื่องยนต์ท่ีได้มาตรฐานยูโร 4 พัฒนาแผนขนส่ง
สาธารณะ หรอืสนบัสนนุการด�าเนนิงานระบบตรวจสอบยานยนต์ของ
เทศบญัญตัขินส่งทางบก  ลดการปล่อยก๊าซจากแหล่งก�าเนดิเชงิพืน้ที่
โดยการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลกระทบของฝุ่น
ขนาดเลก็ (PM10) ต่อสขุภาพและส่งเสรมิให้ใช้เตาหงุต้มทีป่ลอดควนั
พษิ รวมทัง้ลดการปล่อยก๊าซจากแหล่งก�าเนดิแบบจดุโดยการตดิตาม
ตรวจสอบการปล่อยสารมลพิษจากโรงไฟฟ้า ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการ
ส�าคัญที่มีการแนะน�าไว้ในแผนอากาศสะอาดแล้ว

สมาชิกสภาเทศบาล อาร์ ลีโอเน เกโรชี ซึ่งเป็นประธานคณะ
กรรมการด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเป็นผู้กล่าว
ปิดเวทีประชาคม โดยเน้นย�้าให้ทุกคนใส่ใจกับปัญหามลพิษอากาศ 
อย่างจริงจังและกล่าวว่าเขาเชื่อว่าประชาชนจะร่วมกันท�างานเพื่อ
ลดการปล่อยสารมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งและการ
จราจร เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอิโลอิโลอย่างยั่งยืน

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
ยูเลีย นาเกล julia.nagel@giz.de
เคย์ พัทดู  kaye.patdu@cleanairasia.org

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.CitiesForCleanAir.org
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โดย กานต์ชเนตตี วสุวัต  โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม

สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเรื่อง ก�รพัฒน�และบูรณ�ก�ร
เกณฑ์ข้อกำ�หนดก�รปกป้องก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ

สำ�หรับก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค้�และบริก�รของภ�ครัฐ

จากความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ GIZ ภายใต้โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
ฉลากสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ในฐานะท่ีปรึกษาในการพัฒนาและผนวกเกณฑ์ข้อก�าหนดการปกป้องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผลิตภัณฑ์ 13 รายการในฉลากเขียวของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โครงการฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและบูรณาการเกณฑ์ข้อก�าหนดการปกป้องการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธาน ี
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในกรมควบคุมมลพิษ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและกระบวนการพัฒนาและผนวกเกณฑ ์
ข้อก�าหนดการปกป้องการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศของผลติภณัฑ์น�าร่องในฉลากเขยีวและสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการบูรณาการ
เกณฑ์ข้อก�าหนดส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐได้ 

• เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและบูรณาการเกณฑ์ข้อก�าหนดการปกป้องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในฉลากเขียว
และการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของภาครัฐ 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 22 คน จากกรมควบคุมมลพิษและจากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ในเชิงระดับ
นโยบายของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศจากคุณศิริธัญญ์   ไพโรจน์บริบูรณ์  ท่ีปรึกษา สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท�าข้อก�าหนดฉลากเขียวและการขอการรับรองการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
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โดย ทีมงานโครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร)

เมืองดานังได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศส�าหรับรางวัลพิเศษของ FT/ 
IFC (Financial Times/ International Finance Corporation) 2015: 
“ความเป็นเลิศในการเปลี่ยนแปลงเมือง” หรือ “Excellence 
in City Transformation”  ซึ่งการประกาศรางวัลมีขึ้นที่งานเลี้ยง 
อาหารค�า่ ณ โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั ลอนดอน ปาร์คเลน เมือ่วนั
ที ่11 มถินุายน 2015 รางวลัดงักล่าวมขีึน้ทกุปีและจดัขึน้โดย Financial 
Times (FT) ร่วมกับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิก 
ของธนาคารโลก โดยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ได้ท�าการเฟ้นหาเมือง 
เพื่อเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล เมืองดังกล่าวจะต้องมีความคืบหน้าของ 
การปฏิรูปแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมในหนึ่งหรือมากกว่าของ 
หัวข้อต่อไปนี้: สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ และบริการ
ผู้จัดงานครั้งนี้ขอความร่วมมือจากโครงการ GIZ Nexus ให้เสนอชื่อ

