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สวัสดีคะ่
ปีน้ีกก็ าํ ลังจะสิน้ สุดลงแล้ว คณะผูจ้ ดั ทําจดหมายข่าวจึงได้สรุปผลการทํางาน
ตลอดทัง้ ปี โดยฉบับนี้มเี นื้อหาของโครงการทีก่ าํ ลังดําเนินงานอยู่ ทัง้ โครงการ
ความร่วมมือไทย – เยอรมันและโครงการในระดับภูมภิ าคทีม่ ฐี านปฏิบตั งิ านใน
กรุงเทพฯ
บทความพิเศษในฉบับนี้เป็ นเรือ่ งของโครงการความร่วมมือไตรภาคี ซึง่ เป็ น
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทีย่ งั ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั มากนัก ในฉบับนี้ จึงมีเนื้อหา
เกีย่ วกับโครงการฯ ในด้านต่างๆ อาทิ โครงการความร่วมมือไตรภาคีดา้ นการ
พัฒนาและวิชาการคืออะไร มีการทํางานอย่างไร ประโยชน์ของกรอบความ
ร่วมมือไตรภาคีตอ่ ภูมภิ าค และมีความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันในด้าน
ใดบ้างทีก่ าํ ลังดําเนินงานอยูใ่ นประเทศทีร่ ว่ มโครงการฯ
นอกจากนัน้ เราได้พยายามทีจ่ ะพัฒนาจดหมายข่าวให้อ่านง่ายขึน้ และได้เพิม่
ชือ่ ผูเ้ ขียนบทความไว้ หากท่านผูอ้ ่านทีต่ อ้ งการติดต่อผูเ้ ขียน ก็สามารถติดต่อ
ได้ทางอีเมล์ โดยใส่ชอ่ื และนามสกุล ดังนี้ firstname.familyname@giz.de.
เราขออวยพรให้ทา่ นผูอ้ ่านทุกท่านประสบความสําเร็จในปี 2556 นี้คะ่
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจ้ ดั ทําจดหมายข่าว
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โครงการความร่วมมือไตรภาคี
Tip & Tricks
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พันธมิตรด้านอาหารของเยอรมัน - โครงการพัฒนาข้าวของเอเชีย
มาตรฐานความยั ่งยืนของอุตสาหกรรมนํ้าผลไม้ไทย
การจัดการสิง่ แวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์จากประเทศเยอรมัน
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว
ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ความเป็ นมาและการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ (NAMA)
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านพลังงานทดแทนโดยชุมชน
สหภาพยุโรปส่งเสริมประเทศไทยด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น
นโยบายภาครัฐส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ไทยและเยอรมันบรรลุเป้าหมายของความร่วมมือด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
GIZ ได้รบั รางวัล Friends of Thailand Climate ในงานมหกรรมโลกร้อน
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ น
โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมืองในอาเซียน: NEXUS
โครงการเยอรมัน-ไทยเพือ่ ความเป็ นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
ปญั หาการขนส่งในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
การจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อมของภาครัฐในระดับภูมภิ าค
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FEATURE
ความรวมมื
อไตรภาคีไทย-เยอรมันกับประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
่
โดย จารุกาญจน์ ราษฎร์ศริ ิ / โครงการความร่วมมือไตรภาคี
ความเปนมา

ปี พ.ศ. 2499 ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีได้ลงนามข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ซึง่ ก่อให้เกิด
โครงการพัฒนาในสาขาต่างๆ มากมาย และเกิดเป็ นมิตรภาพ
อันยาวนานผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ ละทํางานร่วมกัน โดยมี
เป้าหมายคือการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของประเทศไทย
ผ่านมาหกทศวรรษ ปจั จุบนั ประเทศไทยกลายมาเป็ นผูน้ ําใน
ภูมภิ าคในหลากหลายสาขา และได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ
แก่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทัง้ ยังมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการรวมตัวกันของอาเซียน
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีจงึ ได้
พัฒนาความสัมพันธ์ จากเดิมทีอ่ ยูใ่ นสถานะประเทศผูใ้ ห้-ผูร้ บั มา
เป็ นแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือ โดยได้รว่ มกันสนับสนุ นการพัฒนา
ในประเทศทีส่ ามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการความ
ร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ซึง่ สนับสนุ นโดยสํานักงานความ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวง
การต่างประเทศของไทย และ กระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน (BMZ)

พอมาถึงยุคหนึ่งว่ าเราให้ ความร่ วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กําลังพัฒนาแล้ วมันก็เกิดความเสียดายขึ้นมาว่ าความสัมพันธ์ ใน
เรื่องของวิชาการเรื่ องของการพัฒนากับทางรั ฐบาลเยอรมัน ทีเ่ รา
สั่งสมมา 40-50 ปี มันจะต้ องสิ้นสุดวาระไปจากการทีเ่ ราไม่ รับความ
ช่ วยเหลือเขาแล้ ว เราก็พยายามหาบริบทใหม่ ซึง่ ผมใช้ คาํ ว่ า New
Chapter of Development Cooperation คือพัฒนาจาก DonorRecipient ไปสู่ Partnerhip Relation เปลี่ยนความสัมพันธ์ มาเป็ น
หุ้นส่ วนสําหรั บการพัฒนาระหว่ างไทยกับเยอรมัน แต่ เพื่อไปต่ อ
ยอดเทคโนโลยีของเยอรมันทีเ่ ราได้ รับ แล้ วไปพัฒนาประเทศทีส่ าม
นายอภินันท์ ภัทรธิยานนท์ ผู้อํานวยการ สพร. ระหว่ าง พ.ศ. 2551 - 2554

เปาหมาย


โครงการความร่ วมมือไตรภาคีม่งุ ส่ งเสริมเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในประเทศที่
สาม โดยเน้ นที่ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม ผ่านการแบ่งปั นความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้ องจากไทยและเยอรมนี สาขาที่กําลังดําเนินงานอยู่ คือ
การศึกษา การพัฒนาชนบทและเอสเอ็มอี การเกษตร และ สาธารณสุข



โครงการยังสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็ นผู้ให้ ความร่ วมมือ
เพื่อการพัฒนา รวมทังสนั
้ บสนุนความร่ วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนา
ด้ วยกัน โดยเน้ นใช้ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในภูมิภาค และการส่งเสริ มภูมิปัญญา
ความเข้ มแข็ง และความเป็ นเจ้ าของภายในภูมิภาค

แนวทางความรวมมือ

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยและประเทศภาคีทส่ี ามโดย
 ร่วมกันพัฒนาและดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กในสาขาต่างๆ เริม
่ ตัง้ แต่การออกแบบและเตรียมโครงการ การพัฒนาโครงสร้างการกํากับ
ดูแล ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการ
 ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นสาขาทีท
่ งั ้ ไทยและเยอรมนีมคี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรบุคคล
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กิ จกรรมแบ่งออกเป็ น 4 ด้านซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด





การพัฒนาศักยภาพด้านความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา และการบริหารและกํากับโครงการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์
การพัฒนารูปแบบและเครือ่ งมือความร่วมมือไตรภาคี
การพัฒนายุทธศาสตร์รว่ มสําหรับความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันในภูมภิ าค
การดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กจํานวนไม่เกิน 8 โครงการ ร่วมกับประเทศภาคีทส่ี าม

ในระยะทีห่ นึ่งของความร่วมมือ (พศ 2552 ถึง 2557) ประเทศไทยและเยอรมนีวางแผนทีจ่ ะร่วมกันดําเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กประมาณ 8
โครงการ โดยใช้งบประมาณโครงการละ 120000 ยูโร
ประเทศ
สปป ลาว

เวียดนาม

โครงการ

ระยะเวลา

โครงการห่วงโซ่อปุ ทานกระดาษสา
โครงการการบริ หารจัดการลุม่ นํ ้าซอง
โครงการเสริ มสร้ างระบบการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ที่ดีแห่งชาติ ของ สปป. ลาว (Lao GAP)
โครงการส่งเสริ มบริ การทางเทคนิคขันสู
้ งสําหรับ
SMEs ในภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม
โครงการเสริ มสร้ างการบริ หารระบบสหกรณ์ในเขต
ที่สงู ตะวันตกและภาคกลางของเวียดนาม

2553-2556
2555-2557
2555-2557
2553-2555
2556-2558

ประโยชนจากความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

การทํางานร่วมกัน
 โครงการฯ เพิม
่ การพัฒนาในประเทศเป้าหมายโดยรวบรวมประสบการณ์
และทรัพยากรของทัง้ สามฝา่ ย ทัง้ ยังสร้างแนวทางการพัฒนาในรูปแบบใหม่
การบูรณาการในภูมิภาค
 โครงการฯ สนับสนุ นความร่วมมือระดับภูมภ
ิ าค การบูรณาการและความ
ร่วมมือเป็ นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ ทีจ่ ะลดช่องว่างการ
พัฒนาในภูมภิ าค
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ั
 โครงการฯ ส่งเสริมการเรียนรูร้ ว่ มกันและการแบ่งปนประสบการณ์
รวมทัง้
การเพิม่ บทบาทของประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในการพัฒนาความ
ร่วมมือในภูมภิ าค

องคกรรวมดําเนินงาน:



หน่ วยงานร่วมดําเนิ นการระดับแผนงาน:สํานักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)
หน่ วยงานร่วมดําเนิ นงานระดับโครงการ:หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
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ตัวอยางโครงการ
“โครงการพัฒนาหลักการปฏิบัตทิ างการที่ดีแห่ งชาติของ สปป.ลาว”
่
สถานการณ์ ในปั จจุบันเป็ นอย่ างไร?
อาเซียนต้องการทีจ่ ะเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันสินค้าอาหารและผลผลิตทางการเกษตรของอาเซียนใน
ตลาดโลก ด้วยความพยายามในหลายด้านทีจ่ ะพัฒนาระบบการควมคุมอาหาร และการรับประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี หรือ จีเอพี ก็เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งทีถ่ กู
นํามาใช้เพือ่ กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรให้ดยี งิ่ ขึน้ เกษตรกรใน สปป. ลาว กําลังเผชิญกับ
ความท้าทายจากการพัฒนาตลาดร่วมอาเซียน ทีจ่ ะมีขน้ึ ในปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่ สปป. ลาว ยังไม่ม ี
ระบบมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ แี ห่งชาติ หรือ จีเอพี ทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานของอาเซียน
หรือ อาเซียนจีเอพี เกษตรกรลาวและผูผ้ ลิตรายย่อยจึงยังไม่สามารถขอใบรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ทิ าง
การเกษตรทีด่ เี พือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ นอกจากนี้ผบู้ ริโภคภายในประเทศก็ยงั ไม่คนุ้ เคย
และไม่มคี วามตระหนักในเรือ่ งอาหารปลอดภัย
กิจกรรมของโครงการฯมีอะไรบ้ าง?
โครงการสนับสนุนกรมปลูกฝงั ของลาว ในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานจีเอพีแห่งชาติ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานของอาเซียน โดยคาดว่าเมือ่ เกิด
ระบบรับรองมาตรฐานทีน่ ่าเชือ่ ถือและสามารถเข้าถึงได้ เกษตรกรลาวก็จะสามารถผลิตผักและผลไม้ทไ่ี ด้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดใน
ประเทศและในภูมภิ าค อันจะทําให้ผกั และผลไม้ทผ่ี ลิตในลาวสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน
เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โครงการมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย 4 ข้อ


โครงสร้างหน่วยงานให้การรับรอง ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้จริงเพือ่ สนับสนุ นระบบมาตรฐานจีเอพีของ สปป. ลาว ถูกจัดตัง้ ขึน้ พร้อมกับมีแผนการ
พัฒนาหน่วยงาน



มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี หรือ จีเอพีของ สปป. ลาว พร้อมคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสําหรับพืชผักและผลไม้สด ทีส่ อดคล้อง
กับมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ขี องอาเซียน ได้ถกู ประกาศใช้

บุคลากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความสามารถเพียงพอในการบริหารจัดการกระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรองตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี หรือ จีเอพีของ สปป. ลาว รวมทัง้ สนับสนุ นการพัฒนาต้นแบบงานส่งเสริมมาตรฐาน
 เกษตรกรและผูป
้ ระกอบการในพืน้ ทีต่ น้ แบบสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน และขอรับใบรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ไี ด้ อีกทัง้
ผูบ้ ริโภคภายในประเทศให้การยอมรับผลผลิตจากกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน


ใครคือกลุ่มเป้าหมายและใครจะเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ ?
กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบหน่วยงานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงเกษตรกร
และผูป้ ระกอบการ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ คาดว่าเกษตรกรและผูป้ ระกอบการกว่า 200 รายในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จะได้รบั ประโยชน์จากโครงการ
ทัง้ สามฝ่ ายจะทํางานร่ วมกันได้ อย่ างไร?
 แผนกมาตรฐาน ภายใต้กรมปลูกฝัง สปป. ลาว ทําหน้าทีหลักในการบริหารและดําเนินโครงการ และเป็ นเจ้าของโครงการ
 แผนกมาตรฐาน ได้รบั การสนับสนุ นด้านวิชาการจากกรมวิ ชาการเกษตรของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานในการบริหาร
ระบบรับรองมาตรฐานจีเอพีแห่งชาติ และมีบทเรียนมากมายทีพ่ ร้อมแลกเปลีย่ น GIZ ร่วมแบ่งปนั ประสบการณ์ของเยอรมนีในการพัฒนาระบบจีเอ
พีเอกชน หรือไทยแก็ป ทีเ่ ทียบเคียงกับมาตรฐานยุโรป
 สพร และ GIZ กรุงเทพ ให้การสนันสนุ นด้านกรอบความร่วมมือไตรภาคี วิธกี ารบริหารโครงการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ และการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่เจ้าหน้าทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สปป. ลาว สถานเอกอัครราชฑูตไทยประจํานครหลวงเวียงจันทน์ และสํานักงาน GIZ เวียงจันทน์ ให้
การสนับสนุนด้านธุรการและการติดต่อประสานงานอย่างเป็ นทางการระหว่างสามฝา่ ย
ทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ โดยทีแ่ ผนกมาตรฐานได้แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การโครงการ 1 ท่าน พร้อมผูช้ ว่ ย 1 ท่าน ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานของ
โครงการโดยเฉพาะ นอกจากนี้กไ็ ด้มกี ารจัดตัง้ คณะทํางานโครงการสําหรับสนับสนุ นการดําเนินงานโครงการ ความก้าวหน้าการดําเนินงานจะถูกรายงาน
ไปยังคณะกรรมการกํากับโครงการอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ กลไกเหล่านี้เองทีม่ สี ว่ นช่วยโครงการในการจัดการกับความท้าทายและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้

