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สวัสดีค่ะ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกปี
GIZ และพันธมิตรความร่วมมือก�ำลังเริ่มด�ำเนินโครงการใหม่ๆ อาทิ
• โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรป)
• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�ำความเย็นและการปรับอากาศ (RAC NAMA)
• โครงการศึกษาศักยภาพความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ภายหลังปี พ.ศ. 2563
• โครงการนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตามรายละเอียดล่าสุดของโครงการของเรา
ส�ำหรับการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จะมีขึ้น โปรดติดตามได้ใน ปฏิทินการฝึกอบรมส�ำหรับปี 2559
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว

Features & News
เครือข่ายกว้างไกล อาชีวะก้าวไปในระดับอาเซียน
เจาะลึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ประเทศไทยและเยอรมนีจัดล�ำดับความส�ำคัญความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เวทีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NAP) ครั้งแรก
การตีมูลค่าของธรรมชาติ
เทคโนโลยีชั้นสูง ต้นทุนต�่ำ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน�้ำของไทย
รู้สู้ภัยพิบัติ: การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ส�ำรวจลุ่มน�้ำป้องกันภัย
GIDRM เป็นเจ้าภาพการประชุม Resilient Cities Asia-Pacific 2016
เปิดตัวกระบวนการพัฒนามาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติของผู้ประกอบการโรงแรม ในประเทศฟิลิปปินส์
แนวคิดเยอรมันนี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางสู่ศักยภาพของไทยในการประเมินความเสี่ยง
ได้เวลาลงมือท�ำ! – จังหวัดน่าน ภูเก็ต และระยอง บนเส้นทางสู่พลังงานสีเขียว
อาเซียนและเยอรมนีร่วมผลักดันความมั่นคงทางอาหาร
นักวิจัยในประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกขอให้มีการอบรมด้านชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพิ่มขึ้น
ทีมอยุธยาชนะการแข่งขัน “เกษตรกรรักษ์ดิน”
เบรียร่วมมือกับ 2 โครงการ เสริมความเข้มแข็งภาคการผลิตข้าว
GIZ เข้าร่วมการประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจ�ำปี 2559 (SETA 2016)
ตลาดเมืองใหม่ – ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
บนเส้นทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขานรับ AEC ลาวตั้งเป้าขยายการรับรองการเกษตรที่ดีตามแผนพัฒนาฯ จ�ำนวน 100,000 ฟาร์ม ภายในปี 2563
SNRD ASIA รุดจัดประชุมอภิปรายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1

2
4
6
8
10
12
13
15
16
17
18
19

21
22
23
25
26
27
29
30

เครือข่ายกว้างไกล อาชีวะก้าวไปในระดับอาเซียน
โดย ศิริพร ภาวิขัมภ์ และราฟ ฮิลล์ โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ� โขง

ผู้เข้าร่วมอบรมและแขกผู้มีเกียรติจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศกัมพูชา เมียนมาร์
และเวียดนามจ�ำนวน 16 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครูฝกึ ต้นแบบระดับ
ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ศูนย์ฝึกอบรม
ด้านอาชีวศึกษาของประเทศเวียดนามในอนาคต

มาตรฐานและหลักสูตร “การสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถาน
ประกอบการในประเทศอาเซียน” ได้พัฒนาขึ้นโดยตัวแทนจาก
ภาครั ฐ และภาคเอกชนของประเทศกั ม พู ช า ลาว เมี ย นมาร์
ฟิลปิ ปินส์ ไทย และเวียดนามร่วม 60 คน โครงการ “การสอนงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง”
เป็นแกนหลักส�ำคัญในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีคาร์ลสรูเฮ่อ (KIT) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเยอรมันเป็นที่ปรึกษา

โครงการฝึ ก อบรมนี้ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 4-22 เมษายน 2559
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งโครงการ “การสอนงานที่ มี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง”
และโครงการ “ปฏิ รู ป ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมใน
ประเทศเวียดนาม” ซึ่งด�ำเนินงานโดย GIZ และการฝึกอบรมยัง
ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรด้าน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (GDVT) หอการค้าเวียดนาม (VCCI)
และวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาลีลาม่า 2 เป็นเจ้าภาพจัดงาน

นับเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกอบรมครูฝึกต้นแบบเพื่อสอนงานครูฝึก
ในสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ตามมาตรฐาน
และหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
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ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศเวียดนาม จำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน
และการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
รศ. ดร. Cao Van Sam
รองผู้อำ�นวยการองค์กรด้านอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมของประเทศเวียดนาม

รศ. ดร. Cao Van Sam รองผู้อำ�นวยการองค์กรด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ของประเทศเวียดนามกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ด้านการสอนงานเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา

มาตรฐานและหลักสูตรครูฝกึ ในสถานประกอบการดังกล่าวได้รบั การ
ยอมรับว่ามีคุณภาพ สามาถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในเวลาต่อมา
และมีอีกหลายประเทศสนใจเข้าร่วมเช่นกัน
การฝึกอบรม มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะที่จ�ำเป็นของครูฝึกต้นแบบ
เพื่อสอนงานครูฝึกในสถานประกอบการในอนาคต และช่วยให้
เกิดการยอมรับการฝึกอบรมคุณภาพสูงจากความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบันอาชีวศึกษา นอกจากนี้ โครงการ
ฝึกอบรมยังแสดงให้ภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศอาเซียนที่
เข้ า ร่ ว มโครงการเห็ น ว่ า มาตรฐานและหลั ก สู ต รครู ฝ ึ ก ในสถาน
ประกอบการเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

ดร. Le Van Hien ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำ�คัญ
ของวิทยาลัยฯ กับการสร้างครูฝึกต้นแบบของการฝึกอบรมร่วมกันในประเทศเวียดนาม

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดร. Le Van Hien ผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ได้กล่าวระหว่างพิธีเปิดการฝึกอบรมว่า
วิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของตนเพื่อ
พัฒนาต้นแบบการฝึกร่วมของเวียดนาม จึงตัดสินใจริเริม่ เป็นเจ้าภาพ
โครงการฝึกอบรมนี้
รศ. ดร. Cao Van Sam รองผู้อ�ำนวยการองค์กรด้านอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมของประเทศเวียดนามให้ความเห็นว่า “ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเวียดนาม จ�ำเป็นอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืนและ
การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ”

Mrs. Bui Thi Ninh หัวหน้าฝ่ายงานนายจ้างของหอการค้าเวียดนามกล่าวถึง
ความจำ�เป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้วยการสอนงานในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ Mrs. Bui Thi Ninh หั ว หน้ า ฝ่ า ยงานนายจ้ า งของ
หอการค้ า เวี ย ดนาม และสมาชิ ก คณะกรรมการอ� ำ นวยการเพื่ อ
สร้างมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศเวียดนามได้
เน้นย�้ำความส�ำคัญของความร่วมมือนี้เช่นกัน

ตัวแทนจากองค์กรด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม หอการค้าเวียดนาม
GIZ ประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงวิทยาลัยเทคนิคลีลามะ 2 เข้าร่วมพิธเี ปิด
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เจาะลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS)
โดย นลินา หิรัญพฤกษ์ โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง

นับจากเดือนมกราคม 2559 โครงการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขึ้นแล้วจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนภาครัฐ
และเอกชนจาก 5 ประเทศเข้าร่วม รวม 70 คน

เพื่ อ ริ เ ริ่ ม การปรึ ก ษาหารื อ และเจรจาระหว่ า งประเทศด้ า นการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน และการอาชีวศึกษา ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง
ซึ่งประกอบด้วยประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนม่าร์ ไทย และ
เวียดนาม โครงการมุ่งพัฒนากรอบการยอมรับร่วม หรือ Mutual
Recognition Frameworks (MRFs) ใน 3 สาขาอุตสาหกรรมที่
เป็ น ที่ ต ้ อ งการของภู มิ ภ าค เนื่องจากโครงการเล็งเห็นว่าการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคในกระบวนการการพัฒนา
MRFs จะท�ำให้กรอบที่จะพัฒนาไม่เพียงแต่มีเนื้อหาที่ครบถ้วน
และเป็นที่ยอมรับจากแต่ละประเทศ แต่ยังเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้จริงในภูมิภาค โครงการจึงได้วางแผนจัดการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ขึ้ น
โดยหารือ และเปรียบเทียบสถานการณ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของแต่ละประเทศ อันจะน�ำไปสู่การเทียบเคียง และการพัฒนาฝีมือ
ในภูมิภาคในอนาคต

การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง ที่ 1 จั ด ขึ้ น ในเดื อ นมกราคมที่
ผ่านมา เพื่อเลือก 3 สาขาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการร่วมกันของ
ทุกประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง มาพัฒนา MRFs ในสาขาดังกล่าว โดย
ตัวแทนจากประเทศต่างๆได้ร่วมกันเลือก สาขาการแปรรูปอาหาร
โลจิสติกส์ และเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่ต่างเห็นตรงกันว่าส�ำคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และมีความต้องการ
แรงงานฝีมือ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา
กรอบข้ อ ตกลงมาก่ อ น ยั ง ได้ ร ่ ว มกั น พั ฒ นาโครงสร้ า งกรอบ
ความร่วมมือให้สามารถน�ำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนา GMS MRFs ถือเป็นก้าวสำ�คัญในการเทียบเคียงมาตรฐาน และคุณวุฒิระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำ�โขง
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เราได้เรียนรู้จากประเทศต่างๆ ถึงสถานการณ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระบบคุณวุฒิ และสมรรถนะที่ใช้ในแต่ละประเทศ เราเรียนรู้จากประเทศของเขา และหันกลับมามองประเทศของเรา
แล้วเราก็ได้รู้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเราอย่างไร และจะพัฒนาไปด้วยกันได้อย่างไร
Ms. Hla Hla Yee ตัวแทนจาก Myanmar International Freight Forwarder Association (MIFFA)

ต่อมาในเดือนมีนาคม ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อพัฒนา MRFs ในสาขาที่เลือกไว้ในการประชุมครั้งแรก
โดยได้เชิญผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาจากทุกประเทศเข้าร่วม
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง ทางโครงการได้พัฒนาร่าง GMS MRFs เสร็จทั้ง 3 สาขา และก�ำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
ข้อเสนอมาตรฐานครู และครูฝึกอาชีวะจากข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะมีการเชิญตัวแทนแต่ละประเทศเข้ามา
ร่วมพิจารณาร่าง MRFs และมาตรฐานครูอีกครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ที่จะจัดขี้นในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้
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ประเทศไทยและเยอรมนีจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย พิมกานต์ ขัตติยวงศ์ และ อิ่มพร อาจบุตร
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำ�เนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