เมืองด�นัง ประเทศเวียดน�ม

ได้รับร�งวัล “คว�มเป็นเลิศในก�รเปลี่ยนแปลงเมือง”

เมืองที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับรางวัลนี้ และสนับสนุนให้เมืองดังกล่าว
สมัครเข้าชิงรางวัลน้ี โครงการได้เสนอชื่อเมืองดานังของเวียดนาม
เน่ืองจากเมื่อพิจารณาจากท้ัง 10 เมืองท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว 
เมืองดานังเป็นหนึ่งในเมืองที่พัฒนาไปได้ไกลที่สุดโดยใช้แนวทาง 
Nexus  ตอนน้ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการพัฒนาอย่างก้าวไกลนี้ 
เป็นจริง เมืองดานังชนะผู้เข้าร่วมประกวดท้ังหมด 191 โครงการ 
จาก 167 องค์กร   ใน 140 ประเทศ และได้เข้าชิงรอบสุดท้ายร่วมกับ 
6 เมือง จากบราซิล อินเดีย ไลบีเรีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และสเปน 
และในทีส่ดุได้กลายเป็นผูช้นะเลศิได้รบัรางวลัพเิศษ: “ความเป็นเลศิ 
ในการเปลี่ยนแปลงเมือง” จาก FT/IFC 



24

โดย รูท เอลเบค  โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร)

ก�รประชุม The Urban Nexus ระดับภูมิภ�คครั้งที่ 5 จังหวัด เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2015 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) 
ร่วมกับ GIZ เทศบาลนครเชียงใหม่ และส�านักเลขาธิการรัฐบาล 
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (ICLEI) ได้จัดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 5 เรื่อง “การจัดการทรัพยากรแบบ 
บูรณาการในเมืองในเอเชีย: The Urban Nexus” ขึ้น ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้บริบทของโครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบ 
บูรณาการในเมืองเอเชีย: The Urban Nexus” ซึ่งได้รับงบ
ประมาณจากกระทรวงเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และด�าเนินการโดย GIZ ร่วมกับ 
UNESCAP ICLEI และเมืองที่เข้าร่วมโครงการ 

การประชุมดังกล่าวมีผู ้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คนจากประเทศ 
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม 
ซึ่งเป็นผู้แทนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในระดับนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรีผู ้แทนจากระดับกระทรวงต่างๆ ของประเทศ 
ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้แทน 
จากองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนธนาคารเพื่อการพัฒนา 
และมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง

เมอืงต่างๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ Urban Nexus ได้น�าเสนอความเกีย่วข้อง
ของแนวทาง Nexus และความมุ่งมั่นของเมืองที่จะน�าแนวทางนี้ 
มาประยุกค์ใช้เป็นแนวทางหลัก โดยการลงนามในปฏิญญาความ 
ร่วมมือใน “การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ มุ ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�าคัญกับการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ืออนาคตที่ดีกว่า” ปฏิญญาความ 
ร่วมมือนี้สรุปหลักการส�าคัญได้ว่าเมืองจะสามารถปฏิบัติตามเพื่อ 
ส่งเสริมแนวทาง Nexus ได้อย่างไรและให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ที่เมืองต่างๆ ตกลงจะยึดมั่นร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นโดยการส่งเสริมการท�างานระหว่างหน่วยงานและ
สถาบันต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
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การประชมุครัง้นีเ้น้นความส�าคญัของแนวทาง Nexus เพือ่การพฒันา 
ที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากทรัพยากรพลังงาน น�้า 
และความมั่นคงด้านอาหาร ก�าลังถูกคุกคามขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลมา 
จากการเติบโตของประชากร การเติบโตของเมือง การเปลี่ยนรูปแบบ 
การบริโภคของชนชั้นกลางที่มีมากข้ึน รวมทั้งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การประชุมยังเน้นความเก่ียวข้องของแนวทาง Nexus ส�าหรับ 
การด�าเนินงานส�าคัญต่างๆ ที่เป็นหัวใจหลักของเป้าหมายการพัฒนา 
ซ่ึงเป้าหมายเหล่านี้ได้มีการตกลงในระดับนานาชาติแล้ว เช่น 
กรอบเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ  เป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนที่จะได้รับการน�ามาใช้ในเดือนกันยายนปี 2015 วาระใหม ่
ว่าด้วยการเตบิโตของเมอืง ทีจ่ะถกูอนมุตัใิช้ในทีป่ระชมุสหประชาชาติ
ว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3 ในปี 
2016 รวมถึงความเกี่ยวเนื่องของแนวทาง Nexus กับกิจกรรมที่มีอยู่
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
ถูกกล่าวถึงในการประชุม UNFCCC เจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 
(COP 21)