การลดช่ องว่ างการพัฒนาโครงการ GAPและกระบวนการการบูรณาการในภูมิภาค

ประสบการณ์จากประเทศไทยในการพัฒนาระบบมาตรฐานจีเอพีแห่งชาติที่สอดคล้ องตามข้ อกําหนดของอาเซียน สามารถเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของกรณีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใกล้ เคียงกัน ในขณะที่เยอรมนีเองก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจีเอพี
เอกชน หรื อไทยแก็ป ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานยุโรป และเมื่อ สปป. ลาว มีมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติแล้ ว ก็จะยังผลให้ กําลังการผลิตและ
การตลาดภายในประเทศมีการพัฒนา อันจะช่วยส่งเสริ มการค้ าและยกระดับความเป็ นอยู่ของเกษตรกรในที่สดุ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างทางการ
พัฒนาในภูมิภาคอาเซียน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้ าเกษตรและอาหารของอาเซียนในตลาดสากล
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ความรวมมื
อไตรภาคี– คืออะไรและมีทม
ี่ าอยางไร?
่
่
โดย จูเลีย แลงเกนดอร์ฟ / โครงการความร่วมมือไตรภาคี

การริเริม่ ความร่วมมือไตรภาคีสว่ นใหญ่มาจากสองทิศทางคือ จากบนลงล่างคือมาจาก
เจตนารมณ์ทางการเมืองในระดับรัฐบาล หรือจากล่างขึน้ บน ซึง่ ริเริม่ จากการดําเนิน
โครงการความร่วมมือทีม่ อี ยูเ่ ดิมหรือการหารือกันของผูเ้ ชีย่ วชาญ ในช่วงแรกนี้ การให้
คํามันสั
่ ญญาของบุคคลสําคัญและเครือข่ายนักวิชาชีพมักจะเป็นตัวตัดสิน โครงการทีเ่ ริม่
จากระดับสูงมักจะมีการสือ่ สารออกไปในเวทีทม่ี กี ารเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างกว้างขวาง
เช่น การเยือนอย่างเป็ นทางการของผูน้ ําประเทศหรือระดับรัฐมนตรี ส่วนโครงการทีเ่ ริม่
จากล่างขึน้ บนนัน้ มักจะเริม่ จากบริบททีไ่ ม่เป็ นทางการหรือเป็ นผลสืบเนื่องมาจากโครงการ
เดิมทีย่ งั มีงานส่วนใดส่วนหนึ่งค้างอยู่ ยังไม่ได้มกี ารดําเนินงาน เมือ่ เปรียบเทียบทีม่ าของ
ความร่วมมือไตรภาคีทงั ้ สองทางพบว่า โครงการทีเ่ ริม่ จากบนลงล่างมักจะดําเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว เพราะมีแรงสนับสนุนจาก “ระดับสูง” ทําให้โครงการมีน้ําหนักและ
ความสําคัญ ในทางกลับกัน การดําเนินงานของโครงการทีเ่ ริม่ จากล่างขึน้ บนมักจะมีความ
ราบรืน่ มากกว่าเพราะเป็ นผลจากการตกผลึกของผูป้ ฏิบตั งิ าน “ระดับพืน้ ที”่ ซึง่ เข้าใจความ
ต้องการของภาคีรว่ มงานถ่องแท้มากกว่านันเอง
่

โครงการความร่ วมมือไตรภาคี เกิดขึ้นเมื่อ
มีประเทศผู้สนับสนุนทุนรายใหม่ ร่วมกับ
ประเทศผู้สนับสนุนทุนเดิมต้ องการนํา
โครงการทวิภาคีทเี่ คยดําเนินงานแล้ ว
ประสบความสําเร็ จไปขยายผลในประเทศ
กําลังพัฒนาอีกประเทศหนึ่ง

ดังนัน้ ความร่วมมือไตรภาคีจงึ ไม่ได้เกิดขึน้ มาลอยๆ อย่างน้อยทีส่ ดุ ประเทศภาคีจะมีความสัมพันธ์กนั มาก่อน และความร่วมมือไตรภาคีหลาย
โครงการนัน้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาเสริมและเติมเต็มโครงการความร่วมมือทีเ่ สร็จสิน้ ไปแล้วหรือโครงการทีก่ าํ ลังดําเนินงานอยู่ ประสบการณ์จาก
โครงการไตรภาคีหลายปีทผ่ี า่ นมาแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์และการดําเนินงานประจําวันในแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ม ี
โครงการใดเลยทีเ่ หมือนกัน แต่อาจพอสรุปได้วา่ ความร่วมมือไตรภาคีนนั ้ มักจะเริม่ มาจาก 3 รูปแบบด้วยกัน
รูปแบบแรก ความร่วมมือไตรภาคีมจี ุดเริม่ ต้นมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันโดยประเทศผูใ้ ห้รายใหม่ และประเทศกําลัง
พัฒนาจะเข้ามามีสว่ นร่วมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนา โดยมีบทบาทเท่าเทียมกัน ทัง้ สองประเทศขอให้ประเทศทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ทุน
ดัง้ เดิมให้การสนับสนุ นวิชาการในบางเรือ่ งทีเ่ ฉพาะเจาะจง ดังนัน้ โครงการความร่วมมือดังกล่าวจึงได้รบั การสนับสนุนทางด้านวิชาการและอาจ
ได้รบั การสนับสนุ นทุนดําเนินงานบางส่วนจากประเทศทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ทนุ ดัง้ เดิม หากจะเปรียบเทียบกับการสนับสนุ นทุนให้แก่โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนาด้วยกัน ซึง่ ประเทศผูใ้ ห้ทุนดัง้ เดิมไม่มบี ทบาทอื่น ในความร่วมมือไตรภาคีนนั ้ การสนับสนุ นทางวิชาการของประเทศ
ผูใ้ ห้ทุนดัง้ เดิมจะเข้ามามีความสําคัญ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้:
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โครงการห่วงโซ่อุปทานกระดาษสา ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีลาว-ไทยเยอรมัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยังยื
่ นให้แก่ชาวชนบทในพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศลาว โดยโครงการ
สนับสนุ นการใช้ทรัพยากรอย่างยังยื
่ นควบคูก่ บั การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่
โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพเปลือกปอสา จากการพัฒนาห่วงโซ่การค้าระหว่าง
ประเทศลาวและประเทศไทยโดยนําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสินค้ามาใช้ และ
จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรฐานดังกล่าว ทําให้ประเทศไทยได้รบั ปอสาคุณภาพดี
จากการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และมีขอ้ ได้เปรียบทางการตลาด (เพราะมี
ฉลากสิง่ แวดล้อม) อีกทัง้ มีศกั ยภาพเป็ นพันธมิตรทางการค้าโดยตรงกับกลุม่
เกษตรกรและสมาคมธุรกิจ

“ถ้ าต้ องการเดินทางให้ รวดเร็ว ก็เดินทางคน
เดียว แต่ ถ้าต้ องการเดินทางไกล ต้ องหาเพือ่ น
ร่ วมทาง”
สุ ภาษิตแอฟริกา อ้ างโดยพิรุณ ลายสมิต, สพร.
ประเทศไทย

ั่
ในทํานองเดียวกันโครงการความร่วมมือไตรภาคีทาํ ให้มลู ค่าเพิม่ ย้ายไปทางฝงประเทศลาวมากขึ
น้ การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปกระดาษสาใน
ประเทศลาวเป็ นกลยุทธ์ทน่ี ่าสนใจ เพราะทําให้ผปู้ ระกอบการชาวไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สาํ หรับตลาดเฉพาะได้มากขึน้ ซึง่ ช่วยเพิม่ โอกาส
ทางการตลาดและทําให้ประเทศลาวเพิม่ มูลค่าภายในประเทศได้ รวมทัง้ สร้างศักยภาพการแปรรูปในชนบทซึง่ ต้องการการพัฒนาเเป็ นอย่างมาก

“ละตินอเมริกามีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงเอื้อต่ อโครงการความร่ วมมือไตรภาคี
แต่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอาเซียนและ ความริเริ่ มเพือ่ การรวมตัวของอาเซียน (IAI) ซึ่ง
เป็ นแรงขับเคลื่อนโครงการความร่ วมมือไตรภาคีทเี่ ข้ มแข็งมากกว่ านั้นเสียอีก”
อ้างโดย มร. เบคเคอร์ GIZ อิ นโดนี เซีย

ความร่วมมือไตรภาคีอกี สองรูปแบบมีจุดเริม่ ต้นมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนา รูปแบบแรกเกิดจากประเทศ
ผูใ้ ห้รายใหม่และประเทศผูใ้ ห้ทุนดัง้ เดิมร่วมกันขยายผลวิธแี ก้ปญั หาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผ่านโครงการความร่วมมือไตรภาคี
ประเทศผูใ้ ห้รายใหม่และประเทศผูใ้ ห้ทุนดัง้ เดิมร่วมกันขยายผลโครงการทวิภาคีทป่ี ระสบความสําเร็จแล้วและพัฒนาเป็นโครงการไตรภาคีรว่ มกับ
ประเทศกําลังพัฒนา ข้อดีของความร่วมมือไตรภาคีลกั ษณะนี้คอื ความใกล้ชดิ สนิทสนมกันทางวัฒนธรรมของประเทศผูใ้ ห้และประเทศผูร้ บั รวมถึง
โครงการนัน้ เคยดําเนินงานและประสบความสําเร็จมาแล้วในประเทศอื่น (ส่วนใหญ่เป็ นประเทศเพือ่ นบ้าน) ในการดําเนินงานโครงการ ผูใ้ ห้รายใหม่
มักจะสนใจด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรเป็ นหลัก แต่ควรคํานึงด้วยว่าจะโครงการความร่วมมือไตรภาคีต่อเมือ่ โครงการนัน้ สามารถปรับให้การ
พัฒนาเป็ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ และประเทศผูร้ บั ผลประโยชน์มคี วามสนใจในโครงการความร่วมมือนัน้ ๆ ตัวอย่างรูปแบบโครงการความร่วมมือไตรภาคี
ในลักษณะนี้คอื กรณีศกึ ษาระหว่างประเทศกัวเตมาลา เม็กซิโกและเยอรมนี โครงการนี้พฒ
ั นามาจากโครงการความร่วมมือทวิภาคีดา้ นการจัดการนํ้า
เสีย ซึง่ ได้รบั แรงขับเคลือ่ นจากความต้องการทีช่ ดั เจนของประเทศผูร้ บั ผลประโยชน์ ซึง่ มีสว่ นช่วยเสริมสร้างความเป็ นเจ้าของระดับชาติ
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ความร่วมมือทวิภาคีในรูปแบบทีส่ ามริเริม่ มาจากโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศผูใ้ ห้ทุนและประเทศกําลังพัฒนาได้รบั การ
สนับสนุ นจากประเทศผูใ้ ห้รายใหม่ (ซึง่ บางครัง้ ก็เป็ นประเทศเพือ่ นบ้านนันเอง)
่
ในช่วงเวลาหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศผูใ้ ห้รายใหม่
ได้สงสมความเชี
ั่
ย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศกําลังพัฒนา เช่นประเทศบราซิล แอฟริกาใต้และอินเดียกําลังเป็ นผูน้ ําด้านการผลิต
ยาต้านเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ หรืองานวิจยั เรือ่ งโรคมาลาเรีย มีการพัฒนาแนวทางการดําเนินโครงการและวิธแี ก้ปญั หาภายใต้สภาวการณ์ท่ี
ใกล้เคียงกัน และดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนัน้ การนําโครงการเหล่านี้มาขยายผลอาจทํา
ได้โดยสะดวกเพราะมีปจั จัยเอือ้ คือมีวฒ
ั นธรรมและภาษาทีค่ ล้ายกัน ในสถานการณ์เช่นนี้โครงการความร่วมมือไตรภาคีชว่ ยเสริมแรงการ
พัฒนาและทุกภาคีทร่ี ว่ มงานได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรูร้ ว่ มกัน เช่น กรณีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเอธิโอเปีย อิสราเอล
และเยอรมนี ประเทศอิสราเอลมีความชํานาญในเรือ่ งของการจัดการระบบนํ้า ดังนัน้ โครงการความร่วมมือทวิภาคีเดิมจึงได้ประโยชน์และ
ช่วยให้การพัฒนาประสบผลสําเร็จดียงิ่ ขึน้

ความร่ วมมือไตรภาคีแปลว่ าทั้งสามฝ่ ายได้ รับ
ประโยชน์ ร่วมกัน
อ้ างโดย ออท. “ไซนอล (มาเลเซีย)

ที่มา: บทคัดย่อจาก Langendorf, Piefer, Knodt, Müller, Lazaro (eds.) (2012): Triangular Cooperation: A Guideline for Working
in Practice. NomosVerlag, Baden-Baden.
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โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อุตสาหกรรมท่าเรือในประเทศกัมพูชา”
โดย จูเลีย แลงเกนดอร์ฟ / โครงการความร่วมมือไตรภาคี