“ความร่วมมือระหว่างประเทศ
จะสามารถช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร”

IKI ของ BMUB ในประเทศไทย:

“ท�ำอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบรรลุ
เป้าหมาย เชื่อมต่อความร่วมมือ และก้าวข้ามความท้าทายได้”

• โครงการทวิภาคี 11 โครงการ รวมเงินทุนจ�ำนวน 25.8 ล้านยูโร
• โครงการระดับภูมิภาคและระดับโลก 29 โครงการ
ซึ่งมีประเทศไทยร่วมด้วยในโครงการ

ค�ำถามข้างต้น เป็นแนวทางการประชุมความร่วมมือเยอรมัน-ไทย
ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ
สากล (หรือ IKI Cooperation Meeting) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม
2559 โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม (สผ.) และ GIZ ซึ่งมีผู้แทนจากรัฐบาลไทย และกระทรวง
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) เข้าร่วม เพือ่ ร่วมกัน
พัฒนาความร่วมมือของโครงการในประเทศไทยซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
ด้านเงินทุนจากแผนงาน IKI ของ BMUB นอกจากนี้ รัฐบาลทั้งสอง
ยังได้แลกเปลี่ยนเป้าหมายและล�ำดับความส�ำคัญการด�ำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อก�ำหนดขอบเขตความ
ร่วมมือในอนาคต

ส�ำหรับฝ่ายเยอรมัน ด้านการเปิดรับข้อเสนอโครงการในปัจจุบัน
(มีนาคม-มิถุนายน) ยังคงให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์คาร์บอนต�่ำ
การด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA)
พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การขนส่ง การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�ำลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า
(REDD +) รวมถึงข้อเสนอของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก
และการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังปี
ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined Contributions)
ในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ BMUB
จะสนั บ สนุ น โครงการปรั บ ตั ว ฯ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ ตั ว
ระดั บ ชาติ อาทิ การจั ด การน�้ ำ และการใช้ ที่ ดิ น โดยอาศั ย ระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำ�เนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
ช่วยผลักดันนโยบายระดับชาติลงสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญมาก
ด้วยขีดความสามารถของ สผ. โดยลำ�พัง เราจะไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางอังคณา เฉลิมพงษ์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส� ำ หรั บฝ่ า ยไทย ได้ น� ำ เสนอแผนแม่บทรองรับการเปลี่ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ รวมทั้ ง แผนพั ฒ นา และแผนรายสาขาอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2565 ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว พ.ศ. 2558-2563
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งมีใจความ
ส�ำคัญคล้ายกับความส�ำคัญที่ฝ่ายเยอรมันได้เน้น คือความสามารถ
ในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศจะสามารถบรรลุได้ด้วยวิถีทาง
คาร์บอนต�่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต่อยอดจากสามเสาหลัก
ได้แก่ การปรับตัวฯ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้าง
ขีดความสามารถ เป้าหมายระยะสั้นของการด�ำเนินงานได้รวมถึง
การพัฒนาแผนที่น�ำทาง (Roadmap INDC) ตัวชี้วัด 11 ประการ
ได้ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อวัดความคืบหน้าของเป้าหมายระยะสั้นที่ตั้งไว้
ทั้ ง นี้ มี ก ารหยิ บ ยกประเด็ น ด้ ว ยว่ า ภาคเอกชนจะต้ อ งเข้ า มามี
ส่วนร่วมมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ส�ำเร็จ

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศ
ที่ท�ำไว้เมื่อเดือนกันยายน 2556 โดยมุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนประจ�ำปี
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างการ
เยือนของผู้แทนจาก BMUB ในประเทศไทย ได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การด�ำเนินการตามนโยบาย
สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวฯ โดยอาศัยระบบนิเวศในพื้นที่
ลุ่มน�้ำด้วย
ตั้งแต่ปี 2551 แผนงาน IKI ของ BMUB ได้สนับสนุนด้านเงินทุน
แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งให้เงินทุนแก่พันธสัญญาภายใต้กรอบอนุสัญญา
ว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ จนถึ ง ปั จ จุ บั น BMUB
ได้ ส นั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ทุ น แก่ โ ครงการราว 500 โครงการในกว่ า
100 ประเทศ คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1.7 พันล้านยูโร
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เวทีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (NAP) ครั้งแรกในหัวข้อการคาดการณ์ภูมิอากาศ
โดย มารี โรเซ็ตตี โครงการสนับสนุนการจัดทำ�แผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนมิติการจัดการความเสี่ยง (RISK-NAP)

ส�ำหรับระยะแรกของกระบวนการจัดท�ำ NAP ของประเทศไทย สผ.
ได้จัดให้มีการศึกษาเพื่อประเมินความเปราะบางระดับชาติ ซึ่งมุ่ง
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเปราะ
บางภายในภาคส่วนหลักของประเทศ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร สาธารณสุข ความ
มั่นคงและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

“อะไรเป็นช่องว่างและหนทางไปสู่การคาดการณ์ภูมิอากาศ
ในประเทศไทย”
“อะไรเป็ น ความท้ า ทายในการใช้ข้อ มูลสภาพภูมิอ ากาศใน
อนาคต เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งและความเปราะบางของ
ประเทศไทย รวมถึงการตีความข้อมูลส�ำหรับใช้ในระดับภูมภิ าค
และระดับท้องถิ่น”

ส�ำหรับร่างแรกของ NAP ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ผู้เชี่ยวชาญ
แบบจ�ำลองภูมิอากาศได้ถูกเชิญมาร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ
การคาดการณ์ภูมิอากาศและการจัดท�ำแบบจ�ำลองภูมิอากาศใน
ประเทศไทย การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการการประชุม
ซึ่งวางแผนจะจัดอย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยการประชุมแต่ละครั้ง
จะมีหัวข้อที่มีจุดเน้นแตกต่างกันออกไปภายใต้หัวข้อการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ซึ่งล้วนแต่มุ่งขยายแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกระบวนการจัดท�ำแผนระดับชาติ NAP และเชื่อมโยงการหารือ
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้ก�ำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติเข้าหากัน

เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2559 ได้ มี ก ารหารื อ ค� ำ ถามเหล่ า นี้ แ ละ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเวทีการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียม
จัดท�ำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศระดับชาติ (NAP) ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยการสนับสนุนของ
GIZ ภายใต้กรอบโครงการสนับสนุนการจัดท�ำแผนการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนมิติการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk-NAP)
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ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา ประเทศไทยได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า น
สภาพภู มิ อ ากาศจ� ำ นวนมาก โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วถู ก น� ำ ไปใช้ ใ น
แบบจ�ำลองที่หลากหลาย เพื่อคาดการณ์ภูมิอากาศระดับประเทศ
อย่างไรก็ดี ความท้าทายหลักยังคงเป็นเรื่องของการดึงผลลัพธ์จาก
แต่ละแบบจ�ำลองมาใช้ “ไม่มฐี านข้อมูลกลาง” ดร. อัศมน ตัง้ ข้อสังเกต
“เมื่อสิบปีก่อน เราแทบไม่มีข้อมูล แต่ตอนนี้เราต้องหาวิธีที่จะจัดการ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ”
ประเด็นส�ำคัญอีกสองประเด็น คือความพร้อมใช้งานของข้อมูล
ดังกล่าวส�ำหรับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในระดับท้องถิ่น และการเลือก
ขนาดการประเมิ น ความเปราะบาง ซึ่ ง มี ค วามเห็ น ที่ ต รงกั น จาก
ผู้เชี่ยวชาญว่าการประเมินความเสี่ยงหรือความเปราะบางไม่ควร
จ�ำกัดอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ตามการปกครอง (จังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) “เราหลงทางไปเพราะเราได้แต่มองเพียงใน
ระดับจังหวัดและไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับที่เล็ก
ลงกว่านั้น” ดร. ราชภัทร รัตนวราห สถานวิจัยทรัพยากรแหล่งน�้ำ
ลุ่มน�้ำโขง-ชี-มูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่นกล่าว อันทีจ่ ริงผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านเน้นว่า ในการประเมิน
ความเปราะบางต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและการ
เลือกมาตรการปรับตัวที่เหมาะสม จะต้องมีการพิจารณาพื้นที่และ
ขอบเขตทางธรรมชาติ อาทิ พื้นที่ลุ่มน�้ำร่วมด้วย ซึ่งสื่อว่าการประเมิน
ความเสีย่ งควรด�ำเนินการในหลายระดับและพิจารณาข้อมูลหลายชัน้

มีการน�ำเสนอและอภิปรายแบบจ�ำลองภูมิอากาศระดับโลกและ
ระดับภูมภิ าคในสีช่ ว่ ง ซึง่ ทัง้ หมดสือ่ ถึงความท้าทายของการลดขนาด
แบบจ�ำลองต่างๆ ลงไปในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น “ยิ่งเรา
ลงลึกไปในระดับท้องถิ่นมากเท่าไหร่ การคาดการณ์ก็จะยิ่งมีความ
ไม่ แ น่ น อนมากขึ้ น ” ดร. อั ศ มน ลิ่ ม สกุ ล กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม อธิ บ าย พร้ อ มเสริ ม ว่ า “การสร้ า งแบบจ� ำ ลองเป็ น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันที่จะน�ำข้อมูลและทรัพยากร
ของกรมอุตุนิยมวิทยา มาใช้งานให้ดีขึ้น โดย ดร.สมชาย อดีตรอง
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้ข้อมูลว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งได้รับ
งบประมาณในการจัดหาแบบจ�ำลองภูมิอากาศและเครื่องมือใหม่ๆ
โดยอาจต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเพื่อป้อนข้อมูลทั้งหมดเข้าไปใน
ซอฟท์แวร์ใหม่ อย่างไรก็ดี เครือ่ งมือทีม่ นั สมัยขึน้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์
ที่น่าเชื่อถือขึ้นเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ส�ำหรับด�ำเนินการเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสร้างแบบจำ�ลอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดร. อัศมน ลิ่มสกุล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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การตีมูลค่าของธรรมชาติ
โดย จารุวรรณ งามสิงห์
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)
ออกซิเจนและน�้ำเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของชีวิต โดยระบบนิเวศเป็นผู้ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริการเพิ่มเติมจากระบบนิเวศ เช่น
การจัดสรรทรัพยากร การควบคุม บริการด้านวัฒนธรรม และบริการสนับสนุน เป็นเสาหลักทั้งสี่ที่มนุษย์สามารถใช้ได้ แม้กระนั้นบริการของ
ระบบนิเวศ ประโยชน์ และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของบริการดังกล่าวไม่เคยได้รับการยอมรับอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่ปรากฏใน
พื้นที่ชนบทจะได้รับการตีมูลค่าต�่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าของที่ดินในเขตเมือง
ผู้คนทั่วโลกก�ำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นทีละน้อย และผลกระทบดังกล่าวก็ก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้น
สืบเนือ่ งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยงั่ ยืน การประเมินผลเชิงเศรษฐกิจของระบบนิเวศ หน้าทีแ่ ละบริการของระบบนิเวศ (นิเวศบริการ)
อาจช่วยสร้างความตระหนักถึงประโยชน์อันหลากหลายและท�ำให้สามารถตีมูลค่าที่จับต้องได้ให้กับนิเวศบริการ วิธีการนี้อาจช่วยสร้างแรง
กระตุ้นแก่สาธารณะในการตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบนิเวศที่ยั่งยืน
บริการของระบบนิเวศ (นิเวศบริการ)
บริการด้านการจัดสรรทรัพยากร
(เสบียง)
ผลิตผลที่ได้จากระบบนิเวศ
• อาหาร
• น�้ำจืด
• ไม้ฟืน
• เส้นใย
• ชีวเคมี
• ทรัพยากรพันธุกรรม