เป็นข้อสังเกตว่าแนวทาง Nexus สามารถเป็นหลักการส�าคัญในการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสามารถสนับสนุนการพัฒนาของเมือง
สมาร์ท (Smart Cities) อย่างเป็นระบบ  รางวัล “ความเป็นเลิศใน
การเปลีย่นแปลงเมือง” ท่ีเมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม หนึง่ในเมอืง
ที่เข้าร่วมโครงการ Nexus ได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วนั้นแสดงให ้
เห็นว่านานาชาติให้การยอมรับมากขึ้นส�าหรับเมืองที่น�าวิธีการเชิง
ก้าวหน้าและแบบองค์รวมมาใช้เพื่อการพัฒนาเมือง แนวคิด Nexus 
ยังช่วยสนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ แบบอื่น เช่น “เหมืองในเมือง” 
ซึ่งเป็นวิธีการกู้คืนทรัพยากรท่ีมีคุณค่าจากขยะของเสียเพื่อเป็นการ 
แก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรส�าคัญต่างๆ นอกจากนี้ ภาคเอกชน 
ยังได้มีการน�าแนวทาง Nexus ไปใช้ในการส่งเสริมการคิดแบบ 
องค์รวมและระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular value chains) 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงต่างๆ  แนวคิดใหม่
นี้เป็นการใช้แนวคิดแบบหมุนเวียนมาแทนที่แนวคิดเดิมที่เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบเส้นตรง

งานประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการเติบโตของเมือง 
ครั้งที่ 6 (The Sixth Asia-Pacific Urban Forum) จะจัดข้ึนโดย 
UNESCAP ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2015 ณ กรุงจาการ์ตา โดยจะจัด 
ต่อเน่ืองกับการประชุมระดับสูงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อ 
เตรียมการส�าหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองที่อยู่อาศัย
และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 
ซึ่งจะเป็นเวทีส�าคัญในการน�าเสนอแนวทาง Nexus  เพื่อพัฒนาเมือง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่เมือง 
ซานตาโรซา ฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2015

ร�งวัล “คว�มเป็นเลิศในก�รเปลี่ยนแปลงเมือง” ที่เมืองด�นัง ประเทศเวียดน�ม

 หนึ่งในเมืองที่เข้�ร่วมโครงก�ร Nexus ได้รับร�งวัลชนะเลิศไปแล้วนั้น

แสดงให้เห็นว่�น�น�ช�ติให้ก�รยอมรับม�กขึ้นสำ�หรับเมืองที่นำ�วิธีก�รเชิงก้�วหน้�

และแบบองค์รวมม�ใช้เพื่อก�รพัฒน�เมือง 
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ก�รฝึกอบรมก�รจัดก�รพืชและศัตรูพืชอย่�งผสมผส�น
เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พของผู้ตรวจประเมิน