ประเทศมาเลเซียและเยอรมนีกาํ ลังดําเนินงานโครงการความร่วมมือไตรภาคีรว่ มกันในประเทศผูร้ บั ความ
ช่วยเหลือคือประเทศกัมพูชา โครงการนี้เริม่ ดําเนินงานมาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 และจะดําเนินงาน
ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยได้รบั การสนับสนุ นทุนดําเนินงานจากเยอรมนีและมาเลเซีย
ร่วมกันในสัดส่วน 70/30
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ “การเสริมสร้างศักยภาพท่าเรือกัมพูชาเพือ่ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
นโยบายทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย”
โครงการดําเนินงานโดยร่วมงานอย่างใกล้ชดิ กับ “โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ น“Sustainable Port Development in the ASEAN Region (SPD)” โครงการทัง้ สองนี้ได้รบั การ
พัฒนาให้มคี วามสอดคล้องและเสริมสร้างกันเพือ่ ขยายผลของโครงการ ซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าช่วย
ให้ผลของโครงการระยะสัน้ มีความยังยื
่ นเพิม่ ขึน้

ประวัตคิ วามเป็ นมาและแนวโน้ มในอนาคตของโครงการ
หลังจากการลงสํารวจข้อมูลครัง้ แรกของโครงการในเดือนกันยายน
2555 โครงการได้จดั การอบรมระยะเวลา 2 สัปดาห์ให้แก่ผเู้ ข้าร่วม
อบรมชาวกัมพูชาจากภาคเดินเรือทะเล ท่าเรือและกระทรวงที่
เกีย่ วข้องทีว่ ทิ ยาลัยการเดินเรือทะเลของมาเลเซีย (ALAM) ใน
เดือนมกราคม 2556 หลักสูตร “การฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลด้านเดินเรือทะเล” ช่วยเสริมสร้างความรูแ้ ละ
เครือ่ งมือสําหรับการบริหารจัดการในภาคการเดินเรือทะเล
โครงการได้ทาํ การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ วิเคราะห์
กิจกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ อี ยูข่ องท่าเรือทีร่ ว่ ม
โครงการในมาเลเซียและกัมพูชา และได้นําเสนอผลการศึกษาไป
แล้วในการประชุมระดับภูมภิ าคของโครงการพัฒนาท่าเรือใน
ภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ นครัง้ ที่ 7 ในเดือนสิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ น
มา พบว่าโครงสร้างของท่าเรือสร้างผลกระทบออกไปกว้างไกล
กว่าแนวเขตของท่าเรือ เมือ่ การจราจรในท่าเรือในอาเซียนเติบโต
ต่อเนื่อง เจ้าหน้าทีข่ องท่าเรือและผูด้ าํ เนินกิจการในท่าเรือควร
จะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนข้างเคียงทีเ่ กิด
จากกิจกรรมเหล่านัน้ นี่คอื เหตุผลว่าทําไมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในท่าเรือจึงมีความสําคัญมาก

วัตถุประสงค์ ของการศึกษาความรั บผิดชอบต่ อสังคม






เพือ่ ศึกษาวิจยั จุดแข็งของความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ อี ยูเ่ ดิมของ
ท่าเรือในประเทศมาเลเซียและกัมพูชาโดยใช้มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ ISO 26000 เป็ นฐาน รวมทัง้ แนวทางจาก
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การแห่งความริเริม่ ว่าด้วย
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)
ค้นหาประเด็นทีน่ ําไปสูก่ ารเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างท่าเรือในประเทศ
มาเลเซียและประเทศกัมพูชาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ค้นหาประเด็นเพือ่ พัฒนาข้อเสนอแนะโดยพิจารณาจากช่องว่าง
ระหว่างการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมทีค่ น้ พบและ
มาตรฐาน ISO ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในเดือนกันยายน 2566 ทีผ่ า่ นมา ALAM จัดการสัมมนาอบรมวิทยากร
(TOT) เพือ่ พัฒนาและรับรองคุณวุฒเิ จ้าหน้าทีท่ า่ เรือของกัมพูชาเพือ่ ให้
ไปจัดการอบรมในท่าเรือทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งรหัสมาตรฐาน (Code) และ
ั ญาต่างๆ
อนุ สญ

การพัฒนาศักยภาพให้แก่ท่าเรือของประเทศกัมพูชาที่จะต้องดําเนิ นงานต่อไปจะใช้ระบบนิ เทศออนไลน์ (E-coaching) ซึ่งทาง
ALAM จะให้บริ การจนกว่าจะสิ้ นสุดระยะเวลาของโครงการ GIZ จะพัฒนาเนื้ อหาความรับผิ ดชอบต่อสังคมและให้ ALAM นําเนื้ อหา
ดังกล่าวไปใช้ในหลักสูตรอบรมในอนาคตของ ALAM ได้ เมื่อสิ้ นสุดโครงการจะมีการประเมิ นผลโดย Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP), GIZ และ ALAM จะวัดผลการดําเนิ นงานของโครงการร่วมกัน
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TIPS & TRICKS
รูไ้ หมว่า...


…ขณะนี ้ GIZ กําลังดําเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีใน 31 ประเทศ รวมมูลค่าโครงการทังหมด
้
33
ล้ านยูโร (1,353 ล้ านบาท)



…โครงการความร่วมมือไตรภาคีโครงการแรกของ GIZ เริ่มดําเนินงานในปี พ.ศ. 2529 เป็ นโครงการนํา
แกลบมาผลิตพลังงานในสาธารณรัฐมาลีที่ GIZ ดําเนินงานร่วมกับประเทศจีน



…สารานุกรมบริ ตานิการะบุวา่ โครงสร้ าง 3 ประสานเหมาะสําหรับการสร้ างสะพานเพราะเป็ นโครงสร้ างที่มี
ความมัน่ คงสามารถรับนํ ้าหนักจํานวนมากได้ ถ้าช่วงสะพานกว้ าง



…ความตกลงร่วมของรัฐบาลผสมของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี พ.ศ. 2542 ระบุถึงความ
ร่วมมือไตรภาคีเอาไว้ อย่างชัดเจน



…ประเทศไทยและเยอรมนีเป็ นภาคีความร่วมมือไตรภาคีมายาวนานที่สดุ แห่งหนึง่ ในทวีปเอเชีย



…ความร่วมมือไตรภาคีช่วยเสริมสร้ างให้ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ IAI
ได้
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Roundup
พันธมิตรด้านอาหารของเยอรมัน - โครงการพัฒนาข้าวของเอเชีย
โดยการปรับปรุงห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของข้าวให้เหมาะสม
โดย มาร์คุส อินไอเช็น / โครงการควบคุมศัตรูพชื สําหรับพืชอาหารโดยชีววิธใี นภูมภิ าคอาเซียน
ในปี ค.ศ. 2050 โลกใบนี้จะมีประชากรกว่า 9 พันล้านคน ทัง้ ภาคธุรกิจและ
การเมืองจะประสบปญั หาจากความต้องการอาหาร พลังงานและผลผลิตทางการ
เกษตรทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ด้วยความท้าทายดังกล่าว บริษทั และสถาบันต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตรภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) จึงได้ก่อตัง้ พันธมิ ตรด้าน
อาหารของเยอรมัน (GFP) ขึน้ เมือ่ เดือนมิถุนายนของปี ทแ่ี ล้ว โดยทําหน้าทีเ่ ป็ น
เวทีให้หน่วยงานทีม่ บี ทบาททัง้ ภาครัฐและเอกชนผนึกกําลังร่วมกันดําเนินงาน
โครงการต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร ดังนัน้ โครงการจึงมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปจั จัย
การผลิตทางการเกษตรและตลาดซึง่ จะช่วยสร้างความมันคงทางอาหารในระยะยาว
่

บริษัทเยอรมันและผู้ร่วมโครงการช่ วยเกษตรกร
20,000 ราย ในการเพิม่ ผลิตผลเพื่อสร้ างความมั่นคง
ทางอาหารในภูมภิ าค

โครงการพัฒนาข้าวของเอเชีย (BRIA) เป็ นโครงการ GFP โครงการแรกๆ ที่
เปิดตัว และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าข้าวให้เหมาะสม
รวมทัง้ ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยงานทีร่ ว่ มโครงการจึงพัฒนาแนวคิดโครงการแบบบูรณาการ โดยกําหนด
ประเด็นเร่งด่วนทีจ่ ะดําเนินงาน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้:
 ปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าว (เช่น การปรับปรุงปจั จัยการผลิตข้าวให้
เหมาะสม)
 ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของข้าว (เช่น การเสริมวิตามินให้ขา้ วและ
นํ้ามัน)
 พัฒนาการศึกษาและจัดการอบรมด้านการผลิตข้าว (เช่น การนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้)
นอกจากนัน้ โครงการจะส่งเสริมให้เกิด “ยุวเกษตรธุรกิจ” อย่างจริงจัง โดยจะสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนว่าการทํานาเป็ นธุรกิจทีม่ กี าํ ไรเพือ่ ให้เยาวชนหัน
มาประกอบอาชีพนี้เพิม่ ขึน้ โครงการ BRIA คาดว่าจะเริม่ ดําเนินงานโครงการได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ.2556 โดยมีประเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ ไทยและเวียดนาม โครงการซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุ นบางส่วนจากแผนงาน develoPPP.de ของ BMZ นี้เน้นให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร
รายย่อยไม่เกิน 20,000 รายให้มฐี านะทางเศรษฐกิจดีขน้ึ โดยการใช้ความเชีย่ วชาญและเทคโนโลยีของเยอรมัน นอกจากเกษตรกรจะได้รบั ประโยชน์จากการ
ผลิตอาหารอย่างยั ่งยืนแล้ว ผูบ้ ริโภคจํานวนมากจะได้รบั ประโยชน์จากโครงการนี้ดว้ ย
การใช้ปจั จัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ จะทําให้ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ และเพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั ประโยชน์จากการซือ้
ปริมาณมากเพือ่ ให้ได้ราคาทีต่ ่าํ ลง (เช่น เครือ่ งจักรและเมล็ดพันธุ)์ และเอือ้ ให้เข้าถึงบริการทางการเงินและบริการอื่นๆ โครงการจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร และบูรณาการให้เกิดโมเดลธุรกิจทีม่ ผี แู้ ปรรูปข้าวและผูค้ า้ ข้าวร่วมด้วย รวมทัง้ โครงการจะพัฒนาประสิทธิภาพและความยังยื
่ นโดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมข้าวทีอ่ งิ ความรูแ้ ละทันสมัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทใ่ี ช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเป็ นมิตรกับสภาพภูมอิ ากาศ
โครงการ BRIA ในประเทศไทยจะใช้ชอ่ื ว่า PROSPECT (การส่งเสริมให้มกี ารผลิตข้าวอย่างยังยื
่ นและช่วยปกป้องสภาพภูมอิ ากาศในประเทศไทย) โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานร่วมโครงการหลักคือ AGCO,บีเอเอสเอฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์อารักขาพืช, ไบเออร์ครอปซายน์และ GIZ
ค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับ GFP และ BRIA เพิม่ เติมได้ท่ี http://www.germanfoodpartnership.de/
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เทียบชัน
้ ธุรกิจสากล:
มาตรฐานความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมนํ้าผลไมไทย
้
โดย เลนา เคิรน์ / โครงการควบคุมศัตรูพชื สําหรับพืชอาหารโดยชีววิธใี นภูมภิ าคอาเซียน

ปจั จุบนั ความสนใจของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับสินค้าอาหารแปรรูปคุณภาพสูงทีม่ ี
กระบวนการผลิตยังยื
่ นมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมกันนัน้ ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลีกของอุตสาหกรรมนํ้าผลไม้ในตลาดโลกต่าง
ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานด้านความยังยื
่ นทางสิง่ แวดล้อมและ
มาตรฐานขัน้ ตํ่าทางสังคม เมือ่ ห่วงโซ่อุปทานปรับตัวขึน้ สูร่ ะดับสากลมากขึน้ เท่าใด
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบแหล่งทีม่ าของผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ ในประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะยิง่ ทวีความสําคัญมากขึน้ เท่านัน้

เพือ่ ที่จะมีความสามารถในการแข่ งขันมากขึ้น
ผู้ผลิตนํ้าผลไม้ ไทยและห้ องปฏิบัติการจะต้ อง
พัฒนาศักยภาพให้ เทียบเท่ ามาตรฐานโลก

สําหรับประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดบิ เป็ นหลักประกันความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการส่งออกนํ้าผลไม้และนํ้าผลไม้
เข้มข้น แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งคํานึงคือสินค้านํ้าผลไม้ของไทยจะได้มาตรฐานความยังยื
่ นระดับสากลหรือไม่ ดังนัน้ จึงจําเป็ นจะต้องดําเนินงานตัง้ แต่ขนั ้ แรกของ
ั
กระบวนการผลิตและแปรรูป ปญหาการขาดแคลนโครงสร้างพืน้ ฐานและผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ุณภาพ เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารและผูต้ รวจสอบจะต้องได้รบั
การแก้ไข รวมทัง้ ผูผ้ ลิตเองก็ยงั ไม่ได้รบั ข้อมูลเรือ่ งการใช้สารควบคุมกําจัดศัตรูพชื มากนัก
SGF ย่ อมาจาก “Sure, Global and
Fair”

ส่ งเสริ มการปฏิบัติตามกฎและข้ อกําหนด
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมนํ้าผลไม้ ทั่วโลก
www.sgf.org

ด้วยเหตุน้ี ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง SGF และ GIZ จึงเกิดขึน้ ในโครงการนี้ SGF
และ GIZ จะสนับสนุ นให้อุตสาหกรรมนํ้ าผลไม้ไทยสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาด
สากลได้ วัตถุประสงค์ร่วมของโครงการ คือ การพัฒนาให้สนิ ค้าประเภทนํ้ าผลไม้ของไทยได้
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทีเ่ ป็ นทีย่ ออมรับทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น:
 ปฏิบต
ั ติ ามกฎและข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
 มีการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
 ส่งเสริมชือ
่ เสียงของผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ธรรมชาติทด่ี ตี ่อสุขภาพและ
 ผูบ
้ ริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