บริการด้านการควบคุม

บริการด้านวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการควบคุม
กระบวนการระบบนิเวศ

ประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุ
ซึ่งได้จากระบบนิเวศ

• การควบคุมสภาพภูมิอากาศ
• การควบคุมโรค
• การควบคุมน�้ำ
• การท�ำน�้ำสะอาด
• การผสมเกสรดอกไม้

• จิตวิญญาณและศาสนา
• สันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
• ความสวยงาม
• แรงบันดาลใจ
• การศึกษา
• ส�ำนึกแห่งถิ่นก�ำเนิด
• มรดกทางวัฒนธรรม

บริการสนับสนุน
บริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเตรียมนิเวศบริการอื่นๆ ทั้งหมด
• การก่อตัวของดิน
• การหมุนเวียนของธาตุอาหาร
• การผลิตขั้นต้น

													

แหล่งที่มา: MA2003

ผมมักรู้สึกกลัวเมื่อได้ยินคำ�ว่า “เชิงเศรษฐกิจ” ผมคิดว่ามันจะซับซ้อนกว่านี้และเป็นวิชาการมากๆ
อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะสามารถนำ�วิธีการนี้
ไปใช้ในกระบวนการของบประมาณของผมได้อย่างไร
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ในบริบทดังกล่าว โครงการ ECOSWat ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “การประเมินผลเชิงเศรษฐกิจของมาตรการปรับตัวโดย
อาศัยระบบนิเวศ” (Economic Evaluation of Ecosystem-based
Adaptation Measures หรือ EbA) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ
ทีด่ ขี นึ้ เกีย่ วกับคุณค่าของระบบนิเวศ ในช่วงสามวันของการประชุมฯ
ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรน�ำ้ (ส�ำนักงาน
ส่วนกลางและส�ำนักงานภูมิภาค) กรมชลประทาน และส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการตีมูลค่าบริการของระบบนิเวศ
นอกจากนี้ การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA หรือมาตรการ
สี เ ขี ย ว) ในพื้ น ที่ น� ำ ร่ อ งของโครงการได้ รั บ การประเมิ น ผลเชิ ง
เศรษฐกิจและน�ำไปเปรียบเทียบกับมาตรการเชิงโครงสร้าง (Grey
infrastructure)
ผลลั พ ธ์ จ ากการประเมิ น ผลบ่ ง ชี้ ว ่ า มาตรการปรั บ ตั ว โดยอาศั ย
ระบบนิเวศบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นแม้ในช่วงระยะ
เวลาที่ค่อนข้างสั้น ยิ่งกรอบเวลายิ่งยาวออกไป ผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของมาตรการ EbA ก็จะยิ่งสูงขึ้น อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุนของมาตรการ EbA สูงถึงห้าเท่าของอัตราส่วนเดียวกันของ
โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม ยิ่งกว่านั้น การลงทุนในมาตรการ EbA
โดยทั่ ว ไป ยั ง มี มู ล ค่ า ต�่ ำ กว่ า ความต้ อ งการด้ า นการเงิ น ส� ำ หรั บ
มาตรการเชิงโครงสร้าง

ผมสามารถนำ�เสนอกราฟนี้ต่อผู้บังคับบัญชาของผม
และแม้กระทั่งต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ� มันง่ายมากและเข้าใจได้ง่ายด้วย
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีชั้นสูง ต้นทุนต่ำ�
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำ�ของไทย
โดย เกตน์พริมา แสนสุด
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ�ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

อากาศยานไร้ ค นขั บ (UAV) ซึ่ ง รู ้ จั ก กั น ในนามของ “โดรน”
เป็ น เทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเก็ บ ภาพถ่ า ยทางอากาศ
ความละเอียดสูง ข้อมูลเชิงพื้นที่ การตรวจจับข้อมูล โดรนนับเป็น
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ท�ำแผนที่แบบดั้งเดิมและภาพถ่ายจากดาวเทียม การท�ำแผนที่แบบ
ดั้งเดิมผ่านการส�ำรวจภาคสนาม เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
และใช้แรงงานคนจ�ำนวนมากแต่โดรนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
จากพื้นที่ซึ่งเข้าถึงยาก หรือพื้นที่อันตรายที่จะเข้าถึงได้ด้วยการเดิน
ในขณะทีภ่ าพถ่ายจากดาวเทียมนัน้ ก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดด้านความละเอียด
ของภาพ เมฆที่ปกคลุม และความพร้อมใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ในโหมด
เรียลไทม์ ซึ่งโดรนสามารถทดแทนข้อจ�ำกัดเหล่านี้ได้

เพื่อต่อยอดการด�ำเนินงาน โครงการ ECOSWat ได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนในภาคส่วนที่เกี่ยวกับน�้ำของ
ไทย” ขึ้นเมื่อปี 2558 ให้กับองค์กรภาคน�้ำของไทย โดยมีผู้แทนจาก
กรมทรัพยากรน�้ำ กรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ
และการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วม
ภายหลังการประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้น�ำความรู้ใหม่นี้
ไปใช้งานในหลายโอกาส และด�ำเนินการบินส�ำรวจ ณ ลุ่มน�้ำย่อย
คลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับกรมทรัพยากรน�้ำ
และระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังได้ท�ำการส�ำรวจพื้นที่ลุ่มน�้ำย่อยล�ำภาชี จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บ
รวบรวมภาพถ่ายทางอากาศและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสร้างแบบ
จ�ำลอง 3 มิติเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบมาตรการปรับตัว
โดยอาศั ย ระบบนิ เ วศที่ น� ำ เสนอ ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ค วามเหมาะสม
ในการป้องกันน�้ำท่วมและภัยแล้ง และจะสามารถช่วยปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในประเทศไทยได้ อ ย่ า ง
ไม่ต้องสงสัย

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดรนถูกน�ำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณผลผลิต
พืช และบริษัทโลจิสติกส์ก�ำลังหารือว่าจะสามารถใช้โดรนส�ำหรับ
งานบริการของบริษัทได้อย่างไรบ้าง แถบทวีปแอฟริกาได้น�ำโดรน
มาใช้ ส� ำ รวจและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นการใช้ โ ดรนในการ
บริหารจัดการน�้ำนับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น
ในส่วนของการบริหารจัดการลุ่มน�้ำ โครงการ ECOSWat ก�ำลังใช้
เทคโนโลยีโดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น�้ำ ระบบนิเวศวิทยา และระบบไฮโดรลิค ซึ่งจะน�ำไปสู่ความ
เข้าใจที่ดีขึ้น ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมได้ด้วยโดรนจะช่วย
ในการตัดสินใจเลือกมาตรการและออกแบบรูปแบบการด�ำเนินงาน
ต่อไป
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รู้สู้ภัยพิบัติ: การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
หรือ โดรน (Drone) สำ�รวจลุ่มน้ำ�ป้องกันภัย
โดย ปริยา วงศาโรจน์ GIZ สำ�นักงานกรุงเทพฯ

ทางรายการ ได้รับฟังความเป็นมาและการด�ำเนินงานจากเจ้าหน้าที่
โครงการฯ ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ ภาค 7 อบต.ด่านทับตะโก และ
คณะท�ำงานลุ่มน�้ำย่อยล�ำภาชี โดยคุณจารุวรรณ งามสิงห์ เจ้าหน้าที่
โครงการฯ ของ GIZ กล่าวว่า “โครงการฯ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทย-เยอรมัน ที่ต้องการน�ำระบบนิเวศมาจัดการน�้ำ โดยอิง
ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี ที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมอย่าง
รุ น แรง และมี ก ารลงทุ น เป็ น พั น ล้ า นเพื่ อ สร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งในการ
แก้ปัญหา แต่ปัญหายังคงมีอยู่ จึงได้ข้อสรุปว่า การหันมาพึ่งพา
ธรรมชาติ น่าจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยโครงการฯ ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนีมาส�ำรวจลุ่มน�้ำล�ำภาชีว่าต้นตอ
ของน�้ำท่วมและน�้ำแล้งเกิดจากอะไร และจะสามารถพัฒนาเป็น
พื้นที่กักเก็บน�้ำส�ำหรับใช้ในหน้าแล้ง และชะลอความเร็วของน�้ำ
ในภาวะน�้ำหลากได้หรือไม่ พร้อมทั้งยังให้ค�ำแนะน�ำในการใช้โดรน
มาส�ำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ออกมาเป็นภาพถ่ายจ�ำลองสามมิติ
ให้เห็นสภาพภูเขา ต้นไม้ แม่นำ�้ ว่าหากน�ำ้ ท่วม ปริมาณน�ำ้ จะสูงแค่ไหน
และหากน�้ำแล้ง น�้ำที่เก็บได้จะได้ปริมาณสักเท่าไหร่ โดยลุ่มน�้ำสาขา
ล�ำภาชี ถูกยกมาเป็นพื้นที่น�ำร่อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความต่าง
ด้านสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง กล่าวคือ เมื่อหน้าร้อน จะประสบ
ปั ญ หาภั ย แล้ ง และเมื่ อ ฤดู ฝ นจะเกิ ด ภาวะน�้ ำ ท่ ว มอย่ า งรุ น แรง
จึ ง เหมาะสมที่ โ ครงการฯ จะน� ำ มาส� ำ รวจและร่ ว มกั น แก้ ป ั ญ หา
ให้ได้มากที่สุด”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการจัดการน�้ำ
ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้ำ (ECOSWat) ได้รับ
เกียรติจากรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” ซึ่งออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส
(ThaiPBS) มาถ่ายท�ำสกู๊ปเรื่องการส�ำรวจพื้นที่ลุ่มน�้ำสาขาล�ำภาชี
โดยใช้ เ ทคโนโลยี อ ากาศยานไร้ ค นขั บ (Drone) พร้ อ มวิ เ คราะห์
ความเสีย่ งและผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมและภัยแล้งบริเวณแม่นำ�้ ล�ำภาชี
บ้านท่าอีปะ อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การลงทุนเป็นพันล้านเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างในการแก้ปัญหา
แต่ปัญหายังคงมีอยู่ จึงได้ข้อสรุปว่าการหันมาพึ่งพาธรรมชาติ น่าจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
คุณจารุวรรณ งามสิงห์ เจ้าหน้าที่โครงการ
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อาจารย์กล่าวเสริมว่า “ตอนแรกเลย ผมได้แต่สนใจ แต่พอ GIZ
เข้ามาช่วยสนับสนุน จึงท�ำให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ และหาก
มองในระยะยาว โดรน ถือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การท�ำแบบจ�ำลองเพื่อสังเกตการ
ไหลของน�้ำ ซึ่งแต่ก่อนเราขาดข้อมูลและรายละเอียดค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ GIZ ยังเข้ามาช่วยอบรมความปลอดภัยก่อนออกบิน
และแนวทางการศึกษาพื้นที่ก่อนออกบินด้วย”