ในก�รตรวจและรับรองต�มม�ตรฐ�นก�รผลิตที่ดีของสปป.ล�ว

โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันท่ี 18-22 พฤษภาคมท่ีผ่านมา กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA) ร่วมกับ GIZ ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี
ลาว-ไทย-เยอรมัน  ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการพืชและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Crop 
and Pest Management : ICM/IPM) ขึ้น ณ กรมปลูกฝัง  กระทรวง
กสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว โดยมคีณะผู้เชีย่วชาญจากกรมวชิาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวทิยากรหลกัในการฝึกอบรม  
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากหลักสูตรพื้นฐานของผู้ตรวจประเมิน (Basic 
Inspector) โดยเน้นทบทวนเทคนิคการประเมินตามกรอบกสิกรรม 
สะอาด (National Good Agricultural Practices)และให้องค ์
ความรู้ใหม่เก่ียวกับเทคนิคการประเมินความเส่ียงรายพืช ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ตรวจประเมินในการตรวจ 
และรับรองพืชผักผลไม้ตามมาตรฐานการผลิตที่ดีของสปป.ลาว การ
ฝึกอบรมประกอบไปด้วย การบรรยาย การฝึกปฏิบัติภาคสนาม และ
การน�าเสนอผลการตรวจประเมินต่อคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินในล�าดับต่อไป

นอกจ�กคว�มเข้�ใจในกรอบของก�รประเมินต�มหลักกสิกรรมสะอ�ด

 (National Lao GAP Scheme) แล้ว  องค์คว�มรู้และเทคนิคก�รประเมินคว�มเสี่ยงเฉพ�ะร�ยพืช

เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของผู้ตรวจประเมิน (Inspector)

มร. ทอม เตี๊ยะเพชร, นักวิช�ก�รเกษตรชำ�น�ญก�รพิเศษ

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มถ่�ยทอดเทคโนโลยี สำ�นักวิจัยและพัฒน�เกษตรเขตที่ 5
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ในส่วนของการปฏิบัติภาคสนาม ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ตรวจประเมิน 
เพื่อตรวจตามขั้นตอนมาตรฐานการตรวจประเมินที่วางแผนไว้ ณ 
กลุ่มกสิกรรมต้นแบบ (Pilot farm) สองกลุ่ม  คือ  กลุ่มปลูกข้าวโพด
หวานบ้านทลุะคม ซึง่เป็นเกษตรกรทีร่วมตวักนัปลกูข้าวโพดหวานเพือ่
ส่งโรงงานผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และกลุ่มปลูกพืชผักบ้าน
โพนโฮง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่รวมตัวกันเพื่อขอการรับรอง
การผลิตผักที่ปลอดภัย

เมือ่ส้ินสดุการฝึกอบรม ผูเ้ชีย่วชาญเหน็พ้องต้องกนัว่า ผูต้รวจประเมนิ
มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการตรวจรับรองตามกรอบมาตรฐาน 
การผลิตที่ดีของสปป.ลาว พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างการฝึกปฏิบัติได้เป็น 
ท่ีน่าพึงพอใจ  ทั้งนี้ผู ้ เชี่ยวชาญได้ให้ข ้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 
บางประเด็น เช่น การทบทวนเอกสาร การปรับปรุงแบบตรวจ 
ประเมิน เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการตรวจประเมินและรับรองให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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เทคนิคในก�รตรวจประเมินต้องมีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นหรือข้อกำ�หนด

กล่�วคือ มีแผนในก�รตรวจประเมินที่ดี ผู้ตรวจประเมินมีคุณภ�พ (Qualified Inspectors)

เอกส�รทีใช้ในก�รตรวจประเมินมีคว�มครบถ้วน ใช้ผลก�รตรวจประเมินที่มีคว�มสอดคล้อง

และผลของตรวจประเมินต้องเป็นเอกส�ร

ขอให้ผู้ตรวจประเมินทุกท่�น นำ�คว�มรู้และเทคนิคที่ได้รับก�รถ่�ยทอด

จ�กก�รฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ไปใช้ เพื่อยกระดับกสิกรรมสะอ�ดของสปป.ล�ว

วัชรินทร์ อุปส�นิกร  นักวิช�ก�รเกษตรชำ�น�ญก�รพิเศษ

รักษ�ร�ชก�รแทนผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�ระบบและรับรองม�ตรฐ�นสินค้�พืช

ท่�นคำ� ชนะแต้ม

รองหัวหน้�กรมปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่�ไม้ สปป.ล�ว 
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รกลยุทธ์และแผนก�รสื่อส�รองค์กร

อย่�งมีประสิทธิภ�พและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

โดย วริษา สังฆพรม  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ร่วมกับแผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์และ 
แผนการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์” ให้แก่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมไม้แก้วด�าเนิน จังหวัดราชบุรี โดยการประชุมฯ นี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานได้ท�าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีใหม่ของกรมฯ พร้อมทั้งทบทวน 
และพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อน�าทักษะและผลที่ได้จากการประชุมไปใช้พัฒนาและวางแผนการสื่อสาร 
ของกรมฯ ต่อไป

ระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงแนวคิดการท�างานที่อยากให้เกิดขึ้น เพื่อน�าไปปรับใช้เป็นหลักการและแนวทางการท�างานร่วม
กัน รวมทั้งวิธีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ยังมีการร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายที่มาพร้อมกับพันธกิจใหม่นี้ เพื่อให้เข้าใจ
ที่มาของปัญหา วางแผนแก้ไข และพัฒนาได้ตรงจุด นอกจากน้ันเจ้าหน้าท่ียังได้ร่วมกันพัฒนาร่างแผนกลยุทธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก และทบทวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี อาทิเช่น แผ่นพับ วารสาร โปสเตอร์ ส่ือออนไลน์ เพื่อน�าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ร่วมกันจัดประชุม เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรของกรมฯ โดยได้ร่วมกันร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร ได้แก่
 • กลยุทธ์และแผนการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผลและมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Effective and Result-Based Communication & 
  Visibility Strategy and Plan)
 • การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารงานด้านการพัฒนาให้ประสบความส�าเร็จ (Results-based 
    Management: Concepts and Tools for Successful Development Cooperation)
 • เทคนิคการสร้างกระบวนการท�างานและการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมส�าหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (Moderation and  
  Training Techniques for Technical Cooperation Project)
 • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารโครงการอย่างมีประสิทธิผล (Effective PR and Communications for Projects)
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โครงก�รเสริมสร้�งก�รบริห�รระบบสหกรณ์และธุรกิจขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อมในเขตภ�คกล�งของเวียดน�ม ก�รพัฒน�แผนธุรกิจ

และก�รว�งกลยุทธ์ก�รตล�ด – สิ่งสำ�คัญสำ�หรับง�นสหกรณ์

โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 โครงการเสริมสร้างการ 
บริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต 
ภาคกลางของเวียดนามภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเวียดนาม- 
ไทย-เยอรมัน ได้จัดฝึกอบรมเร่ืองการพัฒนาแผนธุรกิจและการ 
วางกลยุทธ์การตลาดให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของสหพันธ์
สหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม (Vietnam Cooperative Alliance 
หรือ VCA) ภาคกลาง (หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ระดับภูมิภาค) 
เจ้าหน้าที่สหพันธ์สหกรณ์ระดับจังหวัด (Provincial Cooperative  
Alliance หรือ PCA) จาก 8 จังหวัด (เทียบเคียงส�านักงานสหกรณ์ 
จังหวัด) และตัวแทนจากสหกรณ์ 6 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ท่าน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรที่ท�างานด้าน 
สหกรณ์กลุ ่มนี้มีความพร้อมในการท�าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการ 
วางแผนธุรกิจและการตลาดให้กับสหกรณ์ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ 
อันจะน�าไปสู ่การส่งเสริมและด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยร่างแผนธุรกิจของสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ 
ของการอบรมครั้งนี้ก�าลังอยู ่ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา 
ให ้ เป ็นแผนธุรกิจสหกรณ์ฉบับสมบูรณ ์ เพื่อการด�าเนินการ 
ในขั้นต่อไป อีกทั้งยังได้น�ามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพื่อให้ 
ค�าแนะน�าเรื่องการวางแผนธุรกิจส�าหรับสหกรณ์อื่นๆ อีกด้วย โดยมี 
VCA ภาคกลางเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามและขับเคล่ือน 
ตลอดจนเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู ้ ไปยังสหกรณ์อ่ืนๆ ในละแวก 
ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการและขั้นตอนการท�าแผนธุรกิจ 
แนวคิดในการวางแผนเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการตลาด 
และรูปแบบการด�าเนินงานส่งเสริมและให้บริการด้านแผนธุรกิจ 
โดยอ้างอิงตามหลักการและกระบวนการที่ได้เรียนรู ้จากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญไทยซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายและยาวนานเรื่อง 
การส่งเสริมสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์ในประเทศไทย
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ทุกภ�คส่วนที่ดำ�เนินง�นเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ทั้ง VCA และ PCA ทั้งระดับผู้บริห�ร

และเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ ต้องมีมุมมองแบบภ�พกว้�ง ในลักษณะ world views มีวิสัยทัศน์ (Vision)

และมองถึงอน�คตอย่�งมีเป้�หม�ย ก�รว�งแผนธุรกิจและก�รทำ�ก�รตล�ดก็ต้องเป็นไปอย่�งมีกลยุทธ์

โดยใช้หลักพิจ�รณ�คว�มเหมือน คว�มต่�ง จุดอ่อน จุดแข็ง บริบทของพื้นที่ ศึกษ�ว่�มีทรัพย�กรอะไรบ้�ง

ที่จะนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ผ่�นกระบวนก�รแปรรูปและเพิ่มมูลค่�เพื่อสร้�งเอกลักษณ์

ก�รที่สหกรณ์จะเลือกทำ�ธุรกิจอะไรนั้น ต้องอยู่บนฐ�นคิดของก�รตอบสนองปัญห�

และคว�มต้องก�รของสม�ชิกเป็นหลัก ส่วนธุรกิจที่จะดำ�เนินก�รของแต่ละสหกรณ์นั้นจะเป็นอะไร

ขึ้นอยู่กับลักษณะก�รประกอบอ�ชีพของสม�ชิก รวมทั้งเงื่อนไข และปัจจัยอื่น ๆ ของสหกรณ์

ผศ. ดร. โอภ�ส ปัญญ� อดีตอ�จ�รย์ประจำ�คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล (ผู้เชี่ยวช�ญไทย)

อ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร (ผู้เชี่ยวช�ญไทย)
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เกร็ดความรู้
• แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดต่างๆ 
ในการวางแผนธุรกิจ (Business Planning) ท่ีจะแสดงให้เห็นถึง 
ประสทิธภิาพ หรอืความสามารถในการวางแผนธรุกจิให้ประสบความ
ส�าเร็จ ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัต ิ
ในการลงทุนประกอบการ ต้ังแต่จะผลิตสินค้าและบริการอะไร 
มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และผลจากการปฏิบัติออกมา
ได้มากน้อยแค่ไหน ใช้งบประมาณและก�าลังคนเท่าไร เพื่อให้เกิด
เป็นสินค้าและบริการแก่ลูกค้า และจะบริหารธุรกิจอย่างไรธุรกิจ 
จึงจะส�าเร็จ

• ตามปกตแิล้ว ราคาของสนิค้าเกษตรถกูก�าหนดโดยกลไกตลาดตาม
หลกัอปุสงค์อปุทาน ส�าหรบัราคาข้าวเปลอืก (สนิค้าเกษตรทีย่งัไม่ผ่าน
การแปรรูป) มักจะขึ้นๆ ลงๆ ผันผวนอยู่ตลอด ต่างกับราคาข้าวสาร
ที่จะคงที่ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  แปรผันตามต้นทุนการผลิต 
ในท่ีน้ีจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นผู้ท่ีมีอ�านาจต่อรองน้อยท่ีสุด ดังนั้น 
ส่ิงท่ีสหกรณ์จะช่วยเสริมได้คือ เรื่องการตลาด โดยรวบรวมผลผลิต
แล้วด�าเนินการแปรรูปเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น อันจะท�าให้
สมาชกิมรีายรบัทีส่งูขึน้ และสหกรณ์เองกจ็ะมรีายได้จากการให้บรกิาร
สมาชิก ธุรกิจสหกรณ์ก็จะเติบโตตามไปด้วย เช่นเดียวกับสหกรณ์
การเกษตรพิมาย ที่สมาชิกจะได้รายได้จากการขายข้าวเปลือกให้กับ
สหกรณ์แล้วส่วนหนึ่ง (ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด) และมีได้รายได้
เพิ่มเติมจากการแปรรูปผลผลิตเป็นข้าวสารอีกต่อหน่ึง ดังนั้นธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปจึงเป็นสิ่งที่สหกรณ์ควรจะต้องท�า
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โดย วรรณวดี เอราวรรณ์
โครงการการพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