โครงการจะเชือ่ มโยงให้ผปู้ ระกอบการแปรรูปผลไม้ ซัพพลายเออร์ ห้องปฏิบตั กิ ารและผูต้ รวจสอบทีค่ ดั เลือกไว้จาํ นวนหนึ่งให้เข้าสูร่ ะบบควบคุมซัพ
พลายเออร์วตั ถุดบิ โดยสมัครใจ เช่นบริษทั ผูผ้ ลิตนํ้าสัปปะรดและนํ้าสัปปะรดเข้มข้น 10 แห่งได้เข้ามาร่วมในโครงการควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรม
กับ SGF แล้ว
ผูผ้ ลิตนํ้ าผลไม้และสินค้ากึง่ สําเร็จรูป 3 รายและห้องปฏิบตั กิ าร 4 แห่งเข้าร่วมโครงการแล้ว ขัน้ ต่อไปคือการประเมินความรู้ ศักยภาพและความ
ต้องการด้านการอบรม จากนัน้ จะปรึกษาหารือกับผูผ้ ลิต เกษตรกรพันธะสัญญา ผูแ้ ปรรูป ห้องปฏิบตั กิ ารและผูต้ รวจสอบ และจัดการอบรมให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละกลุม่
นอกจากนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารในประเทศไทยรวม 13 แห่งทีเ่ ข้าร่วมเปรียบเทียบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารระดับนานาชาติของ SGF โดยมีการทดสอบ
ผูเ้ ข้าร่วมจํานวน 101 คนจาก 26 ประเทศ กิจกรรมนี้ชว่ ยให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารมีโอกาสทบทวนวิธกี ารตรวจสอบค่าต่างๆ ทีใ่ ช้วดั นํ้าผลไม้ โดย SGF จะ
เสนอมาตรการด้านคุณภาพทีส่ อดคล้องกันให้แก่ผสู้ นใจต่อไป
ติ ดต่อ: Dr. Wilhelm Rieth (rieth@sgf.org) หรือ Ms. Napaporn Rattanametta (napaporn.rattanametta@giz.de)
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การจัดการสิ่ งแวดลอมและพลั
งงานในอุตสาหกรรมยานยนต ์
้
แลกเปลีย
่ นเรียนรูประสบการณ
จากประเทศเยอรมนี
้
์
โดย วิลาสินี ภูนุชอภัย / โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา คณะผูแ้ ทน
ไทย 19 ท่าน ได้ไปศึกษาดูงานทีป่ ระเทศเยอรมนีได้รบั เชิญเข้าร่วม
ศึกษาดูงานจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว
(Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts
Industries) ซึง่ ได้รบั งบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU)

สิ่งทีส่ ําคัญทีส่ ุ ดในการสร้ างห่ วงโซ่ อปุ ทานสีเขียวใน
อุตสากรรมยานยนต์ คือความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐ
และเอกชนจากทุกภาคส่ วน ทัง้ จากภาคธุรกิจ การเงิน
วิจัย นโยบาย รวมทั้งการสร้ างความตระหนักของภาค
ประชาชน

โดยคณะเข้าร่วมศึกษาดูงานทัง้ จากสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
ธนาคารเพือ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการฯ ได้เข้าเยีย่ มชมหน่วยงานและบริษทั ต่างๆ ทีส่ นับสนุ น
และเกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น
ธนาคาร Kfw, , VDMA e.V., Fraunhofer institute, Mercedes Benz,
Robert Bosch Schuler, Elring Klinger, Eissmann Group และ BMW
โดยหน่วยงานเหล่านี้สนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็ นรูปธรรม
และมีจุดมุง่ หมายเดียวกัน โดยมีแผนและนโยบายทีร่ ว่ มมือกับภาครัฐฯ
อย่างชัดเจน เช่น National Platform of Electromobility ซึง่ เป็ นกลุม่
พันธมิตรทีร่ ว่ มมือสนับสนุ นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

จากการไปศึกษาดูงานครัง้ นี้ผรู้ ว่ มเดินได้ลงความเห็นว่าอุตสาหกรรมไทยควรดึงจุดเด่นของสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูต้ ่างๆ จากประเทศเยอรมนี เช่น การ
ศึกษาวิจยั การรวบรวมฐานข้อมูล การวางวิสยั ทัศน์และแผนพัฒนาทีช่ ดั เจนและต่อเนื่อง เพือ่ ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยังยื
่ น
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ลดตนทุ
้ นการผลิตกวา่ 12 ลานบาท
้
ผูประกอบการชิ
น
้ ส่วนยานยนตไทย
13 แหงร
ยและพลังงาน
้
์
่ วมใจลดของเสี
่
โดย วิลาสินี ภูนุชอภัย / โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว

กิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว คือการให้
คําปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีก่ อ่ ให้เกิดกําไร (PREMA) ซึง่
การอบรมในรุน่ ที่ 2 ได้สน้ิ สุดลงเมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา โดยมีสถานประกอบการ
ชิน้ ส่วนยานยนต์เข้าร่วมกิจกรรม 13 แห่ง
ระหว่างการอบรมได้มกี ารจัดทําผังการผลิตเพือ่ ค้นหา “วัตถุดบิ ทีส่ ญ
ู เสียไปใน
กระบวนการผลิตหรือวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตแต่ไม่เป็ นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (Non
Product Output)” เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุ และนําไปกําหนดเป็ นมาตรการในการแก้ไข
และแผนปฏิบตั กิ ารในการนําไปปฏิบตั จิ ริง ทําให้สถานประกอบการสามารถลดต้นทุน
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรได้ดว้ ยตนเอง

การจัดการสิ่งแวดล้ อมสร้ างผลกําไร และช่ วย
ลดค่ าใช้ จ่ายในการผลิตเป็ นอย่างมาก ทั้งยังเพิม่
ความปลอดภัยและสุ ขภาพทีด่ ขี ึ้นของพนักงาน
ตลอดจนช่ วยในการพัฒนาองค์ กรในระยะยาว

จากการประมวลผลสําเร็จของกิจกรรม พบว่า สถานประกอบการเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการการลดการ
ใช้วตั ถุดบิ ในกระบวนการผลิตทัง้ สิน้ 7 มาตรการ คิดเป็ นมูลค่าความสูญเสียทีล่ ดลงได้สงู ถึง 4,686,304 บาท/ปี มาตรการด้านการลดการใช้พลังงาน
ประเภทพลังงานไฟฟ้า ประเภทเชือ้ เพลิง (แก็ซ LPG) มีทงั ้ สิน้ 6 มาตรการ คิดเป็ นมูลค่าความสูญเสียทีล่ ดลงได้ 2,243,144 บาท/ปี และมาตรการ
ด้านการลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิต เช่น ชิน้ งานทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน หรือ เศษวัตถุดบิ เหลือทิง้ จากการบวนการผลิตรวมถึงมาตรการในการ
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ ทัง้ สิน้ 9 มาตรการ คิดเป็ นมูลค่าความสูญเสียทีล่ ดลงได้สงู ถึง 5,404,348 บาท/ปี และการให้คาํ ปรึกษาด้าน PREMA นัน้ ทาง
โครงการฯ ตัง้ เป้าหมายไว้ท่ี 250 โรงงาน
ตัวอย่างของมาตรการและผลความสําเร็จ มีดงั นี้
ด้านสิ่ งแวดล้อม

ด้านเศรษฐศาสตร์

ด้านการพัฒนาองค์กร

ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย

มาตรการ ลดการสูญเสียพลังงานในการผลิ ตไอนํ้า โดยการหุ้มฉนวนและปิ ดรอยรัวของท่
่
อไอนํ้า
ลดปริ มาณการใช้ Gas LPG
67,095 กิ โลกรัมต่อปี

ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน (LPG)
1,474,570 บาท/ปี

ลดเวลาในการทํางานของพนักงาน
พนักงานมีเวลาไปทํางานอย่างอืน่
เพิม่ มากขึน้

ลดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านใน
สถานทีท่ ไ่ี ม่ปลอดภัย เช่น บริเวณทีม่ ี
ไอนํ้าร้อนรัว่

มาตรการ นําวัตถุดิบประเภทสารเคมีกลับมาใช้ใหม่และปรับปรุงระบบเพื่อลดการสูญเสียสารเคมี
ลดการสูญเสียสารเคมีจากกระบวนการผลิ ต
336 ลบ.ม./ปี
ลดกากตะกอนจากการบําบัดนํ้ายา 295,680
กก./ปี
ลดปริ มาณสารเคมีที่ใช้ กระบวนการผลิ ต
2,850 กก./ปี

ลดค่าใช้จา่ ยด้านต้นทุนสารเคมี
และต้นทุนด้านการกําจัดของเสีย
ประเภทสารเคมีลงได้ รวมแล้ว
2,802,816 บาท/ปี

ลดเวลาในการทํางานลงรวมแล้ว
144 ชม. /ปี
เพิม่ พืน้ ทีก่ ารทํางาน 25 ตร.ม.

ลดอุบตั เิ หตุจากสารเคมี
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ดัชนีประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน

เพือ
่ อะไรและจะวัดกันไดอย
้ างไร
่

โดย มณฑล กําแพงเศรษฐ และ การันต์ แป้นทอง / โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน

ตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ทีไ่ ด้ตงั ้ เป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 25
ในปี 2573 (เมือ่ เทียบกับปี 2553) นอกจากการวางแผนยุทธศาสตร์และจัดทํามาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานต่างๆ แล้ว ประเทศไทยต้องมีระบบ
ตรวจสอบประเมินผลทีเ่ หมาะสมอีกด้วย
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีการรายงานค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy
Intensity: EI) หรือพลังงานทีใ่ ช้ตอ่ หน่วยผลผลิตมวลรวม (GDP) ซึง่ EI ถือ
ได้วา่ เป็ นดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมระดับประเทศ และ
ระดับสาขาเศรษฐกิจ (sector) เช่น ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร แต่ยงั
ขาดดัชนี ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในระดับสาขาเศรษฐกิ จย่อย (SubSector) ซึ่งเรียกว่า Energy Efficiency Indicator (EEI) เช่น หมวด
อุตสาหกรรมอาหาร หรือ อาคารพาณิชย์ เป็ นต้น

เพี่อลดความเข้ นข้ นของการใช้ พลังงาน
(Energy Intensity) ลงร้ อยละ 25 ในปี
2573 ประเทศไทยจําเป็ นต้ องมีดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ในระดับ
สาขาเศรษฐกิจย่ อย
ดัชนี ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน หรือ Energy
Efficiency Indicator (EEI) คือ ปริมาณพลังงานทีใ่ ช้
ต่อประโยชน์ทไ่ี ด้รบั อย่างเช่นใน


ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ต่อประโยนช์มลู ค่าเพิม่
ดัชนีการผลิต หรือต่อหน่วยผลผลิต

หรือ


ภาคอาคารโรงแรม ต่อพืน้ ทีใ่ ช้สอย หรือต่อจํานวน
ห้องพักทีม่ ผี เู้ ข้าพักต่อปี

นอกจากนี้ การจัดทําดัชนีดงั กล่าวควรสอดคล้องกับหลักปฏิ บตั ิ สากลเพือ่ สามารถใช้เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ ทัง้ นี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยอีกด้วย
เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2556 ทีผ่ า่ นมา โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน (TGP-EEDP) จึงได้จดั งานสัมมนาว่าด้วย
เรือ่ ง “การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพลังงานในประเทศไทย” เพือ่ นําเสนอภาพรวมของระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานในประเทศไทย และ
ความสําคัญของดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทัง้ ร่างรายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพลังงานในประเทศไทย งานสัมมนาครัง้ นี้ยงั เป็ นเวที
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการพัฒนาและการใช้ดชั นีประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากนานาชาติ และแลกเปลีย่ นข้อมูลความคิดเห็นเรือ่ งข้อมูล
เกีย่ วกับพลังงานในประเทศไทย

นายสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ (กลาง) ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็ นประธานเปิ ดงาน
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ความเป็ นมาและการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ

(NAMA)

โดย อัมพวา มูลเมือง / โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน

ในปจั จุบนั กรอบแนวคิดของ NAMA ได้ถกู นําไปใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศกําลังพัฒนา ในบริบทของการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบนโยบายของประเทศนัน้ ๆ กรณีของ
ประเทศไทยทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกมาโดย
ตลอดภายใต้หลักการทีไ่ ทยต้องได้รบั ผลประโยชน์รว่ มจาก
การพัฒนา NAMA นัน้ ถือเป็ นโอกาสสําคัญของประเทศใน
การผลักดันแผนงานระดับชาติทม่ี อี ยูใ่ นปจั จุบนั ให้เป็ นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสม
ของประเทศ เช่น แผนอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี เป็ นต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน (TGP-EEDP) ได้จดั สัมมนาเรือ่ ง “ความเป็ นมา
การพัฒนา และการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ (NAMA)” เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล กรอบแนวคิด และแนวทาง
การพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศให้แก่ผทู้ ส่ี นใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐในภาคพลังงาน นอกจากนี้
รวมถึงมีการนําเสนอและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และบทเรียนในการพัฒนา NAMA จากประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศเวียดนาม
อินโดนีเซีย เป็ นต้น