อาจารย์สุธีระ ทองขาว ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สาธิตการใช้ Drone เพื่อส�ำรวจและ
เก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยอธิบายว่า “เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศ
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ยิ่งถ้าส�ำรวจในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่ จะสิ้นเปลือง
มาก โดรนจึงเป็นค�ำตอบในการใช้บินถ่าย เพื่อส�ำรวจเบื้องต้นว่าพื้นที่
เป็นอย่างไร เช่น หากเราต้องการส�ำรวจแนวคลอง ปรกติภาพถ่าย
อากาศไม่สามารถลงต�่ำมา 50 เมตร 100 เมตรได้ แต่โดรนลงต�่ำได้
ให้เห็นความละเอียดเชิงลึกที่จะน�ำมาเป็นข้อมูลในการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงของล�ำน�้ำ การกัดเซาะความลึกของล�ำน�้ำ และการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนท้องน�้ำของแม่น�้ำล�ำภาชี”

ในมุมมองของนายนวล บัวทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านท่าอีปะ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของชาวบ้าน ที่ก�ำลังประสบปัญหาภัยแล้งในลุ่มน�้ำย่อย
ล�ำภาชี กล่าวว่า “ปัญหาที่หนักที่สุดตอนนี้ คือ เรื่องน�้ำ แล้งมากที่สุด
ในรอบสิบปีก็ว่าได้ เกษตรกรต้องใช้น�้ำในการปลูกพืชผัก เช่น อ้อย
ต้นหอม ถ้าโครงการฯ มาช่วยให้มีแหล่งกักเก็บน�้ำก็น่าจะดี เพื่อ
เก็บน�้ำไว้ใช้ยามจ�ำเป็น ตอนนี้เรามีบ่อบาดาลประมาณ 10 กว่าบ่อ
และขุ ด จากคลองมาใช้ ด ้ ว ย แต่ ห น้ า แล้ ง ปี นี้ คิ ด ว่ า น�้ ำ ที่ มี อ ยู ่ ค ง
ไม่เพียงพอ เพราะผักที่เราปลูก ต้องใช้น�้ำตลอด ถ้าน�้ำหมด ก็จบกัน”

“ตัวโดรนประกอบด้วยชุดมอเตอร์ที่ใช้บิน สมองกลใช้ควบคุมการบิน
และตัวที่ส�ำคัญที่สุดคือ GPS ที่จะช่วยก�ำหนดพิกัดพื้นที่ ให้โดรน
สามารถบินถ่ายแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีใบพัด กล่องใส่กล้อง
ที่ใช้ถ่าย ซอฟแวร์ที่จะใช้วางแผนการบิน และคอยส่งข้อมูล ให้บิน
ตามเส้นทางที่ก�ำหนดและถ่ายข้อมูลออกมาด้วยภาพ เทคนิคของ
โดรน คือ การน�ำเอาภาพที่ถ่ายหลายๆ ชอต มารวมกันเป็นผืนใหญ่
โดยใช้กล้องที่สามารถก�ำหนดให้ถ่ายทุกช่วงเวลา ส่วนของเราที่ใช้
จะตั้งค่าให้บินหกเมตรต่อวินาที นั่นคือ ทุกๆ หกเมตร จะถ่ายภาพ
โดยมีซอฟแวร์ที่ใช้โฟโตแกรมให้ภาพซ้อนทับกัน และประมวลผล
ออกมาเป็นแบบจ�ำลองสามมิติ”

จากการส�ำรวจเบื้องต้นครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผลการส�ำรวจสามารถน�ำไป
ต่อยอดเป็นการด�ำเนินงานขั้นต่อไป โดยกรมทรัพยากรน�้ำ คาดว่าจะ
ท�ำแผนงานและงบประมาณไปเสนอรัฐบาล ให้เป็นแผนเร่งด่วน
ส�ำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน�้ำย่อยล�ำภาชี และเพื่อเป็น
พื้นที่ต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันในอนาคต
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โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM)
เป็นเจ้าภาพการประชุม Resilient Cities Asia-Pacific 2016
โดย ฮันนา ไมเออร์ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

การประชุมเอเชียแปซิฟิกฟอรั่ม ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการรับมือและการปรับตัวของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดขึ้นพร้อมกับ
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 16 ว่าด้วยเมืองคู่แฝดเมลาก้า เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ณ เมืองเมลาก้า โดยมีผู้แทนกว่า 500 คน
จากรัฐบาลท้องถิ่น สถาบัน และชุมชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และนักวางผังเมืองจากทั่วโลกเข้าร่วม
เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่จะเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง
โครงการ GIDRM ได้มีส่วนสนับสนุนการประชุม Resilient Cities Asia-Pacific ประจ�ำปีนี้ โดยจัดประชุมหัวข้อ “การหาความสมดุลใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
ภายในงาน ผู้อภิปรายจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินเดีย ได้หารือเกี่ยวกับวิธีบูรณาการความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติเข้ากับ
การเติบโตสีเขียวในเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ บล็อกของการประชุม ภายใต้ชื่อ CityTalk ให้ภาพรวมและรวบรวมบทคัดย่อของกิจกรรมการประชุมไว้ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม:
• การประชุม Resilient Cities Asia-Pacific 2016
• Melaka Call for Action
• CityTalk
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เปิดตัวกระบวนการพัฒนามาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
ภัยพิบตั ขิ องผูป้ ระกอบการโรงแรม (Hotel Resilient) ในประเทศฟิลปิ ปินส์
โดย ฮันนา ไมเออร์ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและผูน้ ำ� ธุรกิจ ได้พจิ ารณาน�ำกระบวนการ
พัฒนาโมดูลมาจัดท�ำ (ร่าง) โมดูลมาตรฐานเพื่อจัดการความเสี่ยงภัย
จากหลายรูปแบบ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยวได้มารวมตัวกัน จึงเป็นโอกาสดีที่ทางผู้เชี่ยวชาญ
จะได้หารือถึงการเชื่อมประเด็นการจัดการความเสี่ยงภัยในรูปแบบ
ต่างๆ สู่การจัดการการท่องเที่ยว
นางสาวริก้า บูโน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานมาตรฐานและกฎระเบี ย บด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว กรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศฟิลิปปินส์เน้นย�้ำถึงกรอบการด�ำเนินงานด้าน
การริเริ่มโรงแรมรู้รับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับประเทศ
ฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีช่วย ฟาติมัธ ธัสนีม แห่งศูนย์การจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติ (NDMC) แห่งมัลดีฟส์ ซึ่งได้เข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วย
ได้เรียกร้องให้มี “ความคิด” และ “การลงมือท�ำ” เพื่อปกป้องการ
ลงทุ น ของภาคเอกชนและภาครั ฐ ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
นายฮั น ด์ เ ลิ้ ก เท่ น หั ว หน้ า หน่ ว ยบริ ห ารจั ด การภายใต้ GIDRM
เน้นถึงความส�ำคัญของการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และการ
เสนอทางออกส�ำหรับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เหมาะสม
กับตลาด
ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้แทนคณะท�ำงาน
GIDRM และสถาบัน KIT ได้เดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์เพื่อ
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในเมืองโบโฮล เซบู และกรุงมะนิลา
คณะท�ำงาน GIDRM and KIT ด�ำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว” (ProGED) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของธุรกิจในพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกไว้

โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM)
ส� ำ นั ก งานเพื่ อ การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง สหประชาชาติ
(UNISDR) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(PATA) และกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (DoT) ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ เมืองเซบู เพื่อริเริ่มกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติของผู้ประกอบการ
โรงแรม (โรงแรมรู้รับมือภัยภิบัติ) ในประเทศฟิลิปปินส์

โมดูลมาตรฐานเพื่อจัดการความเสี่ยงจากภัยหลายรูปแบบจะได้
รับการทดสอบในพื้นที่น�ำร่อง 3 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โรงแรมรู้รับมือภัยภิบัติ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละเพิม่ ขีดความสามารถในการรับมือ
กับภัยพิบัติให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว คณะท�ำงาน GIDRM
ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมืองคาร์ลสรูเฮ่อ(KIT) และสมาชิก
กลุ่ม หุ้นส่วนของสถาบันฯ พัฒนาโมดูล (ชุดการเรียนรู้) มาตรฐาน
เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งจากอั น ตรายหลายรู ป แบบส�ำ หรั บ โรงแรม
และรีสอร์ทที่พักตากอากาศ

16

แนวคิดเยอรมันนี เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เส้นทางสู่ศักยภาพของไทย ในการประเมินความเสี่ยง
โดย นภาพร อยู่เบิก โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ควรท�ำอย่างแรก ในการวางแผน
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลายปีที่ผ่านมา มีผู้คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบต่างๆ ที่ใช้
ในภาคเศรษฐกิจ จึงมีประเด็นการวิเคราะห์แตกต่างกันไปตามเรื่อง
ที่สนใจ วัตถุประสงค์การศึกษาและข้อมูลที่ได้มา อย่างไรก็ตาม
องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและการน�ำไปใช้ยังคง
มีจำ� กัดในกลุม่ ของนักวิชาการด้านเทคนิค เช่น นักวิจยั นักสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการส�ำรวจระยะไกล วิศวกรชลประทาน วิศวกรโยธา
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การเกษตร พลั ง งาน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประกอบกั บ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น
ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู ่ ซั บ ซ้ อนเกินกว่าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับท้ องถิ่ น
จะน�ำไปใช้เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ การตัดสินใจลงทุนสาธารณะ
การบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการจั ด การความเสี่ ย งของ
ผู้ประกอบการเอกชน

