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สวัสดีค่ะ

บทความพิเศษในจดหมายข่าวฉบับนี้	เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาค	ีลาว-ไทย-เยอรมัน	ที่เพิ่งสิ้นสุดลง	ซึ่งเกี่ยวกับการผลิต

ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม	หรือ	Good	Agricultural	Practice	(GAP)	นอกจากนี้จะเป็นการน�าเสนอความคืบหน้าของโครงการ

ทั้งที่เห็นผลส�าเร็จบ้างแล้ว	และที่อยู่ในขั้นตอนการด�าเนินงาน	รวมทั้งข่าวการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการต่างๆ	เพื่อร่วมหารือ

และเสริมสร้างความร่วมมือกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค			

เพี่อเข้ากับบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จบลงไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา	ทางทีมงานยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัจจัยความส�าเร็จใน

เกมส์ฟุตบอล	โดยใช้หลักการเดียวกับ	Capacity	Works	ที่	GIZ	ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อคณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว

ฉบับที่ 30 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2557
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เมื่อกว่าสิบปีก่อน	GTZ	ได้วิเคราะห์โครงการกว่า	2,500	โครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลวิธีที่ดีในการบริหารจัดการโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาและพบว่าวิธีบริหารที่ดีนั้นล้วนสัมพันธ์กับปัจจัยความส�าเร็จ	5	ประการ	นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเครื่องมือกว่า	40	เครื่องมือ
ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก	และพัฒนาชุดค�าถามน�าและค�าแนะน�าต่างๆ	หลายชุดเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงโครงการ	และนี่คือที่มาของ	Capacity
Works	ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโครงการที	่GTZ	และ	GIZ	ใช้นับแต่นั้นมา	ทั้ง	5	ปัจจัยประกอบด้วย	ยุทธศาสตร	์ความร่วมมือ	
โครงสร้างการก�ากับดูแล	กระบวนการ	การเรียนรู้และนวัตกรรม

1.
กลยุทธ์การท�างาน
ที่ชัดเจนเหมาะสม
และท�าได้จริง

5.
มาตรการในการพัฒนา
รวบรวมและเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้

2.
ความเข้าใจที่ชัดเจน
ว่าเราท�างานกับใคร
และอย่างไร

3.
โครงสร้างใน
การก�ากับดูแล
การด�าเนินงาน

4.
ความเข้าใจแจ่มแจ้ง
ในกระบวนการ 
เชิงกลยุทธ์หลักต่างๆ

ประเด็นสำ�คัญก็คือ โดยม�กโครงก�รมักจะมีปัจจัยคว�มสำ�เร็จทั้ง 5 อยู่แล้ว

แต่อ�จจะมีมุมมองหนึ่งที่ยังไม่ได้พัฒน�ม�กนัก

แค่ข�ดปัจจัยเดียวก็อ�จชะงักงันหรือประสบคว�มล้มเหลวได้ 

จะเป็นผู้บริห�รโครงก�รที่ดีหรือเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
มันเกี่ยวข้องกันอย�่งไร

โดย วรเทพ ทรงปัญญ�  GIZ สำ�นักง�นกรุงเทพฯ
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เมื่อใช้ทั้ง	5		ปัจจัยความส�าเร็จวิเคราะห์โครงการที่ก�าลังวางแผนหรือด�าเนินการอยู่นั้น	จะช่วยให้เราสามารถค้นพบจุดอ่อนและหามาตรการ
ปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

แล้วที่ว่ามาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับ	เนย์มาร	์เมสซ	ีร็อบเบน	นอยเย่อร์	และคนอื่นๆ	ค�าตอบคือเกี่ยวข้องกันมาก	เพราะไม่ว่าจะ
เป็นอะไรก็สามารถมองเป็นโครงการได้	และสามารถน�า	Capacity	Works	เข้ามาช่วยวิเคราะห์ได	้อย่างน้อยเราก็พอได้รู้ว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้น	
ท�าไมบางเรื่องจึงท�าได้ดี	แต่บางเรื่องท�าไม่ได้ดีเท่าที่ควร	และท�าไมบางเรื่องถึงท�าไม่ได้เลย	ฟุตบอลก็คือโครงการหนึ่งที่มีระยะเวลา
กว่า	90	นาที	และมีเป้าหมายชัดเจน	ไม่ใช่หรือ?

ปัจจัยความส�าเร็จที่ท�าให้ทีมฟุตบอลประสบชัยชนะ
•	 ยุทธศาสตร์และแทคติกการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ
	 และประสิทธิผล

•	 การเล่นร่วมกันเป็นทีม	การเชื่อมและเสริมกันในสนามที่ดีเลิศ

•	 การก�ากับการเล่นและการปรับแผนตลอดการแข่งขัน

•	 กระบวนการ	ขั้นตอน	ทักษะขั้นสูงที่ฝึกซ้อมมาอย่างดี

•	 นวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรค	์จังหวะและการเดินเกมส์
	 อย่างคาดไม่ถึง...	และโชคช่วย



4

ปัจจัยความส�าเร็จ การบริหารจัดการโครงการ การน�าทีมได้รับชัยชนะฟุตบอลโลกของฟีฟ่า

เรามีการสร้างสมมติฐานอย่างมีเหตุและผลหรือการ
วางแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	(Result	Chain	Model)	
เพื่อออกแบบและวางแผนวิธีด�าเนินการโครงการให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	เราลงมือท�า	ก	เพื่อสร้าง	ข	
ซึ่งจะท�าให้เกิด	ค	ความเปลี่ยนแปลง	และผลลัพธ์อื่นๆ	
การจะท�าเช่นนั้นได	้ต้องเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	
สถานการณ์และสภาพปัญหาของพวกเขาเป็นอย่างดี
ด้วย	วิธีการที่ใช้ได้ดีที่เคยท�ามายังต้องปรับให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อให้ได้ผลดีเช่นเดิม	แม้ว่าตรรกะ
และเหตุผลที่ใช้จะยังคงเดิม	นอกจากนั้นยังต้องควบคุม
ติดตามและปรับยุทธศาสตร์ของโครงการอยู่โดยตลอด

โครงการอาจล้มเหลวได้อย่างง่ายดายถ้าเราละเลย
การสร้างความร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักในโครงการนั้นๆ	นี่เป็นสิ่งที่ทราบกันดีอยู่แล้ว	
แต่ในขณะเดียวกัน	โครงการจะต้องมีการประสานงาน
ภายในที่ดีด้วย	เช่น	ในทีมงานของโครงการ	ในแต่ละหน่วย
งานขององค์กร	กรมที่เป็นภาคีของโครงการ	กระทรวงต่างๆ	
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือแม้แต่กับโครงการและแหล่งทุนอื่นๆ	
มีหลายโครงการที่ไม่สามารถประสบความส�าเร็จอย่าง
สมบูรณ์แบบ	เพราะไม่ได้คิดถึงเครือข่ายความร่วมมือ	
นโยบายและกรอบโครงสร้างอย่างครอบคลุมทุกระดับ

การติดตาม	ก�ากับดูแลและอ�านวยการเป็นภารกิจส�าคัญ
ของการบริหารจัดการโครงการ	แต่ต้องมีโครงสร้างการ
ก�ากับดูแลที่มีผู้เชี่ยวชาญและให้ความเห็นจากภายนอก
ด้วย	ดังนั้นจึงมีค�าแนะน�าว่าต้องตั้งคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลโครงการที่เป็นระดับบริหารและประกอบด้วยผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย	ซึ่งจะช่วยให้ความคิดเห็นจาก
มุมมองที่กว้างขึ้นแก่โครงการรวมทั้งท�าหน้าที่เป็นช่องทาง
ให้โครงการสามารถสื่อสารกับผู้ก�ากับดูแลนโยบายเพื่อให้
สามารถผลักดันทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะได้

เมื่อด�าเนินการโครงการจะต้องปรับกระบวนการ	และขั้น
ตอนการท�างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน	นอกจาก
กระบวนการหลักที่จะท�าให้โครงการบรรลุผลแล้ว	จะต้องมี
กระบวนการสนับสนุนและกระบวนการพื้นฐาน	เช่น	
เมื่อจัดการประชุม	ทุกคนจะต้องรู้ว่าจะต้องท�าอะไร	เมื่อไร
และอย่างไร

ถ้าจะบริหารจัดการโครงการให้ประสบความส�าเร็จต้อง
มีสิ่งใหม่ๆ	ด้วย	เช่น	ยุทธศาสตร์ใหม่	วิธีการด�าเนิน
การโครงการใหม่	ภาคีใหม่	กระบวนการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงใหม่	เป็นต้น	ค�ากล่าวของไอนสไตน์อธิบาย
เรื่องนี้ได้ดีที่สุดว่า	ก)	“ความวิกลจริตวิปลาส	(Insanity)	
คือ	การกระท�าสิ่งเดียวกันซ�้าแล้วซ�้าอีก	และหวังว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกมา”	และ	ข)	“เราไม่สามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดแบบเดิมๆ	ที่เราใช้มันในการ
สร้างปัญหานั้นขึ้นมา”

ตารางด้านล่างนี้แสดงให้เห็นแบบรวบยอดว่า	แก่นของ	Capacity	Works	นั้นคืออะไร	-	ไม่ว่าท่านก�าลังด�าเนินโครงการพัฒนา
หรือก�าลังน�าทีมฟุตบอลลงแข่งขันอยู่ในประเทศบราซิลอยู่	(หรือสวมบทบาทนักวิเคราะห์)

บทความนี้เขียนขึ้นก่อนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

1. ยุทธศาสตร์

2. ความร่วมมือ

3. โครงสร้าง
 การก�ากับดูแล

4. กระบวนการ

5. การเรียนรู้ &
 นวัตกรรม

แต่ละประเทศต้องมีการปรับยุทธศาสตร์และแทคติกการ
เล่นอยู่ตลอดเวลา	เช่น	การวางตัวผู้เล่น	3-2-2-3,	4-3-3,
4-4-2,	4-2-3-1	และอื่นๆ	ในหลายสมัยที่ผ่านมา	ก็เพราะมี
การพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	

ทุกวันนี้ทีมฟุตบอลที่ดีจริงๆ	ไม่ได้มีแทคติกหลักหรือวิธีเล่น
ฟุตบอลเพียงแบบเดียว	แต่สามารถปรับวิธีเล่นให้เหมาะกับ
คู่แข่งในแต่ละการแข่งขันได้	เช่น	ถ้าเยอรมนีตอนแข่งกับ
ฝรั่งเศส	(1-0)		ด้วยแทคติกเดียวกับที่ใช้แข่งกับอัลจีเรียก็คง
ไม่ประสบความส�าเร็จ	นอกจากนั้นถ้าจะเอาชนะให้ได้ก็ต้อง
ปรับกลยุทธ์วิธีการเล่นในระหว่างการแข่งขันอยู่เสมอ