NAMA คืออะไร?
Nationally Appropriate Mitigation Action หรือ NAMA คือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของ
ประเทศ มีจุดเริม่ ต้นจากการประชุมประเทศภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ สมัยที่ 13 (COP13) ณ เกาะบาหลี ทีน่ ําไปสูก่ ารกําหนดกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก
โดยประเทศกําลังพัฒนา ทัง้ นี้ NAMA แบ่งออกเป็ นสองรูปแบบคือ กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่
สนับสนุนภายในประเทศและทีไ่ ด้รบั การสนันสนุนโดยแหล่งทุนและทรัพยากรจากต่างประเทศ
Source: NAMA: A technical assistance Source Book for Practitioners, GIZ, 2012
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โครงการความรวมมื
อไทย-เยอรมันดานพลั
งงานทดแทนโดยชุมชน
่
้
โดย กิซ่า โฮลเฮาเซ่น / แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีในเรือ่ งแนวทางการส่งเสริมให้มกี ารผลิตพลังงานทดแทนในระดับท้องถิน่ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและแผนงานพัฒนาโครงการของ GIZ ซึง่ เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนแผนงาน “พลังงานทดแทน พัฒนาในเยอรมนี” หรือ “Renewables – Made in Germany” และหอการค้าเยอรมัน - ไทย (GTCC) ได้รว่ มกันจัดการประชุมเชิงปฏิบตั งิ านเมือ่
วันที่ 2 กันยายนทีผ่ า่ นมาทีก่ รุงเทพมหานคร
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํ ลังผลักดันอย่างหนักเพือ่ ให้มกี ารปรับเปลีย่ นชนิดของพลังงานจากพลังงานฟอสซิลไปเป็ นพลังงานชนิดอื่น - ถึงขนาด
ทีม่ กี ารคิดค้นคําศัพท์ใหม่คอื “Energiewende” ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นชนิดพลังงานนันเอง
่
ประเทศไทยเองก็กาํ ลังพยายามให้ครัวเรือน เทศบาล
และประชากรในชนบทใช้ศกั ยภาพพลังงานทดแทนทีม่ ใี นประเทศ โครงการทีม่ กี ารดําเนินงานไปเมือ่ ไม่นานมานี้คอื มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน (Feed-In Tariff) ทีร่ บั ซือ้ ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของครัวเรือนและชุมชน หรือการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
เป็ นแนวทางทีร่ ฐั บาลกําหนดเพือ่ ส่งเสริมให้รอ้ ยละ 25 ของการใช้พลังงานรวมทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2564 มาจากพลังงานทดแทน

ประเทศไทยกําลังจะสร้ างชุมชนแห่ งแรก
ทีม่ ีการใช้ พลังงานจากพลังงานทดแทน
เพียงอย่างเดียว

แต่การมีนโยบายจะไม่มปี ระโยชน์อย่างใดเลย ถ้าไม่ได้นําไปปฏิบตั ใิ ห้ประสบผลสําเร็จและมีวธิ กี ารดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็ นตัวนํา
ดังนัน้ ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ผขู้ บั เคลือ่ นนโยบายจากทัง้ สองประเทศจึงแลกเปลีย่ นกันนําเสนอโมเดลทางธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จ เช่น
“ชุมชนปกป้องสภาพภูมอิ ากาศแซร์เบค” ของเยอรมันซึง่ สร้างอุทยานพลังงานขนาด 29 เมกะวัตต์ หรือวิธกี ารขับเคลือ่ นชุมชน (เช่น จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอนของประเทศไทย)
มร.เดทเลฟ เดาเคอ ผูอ้ าํ นวยการนโยบายพลังงานของกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) และเป็ นหนึ่งใน
ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุ น “Energiewende” อย่างเข้มแข็งกล่าวเน้นว่า “เราเดินมาถูกทางแล้ว” ทางทีว่ า่ นัน้ คือการแลกเปลีย่ นแนวคิด เรียนรูจ้ ากกันและ
กัน และพยายามขับเคลือ่ นให้การปรับเปลีย่ นชนิดของพลังงานในทัง้ สองประเทศเกิดขึน้ ได้จริงโดยการให้ผมู้ บี ทบาทพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมจะเกิด
ชุมชนทีใ่ ช้พลังงานทดแทนเพียงอย่างเดียว (ร้อยละร้อย) ในประเทศได้หรือไม่? สิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้กว่า 150 คนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจและเห็นตรงกันคือ สิง่ นี้ไม่ควรหยุดอยูแ่ ค่เป็ นแนวคิดเท่านัน้
หลังจากนัน้ GIZ ได้เชิญผูแ้ ทนจากชุมชนมาร่วมแลกเปลีย่ นเรือ่ งของการเป็ นหุน้ ส่วนร่วมกันเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยชุมชน
ทัง้ สองประเทศเดินมาถูกทางแล้ว แต่เส้นทางนี้ไปยังมีจุดหมายอีกยาวไกล

ข้อมูลเพิม่ เติมและรายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ : h p://www.thai‐german‐coopera on.info/renewables‐sea.html
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สหภาพยุโรปส่งเสริมประเทศไทยดานการผลิ
ตและการบริโภคอยางยั
ง่ ยืน
้
่
โดย รัชนก สุวฒ
ั นบรรพต / โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ด้านนโยบายสนับสนุ น
กว่าสองปีทผ่ี า่ นมา โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ด้านนโยบาย
สนับสนุ น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐบาลไทย ได้สง่ เสริมภาครัฐ เอกชน
การกระตุ้นทัง้ ผู้ผลิตและผู้บริ โภคในทัง้ วงจร
รวมถึงประชาชนทัวไปให้
่
ตระหนักถึงความสําคัญของสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตและการบริโภค
การผลิต ซึ่งเริ่ มตั้งแต่ การสรรหาวัตถุดบิ การ
ทัง้ นี้ โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น หรือ Sustainable Consumption
and Production (SCP) ได้รว่ มกับห้าองค์กรรัฐของไทยจัดการประชุมกับห้าองค์กรหลักเพือ่
วางแผนงานโครงการฯในปีสดุ ท้ายของโครงการซึง่ จะสิน้ สุดในเดือนตุลาคม 2557 โดยการ
ประชุมครัง้ นี้ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2556 เพือ่ ทีจ่ ะจัดแผนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมทัง้ ใน
ระดับนโยบาย ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ความก้าวหน้าของโครงการและแผนกิจกรรมในปีสดุ ท้ายมีดงั นี้

ผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการกระจายสินค้ า
การใช้ งาน จนกระทัง่ การทิง้ ทําลายหรือนํา
กลับมาใช้ ใหม่ ถือเป็ นเรื่ องสําคัญและในการ
บรรลุเป้ าหมายของการส่ งเสริ มการผลิตและ
การบริ โภคอย่ างยัง่ ยืน

ด้านนโยบาย โครงการฯได้รว่ มกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) และสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) จัดทําข้อเสนอแนะตัวชีว้ ดั ด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ซึง่ เป็ นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนการ
จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม 2555 – 2559 ในปีสดุ ท้ายโครงการฯจะเน้นการสนับสนุนกระบวนการการติดตามตัวชีว้ ดั ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ อุตสาหกรรมสีเขียว และความตระหนักด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น

ด้านการบริ โภคอย่างยังยื
่ น ทีผ่ า่ นมาโครงการฯส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ โดยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

(คพ.) โครงการฯจัดทําข้อเสนอแนะการส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้กบั เทศบาลและภาคเอกชน และสรุปผลสํารวจความ
คิดเห็นเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพัสดุทม่ี ตี ่อเว็ปไซด์การส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ คพ. ใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมต่อไป นอกจากนี้ยงั มีการจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานภายใต้ (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้าง
สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ (2556-2559) กับองค์กรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง และในปีสดุ ท้ายโครงการฯจะร่วมจัดทําคูม่ อื จัด
กิจกรรมการฝึกอบรมในระดับภูมภิ าคให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดซือ้ และพัสดุของเทศบาลต่างๆทัวประเทศไทย
่
อีกทัง้ ส่งเสริมสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมทีผ่ ลิตในแต่ละภูมภิ าค
การผลิ ตอย่างยังยื
่ น กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวตัง้ แต่
ปี 2554 ซึง่ โครงการฯได้รว่ มกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ส่งเสริมผูผ้ ลิตใน 3 สาขาอุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ อาหาร วัสดุอาคาร
และชิน้ ส่วนยานยนต์ มีการจัดสัมมนาเพือ่ ให้ขอ้ มูลเรือ่ งโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและรวบรวมความคิดเห็นของผูผ้ ลิตทีม่ ตี ่อเกณฑ์อุตสาหกรรมสี
เขียวในระดับต่างๆทัง้ 5 ระดับ และต่อไปโครงการจะจัดการฝึกอบรม และให้คาํ แนะนําแก่โรงงานทีต่ อ้ งการสมัครเข้าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
โดยปจั จุบนั มีโรงงานใหญ่ 9 โรงงานทีส่ นใจและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ เพือ่ พัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมในภาคประชาชน การส่งเสริมให้เทศบาลจัดกิจกรรมหรือเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการนําหลักการผลิตและการบริโภค

อย่างยังยื
่ นมาใช้เป็ นเรือ่ งสําคัญ ดังนัน้ โครงการฯจึงร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมในการสํารวจความตระหนักด้านการผลิตและการ
บริโภคอย่างยังยื
่ นของเทศบาล โดยมีทงั ้ การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล ภาคเอกชนและประชาสังคม ใน 26 เทศบาลทัว่
ประเทศไทย โดยเน้นทีเ่ ทศบาลขนาดกลางและขนาดใหญ่ และจะคัดเลือกเทศบาลนําร่องเพือ่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดา้ นการผลิตและการบริโภค
อย่างยังยื
่ นต่อไป
นอกจากนี้เพือ่ เข้าถึงประชาชนทัวไปโครงการฯยั
่
งได้จดั การประกวดคลิปวีดโี อในหัวข้อ “รักษ์โลก...เพือ่ ลูกหลาน” เพือ่ ให้ทุกคนได้มโี อกาสแสดง
ความคิดเห็นผ่านคลิปวีดโี อโดยสามารถส่งวีดโี อประกวดได้ถงึ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 นี้ รายละเอียดเพิม่ เติมดูได้จาก facebook/ScpPolicyThailand
และในปี 2557 โครงการฯได้วางแผนในการสรุปบทเรียนต่างๆ และห้าองค์กรรัฐของไทยได้วางแผนให้มกี ารจัดตัง้ คณะอนุ กรรมการด้านการผลิต
และการบริโภคอย่างยังยื
่ นเพือ่ ขยายผลทีไ่ ด้จากโครงการฯ และเป็ นแกนหลักในการทํางานร่วมกับองค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมต่อไป
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นโยบายภาครัฐส่งเสริมการจัดซือ
้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรตอสิ
่ ่ งแวดลอม
้
โดย รัชนก สุวฒ
ั นบรรพต / โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ด้านนโยบายสนับสนุ น

แม้กระแสความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมจะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ แต่เมือ่ ต้อง
เลือกซือ้ สินค้า หรือบริการ ปจั จัยด้านราคาทีถ่ ูกทีส่ ดุ มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผูซ้ อ้ื มากกว่าผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม เช่น หลอดไฟ
ธรรมดาทีร่ าคาซือ้ ตํ่ากว่าหลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึง่ ในระยะยาวหาก
เปรียบเทียบราคาซือ้ อายุการใช้งาน และค่าไฟ หลอดไฟประหยัด
พลังงาน อาจช่วยให้ผบู้ ริโภคเสียเงินค่าไฟน้อยกว่า อีกทัง้ ไม่ตอ้ งเปลีย่ น
หลอดไฟบ่อยครัง้ ซึง่ เป็ นการช่วยลดปริมาณขยะพิษได้อกี ทางหนึ่งด้วย
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จากกระบวนการผลิตและบริโภคสินค้าต่างๆ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
โดยฝา่ ยคุณภาพสิง่ แวดล้อมและห้องปฎิบตั กิ าร (ฝคป.) ได้สง่ เสริมให้
องค์กรภาครัฐดําเนินการตามแผนส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและ
บริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ ระหว่างปี 2551 – 2554
(แผนที่ 1) ซึง่ ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า เข้า
ร่วมในแผนงาน มีหน่วยงานกว่า 170 หน่วยงานปรับเปลีย่ นวิธกี ารเลือก
ซือ้ พัสดุหรือใช้บริการต่างๆ เช่น โรงแรมทีม่ กี ารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมที่
ดี จากผลการประเมินแผนที่ 1 สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปได้กว่า 25,685 ตัน
ในร่างแผนที่ 2 นี้ (ระหว่างปี 2556 – 2559) จะเป็ นการขยาย
กลุม่ เป้าหมาย บริการ และผลิตภัณฑ์ นอกจากนัน้ ยังจะมีการส่งเสริม
การศึกษาการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) การประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
Assessment) เพือ่ ทีส่ ร้างเครือข่ายผูบ้ ริโภคสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม

ในฐานะทีเ่ ป็ นผู้บริ โภครายใหญ่ ทสี่ ุ ด หน่ วยงาน
ภาครั ฐของไทย 170 แห่ ง ร่ วมมือสนับสนุนการ
บริ โภคสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม โดย
ดําเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างสินค้ าและ
บริ การทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมของภาครัฐ

เพือ่ ส่งเสริมการบริโภคสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ความร่วมมือที่
เข้มแข็งระหว่างภาคีต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆถือเป็ น
เรือ่ งสําคัญ ดังนัน้ จึงมีการจัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมการบริโภคสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา เป้าหมายของการประชุมครัง้ นี้กเ็ พือ่ สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมบัญชีกลาง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ นอกจากนัน้ ยังมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะเสนอแนวทางปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันเพือ่ ให้สง่ เสริมการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เข้าถึง
ทุกกลุม่ เป้าหมาย

หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ มเติ มสามารถเข้าชมได้ที่ http://ptech.pcd.go.th/gp/main/index.php.
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ไทยและเยอรมนีบรรลุเป้าหมายของความรวมมื
อดานการเปลี
ย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
่
้
โดย ฟร้านซ์ เอลเลอร์มนั น์ / โครงการดําเนินนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