อย่างยั่งยืน (Resilient) ส�ำหรับประเทศไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 31
มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยมี ดร. แอนดี้ วอลเตอร์ และ มร. ปีเตอร์
ลอว์วี่ ผู้เชี่ยวชาญจาก German Federal Office for Civil Protection
and Disaster Assistance (BBK) กระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ
รัฐเยอรมันนี ถ่ายทอดแนวคิดการจัดท�ำขัน้ ตอนเพือ่ จัดการความเสีย่ ง
แบบบูรณาการ และอธิบายโครงสร้างทางกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ
รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการคุ้มครอง
พลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ตลอดจนมี มร. โอราฟ
นอยส์เนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ความเสี่ยง มาถ่ายทอดวิธีการ
จัดท�ำแผนทีท่ เี่ หมาะสมในการตัง้ ถิน่ ฐาน (Suitability Map) ทีท่ ำ� ร่วม
กันกับหน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมฯ ได้มีการทบทวน
ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นใดบ้าง
• ท�ำไมประเทศไทย จ�ำเป็นต้องประเมินความเสี่ยง
• จะต้ อ งท� ำ อะไรอี ก บ้ า ง จึ ง จะสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งของ
ประเทศได้
• จะด�ำเนินงานอย่างไร เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยง
ของประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะเป็ น หน่ ว ยประสานการขั บ เคลื่ อ นกลไกการจั ด การ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีภารกิจในการน�ำทุกภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ การศึกษา เอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมการ
ด�ำเนินงานขับเคลือ่ นภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 2558

คณะท� ำ งาน GIDRM และหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร จะยั ง คงให้ ก าร
สนับสนุน ปภ. ในการด�ำเนินงานจัดท�ำแนวทางสู่การเสริมศักยภาพ
การประเมินความเสี่ยงของไทย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ควบคู่
กับการประเมินลักษณะกายภาพทางธรณี และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการนี้ ปภ. น�ำโดย รองอธิบดี นายกอบชัย บุญอรณะ พร้อมทั้ง
คณะท�ำงานของ โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
ระดับโลก ของ GIZ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนา
วิธีประเมินความเสี่ยง เพื่อมุ่งสู่การรับรู้-ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว17
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ได้เวลาลงมือทำ�! – จังหวัดน่าน ภูเก็ต และระยอง
บนเส้นทางสู่พลังงานสีเขียว
โดย คัทริน ลัมเมอร์ส แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระยอง แหล่งผลิตพลังงานของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ผลิตไฟฟ้าให้
ตนเองและจังหวัดใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
และถ่านหิน จังหวัดระยอง มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับสูง
และมีโรงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจ�ำนวนมาก
ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนยังมีการค�ำนวณไว้ที่ร้อยละ 40 ในปี
พ.ศ. 2579
สถานการณ์ของทั้งสามจังหวัดสามารถใช้เป็นกรณีตัวอย่างส�ำหรับ
จังหวัดอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกรณีแนวทางการปฏิบัติ
ในการลดก๊าซเรือนกระจก (INDCs) ของประเทศไทยเพือ่ รับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในการนีป้ ระเทศไทยต้องการทีจ่ ะขยาย
สถานะความเป็นผูน้ ำ� ด้านการติดตัง้ พลังงานทดแทนในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงพลังงานจึงสนับสนุนจังหวัดต่างๆ ในการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนโดยมุ่งน�ำกระบวนการ
พัฒนาให้ทันสมัย และบูรณาการเข้าไปในชุมชน ซึ่งถือเป็นความ
ท้าทายทีส่ ำ� คัญเนือ่ งจากผูน้ ำ� ชุมชนส่วนใหญ่ยงั ขาดข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่ของตน
ด้วยเหตุนี้ โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาและการด�ำเนินงานด้าน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย” จึงได้รับ
การร้องขอให้แบ่งปันประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีและการ
เปลีย่ นผ่านพลังงานจากระบบจัดหาพลังงานแบบดัง้ เดิมมาเป็นระบบ
จัดหาพลังงานที่ยั่งยืน

จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย มีศักยภาพสูงในการใช้พลังงานจาก
แหล่งพลังงานทดแทน ผลการวิเคราะห์ที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน
Fraunhofer ส�ำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ GIZ มอบหมาย
สรุปได้ดังนี้
น่าน สามารถรักษาภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าและมีอิสระด้านการใช้
พลังงานจาก สปป. ลาว มากกว่าเดิม โดยสามารถติดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน อาทิ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ หรือแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคาได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า น่านจะสามารถเพิ่มปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 100 ภายในปี 2579

สถานการณ์พลังงานทดแทนในสามจังหวัดน�ำร่องดังกล่าวข้างต้น
จัดท�ำขึ้นโดยสถาบัน Fraunhofer ส�ำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(ISE) เพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดดังกล่าว สามารถเข้าถึงสัดส่วนของ
พลังงานทดแทนเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานทั้งหมดได้อย่างไร ทั้งนี้
การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท�ำให้สิ่ง
แวดล้อมสะอาดขึ้น และเพิ่มการสร้างมูลค่าของท้องถิ่น

ภูเก็ต แม่เหล็กส�ำหรับนักท่องเที่ยวและที่พักตากอากาศ ภูเก็ตมี
ศักยภาพที่จะมีสัดส่วนของพลังงานทดแทนถึงร้อยละ 40 ในปี 2579
แม้ว่าจะมีความต้องการด้านพลังงานระดับสูงเมื่อเทียบกับที่อื่น
โดยจะสามารถติดตัง้ โซลาร์เซลล์บนหลังคา ซึง่ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์
สีเขียว และผลักดันภูเก็ตให้เข้าสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (eco-tourism)
มากขึ้น นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน

ในเดือนมีนาคมและเมษายน ผูน้ ำ� ชุมชนจะมารวมตัวกันในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัดและก�ำหนดเป้าหมายด้านพลังงานทดแทน
ของชุมชนของตน โดยอ้างอิงสถานการณ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นล�ำดับขัน้ ตอน
บนเส้นทางสู่แหล่งพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งภารกิจขณะนี้ คือ การพัฒนา
แผนที่ น� ำ ทางด้ า นพลั ง งานทดแทน (RE roadmaps) เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายด้านพลังงานทดแทนที่ก�ำหนดไว้
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อาเซียนและเยอรมนีร่วมผลักดันความมั่นคงทางอาหาร
โดย รจนา มโนวลัยเลา โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
หนึ่งในสิบคนของประชากรอาเซียนอยู่อย่างหิวโหย และร้อยละ 9.6
ของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในภาวะขาด
สารอาหาร แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศสมาชิกของอาเซียนจะลดจ�ำนวน
ประชากรที่ ย ากไร้ ล งได้ ม ากและสามารถเพิ่ ม การผลิ ต อาหารได้
เพียงพอต่อความต้องการของประชากรได้มากขึ้น แต่หลายประเทศ
ก็ยังประสบปัญหาใน “การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
ทางอาหารที่ ส นองต่ อ ความต้ อ งการของร่ า งกายและความ
ต้องการของผู้บริโภคเพื่อสุขภาพทางกายที่ดี” ตามความหมาย
ของ “ความมั่นคงทางอาหาร” ในการประชุมสุดยอดอาหารโลก
(World Food Summit) ปี 2539

ในการรับมือกับประเด็นความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหาร
และคุณค่าทางอาหารในระดับภูมิภาค โครงการระบบอาหาร-เกษตร
อย่างยั่งยืนแห่งอาเซียนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้โปรแกรมความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนและเยอรมันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ: ด้านเกษตรกรรม และป่าไม้ จึงได้เริ่มด�ำเนิน
การตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการ
จัดท�ำกรอบนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการเชือ่ มโยง
การตลาด โดยโครงการเน้นสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
เรื่องความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะ
“กรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
(AIFS)” ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้น�ำประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ปี 2552 และได้เน้นย�้ำอีกในปี 2557 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ด�ำเนินนโยบายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายดังกล่าว
เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน

แม้ ป ระเด็ น ความมั่ น คงทางอาหารและคุ ณ ค่ า ทางอาหารจะถู ก
ผลักดันให้เกิดการท�ำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นมา
หลายต่อหลายทศวรรษ แต่ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
และคุณค่าทางสารอาหาร ความรับผิดชอบในการผลิตอาหารใน
ราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประชากรในประเทศ รวมทั้ง
เป็นอาหารปลอดภัย และได้คุณค่าทางอาหารที่เหมาะกับผู้บริโภค
ก็ยังคงเป็นความท้าทายของหลายๆประเทศอาเซียน ซึ่งประเด็น
ความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางอาหารที่ต้องเผชิญนี้ยังไม่นับ
รวมกับการที่ต้องเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นถึงร้อยละ 60 เพื่อรองรับ
กับจ�ำนวนประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นมากถึง 9 พันล้านคนในอีก 35 ปี
ข้างหน้า

กิจกรรมที่ทางโครงการฯด�ำเนินงาน ได้แก่ การจัดประชุมเรื่องความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการและกรอบนโยบาย AIFS ในประเทศ
ลาว เมียนมาร์ และไทยในปี 2558 เพื่อเป็นเวทีส�ำหรับผู้บริหาร
ระดั บ สู ง จากกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง องค์ ก รด้ า นการพั ฒ นา
ประชาสั ง คม และภาคเอกชนที่ มี ส ่ ว นในการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งการ
ก�ำหนดนโยบายในระดับประเทศ ได้ร่วมถกประเด็นความท้าทาย
และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ความสนั บ สนุ น จากโครงการ
ด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
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ความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นต่อเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
และมีคุณค่าทางอาหารที่สนองต่อความต้องการของร่างกายและความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อสุขภาพทางกายที่ดีอย่างทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของผู้บริโภค
คำ�จำ�กัดความจากการประชุมสุดยอดอาหารโลก (World Food Summit) ปี 2539
นอกจากนี้ ในปี 2558 ยังมีจัดการอบรมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการส�ำหรับผู้ปฎิบัติงานในระดับภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจากกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศไทย เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก รู ้ แ ละ
ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับ
ประเทศและภู มิ ภ าคในการด� ำ เนิ น นโยบายและยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ที่
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
คุณเช้ทโท ปร๊าก รองอธิบดีส�ำนักการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตร
ป่ า ไม้ แ ละประมง จากประเทศกั ม พู ช ากล่ า วว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มการ
อบรมเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการส�ำหรับผู้ปฎิบัติงาน
ในระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท่านรองฯ มีความ
เข้ า ใจว่ า ความมั่ น คงทางอาหารคื อ การผลิ ต อาหารที่ เ พี ยงพอกั บ
ความต้องการของประเทศ แต่อันที่จริงแล้ว ความมั่นคงทางอาหาร
ยังรวมไปถึงการมีอาหารที่ปลอดภัย หลากหลาย ยั่งยืน และมีคุณค่า
ทางอาหาร ตามความต้ อ งการที่ เ หมาะสมต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค อาทิ เ ช่ น
เด็กควรมีความรู้ในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตน รู้วิธีการปรุง
และรับประทานอย่างถูกต้อง