ไม่จ�าเป็นจะต้องกล่าวเลยว่า	ทีมที่มีผู้เล่นดาวเด่น	11	คน
ที่เหนือชั้นกว่าทีมอื่นๆ	มาก	ก็อาจพ่ายแพ้ได้	เพราะพวกเขา
เล่นเป็นทีมได้ไม่ดีพอ	เราจะเห็นได้จากการแข่งขันฟุตบอล
โลกในปีนี้ว่ามีทีม	“ฝีมืออ่อนหัด”	หลายทีมที่ปรับกลยุทธ์เพื่อ
แก้ไขทักษะการเล่นที่อาจด้อยกว่าทีมอื่นๆ	ด้วยการเล่นแบบ
เครือข่ายที่ดีเลิศ	เช่น	ร่วมกันสกัดดาวเด่นของทีมฝ่ายตรง
ข้ามไม่ให้ท�าประตูได้	มีค�ากล่าวว่า	การเล่นเป็นทีมนั้นมักจะ
ชนะการเล่นแบบใช้ดาวเด่นอย่างเดียว

นอกจากนั้นผู้เล่นตัวส�ารองก็มีบทบาทมากขัน	ไม่เฉพาะ
ในช่วงที่เล่นแต่รวมถึงนอกเวลาด้วย	การเป็นทีมนั้นต้องรวม
ทุกคน	

อาจเปรียบผู้จัดการและผู้อ�านวยการโครงการ	กับผู้จัดการ
ทีมและโค้ชได้	ในระหว่างการแข่งขันเขาจะต้องสามารถเห็น
สิ่งต่างๆ	จากภายนอกสนามซึ่งเป็นมุมมองที่ผู้เล่นเองมอง
ไม่เห็น	

ในการแข่งขันปีนี้จะเห็นได้ชัดในหลายเกมส์ที่โค้ชต้องเข้าไป
แทรกแซงทีมให้เล่นได้ตามแผนที่วางไว	้คือการแก้เกมส์ใน
จังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องส�าคัญมากเพราะจะท�าให้
ทีมที่ก�าลังเป็นรองสามารถพลิกเอาชนะคู่ต่อสู้ได้	ในเวลา
เดียวกันบางเกมส์ต้องต่อเวลาและยิงลูกโทษเพราะขาดการ
แก้เกมส์นั่นเอง

การโต้กลับ	การยิงลูกนิ่ง	หรือการผ่านบอล	-	คือถ้าผู้เล่น
เดินมาทางซ้ายในขณะที่ผู้เล่นอีกคนส่งลูกฟุตบอลไปทาง
ขวา	นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการยังไม่เข้าที่นัก	ในทาง
ตรงข้ามก็มักจะได้ยินว่าเขา	“รู้ใจกันโดยไม่ต้องมองหน้ากัน”	
ตัวอย่างหนึ่งคือวิธีส่งบอลแบบ	“Tiki-Taka”	ของสเปนซึ่ง
เป็นวิธีเล่นที่ประสบความส�าเร็จมากมาเป็นเวลาหลายปี

แน่นอนหลายทีมได้พยายามลอกเลียนแบบวิธีการดีๆ	แล้ว
พัฒนาให้ดีขึ้นอีก	หรือสร้างวิธีเล่นแนวใหม่ๆ	ขึ้นมา	หรือ
ปรับวิธีเล่นเก่าขึ้นมาเล่นใหม	่ความจริงก็คือการจะเอาชนะ
การแข่งขันฟุตบอลนั้น	ไม่ได้มีวิธีเล่นสุดยอดเพียงวิธีเดียว	
การสร้างความประหลาดใจให้แก่ทีมคู่แข่งนั้น	นอกจาก
จะต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับทีมต่อสู้ให้มากที่สุดแล้วยัง
ต้องคิดแทกติก	การเล่นแบบใหม่อีกด้วย	ทีมที่ท�าทุกอย่าง
ที่กล่าวมาข้างต้นได้ดีกว่าทีมตรงข้ามก็อาจพ่ายแพ้ได้ถ้ามี
ช่วงจังหวะการเล่นที่ฉลาดล�า้เพียงช่วงเดียวเท่านั้น
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ล�วจีเอพี – อีกก้�วของก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น
สำ�หรับสินค�้เกษตร ใน สปป. ล�ว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เปิดตัวมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ	หรือ	ลาวจีเอพ	ี(Lao	GAP)	
ส�าหรับผักสดและผลไม้	ซึ่งสอดรับกับมาตรฐานอาเซียน	(ASEAN	
GAP)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย	ใน	สปป.	ลาว	โดย	“โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน	สปป.	ลาว”	ภายใต้
ความร่วมมือไตรภาคีลาว-ไทย-เยอรมัน	ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนจัดตั้งมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
หรือ	ลาวจีเอพ	ี(Lao	GAP)	เป็นระยะเวลา	2	ปี	ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	ถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2557	ซึ่งมีกรมปลูก
ฝัง	กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้	แห่ง	สปป.	ลาว	เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�าเนินโครงการ	โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก
กรมวิชาการเกษตร	และส�านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ	(มกอช.)	ประเทศไทย	และสนับสนุนการบริหารและ
ด�าเนินโครงการโดย	ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ	(สพร.)	กระทรวงการต่างประเทศ	ประเทศไทย	และ	GIZ

5

สภาพปัญหาด้านการค้าผลผลิตผักสดและผลไม้ใน สปป. ลาว 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็เร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกตลาดร่วมอาเซียน	(ASEAN	
Common	Market)	ในปี	พ.ศ.	2558	ส�าหรับ	สปป.	ลาว	ก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งก็คือ	การที่ยังไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด	ี(GAP)	ซึ่งสอดรับกับ	ASEAN	GAP	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะใช้ในการ
ซื้อขายผักและผลไม้สดในภูมิภาค	ในปี	พ.ศ.	2558	นี้	ส่งผลให้ศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของเกษตรกรลาว	และผู้ประกอบการ
รายย่อยลดลง	และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศได	้

ดังนั้น	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(GAP)	แห่งชาติ	ของ	สปป.	ลาว	ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน	ASEAN	GAP	และเกษตรกร
ลาวสามารถเข้าถึงได้	จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับผลผลิตผักสดและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน	และเปิดโอกาสการเข้าสู่ตลาดผัก
ผลไม้มาตรฐาน	GAP	ทั้งในประเทศ	และระดับภูมิภาค	อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย	ให้สามารถ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่วางไว้	รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
อีกด้วย

โดย จิร�ลักษณ์ อินวงศ์   แผนง�นคว�มร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน
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ASEAN GAP คืออะไร?

ASEAN	GAP	คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ที่ตั้งขึ้นเพื่อยกระดับผลผลิตผักสดและผลไม้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันภายในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
และยังใช้เป็นมาตรฐานการค้าภายในภูมิภาคและระหว่าง
ภูมิภาคอื่นๆ	อีกด้วย	มาตรฐาน	ASEAN	GAP	มีสาระส�าคัญ
ครอบคลุม	4	ด้าน	ได้แก่

			•	ความปลอดภัยของผลผลิต
			•	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
			•	สุขภาพ	ความปลอดภัย	และสวัสดิการของแรงงาน
			•	คุณภาพของผลผลิต

โครงการได้สนับสนุนให้กรมปลูกฝัง สปป. ลาว

	 1.	จัดตั้งโครงสร้างและการบริหารงานของหน่วยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานลาวจีเอพี	อ้างอิงตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC17065
	 				ซึ่งจะท�าหน้าที่ตรวจประเมินและให้การรับรองผลผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานลาว	จีเอพี	

	 2.	จัดท�ามาตรฐานและคู่มือปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาต	ิสปป.	ลาว	(Lao	GAP)	ส�าหรับผักสดและผลไม้
	 				ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน	ASEAN	GAP	ซึ่งมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยกรมปลูกฝัง	ตั้งแต	่พ.ศ.2556	

	 3.	พัฒนาบุคลากร	ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง	ให้มีความรู	้ความสามารถ	และฝึกฝนให้มีทักษะและความช�านาญเพียงพอส�าหรับการเป็น
	 				ผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองตามมาตรฐานลาวจีเอพี	ปัจจุบันมีผู้ตรวจประเมิน	(inspector/auditor)	ที่ผ่านการอบรม
	 				และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์แล้ว	15	คน

	 4.	จัดตั้งโครงสร้างการบริการและเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานลาวจีเอพี	เพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
	 				รายย่อยในการเข้าถึงระบบตรวจประเมินและรับรอง	ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเพื่อขอใบรับรอง	การส่งเสริมการปฎิบัติตามมาตรฐาน
	 				ลาวจีเอพีในฟาร์ม	ระเบียบขั้นตอนการตรวจประเมินและการให้การรับรอง	ตลอดจนการน�าตราสัญลักษณ์ลาวจีเอพีไปใช้กับ
	 				ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง	เพื่อการค้าและการส่งออก

วัตถุประสงค์โครงการ

“โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ใน	สปป.	ลาว”	มีเป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่เกษตกร	และผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจผักสดและผลไม	้
และตอบสนองความต้องการของตลาด	ผ่านการสร้างระบบรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด	ี(GAP)	เพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	อย่างเต็มรูปแบบ	

6
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ผลลัพธ์โครงการ

กว่าสองปีในการพัฒนาระบบมาตรฐานลาวจีเอพ	ีร่วมกับกรมปลูกฝัง	เจ้าหน้าที	่ผู้ตรวจประเมิน	และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน	สปป.	ลาว	มีความพร้อมในการตรวจประเมินและรับรอง	และมีเกษตรกรน�าร่อง	2	กลุ่มและ	1	ฟาร์มเดี่ยวที่ได้รับการรับรอง
แล้ว	ท�าให้เริ่มมีผลผลิตผักผลไม้สดที่ได้รับการรับรองออกสู่ตลาด	และยังมีเกษตรกรอีก	10	กลุ่ม	(200	ราย	โดยประมาณ)	ที่สมัครใจ
เข้าร่วมเป็นกลุ่มเกษตรกรน�าร่องเพื่อปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานลาวจีเอพี	และก�าลังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจประเมินและ
ขอการรับรองโดยรัฐบาลลาวแสดงเจตจ�านงค์ชัดเจนในการจะยกระดับการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานลาวจีเอพ	ีควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งยังมีแผนที่จะเผยแพร่ลาวจีเอพ	ีให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกร	ผู้สนใจ	และผู้บริโภค
ในวงกว้างต่อไป

ตัวอย่างผักผลไม้ที่อยู่ในกรอบการให้การรับรองตามมาตรฐาน Lao GAP ปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอแนะน�าโครงการ	https://www.youtube.comwatch?v=dwYYYLT97o4
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โดย จิร�ลักษณ์ อินวงศ์   แผนง�นคว�มร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อประช�สัมพันธ์ผลผลิต
ที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นและเครื่องหม�ยล�วจีเอพี