ก�รฝึกอบรมวิทย�กรต้นแบบ

เน้นภ�คปฏิบัติ เพื่อก�รสอนง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 “ฉันได้ยินแล้วฉันก็ลืม ฉันเห็นแล้วฉันก็จ�า ฉันลงมือท�าแล้วฉันก็
เข้าใจ” ค�ากล่าวของขงจื้อ นักปราชญ์แห่งโลกตะวันออกผู้มีชื่อเสียง 
สะท้อนถึงความเป็นจริงเร่ืองการเรียนรู้ และท�าให้แนวคิดน้ีได้ 
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการศึกษาทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะจัดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการใน 
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง จึงยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ  
(action-oriented approach) เพื่อให้วิทยากรต้นแบบนี้สามารถ
น�าความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ฝึกสอนครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

หลังจากผู้เชี่ยวชาญ 13 คน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรส�าหรับครูฝึก 
ในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ 
ส�าหรับภูมิภาคอาเซียน ณ เมืองเฟลดาฟิ่ง ประเทศเยอรมนี ระหว่าง
วันท่ี 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โครงการฯ เริ่มน�าหลักสูตรส�าหรับครูฝึกในสถานประกอบการ 
ไปใช้ในการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ครั้งที่ 1

ในวันท่ี 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 โครงการฯ ได้จัด 
การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมส�าหรับสถาน
ประกอบการ (Entrepreneurship Training Center) กรุงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว ให้แก่วทิยากรต้นแบบจ�านวน 12 คน จากประเทศไทยและ
ลาว โดยจดุเด่นของการฝึกอบรมครัง้น้ี คือการให้ผู้เรยีนได้ท�างานกลุม่
และทดลองสอนงานจริง ตามแนวคิดการฝึกภาคปฏิบัติ (Action-
Oriented approach) ซึ่งตลอดการฝึก มี ดร. วินฟรีด ฮอยซิงเง่อร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชีวศึกษาจากประเทศเยอรมนีเป็นผู้ฝึกอบรม
และให้ค�าแนะน�า

ผลของการฝึกครั้งนี้ คือวิทยากรต้นแบบได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านการสอนงาน ท้ังยังสามารถพัฒนาส่ือการเรียนการสอนส�าหรับ
ครฝึูกในสถานประกอบทีเ่หมาะสมกบัการสอนงานของตนและบรบิท
ของแต่และประเทศ นอกจากน้ี การฝึกอบรมท่ีเน้นการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ท�าให้วิทยากรต้นแบบเหล่านี้มีความพร้อมมากขึ้นเมื่อต้องไป
สอนงานในสถานการณ์จริง
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จากระยะเวลาการฝึกอบรม 120 ชม. วิทยากรต้นแบบทั้งหมดได้รับ
ใบรับรองเพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการส�าหรับภูมิภาคอาเซียน และสามารถน�าความรู้และ
ทักษะไปใช้ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการได้ในฐานะวิทยากร
ต้นแบบ เพื่อขยายผลและเพิ่มจ�านวนครูฝึกในสถานประกอบการ
ท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะสอนงานในสถานประกอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในประเทศของตน 

ส�าหรับกิจกรรมต่อไป ทางโครงการ ร่วมกับองค์กร Sequa GmbH 
ฟิลปิปินส์จะจัด การฝึกอบรมวทิยากรตน้แบบ ครัง้ที ่2 ณ กรงุมะนลิา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม และจากนั้นในช่วงปลาย
เดือนกันยายน 2558 จะมีการจัดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ 
ครั้งที่ 3 ในประเทศไทย โดยมีวิทยากรต้นแบบที่ผ่านการฝึกแล้ว 
มาเป็นวิทยากรต้นแบบ ซึ่งตลอดการฝึกอบรม จะมีผู้เช่ียวชาญจาก
ประเทศเยอรมนีคอยให้ค�าแนะน�า หลังจากนั้น วิทยากรต้นแบบ 
ทีผ่่านการฝึกเหล่านี ้จะน�าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้ไปฝึกอบรมครฝึูกใน
สถานประกอบการต่อไป

รัฐบาลเยอรมันสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมส�าหรับสถานประกอบการ (Entrepreneurship Training Center) ณ กรุงเวียงจันทน์