คุณเออร์เซมิน่า มันเธย์ เกษตรกรจากกลุ่ม Treasure of Farmers –
Organik Indah Lestari กล่าวว่า สาเหตุที่เกษตรกรในโครงการ
มีผลผลิตมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้น เป็นเพราะเปลี่ยนวิธีการ
ท�ำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมีมาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ไร้สาร
และจากการท�ำการเกษตรแบบสัญญา (contract farming) ร่วมกับ
TSR นั้น ยังได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ผลิต รวมทั้งสามารถขายผลผลิตทั้งหมดให้กับทางโครงการในราคา
ที่น่าพอใจ

โครงการระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน ยังมุ่งเน้นให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสรรหาต้นแบบที่
เหมาะสมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการอารักขาพืชและการจัดการ
ศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์ควบคุม และการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
(Integrated Pest Management) ตลอดจนรูปแบบธุรกิจและการ
จัดการฟาร์มที่ก่อให้เกิดรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แก่เกษตรกร เพื่อน�ำไปสู่การผลิตอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืนที่จะน�ำ
ไปสู่การบรรลุความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค

ต่อจากนี้ ในปี 2559-2560 โครงการระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืน
แห่งอาเซียน นอกจากจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางนโยบายใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป ยังจะมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
ในการพัฒนาระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค รวมทั้งการ
น�ำเสนอต้นแบบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต
การจัดการดินและปุ๋ย การเชื่อมโยงการตลาด เพื่อผลักดันให้เกิด
ระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืนอันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้าน
ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซีย โครงการระบบอาหาร-เกษตร
อย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน ได้ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
เกษตร Taman Simalem Resort (TSR) และ มหาวิทยาลัยอิสลาม
แห่งสุมาตราเหนือ (Islamic University of North Sumatra) จัดอบรม
ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่เกษตรกรท้องถิ่นด้านการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุม และการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
โดยเกษตรกรจ�ำนวนกว่า 70 คนได้เปลี่ยนวิถีมาท�ำการเกษตรแบบ
ไร้สารเคมีและได้รบั การรับรองจาก “ออแกนิค อินโดนีเซีย (Organik
Indonesia)” ท�ำให้มีรายได้จากการท�ำเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 180 หลังจากเข้าร่วมโครงการปลูกผลไม้และผักแบบไร้สาร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.asean-agrifood.org
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นักวิจัยในประเทศสมาชิกอาเซียน
เรียกขอให้มีการอบรมด้านชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพิ่มขึ้น
โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ปทมศิริ หุ่นทอง โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

แม้คุณเควียน หง้อก ซุง นักวิจัยจากประเทศเวียดนาม จะกล่าวว่า
สิง่ ทีเ่ ธอประทับใจมากทีส่ ดุ จากการอบรมระดับภูมภิ าคเรือ่ งข้อบังคับ
ในการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพคือ วิธีที่นักวิจัยไทย
ผลิตอาหารเลีย้ งหนอนเพือ่ ใช้ในการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื แต่
เธอกลับไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถผลิตเองได้ เนือ่ งจากขาดเครือ่ งมือ
อุปกรณ์และความรู้ด้านเทคนิค เธอกล่าวว่าที่ประเทศเวียดนามยัง
จ�ำเป็นต้องปรับปรุงทักษะและความรูเ้ รือ่ งชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื ให้
ดีขึ้น ทั้งด้านการวิจัย กฎหมายการน�ำใช้ และการขึ้นทะเบียน

คุณโปว เมียส หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัด
ส�ำนักการเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของ
ประเทศกัมพูชา กล่าวเสริมว่า ในประเทศกัมพูชา เกษตรกรต่างพูดถึง
ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมฯ กันในเชิงลบ และพบของปลอมเป็น
จ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องเร่งปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพ ขัน้ ตอน
วิธีการ รวมทั้งอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ
ด้านคุณศุภไซย อุดมเสน นักวิจยั จากหน่วยโรคพืชวิทยา ศูนย์อารักขา
พืช ประเทศลาว กล่าวถึงการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมและ
ปุย๋ ชีวภาพในประเทศลาวทีม่ มี ากกว่าร้อยละ 60 ซึง่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน แต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยี และ
ความเชีย่ วชาญของนักวิจยั เอง การควบคุมคุณภาพจึงเป็นไปได้ยาก

ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยร่วมกับ
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียนจัดอบรมเป็น
เวลา 5 วัน โดยมีนกั วิจยั จากประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศเข้าร่วม
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม การอบรมน�ำเสนอ
เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ทั้งด้านกฎการขึ้นทะเบียน การน�ำไปใช้
และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการวิจัย รวมทั้งการศึกษาดูงาน
โรงงานผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมฯ ในพื้นที่เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์
และทักษะด้านเทคนิคให้แก่นักวิจัย

ส่วนคุณธิ ธิ ออง นักวิจัยจากหน่วยโรคพืช กรมวิจัยการเกษตร
จากประเทศพม่า ได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชวี ภัณฑ์ควบคุมฯ
มีส่วนประกอบที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เคมีสังเคราะห์ที่ใช้ควบคุม
ศัตรูพืช ดังนั้นขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีการของการขึ้นทะเบียน
ย่อมแตกต่างกัน เช่น การดูจ�ำนวนเชื้อรา หรือแบคทีเรีย การทดลอง
หาค่าที่เหมาะสมเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกอบรม

เช่นเดียวกับ ประเทศกัมพูชา ลาว และ พม่าต่างก็เห็นพ้องว่า ในการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืนนั้น จ�ำเป็นต้องปรับข้อ
บังคับและการลงทะเบียนชีวภัณฑ์ควบคุมฯ ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือใน
ห้องวิจัย รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคนิคของนักวิจัย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.asean-agrifood.org

ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชมีความสำ�คัญอย่างมากในการทำ�การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเน้นความปลอดภัยและยั่งยืน
ดังนั้นจึงได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจใหม่ เนื่องด้วยปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตได้เองในครัวเรือน และเหมาะสำ�หรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นรูปแบบการทำ�การเกษตรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ การใช้ และการค้าชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของอาเซียน
(ASEAN Guidelines on the Regulation, Use, and Trade of Biological Control Agents)
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ทีมอยุธยาชนะการแข่งขัน “เกษตรกรรักษ์ดิน”
โดย กมล ต่อกิจไพศาล โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ทีม YSF หรือ Young Smart Farmers จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรายการ “เกษตรกรรักษ์ดิน”
เรียลลิตี้ทีวีที่ให้สาระความรู้สอดแทรกความบันเทิง ในพิธีปิดการ
แข่งขันซึง่ จัดขึน้ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ทีก่ รมการข้าว โดยโครงการเบรีย (โครงการ
ริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย) ร่วมกับกรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บีเอเอสเอฟ
(ไทย) จ�ำกัดและบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารเครือข่าย
ของทั้งสองทีม ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการดิน
และธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจน
การใช้ความคิดสร้ างสรรค์ ในการถ่ายโอนความรู ้ ที่ได้มาให้กับ
เพือ่ นเกษตรกร โดยคณะกรรมการ ซึง่ น�ำทีมโดย ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจากผลคะแนนจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผลโหวตจากผู้ชม
ทางบ้านที่สามารถส่ง SMS ลงคะแนนเสียงให้กับทีมโปรดของตน
อีกด้วย

“เกษตรกรรักษ์ดิน” จัดขึ้นเพื่อฉลองปี 2558 เป็น “ปีสากลแห่ง
ดิ น ” ซึ่งการแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการจัดการดินและ
ธาตุอาหาร ลดต้นทุนการผลิต การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practice) และอนุรักษ์นาข้าวที่อุดมสมบูรณ์

เกษตรกรทั่ ว ประเทศได้ รั บ ความรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ม ากมายจาก
รายการ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ การ
ทดสอบดิน การท�ำบัญชี การจัดการตอซัง การใช้น�้ำหมักทางชีวภาพ
การเตรี ย มดิ น การจั ด การเมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ดี การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ตลอดจนการใช้ปุ๋ยและค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะส�ำหรับแต่ละ
ที่นา โดยออกอากาศทางช่อง มิราเคิล ทุกวันศุกร์ เวลา 06:0006:30 น. ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 11 ธันวาคม 2558

ทีม YSF ชนะการแข่งขันและได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ส่วน
ทีม “รักษ์ดอนเจดีย์” ของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสองทีมจะได้รับการฝึกอบรมเรื่อง การ
จัดการดิน การทดสอบดินส�ำหรับการวิเคราะห์สารอาหารและการ
ให้ปุ๋ยจากเจ้าหน้าที่กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร และทั้ ง สองที ม จะต้ อ ง
ถ่ายทอดความรู้ไปยังเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนของตนในช่วง
ระยะเวลาสามเดือนของการแข่งขัน โดยช่องฟาร์มแชนแนล จะท�ำ
การบันทึกภาพตลอดการท�ำกิจกรรม

“เกษตรกรรักษ์ดิน” เป็นซีรี่ส์ที่สองต่อจาก “เกษตรกรรักษ์ความ
ปลอดภัย” ที่ เบรีย กรมการข้าว บีเอเอสเอฟ และ ฟาร์มแชนแนล
ประสบความส�ำเร็จในการน�ำเสนอด้านการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
ให้แก่เกษตรกรไปเมื่อปี 2557 และในอนาคต เบรีย จะเน้นเรื่องการ
จัดการเมล็ดพันธุ์ และการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(IPM) มากขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางการ
เกษตรอย่างยั่งยืนและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว ซึ่งด�ำเนินการภายใต้
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน อันมีเป้าหมายให้เกษตรกร
มีความรู้ที่ดีขึ้นในการใช้ปัจจัยการผลิตและการเข้าถึงตลาด