ในวันที	่28	พฤษภาคม	2557	กรมปลูกฝัง	สปป.	ลาว	ร่วมกับ	
สพร.	และ	GIZ	จัดประชุมเพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้
ที่ได้มาตรฐานลาวจีเอพี	ที่โรงแรมรัชม	ีเดอะพลาซ่า	นครหลวง
เวียงจันทน์		ใน	สปป.	ลาว	ให้แก่ผู้ก�าหนดนโยบาย	หน่วยงานของ
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	และผู้ประกอบการที่สนใจซื้อขายผลผลิต
ลาวจีเอพ	ี	โดยมีการน�าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานการณ์
และก�าลังการผลิต	ความพร้อมในการตรวจประเมินและรับรอง
ตามมาตรฐาน	รวมถึงข้อแนะน�าเชิงวิชาการด้านธุรกิจ	การส่งเสริม
การตลาด	รวมถึงนโยบายการค้าและการลงทุนใน	สปป.	ลาว
การประชุมครั้งนี้ยังอ�านวยให้เกิดการเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิต
ลาวจีเอพ	ี	ระหว่างผู้ผลิตไทยและลาว	โดยในงานมีกลุ่มนักธุรกิจ
ไทยและลาว	รวมถึงผู้สนใจ	และสื่อมวลชนทั้งไทยและลาว	เข้าร่วม
กว่า	70	คน	ถือเป็นการริเริ่มในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานลาว
จีเอพี		ให้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้าง		ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
เปิดโอกาสเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจ	นักวิชาการ	
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง	เกษตรกร	พ่อค้าคนกลาง	เพื่อการสานต่อ
ในการเจรจาและตกลงท�าธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต	

สัญลักษณ์ลาวจีเอพี
รับรองโดยกรมปลูกฝัง สปป. ลาว

ล�ว จีเอพี สะอ�ด ปลอดภัย

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เตรียมพร้อมเข้�สู่เออีซี

จากการจัดงานในครั้งนี	้ท�าให้ได้เห็นความพร้อมของผู้ประกอบการ
ลาวในการที่จะขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตลาวจีเอพีสู่ตลาดภายใน
และต่างประเทศ	รวมถึงการเปิดรับการเป็นพันธมิตรกับผู้ร่วมทุนทั้ง
จากไทยและลาว	ส�าหรับผู้ประกอบการไทยก็มองเห็นถึงความเป็น
ได้และสนใจอย่างมากที่จะด�าเนินธุรกิจกับ	สปป.	ลาว	ในรูปแบบ
ของการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรลาว	หรือการลงทุนร่วมไทย-ลาว	
ภาครัฐเองก็แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิง
ธุรกิจและนโยบายเพื่อให้เกิดการผลิตและซื้อขายผักและผลไม้
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานลาวจีเอพีในมากขึ้น	จึงถือเป็น
สัญญาณที่ดีที่ทุกฝ่ายต่างก็ยินดีร่วมกันส่งเสริม	ผลักดันและ
สนับสนุนให้มาตรฐานและผลผลิตลาวจีเอพ	ีมีการพัฒนาและ
ยกระดับให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป		
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ง�นแสดงผลผลิตผักและผลไม้
ที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นล�วจีเอพี 

เร�จำ�เป็นต้องปรับตัวให้ทันกับ

คว�มเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคโลก�ภิวัฒน์

เพื่อเสริมสร�้งขีดคว�มแข่งขัน

และเดินไปในแนวหน้�ร่วมกับประช�คมโลก….

คว�มสำ�เร็จของโครงก�ร Lao GAP ภ�ยใต้คว�ม

ร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน-ล�ว ได้สะท้อนให้

เห็นถึงมิตรภ�พ คว�มมุ่งมั่น และคว�มร่วมมือของ

ภ�คีทุกฝ�่ยในก�รผลักดันเป้�หม�ยสู่ก�รปฏิบัติ

ที่มีผลสัมฤทธิ์อย�่งเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รสร้�งเสริม spirit แห่ง ASEAN

ต�ม motto ที่ว�่ “One Vision, One Identity, 

One Community”

น�งส�วอังสน� สีหพิทักษ์

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ระหว�่งประเทศ (สพร.) 

ในวันที	่28	พฤษภาคม	2557	กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
สปป.	ลาว	ร่วมกับ	ไจก้า	สพร.	และ	GIZ	จัดงานแสดงผลผลิต
ผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานลาวจีเอพ	ี	ที่ศูนย์ประชุม
และแปลงสาธิตลาวจีเอพี	ศูนย์พัฒนากสิกรรมสะอาด
แขวงเวียงจันทน์	เพื่อเปิดตัวมาตรฐานและผลผลิตลาวจีเอพี
อย่างเป็นทางการ	โดยมีท่าน	ดร.	เพ็ด	พมพิพัก	รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้	สปป.	ลาว	และท่าน	ดร.	บุนทะวี
สีสุพานทอง	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน
เป็นประธาน	และมีสักขีพยานร่วมงานกว่า	200	คน

รองผู้อ�านวยการส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ประเทศไทย (สพร.) และผู้อ�านวยการองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมันประจ�าประเทศไทย (GIZ) ร่วมงานแสดงผลผลิต
ผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานลาวจีเอพี 

ท่าน ดร. เพ็ด พมพิพัก เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน

โดย จิร�ลักษณ์ อินวงศ์   แผนง�นคว�มร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน
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ข้อดีของก�รมีม�ตรฐ�นล�วจีเอพี คือ

1. แรงง�น มีสุขภ�พดีขึ้น ปลอดภัย เพร�ะไม่ได้รับส�รเคมี 

2. สภ�พแวดล้อมดี ไม่มีส�รตกค้�ง

    สัตว์ที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบ

3. พืชผล ได้น้ำ�หนักดี

ท่�นสมหวัง อินทะวง ประธ�นสม�คมกสิกรรมโพนฮง

ในงานมีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานลาวจีเอพ	ี	3	ใบแรก	ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตรุ่นที	่1	โดยอธิบดีกรมปลูกฝัง	สปป.	ลาว		มีการจัด
นิทรรศการและวางจ�าหน่ายผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานลาวจีเอพ	ีอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก	เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	และประชาชนทั่วไปได้เดินเยี่ยมชมและจับจ่าย	นอกจากนี	้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานลาวจีเอพีในแปลงเพาะปลูก	ผ่านเวทีเสวนา	“ประสบการณ์จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานลาวจีเอพี”
โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกร	ผู้แทนจากกรมปลูกฝังและศูนย์กสิกรรมสะอาด	สปป.	ลาว	และกรมวิชาการเกษตร	ประเทศไทย	และยังมีการ
ให้ข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าทางวิชาการเกี่ยวกับการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานลาวจีเอพี		การตรวจประเมิน	และการปฏิบัติในฟาร์ม	
พร้อมการสาธิตการตรวจประเมินตามมาตรฐานลาวจีเอพีที่ฟาร์มน�าร่อง	โดยตัวแทนเกษตรกร	พี่เลี้ยงเกษตรกร	และผู้ตรวจประเมิน
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจขอรับการรับรอง	และผู้สนใจกว่า	100	ราย	ท�าให้กลุ่มเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวเป็น
อย่างมากที่ได้รับรู้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานลาวจีเอพี		นอกจากนี้ยังเห็นถึงความเอาใจใส่และความพร้อมของภาคเกษตรกร
ในการที่จะสนองตามนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของ	สปป.	ลาว	ที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อทั้งภาคเกษตรกร	ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค	โดยทั่วกัน
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ก�รสนับสนุนด�้นก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์
และแผนธุรกิจแก่สหกรณ์ในชนบทของเวียดน�ม

โดย จ�รุก�ญจน์ ร�ษฎร์ศิริ   แผนง�นคว�มร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนามภายใต้โครงการ
ความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน	ให้การสนับสนุนสหกรณ์น�าร่อง	
12	แห่งในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจระหว่างเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	การจัดการฝึกอบรมและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้แก่สหกรณ์น�าร่องใน
ชนบทในเขตภาคกลางของเวียดนามนี้	มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ของ
ประเทศไทยและ	GIZ	เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ	กิจกรรมโครงการ
มุ่งเสริมสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการ
วิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
บริหาร	สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
จาก	VCA	และ	PCA	ผู้เชี่ยวชาญไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์อีก	2	คน	และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ	์4	แห่ง	
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคม	2557	หลังจากนั้น
ตลอดเดือนมิถุนายน	2557	คณะท�างานจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การให้แก่สหกรณ์น�าร่องที่เหลือ	โดยน�าบทเรียนที่ได้จากการร่วมท�า
กิจกรรมกับผู้เชี่ยวชาญไทยมาใช	้เพื่อให้ท้ายที่สุด	สหกรณ์น�าร่อง	
12	แห่งได้รับการสนับสนุนวิชาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ	ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับทั้งสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ด้วย	ขณะนี้สหกรณ์น�าร่องทั้งหมดได้วิเคราะห์
ผลประกอบการอย่างละเอียด	จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผน
กิจกรรมส�าหรับภารกิจส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการภายในปีหน้าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว	ในขั้นต่อไปสหกรณ์น�าร่องจะด�าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์	โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของ	VCA	และ	PCA	
คอยติดตามและช่วยเหลือ	ทั้งนี้โครงการจะให้การสนับสนุนต่อเนื่อง
ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม	2558

สหกรณ์น�าร่องที่ร่วมโครงการมาจากจังหวัดที่คัดเลือกไว้	4	จังหวัด
คือ	ถัวเทียนเว	้กวงนัม	กวงไหง	และฟูเย็น	ในแต่ละจังหวัดมีสหกรณ์
น�าร่อง	3	แห่งซึ่งมีผลประกอบการและขนาดต่างกัน	และมีทั้งภาค
เกษตรและภาคอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ภาคเกษตร	ผลประกอบการของสหกรณ์
บางแห่งมีความก้าวหน้ามากและมีเป้าหมายที่จะส่งสินค้าออกไป
จ�าหน่ายยังประเทศในสหภาพยุโรปและตลาดใหม่ๆ	ส่วนสหกรณ์
การเกษตรต้องการพัฒนาด้านการบริการและธุรกิจให้แก่สมาชิก	
การขยายธุรกิจใหม่และการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ	นอกจากนั้นยังมี
กลุ่มชาวบ้านที่ยังไม่ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์	
ดังนั้นเป้าหมายของกลุ่มนี้คือการพัฒนาองค์กร	ผลิตภัณฑ์และ
การจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีชื่อการค้าเป็นของตัวเองและเข้าถึง
สินเชื่อได้ต่อไป

กิจกรรมโครงการนอกจากจะช่วยเสริมสร้างเจ้าหน้าที่บริหาร
สหกรณ์ให้สามารถประเมินผลประกอบการอย่างมีกลยุทธ์และ
พัฒนาการวางแผนการด�าเนินการแล้วยังส่งเสริมให	้VCA	และ	
PCA	ได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห	์วางแผน	และสนับสนุน	รวมทั้งติดตาม
ประเมินผล	ทั้งนี้ทักษะและวิธีการดังกล่าวสามารถน�าไปใช้กับ
สหกรณ์อื่นๆ	นอกเหนือจากสหกรณ์น�าร่องของโครงการและ
ขยายผลออกไปยังจังหวัดอื่นๆ	ได้ต่อไป

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	(สพร.)	กระทรวง
การต่างประเทศ	และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ีรวมทั้งยังได้รับทุน
สนับสนุนบางส่วนจาก	VCA	ภาคกลางด้วย
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รู้หรือไม่ ?