ได้มพีธิเีปิดศนูย์ฝึกอบรมส�าหรบัสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ 
วตัถปุระสงค์หลักของการจดัต้ังศูนย์ฝึกอบรมน้ี คือการปรบัปรงุระบบ
การอาชีวศึกษาในประเทศให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศลาว 
ศูนย์ฝึกอบรมส�าหรับสถานประกอบการนี้เป็นผลจากความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศลาว และองค์กรความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ทางโครงการคาดหวังว่า 
ในอนาคต จะมีการจัดการฝึกอบรมขึ้นอีก โดยให้องค์กรภาครัฐ 
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาได้เข้ามาร่วมใช้ศูนย์ 
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้เช่ียวชาญด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากนานาประเทศ ผู้มีส่วนก�าหนดนโยบายจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งตัวแทนจากประชาคมวิทยาศาสตร์ และองค์กรความร่วมมือต่างๆ ได้มาพบปะกันในงานประชุม “Regional 
Forum on climate change (RFCC) - Low Carbon and Climate Resilient Societies : Bridging Science, Practice, and Policy” 
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จังหวัดปทุมธานี การประชุมในครั้งน้ีจัดข้ึนโดย AIT กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาเซียน และสหภาพยุโรป เพื่อร่วมหาแนวทางผลักดันให้เกิดการก�าหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการเจรจาระดับโลก 

เลขาธิการอาเซียน นายเล เลือง มินห์ กล่าวเปิดการประชุมว่า “อาเซียนตระหนักถึงความเปราะบางและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศต่อทัง้ชมุชนและเศรษฐกจิของอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่จากภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีท่วคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ได้ก่อให้เกดิความ
เสียหายอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน่ึงในปัญหาส�าคัญระดับโลก ท่ีอาเซียนต้องมี
ส่วนในการรับผิดชอบทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค”

GIZ เป็นหนึ่งใน 12 หน่วยงานและองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้ และได้ร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน โดยน�าเสนอข้อมูล
โครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลเยอรมันในประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ กว่า 50 โครงการ ซึ่งได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง 
และความปลอดภัยทางปรมาณู และกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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โดย มิลู รีทเจนส์ และ อิ่มพร อาจบุตร
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการดำาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย

ก�รประชุมก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศระดับภูมิภ�ค

ส่งเสริมคว�มร่วมมือระดับส�กลและภูมิภ�ค
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บรรณาธิการ: วรเทพ ทรงปัญญา 

 ศิริพร ตรีพรไพรัช

ผู้เขียน:

ตวงสิริ กนิษฐานนท์

ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช

กมล ต่อกิจไพศาล

ลิศา ติยพงศ์พัฒนา

รจนา มโนวลัยเลา

ภูมิ พิณเทพ

ฟอล์ค มอมเบอร์

จารุวรรณ งามสิงห์

ริโค่ ครูเกอร์

จูเลีย นาเกิล

ฮานนา มาสส์

กานต์เนตตี วสุวัต

ทีมงานโครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้าน พลังงาน และอาหาร)

รูท เอลเบค

พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์

วริษา สังฆพรม

จิราลักษณ์ อินวงศ์

วรรณวดี เอราวรรณ์

มิลู รีทเจนส์

อิ่มพร อาจบุตร  

                                                                                                                                                      

รูปภาพทั้งหมดจัดท�าขึ้นโดยคณะท�างานของโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2 

อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de 

เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
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โครงการการสอนงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)

โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
(ได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน-ประเทศไทย
(ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป-EU)

โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (EU/BMUB)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 
(BMUB)

โครงการส่งเสริมการจัดการน�้าในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้า (BMUB)

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ (EU)

โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้าแบบคาร์บอนสมดุล (BMUB)

โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (BMUB)

แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 
BMWi)
 

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (BMZ)

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน (BMZ)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน�้า พลังงานและอาหาร) (BMZ)

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์)

การผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

และสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

การใช้พลังงานทดแทน

การเกษตรและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร

การพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืนและ

การขนส่ง

การบูรณาการโครงการ

ระดับภูมิภาค และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนา


