สนับสนุนการเร�ยนรู พัฒนาศักยภาพ และถายทอดองคความรู

Support learning, capacity development and know-how transfer
หัวใจสำคัญของความรวมมือไทย-เยอรมัน คือ การสนับสนุนผูรวมดำเนินโครงการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหสามารถทำงานตามหนาที่
และพันธกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลลัพธที่มีคุณภาพ เพ�่อสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
In its core, Thai-German cooperation supports all partners and stakeholders to carry out their own missions
and mandates in an effective and efficient manner for a sustainable change in the society.
สงเสร�มการจัดการองคความรูู เชน
Support knowledge management e.g.

แลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ
Exchange of experts

จัดการระบบสารสนเทศเพ�่อการบร�หาร
และเทียบเคียงสมรรถนะการผลิตในภาคเกษตร
Management Information System (MIS)
for benchmarking in agricultural sectors

ผูเชี่ยวชาญระยะยาว ประจำสถาบันการศึกษาหร�อหนวยงานไทย
Long-term expert from Centre
for International Migration and Development (CIM)

จัดทำ “ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ” สำหรับการ
เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น
Measuring, Reporting and Verification (MRV)
for refrigeration & air conditioning NAMA

นักศึกษา และนักว�จัย
Researchers

พัฒนาองคกร เชน
Organisational development e.g.

ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี เชน
Transfer know-how and technology e.g.

ใหคำปร�กษาดานนโยบาย เชน
Provide policy advisory e.g.

ว�จัย และพัฒนา เชน
Research and development e.g.

ฝกอบรมดานการบร�หารจัดการ เชน
Provide management training e.g.

นโยบายภูมิอากาศ และพลังงาน
Climate and energy policy

งานว�จัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
Research at King Mongkut's Institute
of Technology North Bangkok

การบร�หารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
Results-Based Management

งานศึกษาระบบการคมนาคมของกรุงเทพมหานคร
Bangkok Transportation Study

การเปนว�ทยากรกระบวนการ
Facilitation techniques
การพัฒนาและเข�ยนขอเสนอโครงการ
Project design and proposal writing

สรางและสงเสร�มสถาบันตางๆ เชน
Institutional building e.g.

ฝกอบรมเฉพาะดาน เชน
Provide technical training e.g.

พัฒนากรอบกฏหมายและสภาพแวดลอมตางๆ เชน
Legal framework and conditions e.g.

การบร�หารจัดการทรัพยากรและสิ�งแวดลอม
ที่กอใหเกิดกำไร หร�อ PREMA
Profitable Resource and Environmental
Management (PREMA) workshop

ขอกำหนดการขนสงสินคาอันตรายของประเทศไทย
Safety regulations for Dangerous Goods
(Thai Provisions Volume I & II)

นโยบายการผลิตและการบร�โภคอยางยั่งยืน
Sustainable Consumption and Production
(SCP) policy

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
Asian Institute of Technology (AIT)

กาซชีวภาพ
Biogas

สถาบันไทย-เยอรมัน
Thai-German Institute

สถานแสดงพันธุสัตวน้ำภูเก็ต / Phuket Aquarium
ศูนยพัฒนาและว�เคราะหสมบัติของวัสดุ วว.
Material Properties Analysis and Development Centre (MPAD)
สถาบันมาตรว�ทยาแหงชาติ
National Institute Metrology (Thailand)

การสรางพลังงานความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย /
Solar-heat Energy
การใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพ�ช
Biological Control Agents (BCA)
การจัดการดินและสารอาหารในดิน
Soil and Nutrient Management

สงเสร�มบร�การสอบเทียบเคร�่องมือวัดของไทย
Promotion of the Thai Calibration Service
สถาบันสงเสร�มคุณภาพเกษตรไทย ไดรับการ
รับรองเทียบเทามาตรฐานสากล GLOBAL GAP
ของกลุมผูคาปลีกผักผลไมในสหภาพยุโรป
ThaiGAP Institute benchmarked with GLOBAL GAP
for fresh fruits and vegetables retail in Europe

“เศรษฐศาสตรระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ หร�อ TEEB”
Introduction of “The Economics
of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB)
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition Security
การผลิตและการใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพ�ช
Production and Application
of Biological Control Agent (BCA)
การทำเกษตรอินทร�ย / Organic Farming
การเชื่อมโยงตลาดและผูผลิต / Market Linkages

ผลและแนวทางการพัฒนาตางๆ ไดบรรจ�อยูใน
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ของไทย
เพ�่อขยายผลในระดับกรอบนโยบาย
Contributions to the National Economic
and Social Development Plans

เขารวมเวทีการแลกเปลี่ยนและเคร�อขายระดับภูมิภาคและระดับสากล
Join regional and global networking and exchange platforms
ความรวมมือไทย-เยอรมัน สนับสนุนการหาร�อเชิงนโยบายระดับประเทศและสากล และเขารวมแลกเปลี่ยนเร�ยนรูดานความรวมมือระหวางประเทศ
The Cooperation support national and international policy dialogues and join learning platforms for international cooperation.

เวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระดับประเทศ
เชน การหาร�อเชิงนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
National policy and exchange platform
e.g. organising Thai-German Climate Dialogue

เวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระดับภูมิภาค เชน จัดการประชุมเร�่องการขนสงสินคา
และโลจ�สติกสที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง หร�อ การเกษตรยั่งยืนในเอเชีย
Regional policy and exchange platform e.g. regional conference on green freight
and logistics in Greater Mekong Subregion (GMS or sustainable agriculture in Asia)

เวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระดับโลก เชน การสงเสร�ม
ความรวมมือระหวางประเทศกำลังพัฒนา
Joint global policy and exchange platform
e.g. international forums for South-South cooperation

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ผานการพัฒนามาตรฐาน การบูรณาการ และปรับประสานใหสอดคลอง
Support changes by standardisation, integration and harmonisation
ความรวมมือไทย-เยอรมัน ใชหลักการมีสวนรวมระหวางภาคสวนและสาขาตางๆ เพ�่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และทุกระดับ
The cooperation uses participatory and multi-sectoral approaches to facilitate cooperation on all levels.
ระดับ / Level

ตัวอยางการเปลี่ยนแปลง / Change example

ตัวอยางจากโครงการ / Example from projects

ระดับบุคคล
Individual

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล (ความรู ทักษะ
ทัศนคติ) ซึ่งเกิดข�้นจากการทำกิจกรรมตางๆ ของโครงการ
Change in individual behaviors (knowledge, skill
and attitude) derived from project activity participation

หลังจากไดรับการอบรม เกษตรกรคนหนึ่งปรับเปลี่ยนว�ธีการเพาะปลูก
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต
After being trained, a farmer has changed a farming method
to improve productivity and quality of the produces.

ระดับครัวเร�อน และบร�ษัท
Household and company

มีแผนการทำเกษตรในครัวเร�อนแบบใหม หร�อนโยบายใหมในบร�ษัท
Change of plan in family or company policy

เกษตรกรสอนใหสมาชิกในครอบครัวปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชนกัน
The farmer also teaches his family members to do the same.

ระดับชุมชน
Community

เกิดระเบียบหร�อแผนงานใหมในชุมชน
Community rules and plans

หลายครอบครัวในชุมชมปฏิบัติเชนเดียวกัน และชุมชนมีการสงเสร�มใหสมาชิก
ปรับเปลี่ยนว�ธีการเพาะปลูก และมีการทำตราผลผลิตของหมูบาน
Community promotes same farming technique and develop a local brand.

ระดับสาขา กลุมเคร�อขายอุตสาหกรรม สมาคม เกิดพันธกิจใหมของสมาคมเกษตร ใหสงเสร�มสินคาที่มีตราชุมชน
Sector, industrial cluster networks,
Mission of an agricultural association to promote
associations
locally certified produces

ผูซื้อ ผูแปรรูป ผูคา ในสมาคมหันมาสนับสนุนและขายผลผลิตของกลุมเกษตรกร
ที่ผลิตในชุมชนและไดรับการรับรองตราชุมชน
Buyers, processors, traders support and sell the products which is locally certified.

ระดับเมือง และเทศบาล
City and municipality

มีแผนการพัฒนาเมือง
City development plan

เทศบาล อำเภอ และจังหวัด ชวยสงเสร�มการตลาดและสรางความตระหนักในหมูผูซื้อสินคาเกี่ยวกับ
สินคาเกษตรชุมชน / The City helps with marketing and awareness raising of consumers.

ระดับจังหวัด ภาค พ�้นที่ลุมน้ำ หร�อพ�้นที่ปา
Provincial, regions, river-basin or
forest-area

เกิดกฎหมาย หร�อระเบียบระดับจังหวัด
Provincial laws and regulations

จังหวัด ไดชวยกันสงเสร�มสินคาเกษตรชุมชนภายในภูมิภาค
The provincial helps to promote to disseminate in whole region.

ระดับชาติ
National

เกิดมาตรฐานและแผนการดำเนินงานระดับประเทศ
National standards and plans

หนวยงานระดับประเทศ ไดออกมาตรฐานแหงชาติ (เชน เกษตรอินทร�ย)
และพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเพ�่อสงเสร�มการเพาะปลูกแบบใหม
National agency takes up and develop national standards (e.g. organic)
and build up a certification system to promote the farming technique.

ระดับอนุภูมิภาค (เชน อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง)
Sub-regional (e.g. Mekong)

มีมาตรฐานหร�อนโยบายระดับอนุภูมิภาค
Sub-regional standards and policies

กลุมประเทศเพ�่อนบาน ตกลงกันที่จะประสานมาตรฐานที่แตละประเทศมีอยูให ไดมาตรฐานเดียวกัน
เพ�่อใหการคาระหวางประเทศงายข�้นและลดตนทุนการคาระหวางประเทศ
Two or more countries agree on to harmonise their standards for easier trading
and reducing transaction costs.

ระดับภูมิภาค
Regional

มีมาตรฐานหร�อนโยบายระดับภูมิภาค
Regional standards and policies

ทุกประเทศในภูมิภาค ตกลงกันประสานมาตรฐานของแตละประเทศใหสอดคลองเปนหนึ่งเดียว
All countries agree on and harmonise their national standards.

ระดับโลก
Global

เกิดวาระสากล และอนุสัญญาระหวางประเทศ
Global agenda and conventions

เกิดมาตรฐานสากลและมีระบบการรับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับรวมกัน
A global standard and certification is created.

สงเสร�มการพัฒนา
ที่ครอบคลุมทุกกลุมสังคม
และคำนึงถึงบทบาทหญิงชาย
Promote inclusive
and gender-sensitive
development

ความรวมมือไทย-เยอรมัน คำนึงถึงความตองการ
ของกลุมคนชายขอบทุกกลุม และผลลัพธของการพัฒนา
จะตองยังประโยชนตอกลุมเปาหมายโดยคำนึงถึง
ความสมดุลของบทบาทหญิงชายดวย
The Thai-German Cooperation takes into
consideration the needs of all types of marginalised
groups and ensures that gender-balanced benefits.

ความเทาเทียมทางเพศ
Gender Equality

การพัฒนาอยางครอบคลุม
Inclusive Development

การพัฒนาอยางสมดุล
Balanced Development

การปฏิบัติตอทุกคนโดยเทาเทียมกัน โดยไมกีดกันดวยเหตุ
ทางเพศสภาพ ในบร�บทของการพัฒนา โครงการพ�งนำประโยชน
มาสูผู ไดรับผลประโยชนทุกเพศสภาพอยางสมดุลและเหมาะสม
Everyone should receive equal treatment
and not be discriminated against based on their gender.
In development cooperation, projects shall benefit all
genders in a balanced and most appropriate way.

แนวทางพัฒนาเพ�่อผูมีรายไดต่ำ ที่ใหคุณคาและความ
สำคัญตอการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
รวมทั้งกลุมชายขอบ ในการแกปญหาดานการพัฒนา
Pro-poor approach that equally values
and incorporates the contributions of all
stakeholders - including marginalised groups in addressing development issues.

การพัฒนาโดยไมกอใหเกิด
ปญหาใหมข�้นระหวางดำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงมิติตางๆ ของปญหา
The way of development which
does not cause new problems while
improving in one or more of the
dimensions inside the issue.

ดำเนินกิจกรรมเพ�่อสรางประโยชน ใหกับกลุมเปาหมาย
ที่มีจำนวนสมดุลทั้งหญิงและชาย
Ensuring the project activities benefit both
male and female, with balance number of
male and female participants.

สรางประโยชน ใหแกผูมีรายไดต่ำในชุมชน
นิคมสรางตนเอง ชวยลดการเลือกปฏิบัติตอผูปวย
HIV/AIDS ชวยสรางระบบการพัฒนาชุมชนและ
ลดการปลูกฝ�นโดยชุมชนบร�หารจัดการเอง
Benefiting the poor in the settlement communities,
decrease discrimination against HIV/AIDS
patient and support the highland community
to develop their community and reduce
opium poppy cultivation.

โครงการไทย-เยอรมันเพ�่อสงเสร�ม
ความสามารถในการแขงขันของว�สาหกิจไทย
เนนความสำคัญของการแขงขันผานการ
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม การเสร�มสราง
อาชีวอนามัยของแรงงาน และการใหบร�การ
ทางการเง�นและธุรกิจตอ SMEs
The Thai-German Programme for
Enterprise Competitiveness (T-G PEC)
promoted eco-efficiency, occupational
health, business and financial
services for SMEs.