	 •	เขตที่ราบสูงตะวันตกและภาคกลางของเวียดนาม
	 			มีทั้งสิ้น	19	จังหวัด

	 •	ภูมิภาคนี้มีประชากรร้อยละ	35.3	และมูลค่า	GDP
	 			ของภูมิภาคนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	30	ของมูลค่า	GDP	รวม
	 			แต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต�่ากว่าภูมิภาคอื่นๆ
	 			(อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	13)
	 			และมีรายได้ต่อหัวของประชากรต�า่มาก

	 •	ภูมิภาคนี้มีอัตราความยากจนสูง	ส่วนใหญ่ประชากร
	 			ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ในชนบทห่างไกล	และพวกชนเผ่า	
	 			ในเขตภาคกลางและเขตเทือกเขา

	 •	ภูมิภาคนี้มีสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		 			(SMEs)	อยู่ราว	5,350	แห่ง

ขั้นแรกเร�ต้องเสริมสร�้งศักยภ�พให้สหกรณ์

ทำ�ให้พวกเข�ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของง�นที่เข�ทำ�อยู่

จ�กนั้นสนับสนุนให้เข�เข้�ใจสถ�นภ�พปัจจุบันอย่�งถ่องแท้

เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ง�นที่ทำ�ได้จริงและมีขั้นตอนที่เหม�ะสม

ผมคิดว�่เจ้�หน้�ที่ของ  VCA และ PCA เข้�ใจกระบวนก�รนี้ดี

และส�ม�รถเป็นผู้ดำ�เนินก�รประชุมให้กับสหกรณ์อื่นๆ ต่อไปได้

น�ยดุสิต ทองท� (ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รสหกรณ์ที่ 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์)
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กิจกรรมของโครงการและรูปแบบสหกรณ์

สหกรณ	์และ	ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ในเขต
ภาคกลางของเวียดนามยังมีข้อจ�ากัดเรื่องแนวทางและการ
บริหารจัดการธุรกิจ	(เช่น	ระบบตลาด	ทักษะในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	ศักยภาพการบริหารจัดการแนวทางและหลักการ
จัดการธุรกิจสหกรณ์	เทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ	แรงงานฝีมือและการควบคุมคุณภาพ)	ซึ่งท�าให้
สหกรณ์ด�าเนินการได้ไม่เต็มที่	ไม่สามารถอ�านวยประโยชน์
ให้แก่สมาชิกได้อย่างพอเพียง	โดยเฉพาะเมื่อสภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจเปลี่ยนไปมีการลงทุนทางธุรกิจ	โดยภาคเอกชนใน
ภูมิภาคมากขึ้น	โครงการจึงมุ่งพัฒนาการบริการและสนับสนุน
การวางโครงสร้างให้แก่สหกรณ์และ	SMEs	ในภูมิภาคนี้
โดยการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาพันธ์สหกรณ์เวียดนาม
ประจ�าภูมิภาค	(VCA)	สมาพันธ์สหกรณ์ประจ�าจังหวัด	(PCA)
และสหกรณ์	/	SMEs	น�าร่องในจังหวัดที่คัดเลือกไว	้	เพื่อพัฒนา
การบริการและสนับสนุนโครงสร้างให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบริบทในปัจจุบัน	ต้นแบบสหกรณ์น�าร่องซึ่ง	VCA	
และ	PCA	สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตเพื่อ
ขยายผลในอนาคตจึงเป็นผลลัพธ์ส�าคัญโครงการคาดว่าจะ
ได้รับ	โดยในขั้นแรกจะท�าการวิเคราะห์ผลประกอบการและ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาปัญหาวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของสหกรณ์น�าร่องก่อนที่จะให้การสนับสนุนด้วยกิจกรรมที่
ขับเคลื่อนอุปสงค์ต่อไป

ทีแรกพวกเร�กลัวม�กที่จะต้อง

เข้�ร่วมกระบวนก�รนี้ กลัวจนเกือบจะร้องไห้

เพร�ะเร�เรียนม�น้อย และเร�ก็ไม่รู้ว�่

จะว�งแผนยุทธศ�สตร์อย่�งไร

แต่ 3 วันให้หลัง เร�รู้สึกว�่

อันที่จริงก็ไม่ได้ย�กอะไร เพียงแต่ต้อง

คิดไปทีละขั้นแล้วก็รู้ว�่ เร�ยังข�ดอะไรอยู่

คำ�แนะนำ�ที่ได้จ�กผู้เชี่ยวช�ญไทย

VCA และ PCA ช่วยได้ม�ก

ตอนนี้เร�มีแรงบันด�ลใจที่จะรวมตัวกันจัดตั้ง

สหกรณ์และพัฒน�ผลประกอบก�รให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มสตรีบินฮ์ อันฮ์ หนึ่งในกลุ่มนำ�ร่อง

ซึ่งประกอบด้วยสตรีโสด หญิงม�่ยและสตรีด้อยโอก�ส

ซึ่งผลิตโครงเฟอร์นิเจอร์ส�น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

มีบริษัทท้องถิ่นม�รับซื้อและจำ�หน่�ยต่อให้อิเกียร�้นเฟอร์นิเจอร์ขน�ดใหญ่ของสวีเดน

นอกจ�กถ�่ยทอดวิธีก�รซึ่งพิสูจน์แล้วว่�เคยประสบคว�มสำ�เร็จในประเทศไทย

ผมยังได้เรียนรู้อะไรม�กม�ยจ�กประสบก�รณ์ในเวียดน�ม มีแนวปฏิบัติดีๆ

เพื่อพัฒน�สหกรณ์ซึ่งเร�ส�ม�รถแบ่งปันกันระหว�่งทั้งสองประเทศได้

ผมเห็นว่�คนเวียดน�มมีศักยภ�พสูงเพร�ะเข�รู้ดีว่�เข�ต้องก�รอะไร เร�เพียง

แค่ม�ช่วยชี้แนะกระบวนก�รใหม่ให้เข�ส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้ดีขึ้นเท่�นั้น
น�ยกำ�ธร โป๊ะลำ�พงศ์ สหกรณ์จังหวัดนครน�ยก กรมส่งเสริมสหกรณ์
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โครงการการบริหารจัดการลุ่มน�้าซอง	และโครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน	สปป.	ลาว
ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี	ลาว-ไทย-เยอรมัน	ได้ด�าเนิน
มาถึงช่วงสิ้นสุดโครงการ	ในระยะเวลาสองปีของการด�าเนินงาน
(พ.ศ.	2555-2557)	ได้ก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าสนใจหลายประการ
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ	ซึ่งจะสามารถต่อยอดและขยายผล
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ	ของ	สปป.	ลาว	และในภูมิภาคได้
ดังนั้น	กรมทรัพยารน�้า	และกรมวิชาการเกษตร	แห่ง	สปป.	ลาว
จึงได้ร่วมมือกับ	ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ	(สพร.)	และ	GIZ	จัดกิจกรรมน�าคณะสื่อมวลชนไทย-ลาว
เยี่ยมชม	และลงพื้นที่โครงการฯ	ใน	สปป.	ลาว	ระหว่างวันที่
25-31	พฤษภาคม	2557	กิจกรรมโดยสังเขป	มีดังต่อไปนี้

โดย วริษ� สังฆพรม   โครงก�รคว�มร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน

กิจกรรมนำ�คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงก�ร

ก�รบริห�รจัดก�รลุ่มน้ำ�ซอง และโครงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ให้แก่ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีใน สปป. ล�ว

โครงการการบริหารจัดการลุ่มน�้าซอง

	 •	ล่องเรือชมสภาพแม่น�้าซอง	ในเมืองวังเวียง
	 •	ร่วมท�ากิจกรรมสังเกตติดตามคุณภาพน�้าจากการดูสัตว์หน้าดินกับนักเรียน	โรงเรียนประถมปากเปาะ	ในเมืองวังเวียง	
	 •	ชมการสาธิตการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน	และเยี่ยมชมบ่อบ�าบัดน�า้ทิ้งจากครัวเรือนอย่างง่าย
	 			ซึ่งเป็นบ่อสาธิตที่สร้างโดยความร่วมมือของชุมชน	ในเมืองหินเหิบ	

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน สปป. ลาว

	 •	เยี่ยมชมฟาร์มผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	Lao	GAP	ในหมู่บ้านแอกส้าง	และชมมฟาร์มข้าวโพดหวานของบริษัท	LAICO	
	 •	เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและเครื่องหมาย	Lao	GAP	
	 •	เข้าร่วมงานแสดงผลผลิตผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	Lao	GAP	
	 •	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการก�ากับโครงการของโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน	สปป.	ลาว	
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การน�าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและรวบรวมสื่อโครงการเพื่อใช้ในการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่
แก่สาธารณะชนทั่วไป	และประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของโครงการและความร่วมมือไตรภาคี	นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ระหว่างสื่อมวลชนจาก	สปป.	ลาว	และประเทศไทยอีกด้วย	

กิจกรรมในครั้งนี้	ช่วยเผยแพร่ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาค	ีซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ส่ง
เสริมการลดช่องว่างด้านการพัฒนาในภูมิภาค		และแสดงให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	โดย	
สื่อมวลชนได้ตีพิมพ์บทความและเสนอข่าว	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของโครงการฯ	โดยสามารถรับชมได้จากลิ้งค์ด้านล่าง:

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9

	 •	ความร่วมมือลาว-ไทย-เยอรมนีด้านการเกษตร
	 			http://www.mcot.net/site/content?id=5385a7c1be0470481c8b4583#.U46LMSyKAcA

	 •	เปิดประตูสู่อาเซียน:	น�้าซอง	สายน�้าที่ยังมีลมหายใจ
	 			http://www.mcot.net/site/content?id=5396f7efbe0470afa78b4572#.U5fSkTiIrct

	 •	เปิดประตูสู่อาเซียน-ผักลาวก้าวไกล
	 			http://www.mcot.net/site/content?id=5399aa39be047002138b4570#.U5q82DiIrct