วันที่ 10 กันยายน 2556 ทีผ่ า่ นมา สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) และ GIZ ประสบความสําเร็จในการ
ร่วมมือกันดําเนินโครงการเพือ่ พัฒนาการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทยทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่เดือนมกราคม
2552 จนถึงเดือนกันยายน 2556 ด้วยทุนสนับสนุ นจากกระทรวงสิง่ แวดล้อม
คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMU) โดยสนับสนุนให้เกิดนโยบายระดับชาติเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และสามารถผลักดันการแปลงนโยบายระดับชาติ
ไปสูร่ ะดับปฏิบตั ิ

แผนแม่ บทรองรั บการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (2556- 2593) ของ
ประเทศไทย ประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงานในสามระดับ ได้ แก่
ระดับกระทรวง (2 กระทรวง)
ระดับจังหวัด (2 จังหวัด)
และระดับเทศบาล ( 2 เทศบาล)
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ในการร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมันเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานโยบายและนําไปสู่
การปฏิบตั เิ พือ่ รับมือและลดผลกระทบจากปญั หาด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
นัน้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (25562593) ซึง่ สผ.กําลังผลักดันเพือ่ ให้เป็ นกรอบนโยบายระดับชาติในการดําเนินงานด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยโครงการฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรวมทัง้ สถาบันและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และพัฒนา
กรอบความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมทัง้ กิจกรรมสําหรับประชาชนทัวไปเพื
่
อ่ สร้าง
ความตระหนักและสร้างจิตสํานึกในการมีสว่ นร่วมในการสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ประสบความสําเร็จเป็ นทีน่ ่าพอใจ อันเนื่องมาจากความ
ร่วมมือกันของทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ชุมชนทีเ่ ริม่ เห็นความสําคัญของ
ปญั หาดังกล่าวมากขึน้

มร. ฟร้านซ์ เอลเลอร์มนั น์
ผูอ้ าํ นวยการ กรอบความ
ร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อ
ปกป้ องสภาพภูมิอากาศ

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช
รองเลขาธิ การสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม (สผ.)

เป็ นทีท่ ราบดีวา่ สผ. กําลังดําเนินการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ ป็ นแผนระยะยาว ในการดําเนินโครงการทีผ่ า่ นมา เราได้สนับสนุนการบูร
ณาการแผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
รูปธรรม โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นหน่วยงานนําร่องในระดับกระทรวง
จังหวัดน่านและจังหวัดระยองเป็ นหน่วยงานนําร่องในระดับจังหวัด รวมทัง้ เทศบาล
เมืองน่านและเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็ นหน่ วยงานนําร่องในระดับท้องถิน่ นอกจากนี้
ยังได้รว่ มงานกับ กรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะภาคี
เครือข่ายอีกด้วย
การดําเนินงานทีผ่ า่ นมาประสบความสําเร็จเป็ นอย่างสูง โดยในตอนนี้จงั หวัดระยอง
และจังหวัดน่านได้จดั ทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารระดับจังหวัดซึง่ บูรณาการ (ร่าง)
แผนแม่บทฯ ร่วมกับแผนจังหวัด ในขณะทีเ่ ทศบาลเมืองน่านและเทศบาลตําบลเมืองแก
ลงก็ได้มกี ารทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ใิ นระดับท้องถิน่ ซึง่ บูรณาการทัง้ (ร่าง)แผน
แม่บทฯ แผนจังหวัดและแผนการดําเนินงานของเทศบาลเข้าด้วยกัน
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GIZ ได้ รับรางวัล Friends of Thailand Climate ในงานมหกรรมโลกร้ อน
“ตัง้ รับ ปรับตัว ไม่ กลัวโลกร้ อน”
โดย ชุตมิ า จงภักดี / โครงการดําเนินนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและฝา่ ยเลขานุ การของ
คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ จัดงานมหกรรม
โลกร้อนกับการปรับตัวของคนไทยขึน้ เมือ่ วันที่ 26-28 กันยายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจและปลุกจิตสํานึก
ในเรือ่ งการเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
รวมทัง้ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทการดําเนินงานของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดแสดงผลงานของหน่ วยงานองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมทัง้
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรทีไ่ ด้ให้การสนับสนุ นการดําเนินงานด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
GIZ ในฐานะหนึ่งในองค์กรภาคีทใ่ี ห้การสนับสนุน สผ. ในการดําเนินงานด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้รว่ มแสดงผลงานการดําเนินการทีผ่ า่ นมาร่วมกับ
สผ. โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนการพัฒนาและกําหนดนโยบายด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
นอกจากนี้ GIZ ยังได้รบั รางวัล Friend of Thailand Climate จาก นายวิเชษฐ์
เกษมทองศรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้
เป็ นประธานในการเปิดงานในวันดังกล่าว
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การประชุมเพือ
่ ทบทวนผลและวางแผนการดําเนินงานระดับภูมภ
ิ าคครัง้ ที่ 7
โดย ยศธนา ศรีพรหมไชย / โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ น

สืบเนื่องจากการประชุมระดับภูมภิ าคทัง้ 6 ครัง้ ทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วง 4 ปีทผ่ี า่ นมา โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ นภายใต้
กรอบความร่วมมือทางวิชาการอาเซียน-เยอรมันจึงจัดการประชุมเพือ่ ทบทวนผลและวางแผนการดําเนินงานระดับภูมภิ าคครัง้ ที่ 7 ขึน้ ที่
ยะโฮร์ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา การประชุมในครัง้ นี้มผี เู้ ข้าร่วมจากท่าเรือร่วมโครงการ
หน่วยงานระดับชาติและทีมงานโครงการรวมทัง้ สิน้ 48 คน และครัง้ นี้นบั เป็ นครัง้ แรกทีม่ ผี แู้ ทนจากการท่าเรือแห่งเมียนมาร์ และท่าเรือ
ต่างๆ ของเมียนมาร์เข้าร่วมประชุมในฐานะผูร้ ว่ มโครงการอย่างเป็ นทางการด้วย
การประชุ ม ครัง้ นี้ เ ป็ น การแลกเปลี่ ย นความก้ า วหน้ า และผลการ
ดําเนินงานโครงการที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นมา
รวมทัง้ ผลการดําเนินงานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมท่า เรือ (PSHEMS) ของท่าเรือ บางแห่ง
หลัก สูตรการฝึ กอบรมของโครงการฯ และการดําเนิ นงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ ป็ นเลิศในมาเลเซียและกัมพูชา
นอกจากนัน้ ยัง ร่วมกัน พัฒ นาและเห็น ชอบแผนดํา เนิ น งานโครงการ
ระหว่างท่าเรือและโครงการ โดยทางโครงการจะสนับสนุ นให้หน่วยงาน
ระดับ ชาติ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ กํ า หนดในภาคผนวกที่ 6 ของ
อนุ สัญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น มลภาวะทางเรื อ
(MARPOL) และข้อกําหนดเรือ่ งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายใน
ท่าเรือ นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมยังได้รบั ข้อมูลเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็ นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2558 และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ในวันสุดท้ายการประชุมโครงการจัดกิจกรรมไปเยี่ยมชม
ท่าเรือยะโฮร์ เบอร์ฮาดและท่าเรือตันจงเปเลพาสด้วย

นับเป็ นครั้ งแรกทีผ่ ้ แู ทนจากการท่ าเรื อ
แห่ งเมียนมาร์ และท่ าเรื อต่ างๆ ของ
เมียนมาร์ เข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ร่วม
โครงการอย่ างเป็ นทางการ

คํามันสั
่ ญญา ความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็งของผูเ้ ข้าร่วมการประชุมระดับภูมภิ าคครัง้ ที่ 7 ทําให้โครงการสามารถกําหนด
และจัดสรรปจั จัยที่จําเป็ นเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของของผูร้ ่วมโครงการทุกฝา่ ยในระยะที่สองของโครงการได้
อย่างลงตัว

21

การประชุมเพือ
่ เตรียมโครงการทีน
่ ครยางกุ
ง้ เมียนมาร ์
่

โดย ยศธนา ศรีพรหมไชย / โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ น

ความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมโครงการของเมียนมาร์เริม่ ต้นขึน้ ใน
การประชุมเพือ่ เตรียมโครงการซึง่ จัดขึน้ โดยโครงการพัฒนาท่าเรือ
ในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
วิชาการอาเซียน-เยอรมัน โดยมีทา่ เรือ Asia World Port
Terminal เป็ นเจ้าภาพ ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา
การประชุมครัง้ นี้เปิดโอกาสให้ผแู้ ทนของการท่าเรือเมียนมาร์
กรมเจ้าท่าของเมียนมาร์ มหาวิทยาลัยการเดินเรือแห่งเมียนมาร์
และผูป้ ระกอบการท่าเรือเอกชนรวม 40 คน ได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นสําคัญๆ ของภาคการเดินเรือทะเล
ในการนี้ ฯพณฯ ฮัน เส่ง รัฐมนตรีชว่ ยกระทรวงคมนาคม ได้กรุณา
ให้เกียรติมาเป็ นประธานเปิดการประชุมครัง้ นี้ดว้ ย โครงการพัฒนา
ท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ นมุง่ เน้นเรื่องการจัดการเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมของท่าเรือ ในการ
ประชุมดังกล่าวผูเ้ ชีย่ วชาญของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
ได้นําเสนอการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศและบทเรียนจากการดําเนินงาน
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมที่
กทท. ดําเนินงานและประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี รวมทัง้ ยังได้ม ี
การร่วมกันระบุประเด็นสําคัญๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในท่าเรือ และผลกระทบจากการดําเนินงานท่าเรือใน
การประชุมสองวันนัน้ ด้วย หลังจากได้รบั ข้อมูล ผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องลด
อุบตั เิ หตุและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดําเนินงานของท่าเรือ
จึงได้รว่ มกันกําหนดและหารือเกีย่ วกับมาตรการเพือ่ ลดผลกระทบ
ดังกล่าว รวมทัง้ ร่วมกันเสนอว่าจะต้องดําเนินงานอย่างไรต่อไป
เพือ่ ปรับเปลีย่ นการดําเนินงานของท่าเรือให้ดขี น้ึ

การขยายตัวทางการค้ าและการขนส่ งทาง
ทะเล อันเป็ นผลจากการรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ ทาํ ให้ เกิด
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้ องพัฒนาศักยภาพให้ แก่
เจ้ าหน้ าทีข่ องการท่ าเรื อและชาวเรื อ

เนื่องจากเมียนมาร์มแี นวคิดทีจ่ ะก่อสร้างและขยายท่าเรือทีม่ ี
อยูใ่ ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางการค้าและการขนส่งทาง
ทะเล อันเป็ นผลจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนดังนัน้ จึงจําเป็ นจะต้องพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่
ของการท่าเรือและชาวเรือของเมียนมาร์ ในการประชุมครัง้ นี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ ข้าร่วมประชุมร่วมกันค้นหาว่าจําเป็ นจะต้อง
มีการฝึกอบรมในด้านใดก่อนเป็ นอันดับแรกรวมทัง้ ร่วมกัน
กําหนดหัวข้อของการฝึกอบรมทีจ่ ะจัดต่อไปในอนาคตด้วย
หลังจากทีม่ ขี อ้ มูลว่าประเด็นใดเป็ นประเด็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้อง
ดําเนินงานในระยะต่อไป ทีมงานโครงการจะทําการศึกษา
สถานการณ์เบือ้ งต้นของท่าเรือย่างกุง้ เพือ่ ศึกษาผลการ
ดําเนินงานและสถานการณ์ดา้ นการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วจะเปิดโอกาสให้ม ี
การพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกับท่าเรือเพือ่ ให้เกิดการ
ปรับปรุงการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อมต่อไปในอนาคต
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โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมืองในอาเซียน: NEXUS
การนําเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของเยอรมันด้านการจัดการนํ้าในเมืองและการบริ หารจัดการนํ้าเสียแบบ
แยกย่อย “DEUS 21”
โดย รูธ เอลเบ็ค / โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านนํ้า พลังงานและอาหาร)
ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนทีผ่ า่ นมา ทีมงานโครงการได้เดินทางไป
เยีย่ มเมืองต่างๆ เพือ่ วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอโครงการ Nexus ซึง่ ได้มกี าร
ส่งมอบมาตัง้ แต่เมือ่ ปลายเดือนกรกฎาคม หลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดการประชุม
วิชาการระหว่างประเทศไปเมือ่ เดือนมิถุนายน 2556 ทีผ่ า่ นมา
เอกสารข้อเสนอโครงการ Nexus ส่วนใหญ่เน้นการจัดการนํ้าเสีย ซึง่ จะทําให้
ได้พลังงานจากตะกอนและของเสียประเภทอินทรียว์ ตั ถุทส่ี ามารถนํากลับมา
ใช้ในการเกษตรในเมืองนัน้ ๆ ได้อกี ครัง้ หนึ่ง

DEUS 21 เป็ นแนวคิ ดใหม่เพื่อจัดการ
สาธารณูปโภคนํ้าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการ
บริ หารจัดการนํ้าของเมืองให้มีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิ จโดยปรับให้เป็ นการ
จัดการนํ้าเสียแบบแยกย่อย

โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมืองใน
อาเซียนซึ่งได้รบั เงิ นสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ตงั ้ อยู่ที่สาํ นักงานคณะกรรมาธิ การ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งสหประชาชาติ สาํ หรับเอเชีย
และแปซิ ฟิก (UNESCAP) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ น
องค์กรร่วมงานของโครงการ GIZ

ด้วยเหตุน้ี จึงได้มกี ารนําเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีการกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการนํ้าและนํ้าเสีย “DEUS 21” (ท่อระบายนํ้าแบบสูญญากาศ) ซึง่
พัฒนาขึน้ โดย Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik
IGB แห่งเมืองชตุทท์การ์ทให้แก่เมืองต่างๆ ทีร่ ว่ มโครงการ Nexus เพือ่ เป็ น
แนวทางหนึ่งทีอ่ าจช่วยแก้ปญั หาได้
ซึง่ เมืองต่างๆ ในโครงการให้การตอบรับทีด่ มี าก จากนี้ไปโครงการจะศึกษาข้อมูล
อย่างละเอียดเพือ่ ดูวา่ จะสามารถนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้อย่างไร และจะต้อง
ปรับเปลีย่ นอะไรบ้างเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเมือง รวมทัง้ ประมาณการค่าใช้จา่ ย
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีจ่ าํ เป็ นในอนาคตอันใกล้น้ี

แนวคิดใหมเรื
่ ง DEUS 21
่ อ

DEUS 21 เป็ นแนวคิดใหม่เพือ่ จัดการสาธารณูปโภคนํ้าซึง่ จะช่วยแก้ปญั หาการบริหารจัดการนํ้าของเมืองให้มคี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจโดยปรับให้
เป็ นการจัดการนํ้าเสียแบบแยกย่อย
เมืองขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นทีม่ ปี ริมาณนํ้าสํารองและระบบบําบัดนํ้าเสียไม่เพียงพอ รวมทัง้ ประสบปญั หาอุทกภัยและภัยแล้งอยูเ่ ป็น
ประจํามักจะคุน้ เคยกับปญั หาดังกล่าวเป็ นอย่างดี ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ water-borne เป็ นระบบทีป่ ระเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้มาเป็ นเวลาหลาย
สิบปี ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเดิมนี้นําสิง่ ปฏิกลู มารวมกับนํ้าเพือ่ การบริโภคและนํ้าฝนและระบายจากบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยออกไปเป็ นระยะทางยาว
ไกลเพือ่ นําไปบําบัดทีโ่ รงบําบัดนํ้าเสีย การสร้างและบํารุงรักษาระบบท่อระบายนํ้าระยะไกลๆ ต้องใช้เงินจํานวนมาก
ส่วนระบบ DEUS 21 ซึง่ พัฒนาขึน้ โดย Fraunhofer IGB นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จา่ ยดังกล่าวลงได้แล้วยังช่วยประหยัดนํ้าเพือ่ การบริโภคทีม่ คี า่
ยิง่ ได้อกี ด้วย คําว่า DEUS ย่อมาจาก Decentralized Urban Infrastructure System หรือระบบสาธารณูปโภคเมืองทีแ่ ยกย่อยนันเอง
่
ระบบนี้รวม
เอาระบบการใช้น้ําฝนอย่างมีคุณภาพและการบําบัดนํ้าเสียทีย่ งยื
ั ่ นและแยกย่อยเข้าไว้ดว้ ยกัน
หลังจากนํานํ้าฝนมากรองด้วยเยือ่ จะสามารถนํานํ้าทีบ่ าํ บัดแล้วนี้มาใช้กบั เครือ่ งใช้ภายในบ้านได้ โดยนํามาทําเป็ นนํ้าร้อน (เช่น เครือ่ งทํานํ้าร้อน
เครือ่ งซักผ้า เครือ่ งล้างจาน เป็ นต้น) นํ้าเสียจากครัวเรือนในระบบแยกย่อยนี้จะนําไปบําบัดทีโ่ รงบําบัดนํ้าเสียโดยใช้เทคโนโลยีกรองด้วยเยือ่ และถัง
กวน การบําบัดนํ้าเสียแบบนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปลีย่ นสารต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นนํ้าเสียให้กลายเป็ นสารทีม่ คี า่ (เช่น เปลีย่ นเกลือคาร์บอเนตให้เป็ นก๊าซ
มีเทนหรือสารประกอบไนโตรเจนเพือ่ นําไปผลิตเป็นปุ๋ยแอมโมเนีย ปจั จุบนั มีโรงงานนําร่องทีด่ าํ เนินงานอยูแ่ ล้ว 2 แห่ง แห่งแรกอยูใ่ นเมืองนิตทิง
เง่น และแห่งทีส่ องอยูใ่ นเมืองไฮเดลแบร์ก-นอยโรท
โครงการบ้านพักอาศัยทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่แห่งหนึ่งในเมืองฮัมบูรก์ ชือ่ “Jenfelder Auen” มีครัวเรือน 2,000 หลังทีม่ รี ะบบท่อระบายนํ้าแบบ
สุญญากาศทีเ่ ชือ่ มต่อกันโดยมีระบบแยกนํ้าเสียจากส้วมและนํ้าทิง้ ทัวไปออกจากกั
่
นทีจ่ ุดกําเนิดจํานวน 2,016 หน่วย ซึง่ นอกจากจะสามารถผลิต
พลังงานได้แล้วยังผลิตปุ๋ยได้อกี ด้วย
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ศักยภาพ
โครงการ DEUS 21 นี้ เป็ นการสาธิตระบบบําบัดนํ้า
เสียทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยนําสารเกือบ
ทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นนํ้าเสียมาใช้ประโยชน์ นอกจากนัน้ ยัง
สามารถนําระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศนี้มาใช้
บําบัดนํ้าเสียจากการเกษตรได้อกี ด้วย

โครงสร้างองค์กร
โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมืองใน
อาเซียนหรือ Nexus ได้จดั ทําโครงสร้างแสดงความ
ซับซ้อนของการดําเนินงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องไว้แล้ว

กิ จกรรมที่จะดําเนิ นงานต่อไป
ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2556 ได้มกี ารประชุมองค์กรเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมภิ าคว่าด้วยการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุ ษย์ในเอเชียและแปซิฟิก
(CITYNET) ณ กรุงโซล คณะทํางานของโครงการ Nexus โดย UN ESCAP ได้แจ้งให้ภาคีสมาชิกของ CITYNET รับทราบเกีย่ วกับแนวทาง วิธี
ดําเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ Nexus
GIZ และเมืองนากา ซึง่ เป็ นเมืองหนึ่งทีร่ ว่ มดําเนินงานโครงการ Nexus ได้เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย
ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 UN ESCAP จะจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการ Nexus ครัง้ ต่อไปขึน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเพือ่ ติดตามความคืบหน้า
และผลการดําเนินงานของโครงการ
พร้อมกันนี้ มีการจัดตัง้ คณะทํางาน Nexus ขึน้ ในเมืองต่างๆ ทีร่ ว่ มโครงการเกือบทุกแห่งตามมติหรือคําสังของนายกเทศมนตรี
่
และผูว้ า่ การเมือง
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ทีเ่ มืองต่างๆ และ GIZ ลงนามร่วมกันจะเป็ นจุดเริม่ ต้นให้เมืองต่างๆ ทีร่ ว่ มดําเนินงานโครงการ Nexus จัดหาพืน้ ที่
สํานักงาน งบประมาณและการสนับสนุ นการบริหารจัดการให้แก่โครงการตามเอกสารโครงการซึง่ จะมีการพัฒนารายละเอียดต่อไป

การเกษตรในเมือง ทีเ่ มืองดานัง เวียดนาม
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โครงการเยอรมัน-ไทยเพือ
่ ความเป็ นเลิศในการศึ กษาทวิภาคี
โดย นลินา หิรญ
ั พฤกษ์ / โครงการเยอรมัน-ไทยเพือ่ ความเป็ นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

ประเทศไทยเป็ นประเทศกําลังพัฒนาอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า
ประเทศหนึ่งในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีม่ คี วามต้องการ
แรงงานฝีมอื เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และประสบปญั หาขาดแคลน
แรงงานฝีมอื อย่างมาก การก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 จะทําให้สถานการณ์ดงั กล่าวทวีความรุนแรง
และส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
หากไม่มกี ารพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาให้สามารถผลิต
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้อย่างเพียงพอ

การศึกษาแบบเยอรมันกําหนดให้
นักศึกษาได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
เช่นเดียวกับพนักงานทัวไป
่

“ระบบการอาชีวศึกษาทวิ ภาคี” ของเยอรมัน
เป็ นระบบฝึ กอาชีพทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ส่วนสําคัญในการทีท่ าํ ให้ประเทศเยอรมนี มี
อัตราการว่างงานของเยาวชนตําที
่ ส่ ดุ ในโลก

ประเทศไทยมีช่อื ด้านศักยภาพแรงงานฝีมอื สืบต่อมาเป็ นเวลานาน
แต่ทว่าในปจั จุบนั มีอุปสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และหลากหลายขึน้ อย่างมาก
นโยบายการส่ ง เสริม การอุ ด มศึก ษาในช่ ว งปี ท่ีผ่ า นมาทํ า ให้
การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยได้รบั ผลกระทบ และ
มีผสู้ นใจสมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาลดลง นอกจากนัน้ ยังมีการเพิม่
เนื้ อ หาภาคทฤษฎี ใ นหลัก สู ต รอาชี ว ศึก ษา โดยละเลยความ
ต้อ งการที่แ ท้จ ริง ของภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ง คือ แรงงานฝี ม ือ ที่ม ี
ประสบการณ์ดา้ นเทคนิคและการฝึกปฏิบตั งิ านจริง

เพือ่ ให้ความสามารถ ตลอดจนคุณภาพแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ บริษทั บางแห่งจึงริเริม่ โครงการพัฒนาฝีมอื แรงงานขึน้ เองให้
ตรงตามความต้องการเฉพาะของตน หากแต่โครงการเหล่านี้เป็ นเพียงการแก้ปญั หา “เฉพาะหน้า” เป็ นเพียงการปรับตัวไม่ได้มงุ่ กระทํา
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบแต่อย่างใด การพัฒนาแรงงานฝีมอื เชิงระบบ และความร่วมมือระหว่างภาคอุปสงค์ไปจนถึงอุปทานของการ
ผลิตแรงงานจึงยังเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม การทีบ่ ริษทั ต่างๆ ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั หรือสูญเสียประโยชน์โดยตรง เห็นความสําคัญ
และริเริม่ ผลักดันการพัฒนาแรงงานฝีมอื กันอย่างจริงจังนับเป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องการพัฒนาดังกล่าว
“ระบบการอาชีวศึกษาทวิ ภาคี” ของเยอรมันเป็ นระบบฝึกอาชีพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีสว่ นสําคัญในการทีท่ าํ ให้ประเทศเยอรมันมี
อัตราการว่างงานของเยาวชนตํ่าทีส่ ดุ ในโลก ดังนัน้ ภาคธุรกิจเยอรมันในประเทศไทยจึงรึเริม่ สนับสนุ นการพัฒนาแรงงานฝีมอื ทีม่ ี
ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั อิ ย่างมีคุณภาพ โดยนําร่องในสาขาทีส่ อดคล้องกับความต้องการแรงงานของบริษทั ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ได้แก่ BMW, BOSCH และ B.Grimm ในสาขาเมคาทรอนิ กส์ ตามมาตรฐานเยอรมัน ซึง่ จะดําเนินการบูรณาการหลักสูตรเยอรมัน
เข้ากับหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทีร่ ว่ มโครงการ คือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
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ทัง้ นี้ กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประสงค์ทจ่ี ะสนับสนุ นเป้าหมายดังกล่าวของภาคธุรกิจเยอรมันใน
ประเทศไทย จึงริเริม่ โครงการ “เยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็ นเลิ ศในการศึกษาทวิ ภาคี” หรือ “GTDee” โดยมอบหมายให้องค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) เป็ นผูด้ าํ เนินงานโครงการ ทัง้ นี้จะมีการเปิ ด
ให้บริการศูนย์ขอ้ มูลและให้คําปรึกษาแก่บริษทั นักเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มกี ารรับรองมาตรฐานการฝึ กอาชีพที่
สอดคล้องกับจุดแข็ง 3 ด้านของรูปแบบอาชีวศึกษาเยอรมัน คือ


การเรียนการสอน และการฝึ กภาคปฏิบตั จิ ะดําเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจ และเน้นการปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการเพื่อให้
บุคลากรแรงงานทีผ่ ลิตขึน้ สอดคล้องกับความต้องการ



การเรียนการสอน และการฝึ กภาคปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ ถือเป็ นการลงทุนทีส่ าํ คัญของบริษทั เป็ นการให้อนาคตทีด่ ี และให้
โอกาสเติบโตในการงานอาชีพแก่นกั เรียน



การให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาเป็ นการลดภาระให้แก่ระบบการศึกษาของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของการฝึกฏิบตั จิ ริง