กรมการข้าว รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
“เกษตรกรรักษ์ดิน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
ไปสู่เกษตรกรได้อย่างน่าสนใจ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว
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เบรียร่วมมือกับ 2 โครงการ
เสริมความเข้มแข็งภาคการผลิตข้าว
โดย กมล ต่อกิจไพศาล โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

GIZ ด�ำเนินโครงการหลายโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร และเพือ่
ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน โครงการเบรีย (โครงการริเริ่มข้าวที่
ดีขึ้นแห่งเอเชีย) จะร่วมมือกับโครงการ อาเซียน SAS (โครงการ
ระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน) และ RIICE (โครงการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีด้านการส�ำรวจระยะไกลเพื่อการประกัน
ภัยส�ำหรับพืช ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคการผลิตข้าวในระดับภูมิภาคและลดความยากจน

ความมัน่ คงด้านอาหาร ต้องมีระบบการผลิตทีย่ งั่ ยืน สร้างแหล่งอาหาร
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ไปพร้อมๆ กับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
โดยอาเซียน SAS มุ่งเน้นกิจกรรมดังนี้
• พัฒนากรอบนโยบายส�ำหรับภาค เกษตร-อาหาร ที่ยั่งยืน
• ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ั จ จั ย การผลิ ต และแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
การเพาะปลูกอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าในการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

“อาเซียน SAS สร้างความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาวในภูมิภาค
อาเซียน และปรับปรุงชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกร ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เยอรมัน ในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรและป่าไม้ (GAPCC) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)” ดร. ยศวิน
กู่แก้วเกษม ผู้รับผิดชอบหลักด้านความเชื่อมโยงตลาดของโครงการ
อาเซียน SAS กล่าว
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GIZ ดำ�เนินโครงการการเกษตรในระดับภูมิภาค
ที่ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร และลดความยากจนในโลก
ด้วยระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
ทำ�ให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัย
มีคุณภาพ และมีกำ�ไรป้อนสู่ตลาด
ดร.ยศวิน กู่แก้วเกษม

นอกจากนี้ ดร. ยศวิน ยังให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่าและ
การเชื่อมโยงการตลาดแก่โครงการ เบรีย โดยเชื่อว่าการน�ำพันธมิตร
ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จะยังประโยชน์แก่เกษตรกร
รายย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการ โดยเมื่อปีที่แล้ว เบรีย ได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (MoU) กับโอแลม อินเตอร์เนชัน่ แนล และธนาคาร
ดอยช์แบงก์ โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้น�ำระดับโลก ในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและส่วนผสมอาหาร
ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการ
ผลิตข้าว การเชื่อมโยงตลาด และพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว และกับ
จอห์น เดียร์ ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตข้าว

และเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชนบท ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ท�ำให้ในแต่ละวันเกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ
ดร. ยศวิน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงทางการ
เกษตรอีกด้านหนึ่ง ได้อธิบายว่า เกษตรกรอาจลดความเสี่ยงทาง
การเกษตร ผ่ า นมาตรการต่ า งๆ เช่ น การกระจายความเสี่ ย ง
การประกั น ภั ย พื ช ผลการเกษตร เกษตรพั น ธสั ญ ญา (Contract
Farming) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ การรวมกลุ่มเกษตรกร
หรือจัดตั้งสหกรณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
การประกันภัยพืชผลการเกษตร (Crop Insurance) ไม่เพียงแต่
ช่วยป้องกันการสูญเสีย แต่เกษตรกรยังได้รบั โอกาสจากผลตอบแทน
ที่มั่นคง โดยเบรียจะร่วมมือกับ RIICE เสริมสร้างความเข้าใจของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้า
ร่วมใน “โครงการน�ำร่องการประกันภัยโดยใช้ดัชนีประสิทธิภาพ
การผลิตของพื้นที่” ที่ RIICE จะด�ำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี
และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสองจังหวัดที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินโครงการ
ของเบรียในประเทศไทย เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงทางการ
ผลิตที่ดีขึ้น

ในขณะเดี ย วกั น เบรี ย ยั ง สามารถได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความ
เชี่ ย วชาญทางการเงิ น ส� ำ หรั บ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ทางภาคการเกษตร
(Agricultural Value Chain Financing) ของธนาคารดอยช์แบงก์
และจากมาตรฐานข้ า วของเวที ก ารผลิ ต ข้ า วอย่ า งยั่ ง ยื น (SRP)
ที่ เ บรี ย และโอแลมสนั บ สนุ น อั น จะช่ ว ยก� ำ หนดมาตรฐานที่ เ ป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ หรั บ การผลิ ต ข้ า วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ส ามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อีกด้วย
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GIZ เข้าร่วมการประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงาน
และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจำ�ปี 2559 (SETA 2016)
โดย ฟาริดา โมอาหวัด โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
แห่งเอเชีย หรือ SETA จัดโดยกระทรวงพลังงาน กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีการประชุมประจ�ำปี และแบ่งปันความรู้ พร้อมสร้าง
เครือข่ายระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงานและเทคโนโลยีจากภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการเยอรมนี-อาเซียน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (เรียกชื่อย่อว่า การขนส่ง
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ TCC) ได้มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการ SETA ในครั้งนี้ด้วย
TCC สนับสนุนงาน SETA 2016 โดยให้ข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมโครงการด้านการขนส่งที่ยั่งยืนกับผู้เข้าชม และส่งวิทยากร
เพื่อบรรยายใน 3 ช่วง ภายใต้หัวข้อ “การขนส่ ง และพลั ง งาน
ทางเลื อ ก” ซึ่ ง ครอบคลุ ม เนื้ อ หาหลั ก ที่ โ ครงการ TCC ก� ำ ลั ง
ด�ำเนินงานอยู่ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคการขนส่งทางบก

ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS)” ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ด้ า นเงิ น ทุ น จากสหภาพยุ โ รป มาช่ ว ยวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง การปรับปรุงการ
จัดการด้านความปลอดภัย และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้
โครงการฯ ยังส่งเสริมการติดฉลากรถบรรทุก แผนปฏิบัติการการ
ขนส่งสินค้าสีเขียว และการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย
ช่วงที่ 3: ยานพาหนะสองล้อที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงใน
ภูมิภาคอาเซียน
แม้ว่ายานพาหนะสองล้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ จะมี
จ�ำนวนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนยานพาหนะทั้งหมดในภูมิภาค
อาเซียน แต่การให้ความส�ำคัญด้านนโยบายกับยานพาหนะสองล้อ
นั้นยังมีน้อยมาก ดร. ฮอไรซอน วอล์คเกอร์ จิทาโน-บริกส์-ที่ปรึกษา
ของโครงการ TCC ทีก่ ำ� ลังจัดท�ำรายงานข้อมูลและนโยบายด้านการ
ขนส่งทางบกของประเทศมาเลเซีย ได้อธิบายว่าเหตุใดยานพาหนะ
สองล้อจึงใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์ และมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานที่ดีกว่า นอกจากนั้นยังยกตัวอย่าง โครงสร้างพื้นฐาน
เฉพาะมอเตอร์ ไ ซด์ ใ นประเทศมาเลเซี ย เช่ น ช่ อ งทางส� ำ หรั บ
มอเตอร์ไซด์ และสะพานข้ามส�ำหรับมอเตอร์ไซด์ ซึ่งช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะสองล้อได้

ช่วงที่ 1: นโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับ
ยานพาหนะส�ำหรับภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
มร. อเล็กซ์ เคอร์เนอร์ – ที่ปรึกษาของโครงการ TCC ในการจัดท�ำ
รายงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานส�ำหรับยานยนต์ในประเทศไทย
และเวียดนาม ได้น�ำเสนอนโยบายด้านการประหยัดพลังงานส�ำหรับ
ยานยนต์ที่ด�ำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย มร. เคอร์เนอร์
เน้นที่ตัวอย่างนโยบาย/มาตรการที่ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์
ที่มีประสิทธิภาพ และยังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะน�ำไปสู่
การใช้เชื้อเพลิงที่ลดลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมทั้งลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
ช่วงที่ 2: การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียว
หลังจากที่ มร. สุมิต โปเครล จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
(ADB) ได้ น� ำ เสนอความคิ ด ริ เ ริ่ ม ด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า สี เ ขี ย วใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง มร. โรลันด์ ฮาส ผู้อ�ำนวยการโปรแกรม
เยอรมั น -อาเซี ย นด้ า นเมื อ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม และการขนส่ ง ได้ ใ ห้
รายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพในการประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง TCC ได้เริ่มด�ำเนินกิจกรรมการขนส่งสินค้า
สีเขียวในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโครงการใหม่ “การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

การประชุมทัง้ 3 ช่วงได้ให้ขอ้ มูลเชิงลึกในแต่ละประเด็นของมาตรการ
ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง การขนส่งสินค้าสีเขียว และยานพาหนะ
สองล้อ ทั้งนี้โครงการ TCC เพิ่งเริ่มเข้าสู่การด�ำเนินงานในระยะที่สอง
(พ.ศ. 2559-2561) และก�ำลังด�ำเนินการส่งเสริมการพัฒนาการขนส่ง
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของโครงการ
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ตลาดเมืองใหม่
ตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
โดย ราเชน ศาลางาม โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากโครงการ
บริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย ให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการระบายน�้ำเสียที่ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ น�้ำเสียจากตลาดยังถูกปล่อยเข้าสู่ทางน�้ำธรรมชาติที่
ใกล้ที่สุด ตลาดเมืองใหม่ในปัจจุบันจึงกลายเป็นแหล่งหลักที่ปล่อย
น�้ำเสียลงคลองแม่ข่า ซึ่งเคยเป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของคนเชียงใหม่ น�้ำเสียที่ปล่อยออกมา
มีผลกระทบต่อชุมชนคลองแม่ข่าและสถานประกอบการท้ายน�้ำ
รวมถึงภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีตอ่ การท่องเทีย่ ว
เศรษฐกิจและการพัฒนาของเมือง

ตลาดเมืองใหม่เป็นหนึ่งในตลาดสด 16 แห่ง ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและ
เป็นตลาดสดขายส่งเพียงแห่งเดียวในเทศบาลเชียงใหม่ ระบบ
ระบายน�้ำเสียของตลาดเป็นระบบเปิดแบบรวม (ท่อน�้ำรวมส�ำหรับ
น�้ำฝนและน�้ำเสีย) ซึ่งปัจจุบันอุดตันจากขยะมูลฝอยและขยะอินทรีย์
จึงท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อีกทัง้ การวางท่อระบายน�ำ้ เสียมีการ
วางเพียงบางจุดและไม่ครอบคลุมพื้นที่ตลาดทั้งหมด