	 •	ลาวขอให้สมาชิกอาเซียนร่วมมือกันส่งเสริมการเกษตรในภูมิภาค
	 			http://www.mcot.net/site/content?id=53857e54be047062178b4569#.U46MzCyKAcA

	 •	ฐานเศรษฐกิจ,	บางกอกโพสต	์และเวียงจันทน์ไทม์
	 			https://www.facebook.com/TrilateralCooperation?ref_type=bookmark
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ตัวแทนจาก	17	ประเทศและ	30	องค์กรกว่า	100	คน	ได้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัตการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	ซึ่งจัด
ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์		ตลอด	3	วันของการประชุม	ได้มีการเสนอ
58	มาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้ภาคการขนส่งของภูมิภาค
เอเชียสามารถลดต้นทุน	ลดการใช้พลังงาน	และลดการปล่อย
มลพิษ	

ภายในปี	2593	คาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าในภาคขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์จะขยายตัวเป็น	3	เท่า	โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
ในประเทศก�าลังพัฒนา	การขยายตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ	แต่ก็จะเกิดความท้าทายอย่างมากด้วยเช่นกัน	หากจะ
พิจารณาด้านต้นทุนแล้ว	ค่าใช้จ่ายด้านระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค
นี้ยังสูงมาก	คือมากกว่าร้อยละ	15	ของ	GDP	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของสหภาพยุโรปเกือบสองเท่า	และมร.	บัมบัง	ซูซานโตโน	รัฐมนตรี
ช่วยกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศอินโดนีเซีย	ก็ได้กล่าวว่าผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

มลภาวะทางอากาศ	การบริโภคทรัพยากรและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกก�าลังสร้างปัญหาสุขภาพให้แก่ประชาชน	นอกจากนั้น
ยังสร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิด
จากการขนส่งทางบกมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษ

โดย นิโคล� สต�เลฟสกิ   โครงก�รก�รใช้พลังง�นอย�่งมีประสิทธิภ�พ ในภ�คก�รขนส่งในภูมิภ�คอ�เซียน

58 ม�ตรก�ร
ในก�รขนส่งสินค�้ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมในภูมิภ�คเอเชีย 

ร้อยละ 2-5 ของ GDP

สูญเสียไปกับก�รจร�จร

และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ

อันเนื่องม�จ�กก�รจร�จร

มร. บัมบัง ซูซานโตโน
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศอินโดนีเซีย
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การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที	่25-27	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	โดยโครงการ	“การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน”	และจัดขึ้นในนามของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี	(BMZ)	และธนาคารพัฒนาเอเชีย	(ADB)	เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันในภาคขนส่งเป็นครั้งแรกระหว่าง	GIZ
และ	ADB	จึงเป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานที่ดีส�าหรับการร่วมกันค้นหาแนวทางการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าในเอเชียในอนาคต

ในอนาคตอันใกล้	GIZ	มีแผนจัดการประชุมระดับเชิงปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกหลายครั้ง
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรมที่จะด�าเนินการต่อไปจะพยายามสานต่อความส�าเร็จจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
ครั้งนี	้เพื่อสนองความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม	การประชุมระดับชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ครั้งนี้ได้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นแกนหลักระดับชาติเข้าร่วมการประชุม	ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่องค์ความรู้
ออกไปในวงกว้าง	นอกจากนั้นโครงร่างแผนปฏิบัติการ	มาตรการที่คัดเลือกไว	้ตลอดจนเอกสารข้อมูลความเป็นมาจะเป็นพื้นฐานที่ดีส�าหรับ
การพัฒนาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ภาคขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได	้

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีเพื่อร่วมกันค้นหาค�าตอบส�าหรับความ
ท้าทายที่จะเกิดขึ้น	เวทีอภิปรายเรื่องแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป	
สหรัฐอเมริกาและอาเซียนเน้นการสร้างภาคีเครือข่าย	วิธีแก้ปัญหา
ที่คุ้มทุน	การเป็นผู้น�ากลุ่มที่สร้างแนวปฏิบัติที่ดี	และการให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา	ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า
และผู้แทนบริษัทด้านระบบโลจิสติกส์ระดับโลก	(เช่น	บริษัท
ออทโท	และบริษัท	ดีบี	เชงเกอร์)	ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของบริษัทในเวทีอภิปรายด้วย	จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมท่าเรือ
สิงคโปร์และบริษัท	อจิลิตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ลอจิสติกส์	เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้การด�าเนินงานและสังเกตการณ์จัดการ
ระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง	จะได้น�าข้อมูล
หลากหลายที่ได้รับไปคัดเลือกและขยายผลจนได้มาตรการเฉพาะ
เพื่อจัดการระบบโลจิสติกส์ให้ได้ผลดีที่สุด	รวมทั้งการเปลี่ยนรูป
แบบ	และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก	ผลการประเมิน
ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมหลังประชุมสิ้นสุดลง
พบว่า	การประชุมช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	(ผู้ที่ระบุว่า
มีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	19	เป็น
ร้อยละ	58)

จำ�นวนย�นพ�หนะจ�ก

ภ�คก�รขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 5 ของ

ย�นพ�หนะบนท้องถนนทั้งหมด แต่มีสัดส่วน

ของก�รปล่อยมลพิษถึงร้อยละ 60
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บทเรียนจ�กก�รศึกษ�ดูง�นก�รจัดก�รอุทกภัยและภัยแล้ง
โดยก�รอนุรักษ์ระบบนิเวศในประเทศเยอรมนี

โครงการส่งเสริมการจัดการน�้าในภาวะวิกฤตโดยการรักษาระบบ
นิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้าจัดการศึกษาดูงานในประเทศเยอรมนีระหว่าง
วันที่	4-14	พฤษภาคม	2557	ที่ผ่านมา	วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ดูงานในครั้งนี้	คือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อรับมืออุทกภัย
และภัยแล้งโดยการอนุรักษ์ระบบนิเวศจากประสบการณ์ของ
ประเทศเยอรมนี	โดยแบ่งคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ
จากจังหวัดขอนแก่นและนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่	GIZ	ที่เป็น
คนไทยจ�านวน	21	คน	ออกเป็น	2	กลุ่มคือกลุ่มผู้บริหารและกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน	และจัดให้เดินทางไปคนละพื้นที่ในประเทศเยอรมนี

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศเยอรมนีลงทุนไปกับสิ่งก่อสร้างเป็นจ�านวน
มาก	แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันอุทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้งได้
อย่างสมบูรณ์		ต่อมาพบว่าโครงสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อันได้แก่การปรับตัวโดยการอนุรักษ์ระบบนิเวศเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถน�ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ	ในรัฐบรันเดนบูร์ก	ศ.	ดร.	แมธธีอัส	ฟรอยเดอ
มนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคแห่งรัฐ
บรันเดนบูร์กอธิบายให้คณะผู้แทนไทยเข้าใจถึงมาตรการเชิงนิเวศ
ต่างๆ	ที่ได้มีการออกแบบไว้เพื่อป้องกันอุทกภัยให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ระบบดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง	(ประตูน�า้คอนกรีต)	และ
โครงสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(คันกั้นน�้า)	สองข้างแม่น�า้
เอลเบ้และฮาเวล	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราไม่สามารถใช้มาตรการ
เชิงอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว	แต่ต้องผสมผสานกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ	
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น�า้	ได้ดีกว่าการ
ใช้มาตรการใด	มาตรการหนึ่งเพียงอย่างเดียว		นอกจากนั้น
คันกั้นน�้าดังกล่าวยังใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศส�าหรับคน
ท้องถิ่น	เป็นสถานที่ที่พวกเขาสามารถมาขี่จักรยานชื่นชมความ
เขียวชอุ่มและทิวทัศน์อันงดงามได้อีกด้วย	คณะผู้แทนไทยได้พบ
เห็นสิ่งเดียวกันที่คาร์ลสรูเฮอที่มีทั้งพื้นที่รับน�้าและคันกั้นน�้า
ที่ท�าหน้าที่ป้องกันอุทกภัยให้แก่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้า	และเป็น
พื้นที่สันทนาการส�าหรับสมาชิกในครอบครัว

โดย จ�รุวรรณ ง�มสิงห์   โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รน้ำ�ในภ�วะวิกฤตโดยรักษ�ระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

หลังจากที่ได้ศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	รับฟังข้อเสนอ
แนะและเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา	10	วัน	สิ่งที่คณะผู้แทนจะ
ด�าเนินการในขั้นต่อไป	คือการน�าบทเรียนที่ได้จากประเทศเยอรมนี
มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ร่วมงานในประเทศไทยและศึกษาว่าจะน�า
ตัวอย่างที่ประเทศเยอรมนีใช้จัดการกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
มาใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร	ทั้งนี้จะมีการจัดเสวนา	การฝึกอบรม
และการประชุมเชิงปฏิบัติการในทุกพื้นที่น�าร่องของโครงการ	คือ
ที่กรุงเทพมหานคร	ขอนแก่น	และนครศรีธรรมราชเป็นล�าดับ	เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรต่อไป

ม�ตรก�รก�รปรับตัวโดยก�รอนุรักษ์

ระบบนิเวศเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส�ม�รถนำ�ม�ป้องกัน

อุทกภัยและแก้ปัญห�ภัยแล้งได้อย่�งยั่งยืน

และคุ้มค�่ท�งเศรษฐกิจ อย่�งไรก็ต�มจะต้อง

ใช้สิ่งก่อสร�้งควบคู่กับโครงสร�้งที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภ�พ
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การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของอาเซียน
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี	2556	ที่ผ่านมา	ซึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศได้แสดงความสนใจที่จะท�าการวิจัยเพื่อ
ทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช	โดยประเทศไทยได้เลือก
ท�าการทดสอบชีวภัณฑ์ในผักกาดขาวปลีซึ่งมักจะประสบกับปัญหา
การระบาดของด้วงหมัดผักอยู่เสมอ

ด้วงหมัดผักเป็นศัตรูพชืที่ส�าคัญซึ่งสร้างความหนักใจให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกผักกาดขาวปลีมาโดยตลอด	เพราะเมื่อมีการระบาดรุนแรง
ต้นกล้าจะถูกกัดกินจนตาย	แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นปานกลาง
ก็จะท�าให้ผักเติบโตช้าและเก็บเกี่ยวได้น้อย	ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ลดลงจนไม่สามารถจ�าหน่ายได้	เคยมีรายงานว่าการระบาดของ
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงหมัดผักท�าให้ผลผลิตเสียหายถึง
ร้อยละ	10