การศึกษาแบบเยอรมันกําหนดให้นกั ศึกษาได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานทัวไป
่ การศึกษาและการฝึกปฏิบตั ิ
ดังกล่าวจะช่วยให้นกั ศึกษามีความสามารถตรงกับความต้องการของบริษทั ต่างๆ เมือ่ เข้าสูต่ ลาดแรงงาน ในกรณีทบ่ี ริษทั ทีร่ ว่ มโครงการ
ไม่ได้รบั นักศึกษารายนัน้ เข้าทํางาน
ขณะนี้โครงการ GTDee เริม่ ดําเนินงานโครงการแล้ว โดยมีการนําหลักสูตรในสาขาเมคคาทรอนิกส์ของเยอรมันและไทยมาเปรียบเทียบ
กัน เพือ่ พัฒนาหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานเยอรมัน สําหรับฝึกสอนนักศึกษาในโครงการ นอกจากนี้ยงั ได้วางระบบประเมินผล
นักเรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาจากโครงการเพือ่ ประกันคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย
แม้วา่ หลักสูตรการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่น้ีจะยังไม่ได้เริม่ นําไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานําร่อง แต่แนวคิดการเปรียบเทียบหลักสูตร
และระบบประเมินผลการศึกษาของเยอรมัน กับหลักสูตรของไทย ได้รบั ความสนใจจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึง่ ได้ทาบทามโครงการให้ขยายผลในสาขาอื่นๆ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งอื่นๆ
อีกด้วย ดังนัน้ จึงพอคาดหมายได้วา่ ได้วา่ ความร่วมมือภายใต้โครงการ GTDee น่าจะมีโอกาสขยายออกไปในอนาคต
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สิ ทธิการใช้ถนน “รถยนต”์ หรือ “คนเดินเทา”
้ ?
ปัญหาการขนส่งในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
โดย มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ์ / โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมภิ าคอาเซียน
คนกรุงเทพฯ รูด้ วี า่ สถานการณ์การจราจรในเมืองหลวงของประเทศไทยแห่งนี้นบั วันมี
แต่จะแย่ลงเรือ่ ยๆ ทัง้ รถและคนในมหานครแห่งนี้มแี ต่จะทวีจาํ นวนขึน้ ในอนาคต การ
ใช้ชวี ติ ในเมืองกลายเป็ นการดิน้ รนบนท้องถนนแทนทีจ่ ะได้เพลิดเพลินกับชีวติ มีสสี นั ที่
ทุกคนใฝห่ า
แล้วเราจะจัดการกับปัญหาทีว่ ่านี้ ได้อย่างไร?
หัวใจของปญั หานี้อยูท่ ก่ี ารกําหนดนโยบายและการวางแผนการขนส่งและจราจรใน
เมือง กรุงเทพฯเป็ นมหานครทีใ่ ห้ความสําคัญกับการเดินทางโดยรถยนต์มากเพราะจัด
ให้รถเดินทางได้สะดวกกว่าคน ทัง้ ถนน ทางยกระดับ และสะพานลอยทีก่ ระจายอยูท่ วั ่
เมืองทําให้คนอยากขับรถมากกว่าเลือกใช้การเดินทางแบบอื่น ในขณะทีเ่ ส้นทาง
สําหรับการเดินหรือขีจ่ กั รยาน เช่น ทางเท้าหรือทางจักรยานอยูใ่ นสภาพทรุดโทรม
และบางพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานครก็ไม่มที างเท้าหรือทางจักรยานอยูเ่ ลย นอกจากนัน้
“ซอย” หรือถนนขนาดเล็กทีม่ สี ภาพแวดล้อมดีน่าเดินหรือขีจ่ กั รยานก็มกั จะเป็ นทาง
ตันทําให้ไม่สามารถใช้สญ
ั จรได้ อาจจะมีขอ้ โต้แย้งได้วา่ สภาพแบบนี้เป็ น “เรือ่ งปกติ”
ทีพ่ บได้ในประเทศกําลังพัฒนาทัวๆ
่ ไป เมือ่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ ก็เป็ นเรือ่ งธรรมดาที่
คนเราต้องการความสะดวกสบายและมีพาหนะส่วนตัว แต่สภาพการจราจรใน
กรุงเทพมหานครก็จะเป็ นปญั หาต่อไปไม่สน้ิ สุด เว้นเสียแต่วา่ จะมีการปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์ครัง้ ใหญ่และมีนโยบายการขนส่งและการจราจรทีใ่ ห้ความความสําคัญ

หัวใจของปัญหานี้ อยู่ทีก่ ารกําหนดนโยบาย
และการวางแผนการขนส่งและจราจรใน
เมือง การจราจรในกรุงเทพมหานครก็จะ
เป็ นปัญหาต่อไปไม่ส้ ิ นสุด เว้นเสียแต่ว่าจะ
มีการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ครัง้ ใหญ่
และมีนโยบายการขนส่งและการจราจรที ่
ให้ความสําคัญกับคนมากกว่ารถ

นโยบายเหล่านี้จะทําให้คนกลับมาเป็นหัวใจหลักของการขนส่งและการจราจร
กรุงเทพมหานครจะกลายเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับคนเดินเท้าและผูใ้ ช้จกั รยาน มีระบบ
ขนส่งสาธารณะ ทางเท้า ทางจักรยานและพืน้ ทีส่ าธารณะเพิม่ มากขึน้ และทําให้การ
ใช้พาหนะส่วนบุคคลมีความสะดวกสบายน้อยลง ทัง้ หมดนี้ดเู หมือนว่าไม่น่าจะเป็ นไป
ได้ในปจั จุบนั แต่นโยบายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากในระยะยาวเพราะจะทําให้
กรุงเทพมหานครกลายเป็ นเมืองทีน่ ่าอยูแ่ ละผูค้ นมีคุณภาพชีวติ ดีขน้ึ
เมือ่ เปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับเมืองในกลุ่มประเทศด้วยกัน เช่น
กรุงฮานอย ก็กาํ ลังประสบปญั หาคล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานคร
ในช่วงกว่าสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา จํานวนรถยนต์สว่ นบุคคลและ
“ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วไม่ได้เป็ นประเทศ
จักรยานยนต์ในกรุงฮานอยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในขณะทีผ่ ใู้ ช้จกั รยาน
ทีค่ นจนขับรถ แต่เป็ นประเทศทีค่ นรวย
กลับลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กรุงฮานอยจะไม่มเี ส้นทาง
จักรยานแต่ผใู้ ช้จกั รยานและคนเดินเท้ายังสามารถใช้ถนนไปพร้อมๆ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ”
กับผูท้ ใ่ี ช้พาหนะชนิดอืน่ ๆ โดยปราศจากอุปสรรค พฤติกรรมเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยทีส่ ดุ นโยบายขนส่งและการจราจรในกรุง
กุสตาโว เปโตร
ฮานอยได้รบั การวางแผนโดยคํานึงถึงคนมากกว่ายานพาหนะ ซึง่ ต่าง
จากสถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร
นโยบายทีก่ าํ หนดแนวทางปฏิบตั เิ ช่นนี้สอดคล้องกับกรอบการทํางานของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในภาคการขนส่งทางบกในภูมภิ าคอาเซียน หรือโครงการการขนส่งและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (TCC) เพราะการ
ทํางานเชิงนโยบายของโครงการมุง่ ปรับปรุงให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการขนส่งทีย่ งยื
ั ่ น นโยบายการขนส่งและการจาจรทีใ่ ห้ความสําคัญ
กับคนจะช่วยให้คนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขนส่งสาธารณะทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ การใช้จกั รยานและการเดินเท้าจะไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เลย และยังช่วยลดมลพิษในเมือง รูปแบบการเดินทางข้างต้นนอกจากจะช่วยให้เกิดความยังยื
่ นแล้วยังช่วยลดการพึง่ พาการใช้พลังงานซึง่
ผูกติดกับความผันผวนของตลาดโลก การพิจารณาปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่จงึ จําเป็ นอย่างยิง่
กุสตาโว เปโตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองโบโกตาทีป่ ระสบความสําเร็จในการผลักดันนโยบายการขนส่งทีใ่ ห้คนเป็ นศูนย์กลาง เคยกล่าวไว้วา่ “ประเทศที่
พัฒนาแล้วไม่ได้เป็ นประเทศทีค่ นจนขับรถ แต่เป็ นประเทศทีค่ นรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ”
เราหวังว่าจะได้เห็นประเทศไทยมุง่ หน้าไปในทิศทางนี้ หรือใกล้เคียงคํากล่าวนี้มากขึน้
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การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และฉลากสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในระดับภูมิภาค
โดย อาทิตย์ ทรัพย์ย ั ่งยืนกุล / โครงการการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อม
โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ นเพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า – การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อม (SCP4LCE) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค เกีย่ วกับ “การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการในกํากับของภาครัฐที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (GPP) และฉลากสิง่ แวดล้อม” ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
83 คนจากประเทศอาเซียน + 3 (จีน เกาหลีใต้และญีป่ นุ่ ) เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมภิ าคและการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการนํา
นโยบาย GPP และฉลากสิง่ แวดล้อมไปปฏิบตั ิ ระหว่างการประชุมมีการนําประเด็นทีม่ คี วามสนใจร่วมกันในการดําเนินงานมาพัฒนาต่อยอด เช่น การจัดตัง้
เครือข่าย GPP และฉลากสิง่ แวดล้อม การทบทวนกรอบการทํางานเดิมทีม่ อี ยู่ นโยบาย แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ GPP และฉลากสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการ
วิเคราะห์และบูรณาการเกณฑ์ขอ้ กําหนดเกีย่ วกับการปกป้องการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศเข้ากับเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยูเ่ ดิม เป็ นต้น

นอกจากการประชุมดังกล่าว โครงการยังได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในประเทศ

ไทยเพือ่ พัฒนาเกณฑ์ขอ้ กําหนดเกีย่ วกับการปกป้องการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศสําหรับสองผลิตภัณฑ์นําร่องในวันที่ 16-19 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา โดยมีอโี ค
อินสตูท ภาคีเยอรมันของโครงการเป็ นผูด้ าํ เนินงาน โดยการแนะนําและคําปรึกษา
เชิงเทคนิคแก่ภาคีในประเทศไทยเพือ่ พัฒนาเกณฑ์ขอ้ กําหนดเกีย่ วกับการปกป้อง
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศสําหรับกระดาษและหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
พร้อมกระบวนการบูรณาการเกณฑ์ดงั กล่าวเข้ากับเกณฑ์ขอ้ กําหนดของฉลากเขียว
ของไทย และการจัดซือ้ จัดจ้างฯ ของภาครัฐด้วย
ทัง้ นี้คณะทํางานวิชาการตกลงรับร่างเกณฑ์เสนอและหารือกับมีผสู้ ว่ นได้สว่ นเสีย
หลักรวมทัง้ บริษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่และหน่วยงานรับรองมาตรฐาน ผลจากการหารือ
เบือ้ งต้น พบว่า มีความเป็ นไปได้ในการบูรณาการเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เข้ากับฉลาก
สิง่ แวดล้อมและ GPP ของประเทศไทย โดยต้องมีการปรับเปลีย่ นค่าการยอมรับได้
ของเกณฑ์ฯ (threshold value) ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ขณะนี้
คณะทํางานวิชาการ ภายใต้การนําของกรมควบคุมมลพิษและการสนันสนุ จาก GIZ
อยูใ่ นช่วงดําเนินการติดตามผลเพิม่ เติมกับภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี ภาคีประเทศ
ใน ASEAN ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
แลกเปลีย่ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ทีด่ ีและประสบการณ์
ด้านการส่งเสริ มและขยาย GPP และฉลากทีเ่ ป็ นมิ ตร
ต่อสิ ง่ แวดล้อมในภูมิภาค

GPP การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค ณ
กรุงเทพมมหานคร

อีกหนึ่งผลสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในระดับภูมภิ าคที่
ภูเก็ต กรมควบคุมมลพิษและ GIZ ได้รว่ มกันจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร GPP ขึน้ ในวันที่ 28-29 สิงหาคมทีผ่ า่ นมาเพือ่
แลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ ชิงเทคนิคและประสบการณ์พฒ
ั นา GPP ของ
ไทยให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย
ทัง้ ในด้านนโยบาย กฎหมาย โครงสร้าง กระบวนการ แนวทาง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ GPP การพัฒนาเกณฑ์ กลยุทธ์การตลาดและ
การสือ่ สาร สือ่ โฆษณา รวมถึงการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ยงั
ได้ตกลงร่วมกันสําหรับความร่วมมือในอนาคต เช่น การพัฒนา
เครือ่ งมือและกลยุทธ์การสือ่ สาร ตลอดจนนโยบายสนับสนุ นเพือ่
ส่งเสริม GPP และการประยุกต์ใช้แนวคิดการคํานวนต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยตลอดช่วงชีวติ ของผลิตภัณฑ์มาใช้ใน GPPด้วย

ข้อมูลเพิม่ เติม ติดต่อ Mr. Thomas Lehmann (thomas.lehmann1@giz.de)
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ผูจ้ ดั การฝา่ ยงานประชาสัมพันธ์
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
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การผลิ ตและการบริ โภค
อย่างยั ่งยืน







โครงการพัฒนาการสอนงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมภิ าคลุ่มแม่น้ําโขง (ได้รบั เงิน
สนับสนุนจากกระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี –
BMZ)
โครงการเยอรมัน-ไทยเพือ่ ความเป็ นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (ได้รบั เงินสนับสนุ นจาก กระทรวง
ต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยังยื
่ น ด้านนโยบายสนับสนุ น (ได้รบั เงินสนับสนุ นจาก
สหภาพยุโรป - EU)
โครงการการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและฉลากสิง่ แวดล้อม (ได้รบั เงินสนับสนุ นจาก
กระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี –
BMU)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สเี ขียว (EU/BMU)

การปกป้ องสิ ง่ แวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ





โครงการดําเนินนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (BMU)
โครงการบริหารพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าเชิงระบบนิเวศเพือ่ บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย (BMU)
โครงการเพิม่ ศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ คงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ (EU)

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและการใช้พลังงาน
ทดแทน




โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน (BMU)
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ได้รบั เงินสนับสนุ นจากกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - BMWi)

การเกษตรและความปลอดภัย
ด้านอาหาร



โครงการควบคุมศัตรูพชื สําหรับพืชอาหารโดยชีววิธใี นภูมภิ าคอาเซียน (BMZ)

การพัฒนาเมืองอย่างยังยื
่ นและ
การขนส่ง






โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมภิ าคอาเซียน (BMZ)
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิ าคอาเซียนอย่างยังยื
่ น (BMZ)
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมภิ าคอาเซียน (BMZ)
โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านนํ้า พลังงานและอาหาร) (BMZ)

การบูรณาการโครงการระดับ
ภูมิภาค และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา



โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน (ได้รบั เงินสนับสนุ นจากรัฐบาลประเทศ
เยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)
 โครงการความร่วมมือเพือ่ สนับสนุ นการเข้าถึงบริการทางการเงิน (ได้รบั เงินสนับสนุ นจากมูลนิธบ
ิ ลิ ล์และ
เมลินดา เกตส์)