สิ่ ง ที่ น ่ า กั ง วลอย่ า งมากอี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ การรุ ก ล�้ ำ ถนนและ
ทางเดินเท้าในตลาด เจ้าของอาคารพาณิชย์สร้างกันสาดยื่นออก
นอกตัวอาคารและก่อปูนปิดทับช่องทางระบายน�้ำเสีย ท�ำให้ถนน
ของตลาดแคบลงและไม่สามารถระบายน�้ำเสียได้ การรุกล�้ำดังกล่าว
ปิ ด กั้ น เส้ น ทางการจราจรและท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถซ่ อ มบ� ำ รุ ง ระบบ
ระบายน�้ำเสียได้

น�้ำเสียและขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมในตลาดที่หลากหลาย
เช่น การเตรียมเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักผลไม้ การท�ำความสะอาด
แผง การเตรียมและการบริโภคอาหาร รวมถึงน�ำ้ เสียจากการท�ำความ
สะอาดพื้นตลาด ถนน และน�้ำเสียจากห้องน�้ำสาธารณะ

นอกจากนี้ การถื อ กรรมสิ ท ธิ์ พื้ น ที่ ที่ ซั บ ซ้ อ นในตลาดเมื อ งท�ำ ให้
การบริหารจัดการน�้ำเสียเป็นไปได้ยาก ในเขตเมืองใหม่มีตลาดสด
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสด 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่
บริษัทตลาดเมืองใหม่ บริษัทตลาดเมืองสมุทร และบริษัทตลาด
ชาวเหนือ รวมทั้งสิ้นมีผู้ค้าที่ได้รับใบอนุญาตราว 500 ราย ส่วนผู้ค้า
อีก 500 ราย (รวมถึงอาคารพาณิชย์และผู้ค้าริมถนน) ค้าขายโดย
ไม่มีใบอนุญาต

น�้ำเสียและขยะมูลฝอยอินทรีย์มักจะถูกทิ้งเข้าสู่ระบบระบายน�้ำ
ท�ำให้ระบบระบายน�้ำเสียอุดตันอย่างมาก และเนื่องจากการอุดตัน
ฝนทีต่ กลงมาในปริมาณน้อย ก็สามารถท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วมในหลายจุด
ของตลาดภายในเวลาไม่กี่นาที
ปัญหาด้านสุขอนามัยภายในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา ที่เกิดจาก
น�้ำเสีย ปัญหาหนูและพาหะน�ำโรคชนิดอื่นๆ เช่น แมลงสาบและยุง
ทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในท่อระบายน�ำ้ รวมถึงเนือ้ สัตว์ อาหารทะเล และปลา
ที่มีแมลงวันตอม และบางครั้งก็ถูกแช่ในสารฟอร์มาลีน

ในอนาคตจะมีการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียด เพื่อออกแบบ
และประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนแก้ไขปัญหาการจัดการน�้ำเสีย
ตลาดเมืองใหม่ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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บนเส้นทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ประสบการณ์จากโครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-เยอรมัน
โดย วริษา สังฆพรม และ จิราลักษณ์ อินวงศ์ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

source: www.unis.unvienna.org
โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2551 โดยประเทศไทยและประเทศเยอรมนีร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนา
และองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศภาคีที่สามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบันมีการด�ำเนินงานในประเทศ สปป. ลาว
เวียดนาม และติมอร์-เลสเต และมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์
โครงการความร่วมมือไตรภาคีตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยยึดหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน
การออกแบบ วางแผน และด�ำเนินโครงการจะยึดหลักการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพคนและระบบและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับสากล ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ถึงปี 2573

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals)
เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดขึ้นใหม่
ภายหลั ง ที่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium
Development Goals) สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ปี 2558 โดยเปลี่ ย นจาก
กรอบความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก (Pillars) มาสู่
กรอบความคิดใหม่ที่มองการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านมิติที่เชื่อมโยงกัน
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคี
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
มีทั้งสิ้น 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย

source: www.oknation.net
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ตัวอย่างความสอดคล้องของการด�ำเนินโครงการความร่วมมือ
ไตรภาคีกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
• โครงการเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารระบบสหกรณ์ ใ นเขตที่ สู ง ภาค
ตะวันตกและภาคกลางของเวียดนาม มุ่งพัฒนาศักยภาพของคน
และเศรษฐกิจ (SDGs ข้อที่ 8) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้
เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(SDGs ข้อที่ 1, 2, 5)
• โครงการบริหารจัดการลุ่มน�้ำซองใน สปป. ลาว มุ่งพัฒนาและ
อนุรักษ์แหล่งน�้ำ และป่าต้นน�้ำ (SDGs ข้อที่ 14, 15) ช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจท้องถิ่น (SDGs ข้อที่ 8) พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในพื้นที่
รักษาแหล่งน�้ำเพื่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดี
ยิ่งขึ้น (SDGs ข้อที่ 5, 6)
• โครงการเสริมสร้างระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ
ของ สปป. ลาว มุ่งสร้างมาตรฐานส�ำหรับการผลิตผักและผลไม้ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค (SDGs ข้อที่ 2, 3) เพิ่มคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าให้แก่เกษตรกร รวมทั้งช่วยผลักดันด้านเศรษฐกิจ ให้มี
การขยายตลาดการค้า (SDGs ข้อที่ 8)

source: www.ftnnews.com

• โครงการส่ ง เสริ ม แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมในติมอร์-เลสเต มุง่ พัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตร (SDGs ข้อที่ 4, 16) เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งส�ำหรับการบริโภคในครัวเรือนและการสร้างอาชีพ (SDGs ข้อที่ 2,
3) อีกทั้งยังมีการพัฒนากลไกการตลาด ตลอดจนส่งเสริมแนวทาง
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย (SDGs ข้อที่ 1, 5) โดยอิงตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรยั่งยืน (SDGs ข้อที่ 12, 15, 17)

ในปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานของกลุ่มจี 77 (กลุ่มพันธมิตรของ
ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา) ประเทศไทยได้ ย กหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้มุ่ง
ไปสู่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดยประเทศไทยได้
ส่ ง เสริ ม การน� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
โครงการต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น กัมพูชา ติมอร์-เลสเต เลโซโท
จนเกิดเป็นผลส�ำเร็จทีพ่ ร้อมจะถ่ายทอดและขยายผลสูน่ านาประเทศ
ต่อไป

เมื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ถูกก�ำหนดเป็นเป้าหมาย
ของงานพัฒนาทั่วโลก ทั้งไทยและเยอรมนีต่างตื่นตัวที่จะส่งเสริม
การด�ำเนินการในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น โดยร่วมกัน
แสวงหาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินความร่วมมือต่อไป และเล็งเห็นว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นอีกแนวคิดที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การพัฒนาทีต่ งั้ บนพืน้ ฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท
โดยค�ำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติ

ประเทศไทยเชื่อว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นสากล เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก “โรค”
ที่เกิดจากความประมาท ความไม่แน่นอน และความเสื่อมโทรม อันสืบเนื่องจากผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถแบ่งปันตัวอย่างการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม
“G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: an Approach to Implementing the Sustainable Development Goals”

28
28

ขานรับ AEC ลาวตั้งเป้าขยายการรับรองการเกษตรที่ดีตามแผนพัฒนาฯ
จำ�นวน 100,000 ฟาร์ม ภายในปี 2563
โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

โครงการความร่วมมือสามฝ่าย นับว่ามีความสำ�คัญ เพราะเนื้องานสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของสปป.ลาว โดยเฉพาะการสร้างหน่วยรับรอง Lao GAP เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่ AEC หากกรมปลูกฝังทำ�ตามลำ�พังก็อาจจะไม่เห็นผลสำ�เร็จได้
ท่านนางอินทะนงสิด กมมะเมือง รองอธิบดีกรมปลูกฝัง
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 กรมปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สปป.ลาว ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย และ GIZ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินกิจกรรม
โครงการความร่วมมือไตรภาคีฯ ในระยะที่ 2 (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2559) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�ำงานร่วมกัน
อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดกรอบแนวคิดและร่างกิจกรรมของแผนพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสปป.ลาวต่อไป
แผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรในสปป.ลาว
เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมปลูกฝัง (2558-2568) จากนโยบายด้านกสิกรรมที่ดี (Lao GAP) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ซึง่ จะช่วยก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ จ�ำนวนเกษตรกรและพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การรับรองกสิกรรมทีด่ จี ำ� นวน 3% หรือคิดเป็น 100,000 ฟาร์ม ในปี 2563
ร่างแผนพัฒนาดังกล่าว เบื้องต้นก�ำหนดให้เป็นแผนปฏิบัติระยะกลาง 5 ปี (2559-2563) โดยมุ่งเน้น 5 ประเด็นหลัก คือ
• ก�ำหนดพื้นที่ในการท�ำกสิกรรมที่ดี
• ยกระดับมาตรฐานกสิกรรมที่ดีเป็นมาตรฐานแห่งชาติ
• ยกระดับระบบการรับรองกสิกรรมที่ดีให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
• เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกสิกรรมที่ดี
• มาตรการสนับสนุนการกสิกรรมที่ดี
หลังจากได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกิจกรรมหลักๆ ของแผนฯ แล้ว กรมปลูกฝัง จะน�ำเสนอร่างแผนฯ ดังกล่าวแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และผลักดันการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
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SNRD ASIA
รุดจัดประชุมอภิปรายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์ เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย

SNRD ASIA เตรียมความพร้อมจัดประชุมร่วมระหว่างสองเครือข่ายการพัฒนาในเอเชียที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาชุมชนที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 นี้ ภายหลังประเทศสมาชิกสหประชาชาติมีฉันทามติรับรองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติได้เรียกร้องให้เหล่าประเทศสมาชิกและองค์กร
ความร่วมมือน�ำกรอบพัฒนานี้ไปก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
ภายในงาน จะมีผู้เชียวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ GIZ กว่า 250 คนร่วมประชุมในหัวข้อ “แตกประเด็นเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ที่กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชามชัด อัคห์ตาร์ เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชียแปซิฟิก
(UNESCAP) มากล่าวปาฐกถาพิเศษในวาระการพัฒนานี้ด้วย
เจ้าหน้าที่ในองค์กรความร่วมมือถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
งานประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการถกเถียงที่น�ำไปสู่การพัฒนาหลักการและนโยบายต่างๆ ที่ยั่งยืนได้
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บรรณาธิการ
วรเทพ ทรงปัญญา
ปริยา วงศาโรจน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
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โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2
อีเมล์: pariya.wongsarot@giz.de
เว็บไซต์: http://www.thai-german-cooperation.info