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน	(ASEAN
Sustainable	Agrifood	Systems)	กรมวิชาการเกษตร	โครงการ
หลวง	และบริษัทเทพวัฒนา	จ�ากัด	ได้ร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้จุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยเพื่อควบคุมการระบาดของ
ด้วงหมัดผักในผักกาดขาวปลีตั้งแต่เดือนมกราคม	2557	โดยการ
ทดสอบในแปลงปลูกผักกาดขาวปลีของเกษตรกรในศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยโป่ง	จังหวัดเชียงรายนั้นจะเปรียบเทียบผล
ที่ได้ระหว่างกลุ่มที่ใช้ชีวภัณฑ์	กลุ่มควบคุม	(ไม่ได้ใช้สารควบคุม
ศัตรูพืช)	และกลุ่มที่เกษตรกรเพาะปลูกตามปกติโดยใช้สารควบคุม
ศัตรูพืชทั่วไปที่หาได้ในพื้นที่

ผลการทดลองครั้งแรกซึ่งด�าเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึง
มีนาคม	2557	โดยใช้ชีวภัณฑ์ทั้ง	2	ชนิด	พบว่าสามารถช่วยให้
รากผักกาดขาวปลีเจริญเติบโตได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้สาร
ชีวภัณฑ์ในช่วง	2-3	สัปดาห์แรก	เพราะชีวภัณฑ์ทั้ง	2	ชนิดมุ่ง
ท�าลายตัวอ่อนด้วงหมัดผักซึ่งสร้างความเสียหายได้มากที่สุด
การเจริญเติบโตของต้นผักกาดขาวปลีหลังจากนั้นจนถึงช่วง
เก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันทั้งในกลุ่มที่ใช้ชีวภัณฑ์และกลุ่มที่เกษตรกร
เพาะปลูกตามปกติ	ซึ่งดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้สารควบคุม
ศัตรูพืชใดๆ	อย่างเห็นได้ชัด	อย่างไรก็ตามการทดลองครั้งนี้ได้

คว�มสำ�เร็จของก�รทดสอบก�รใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมด้วงหมัดผักในผักก�ดข�วปลีในประเทศไทย

โดย โธมัส เยเคิล พจม�น วงษ์สง่� และดวงฤทัย สุรศักดิ์จินด�   โครงก�รระบบอ�ห�ร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอ�เซียน

ท�าการฉีดพ่นชีวภัณฑ์เพียง	3	ครั้งเมื่อเทียบกับการฉีดพ่นสารเคมี
ถึง	6	ครั้ง	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชีวภัณฑ์มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
สารเคมี	แม้ว่าใช้น้อยกว่า	ดังนั้นจึงน่าจะเอื้อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรมากกว่า	ขณะนี้โครงการก�าลังด�าเนินการ
ทดลองภาคสนามครั้งที่สองเพื่อยืนยันผลการทดลองนี้

ผลการทดลองที่ได	้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อจัดการกับแมลงศัตรูพืชส�าคัญชนิดนี้
อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ผลก�รทดลองครั้งแรก แสดงให้เห็นว่�ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

มีประสิทธิภ�พใกล้เคียงกับส�รเคมี แม้ว่�ใช้น้อยกว่�

ดังนั้นจึงน่�จะเอื้อประโยชน์ท�งเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรม�กกว�่
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
เพื่อส่งเสริมก�รใช้และก�รค้�ชีวภัณฑ์ในประเทศกัมพูช�

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน	(ASEAN	
Sustainable	Agrifood	Systems)	กระทรวงเกษตร	ป่าไม้และการ
ประมงแห่งประเทศกัมพูชา	(MAFF)	และ	โครงการ	HARVEST	
ประเทศกัมพูชา	ภายใต้องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐฯ	(USAID)	ได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ
เรื่องการใช้และการค้าชีวภัณฑ์ขึ้นเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2557	ที่
กรุงพนมเปญ	เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การใช้ชีวภัณฑ	์ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน	ศึกษา
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในด้านกฎระเบียบ	การค้า
และการใช้ชีวภัณฑ์	ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
ด้านชีวภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา	ฯพณฯ	โส	ขัน	ฤทธิคุณ	อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตร	ป่าไม้และการประมงแห่ง
ประเทศกัมพูชา	ได้ให้เกียรติเป็นประธานของการประชุมโดยมี
ผู้แทนจากสถาบันต่างๆ	จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนา
เอกชนในพื้นที่และที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม	
โดย	มร.	เทฟเฟอรา	เบตรูเป็นผู้แทนจาก	USAID	เข้าร่วมในการ
ประชุมครั้งนี้

โดย คิม เซียนวิรัก   โครงก�รระบบอ�ห�ร - เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอ�เซียน

การค้าชีวภัณฑ์มีความส�าคัญและก�าลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพราะมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต�่า
มีศักยภาพส�าหรับการผลิตภายในประเทศและเหมาะสมกับ
เกษตรกรรมรายย่อยซึ่งเป็นรูปแบบหลักของการผลิตทางการเกษตร
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ชีวภัณฑ์ทั้งในระดับ
ประเทศ	ภูมิภาค	และระดับสากล	โดยมีการหารือกันในเรื่องการ
น�าแนวปฏิบัติการก�ากับดูแล	การใช้และการค้าชีวภัณฑ์ของ
อาเซียนมาใช้ในประเทศกัมพูชา	นอกจากนั้นยังได้มีการประเมิน
ความต้องการระหว่างภาคีหลักของการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

ก�รค้�ชีวภัณฑ์มีคว�มสำ�คัญ

และกำ�ลังได้รับ

คว�มสนใจเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
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ก�รประชุมเรื่องคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัยในท่�เรือ

การค้าและการขนส่งระหว่างประเทศนับวันจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
คาดว่าการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากที่
มีการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในป	ี2558	เมื่อการขนย้ายที่
สถานีปลายทางและท่าเรือมีมากขึ้น	โอกาสเกิดอุบัติเหตุย่อมเพิ่มขึ้น
เช่นกัน	อุบัติเหตุจ�านวนมากสามารถป้องกันได้ถ้ามีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ที่ผ่านมา
พบว่า	ถ้ากระทรวงแรงงานและกระทรวงคมนาคมให้ความร่วมมือ
และประสานงานกันจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในท่าเรือลงได้

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของอาเซียน	(ASEAN	OSHnet	Coordinating	
Board)	ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
พบว่ารัฐภาคีตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความ
ร่วมมือและการประสานงานระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวง
คมนาคมในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือ	ดังนั้น	
จึงเกิดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อประเมินช่องว่างที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
และค้นหาแนวทางเพื่อพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในท่าเรือในรัฐภาคีอาเซียนอย่างสร้างสรรค์

การประชุมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือนี้
จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่	9	พฤษภาคม	2557	จากความร่วม
มือระหว่างคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน�า้	(MTWG)	
เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน	(OSHnet)	
และโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน	ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ	GIZ

โดย ยศธน� ศรีพรหมไชย   โครงก�รพัฒน�ท�่เรือในภูมิภ�คอ�เซียนอย่�งยั่งยืน

แม้ว่าโดยรวมแล้วท่าเรือจะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง
คมนาคม	แต่การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
พนักงานท่าเรืออยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
การประชุมครั้งนี้จึงริเริ่มการเสวนาและการท�าความตกลงเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือที่กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงคมนาคมของรัฐภาคีที่เข้าร่วมการประชุม	(อันได้แก่
ประเทศไทย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ลาว	เมียนมาร์	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์
เวียดนาม	กัมพูชาและบรูไน)	สามารถด�าเนินการร่วมกันได	้ทั้งนี้
ปัญหาต่างๆ	ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเสนอ	ได้แก	่การขาดกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ขอบเขตอ�านาจของกระทรวง
ไม่ชัดเจน	สมรรถนะและศักยภาพของพนักงานท่าเรือ	ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	ได้ให้การ
สนับสนุนในช่วงของการเสวนาและการอภิปราย	และผู้เข้าร่วม
ประชุมต่างตระหนักว่าท่าเรือและผู้มีอ�านาจตัดสินใจระดับชาติ
สามารถน�าแนวปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือต่างๆ	ที่มีอยู่แล้วในภูมิภาค
มาใช้ให้เกิดประโยชน์	และพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร
เพื่อปรับปรุงให้พัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในท่าเรือดียิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้	ILO	ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของโครงการที่
ได้มีการวางแผนงานไว้แล้วและจะด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือต่างๆ	ของอาเซียนในช่วง	
17	เดือนหน้าและต่อเนื่องไปหลังจากนั้น

มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเสริมสร้�ง

คว�มร่วมมือและก�รประส�นง�นระหว่�ง

กระทรวงแรงง�นและกระทรวงคมน�คม

ในด้�นคว�มปลอดภัย

และอ�ชีวอน�มัยในท่�เรือ
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับช�ติ
เพื่อเผยแพร่ผลก�รจัดทำ�แผนอ�ก�ศสะอ�ดในเมืองขน�ดเล็ก

โดย ทีมง�นโครงก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศสำ�หรับเมืองขน�ดเล็กในภูมิภ�คอ�เซียน

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย	ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุง
คุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน	โดยม	ีGIZ
เป็นหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายควบคุมมลพิษเพื่อการจัดการ
คุณภาพอากาศของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย	โครงการฯ	
สนับสนุนให้เมืองปาเล็มบังและสุราการ์ตาจัดท�าบัญชีการระบาย
สารมลพิษทางอากาศ	(EI)	รวมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ก๊าซเรือนกระจก	เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดมาตรการ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใต้แผนอากาศสะอาดของเมืองทั้ง
สองแห่ง	ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียก�าลังด�าเนินการเพื่อขยายผล
ไปยังอีก	6	เมือง	ได้แก่	เมืองบันจาร์มาซิน	บาตัม	เดนปาซาร์	มาลัง	
สุราบายาและยอกยาการ์ตา	ให้สามารถจัดท�าบัญชีการระบายสาร
มลพิษทางอากาศได้	โดยจะใช้งบประมาณของอินโดนีเซียเอง	การ
ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้ของรัฐบาลอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึง
ความจริงจังและความเป็นเจ้าของโครงการฯ	เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเมือง	ทั้งนี้	GIZ	เป็นที่ปรึกษาทาง
เทคนิคและควบคุณคุณภาพการจัดท�าบัญชีการระบายสารมลพิษ	
การบริหารจัดการโครงการฯ	รวมทั้งให้ยืมอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบ
สารมลพิษทางอากาศ	

ในวันที	่11	มิถุนายน	2557	ได้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการ
ด�าเนินงานโครงการขึ้นที่กรุงจาการ์ตา	โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัย
หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางและท้องถิ่น	องค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแห่งเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนี้

	 •	การพัฒนาแนวทางการจัดท�าบัญชีการระบายสารมลพิษ
	 			ทางอากาศของเมืองทั้ง	6	แห่ง

	 •	แนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลในการจัดการและควบคุม	
	 			คุณภาพอากาศ	และ

	 •	ร่วมกันก�าหนดขั้นตอนและแผนการด�าเนินงานขั้นต่อไป
	 			ของโครงการฯ	ซึ่งจะสิ้นสุดในปลายป	ี2558

ในโอกาสนั้นคณะผู้จัดท�าบัญชีการระบายสารมลพิษทางอากาศ
ได้ส่งมอบรายงานให้แก่กระทรวงสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลรายงานระบุว่า
ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศ
ที่ส�าคัญของเมือง	ผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องว่า	การท�าบัญชี
การระบายสารมลพิษของแผนอากาศสะอาดนับว่าเป็นความ
ก้าวหน้าในการจัดการมลพิษทางอากาศระดับหนึ่งและน�าไปสู่การ
ผนวกแผนอากาศสะอาดเข้าไว้ในแผนพัฒนาภูมิภาคระยะกลาง
ของปาเล็มบัง	

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที	่www.CitiesforCleanAir.org
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “วิธีพัฒนาคุณภาพอากาศ
ของเมือง: กรอบกลยุทธ์เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ”
จัดขึ้นในช่วงที่มีการสัมนาครั้งส�าคัญชื่อว่า	World	Cities	Summit
ณ	ประเทศสิงคโปร์	ในวันที่	2-3	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	การ
ฝึกอบรมครั้งนี้ใช้หลักสูตรส�าหรับผู้บริหารเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในห้า
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นภายใต้แผน	“การฝึกอบรมเพื่อ
อากาศสะอาด”	หรือ	T4CA	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
และเสริมองค์ความรู้และข้อมูลเรื่องการจัดการคุณภาพอากาศ
ส�าหรับเมืองขนาดเล็ก	

การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของเมืองและรัฐบาลกลาง
จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ�านวน	12	คน	จาก	7	ประเทศ	
ได้แก่	กัมพูชา	ไทย	ลาว	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	และเมียนมาร์
โดยมี	มิส	ชารอน	ชาน	รองผู้อ�านวยการกรมความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และ
คุณนภาพร	อยู่เบิก	ผู้จัดการโครงการ	Clean	Air	for	Smaller	Cities	
in	the	ASEAN	Region	จาก	GIZ	กล่าวต้อนรับ

การอบรมนี้ใช้ระยะเวลา	2	วัน	โดย	ดร.สุพัฒน์	หวังวงศ์วัฒนา	
เลขาธิการศูนย์เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของ
ฝนกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	(EANET)	ดร.	เอริค	เวลาสโค
แห่งศูนย์บลูแทรค	และมิส	เชียรา	เมทัลโล	แห่ง	เอนไวรอน
เป็นวิทยากรฝึกอบรม	และมีการไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	สิงคโปร	์(NEA)	เป็นเวลาครึ่งวัน
โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบาย
และกฎหมายเพื่อจัดการคุณภาพอากาศของประเทศสิงคโปร์	
นอกจากนั้นยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
1	ใน	11	แห่ง	เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงาน
จัดการคุณภาพอากาศของสิงคโปร์

ก�รฝึกอบรมเพื่ออ�ก�ศสะอ�ด (T4CA1) :
กรอบกลยุทธ์เพื่อก�รจัดก�รคุณภ�พอ�ก�ศของเมือง

การฝึกอบรมสิ้นสุดลงด้วยการไปเยี่ยมชมส�านักงานขนส่งทางบก
ของประเทศสิงคโปร์	(LTA)	ซึ่งมีการบรรยายเรื่องความคิดริเริ่มและ
โครงการต่างๆ	เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไปพร้อมกับการ
ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากภาคขนส่ง	ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและแผนการจัดการขนส่งทางบกใน
อนาคตของประเทศสิงคโปร์จากหอจัดนิทรรศการการขนส่งทางบก
แบบปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	ที	่LTA

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมือง
ขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน	(Clean	Air	for	Smaller	Cities	in	the	
ASEAN	Region)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่น
พัฒนาและด�าเนินการจัดท�าแผนอากาศสะอาดด้วยความร่วมมือ
จากภาคเอกชน	สถาบันวิชาการและประชาสังคม	ผู้สนับสนุนทุน
ด�าเนินโครงการนี้คือกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี(BMZ)	และด�าเนินการ
โดย	GIZ	ร่วมกับส�านักเลขาธิการอาเซียน

สืบเนื่องจากความตกลงเรื่องการสนับสนุนทุนระหว่าง	BMZ	และ	
Clean	Air	Asia	ผ่านทาง	GIZ	ท�าให้	Clean	Air	Asia	เข้ามามี
บทบาทเป็นหน่วยสนับสนุนการท�างานของโครงการฯ	เพื่อรับช่วงต่อ
จากโครงการฯ	เมื่อหมดระยะเวลาด�าเนินงานภายหลังป	ี2558	
นับเป็นการสร้างความยั่งยืนต่อแผนงานด้านอากาศสะอาดของ
เมือง	การจัดการอบรมในครั้งนี้	Clean	Air	Asia	เป็นองค์กร
ร่วมจัดด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 ใน 11 แห่ง
ของสิงคโปร์

โดย ทีมง�นโครงก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศสำ�หรับเมืองขน�ดเล็กในภูมิภ�คอ�เซียน

Clean Air for Smaller Cities in the
ASEAN Region Project’ aims to empower

local governments to develop and
implement Clean Air Plans (CAPs) with
the participation of the private sector,

academia, and members of civil society.
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ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นครูฝึกในสถ�นประกอบก�ร

หลังจากใช้เวลากว่าครึ่งปีเพื่อวางแผน	เตรียมความพร้อม	และ
พูดคุยท�าความเข้าใจกับหน่วยงาน	และองค์กรต่างๆ	ในภูมิภาค
BB	–	Mekong	พร้อมแล้วที่จะเริ่มการพัฒนามาตรฐานครูฝึก
ในสถานประกอบการส�าหรับภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	โดยการประชุม
การปฏิบัติการครั้งแรกจะมีขึ้น	ระหว่างวันที	่10-12	กันยายน	2557	

ดังที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อน	ความสามารถ	และประสิทธิภาพในการ
สอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ	มีผลอย่างมากต่อคุณภาพ
ของการฝึกงาน	และผลิตผลของการฝึกซึ่งก็คือนักศึกษาในโครงการ	
และพนักงานที่ได้รับการฝึก	เป็นที่แน่นอนว่าครูฝึกที่มีความรู้	และ
ความเชี่ยวชาญย่อมสามารถถ่ายทอดความรู	้และจัดการฝึกได้มี
ประสิทธิภาพกว่าครูฝึกทีมีประสบการณ์น้อยกว่า	ทั้งในด้านการ
สอน	และการท�างาน	ดังนั้นเพื่อจัดการฝึกงานในสถานประกอบการ
ให้มีประสิทธิภาพ	และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับการฝึกใน
ภูมิภาค	มาตรฐานของครูฝึกจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	โดยมาตรฐานดัง
กล่าวประกอบไปด้วย	ข้อบังคับ	และระเบียบในการเป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการ	หลักสูตรการฝึกครูฝึกในสถานประกอบการ	
และการรับรองมาตรฐานครูฝึก

ในการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการส�าหรับลุ่ม
แม่น�้าโขง	โครงการเชื่อว่าหากต้องการให้มาตรฐานดังกล่าวมีความ
ยั่งยืนและใช้กันอย่างกว้างขวาง	มาตรฐานจะต้องตอบสนองความ
ต้องการ	และลักษณะเฉพาะของภูมิภาค	ดังนั้นทาง	BB	–	Mekong	
จึงจะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นจ�านวน	4	ครั้ง	ในเดือน
กันยายน	ตุลาคม	ธันวาคม	2557	และมกราคม	2558	เพื่อพัฒนา
มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ	โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ	และเอกชนจากประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
มาให้ข้อมูล	ข้อคิดเห็น	วิจารณ์	และรับรองมาตรฐานระดับภูมิภาค
ในครั้งนี้	ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ีที่จะ
มาท�าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ	และพัฒนามาตรฐานขึ้นจาก
ข้อมูล	และข้อคิดเห็นที่ได้จากในแต่ละการประชุม	

หลังจากที่มาตรฐานได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วนแล้ว	จะมีการจัดการฝึกอบรมครูฝึกต้นแบบเพื่อเป็นผู้ขยายผล
ในการฝึกครูฝึกในสถานประกอบการต่อไป	โดยการฝึกอบรม
ดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	2558	

โดย นลิน� หิรัญพฤกษ์   โครงก�รพัฒน�ก�รสอนง�นที่มีประสิทธิภ�พในสถ�นประกอบก�รในภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง

Regional TVET Expert Meeting - 
การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค

กระทรวงต่างๆ	ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจัดงานประชุมระดับภูมิภาค
“Ensuring	TVET	Quality	-	Preparing	for	the	AEC	2015”
ขึ้นที่นครจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	ในระหว่างวันที่
1-2	เมษายน	2557	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

(1)	การจัดการการอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียนตอบสนอง
					ต่อความต้องการของอุตสาหกรรม

(2)	สร้างมาตรฐานทางด้านอาชีวศึกษา	และการรับรอง
					มาตรฐานในระดับภูมิภาค	และ

	(3)	การทดสอบความรู้โดยเน้นภาคปฏิบัต	ิมากกว่าภาคทฤษฎี	

ในส่วนของตัวแทนจากประเทศไทย	ทาง	BB	-	Mekong	ได้
เรียนเชิญ	ดร.	กิตต	ิลิ่มสกุล	ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ	
นายวีระชัย	ศรีขจร	ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ดร.	นพดล	ปิยะตระภูมิ	รักษาการรองผู้อ�านวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	และตัวแทนจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา	และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมงานประชุม
ดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ	์และก�าหนด
ทิศทางของการอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาคร่วมกับผู้แทนจาก
ประเทศต่างๆ
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ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้ทรัพย�กรและพลังง�น
โดยก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก

สืบเนื่องจากการประชุมการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ครั้งที่	11	(Asia	Pacific	Roundtable	on	
Sustainable	Consumption	and	Production	-	11th	APRSCP	
2014)	ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	ในระหว่างวันที่
19-20	พฤษภาคม	2557	ที่ผ่านมา	โดยเน้นเรื่อง	“การเตรียมการ
เพื่อน�าไปสู่วิถีที่ปรารถนาในเอเชีย-แปซิฟิก” ในฐานะองค์กร
หนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมใน	APRSCP	นี้	GIZ	และศูนย์ประสานงานด้าน
การบริโภคอย่างยั่งยืน	(Collaborating	Centre	on	Sustainable
Consumption-CSCP)	แห่งเยอรมนีร่วมกันจัดการประชุมย่อยใน
หัวข้อ	“การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน”	ขึ้น	การประชุมย่อยนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
สีเขียว”	ภายใต้แผนงาน	SWITCH	Asia	ซึ่งสหภาพยุโรปให้ทุน
สนับสนุนการด�าเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือการแบ่ง
ปันแนวปฏิบัติที่ดี		โดยการน�าเสนอแบ่งออกเป็นช่วงสั้นๆ	3	ตอน	
และต่อด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วม
ประชุมในช่วง	World	Café

การน�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี	2	เรื่อง	เป็นบทเรียนจากแผนงาน	
SWITCH	Asia	ที่ด�าเนินการโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย	ทั้งจากมุม
มองโดยรวมของโครงการและมุมมองของบริษัทที่ร่วมโครงการคือ	
บริษัท	คาลโซนิค	คันเซ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ต่อมาเป็นการน�าเสนอ
บทเรียนจากต่างประเทศเสริมการน�าเสนอ	2	เรื่องก่อนหน้านี้โดย
มร.	ดิค	ฟอน	เบียรส์	ผู้เชี่ยวชาญจาก	CSCP	โดยน�าเสนอภาพกว้าง
ครอบคลุมหลายภาคอุตสาหกรรม

โดย วิล�สินี ภูนุชอภัย   โครงก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมชิ้นส่วนย�นยนต์สีเขียว
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การน�าเสนอตอกย�า้ว่ามีกรณีศึกษาทางธุรกิจที่ชัดเจนส�าหรับทั้ง
บริษัทขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม	เช่น	การประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร	การจัด
ซื้อจัดจ้างสีเขียว	ระบบบริการผลิตภัณฑ์	การสร้างผลกระทบต่อ
การเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค	ฯลฯ	โดยรวม	อุตสาหกรรมยังรับ
รู้ถึงประโยชน์และแนวทางปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมที่น�าไปปฏิบัติได้จริงไม่มากนัก	ทั้งที่มีตัวอย่างแนวปฏิบัติ
ที่ดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับนานาชาติอยู่มากมาย	ดัง
นั้น	การน�าเสนอให้ภาครัฐและเอกชนรับทราบถึงกรณีศึกษาเหล่านี้
ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่ม
ดังกล่าวจึงมีความส�าคัญมาก	ประสบการณ์จากทั่วโลกแสดงให้
เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมใช้มาตรการในห่วงโซ่อุปทานเพื่อจัดการกับ
การจัดส่งวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น	แต่ความพยายามในห่วงโซ่อุปทานที่
จะพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนยังมีไม่มากนัก	
อย่างไรก็ตาม	คาดว่าในเรื่องหลังนี้จะทวีความส�าคัญขึ้นตามล�าดับ
เพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงค์ทั้งในห่วงโซ่อุปทาน
และอุปสงค์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

มีกรณีศึกษ�ท�งธุรกิจที่ชัดเจนสำ�หรับทั้งบริษัทขน�ดใหญ่

และวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) เกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมในโครงก�รห่วงโซ่อุปท�น

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รใช้ทรัพย�กร ก�รจัดซื้อจัดจ้�งสีเขียว

ระบบบริก�รผลิตภัณฑ์ ก�รสร้�งผลกระทบต่อก�รเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
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ในช่วง	World	Café	ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และมุมมองในเรื่องโอกาสและ
อุปสรรคของการปรับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วง	World	
Café	ชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือที่สามารถเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได	้ตั้งแต่การจัดส่งวัตถุดิบ	การผลิต	การบริโภคและการ
สิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์	โดยผู้ร่วมการประชุมเห็นว่าโอกาสดังกล่าวอาจมีปัญหาในการด�าเนินการอยู่บ้างจากความท้าทายหลายด้าน	
ทั้งในด้านการจัดการองค์กร	วิชาการ	องค์ความรู	้หน่วยงานและพฤติกรรม	ตัวอย่างผลของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางส่วนจาก
ช่วง	World	Café	แสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้

โอกาสปรับ
ให้เป็นห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว

บทเรียนส�าคัญ
จากการปรับ
ให้เป็นห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว

ปัญหาอุปสรรค
ของการปรับ
ให้เป็นห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว

การน�าวัตถุดิบ
กลับมาใช้ใหม่
และลดการบริโภค
ทรัพยากรใหม่

มีศักยภาพ
ที่จะใช้วัตถุดิบ
ที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ

การขอข้อมูล
จากซัพพลายเออร์
ท�าได้ยาก

ให้การศึกษา
และสร้างเครือข่าย
การใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
โอกาสทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

ต้องมีกรณีศึกษา
ที่ท�าได้จริงในชีวิต
ประจ�าวันเพื่อให้
ภาคธุรกิจให้ความ
ร่วมมือ	เรื่องทฤษฎี
อาจตามมาภายหลัง	
ต้องมีแรงจูงใจจาก
ภาครัฐ

SMEs	ยังตระหนัก
เรื่องสิ่งแวดล้อมน้อย	
และยังมีข้อจ�ากัด
เรื่องเงินทุนและ
ทรัพยากรบุคคล

ท�าให้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
หาซื้อและเข้าถึง
ได้ง่าย	จัดวางให้เห็น
เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ผู้ค้าปลีกมีความ
ส�าคัญมากในการ
ปรับห่วงโซ่อุปทาน
ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพราะ
เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ต้องปรับเกณฑ์
ฉลากสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกัน
ผู้บริโภคยังสับสน
ว่าแต่ละฉลาก
หมายถึงอะไร

การศึกษา/
น�าแนวทาง	SCP
ไปบรรจุไว้ใน
หลักสูตรระดับ
มัธยมปลายหรือ
มหาวิทยาลัย

ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ตอบรับผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม	แต่ต้อง
พยายามสร้างความ
ตระหนักให้มากขึ้น

ผู้บริโภคที่รับรู้และ
เต็มใจจ่ายเพิ่มเพื่อ
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยังมีน้อย	ดังนั้น
ราคาต้องสามารถ
แข่งขันได้

ภาครัฐและเอกชน
ร่วมเป็นภาคีในการ
จัดเก็บและการ
น�าของเสียกลับมา
ใช้ซ�้าหรือน�ากลับมา
ใช้ใหม่

ต้องบังคับใช้
กฎหมายและส่งเสริม
นโยบายจัดการ
ของเสียให้มากขึ้น
และท�าร่วมกับ
การสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ภาคธุรกิจ
และผู้บริโภค

การน�าสินค้าอุปโภค
ที่หมดอายุแล้ว
กลับมาใช้ใหม่
ท�าได้ยากเพราะ
ปัญหาด้านการ
ออกแบบ	(เช่น	แยก
ชิ้นส่วนยาก	ฯลฯ)

ตาราง: ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วง World Café	(คัดเลือกมาเฉพาะบางส่วน	ไม่ได้รวมทั้งหมด)

ห่วงโซ่อุปทาน

การผลิต การบริโภควัตถุดิบ สิ้นสุดวงจรชีวิตการกระจาย
และขายปลีก
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ผู้ประกอบก�รผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ไทย
ร่วมจัดก�รพลังง�น ลดต้นทุนก�รผลิตได้กว�่ 35 ล้�นบ�ท

เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวได้จัดประชุมสรุปผลการด�าเนินกิจกรรมของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที	่5-8	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละสถานประกอบการ	พร้อมทั้งมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ	และใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการและพนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมที่ก่อให้เกิดก�าไร	(PREMA)	โดยได้รับเกียรติจาก	Mr.Guglielmo	COLOMBO	ผู้แทนจากสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย
กล่าวต้อนรับและเปิดงานในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้	มีผู้ประกอบการจากสถานประกอบการ	24	แห่งเข้าร่วมน�าเสนอผลงาน	ภาพรวมของมาตรการส่วนใหญ่ประกอบด้วย
การเน้นการลดต้นทุนในการผลิต	การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	มาตรการลดการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต	
จ�านวน	19	มาตรการ	มาตรการด้านลดการใช้พลังงาน	ทั้งพลังงานไฟฟ้า	ประเภทเชื้อเพลิง		(แก็ซ	LPG)	จ�านวน	16	มาตรการ	คิดเป็นมูลค่า
ความสูญเสียที่ลดลงได้ถึง	35,663,571	ล้านบาท/ปี	สามารถลดการใช้พลังงานไปได้กว่า	1,602,977	เมกกะจูล/ปี	รวมไปถึงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	171,513	เมตตริกตัน	Co2	eq/ป	ี(tons	Co2	eq/yr)	

ส�าหรับกิจกรรมการให้ค�าปรึกษา	PREMA	ได้มีการด�าเนินการอบรมมาจนถึงรุ่นที่	12	แล้ว	และประสบความส�าเร็จในการลดความสูญเสีย
ในการผลิตที่เกิดขึ้นมากกว่า	166	มาตรการ	รวมเป็นมูลค่าถึง	78,465,834	ล้านบาท/ปี	ลดการใช้พลังงานในประเทศไปได้กว่า	8,809,552
เมกกะจูล/ปี	

โดย เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์   โครงก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมชิ้นส่วนย�นยนต์สีเขียว
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ก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ข้อกำ�หนดที่เป็นมิตร
กับสภ�พภูมิอ�ก�ศของ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

เมื่อเร็วๆ	นี้	กรมควบคุมมลพิษ	(คพ.)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับ	GIZ	ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ	ดังนี	้

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียน	จัดขึ้นในวันที่	27	มีนาคม	2557	ณ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ร่วมด�าเนินโครงการฯ	และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษทั้งรายใหญ่และรายย่อย	เช่น	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ดับเบิ้ลเอ	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	23	คน		ในวันถัดมา	(28	มีนาคม	2557)	เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อก�าหนดของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนต	์ซึ่งมีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง	ได้แก่	
บริษัท	ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		บริษัท	แลมป์ตันไลท์ติ้งเทคโนโลย	ีจ�ากัด	รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานร่วมด�าเนิน
โครงการฯ	นักวิชาการจากสถาบันทดสอบกว่า	20	คน	ณ	โรงแรมเสนาเพลส		

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องพิมพ์และตลับหมึก	ได้จัดการการประชุม	ณ	ห้อง	201	อาคารกรมควบคุมมลพิษ
ในวันที	่29	พฤษภาคม	2557	โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นน�า	เช่น	บริษัท	ฟูจิ	ซีร็อกซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท	ชาร์ป	ไทย	จ�ากัด	และบริษัท	เคียวเซร่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์อย่างคับคั่ง	

ทั้งนี้	เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนของการรับฟังข้อคิดเห็นแล้ว	คณะท�างานภายใต้โครงการฯ	จะพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ข้อก�าหนดที่เป็นมิตรกับ
สภาพภูมิอากาศของทั้ง	5	ผลิตภัณฑ์น�าร่อง	ตามข้อจ�ากัดทางด้านต่างๆ	ที่ได้รับจากการหารือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการด�าเนินงานของประเทศไทย	แล้วน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของ	คพ.	เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์ข้อก�าหนดและน�าเสนอต่อไปยังคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อประกาศใช้ในล�าดับถัดไป

โดย โทมัส เลมันน์   โครงก�รก�รจัดซื้อสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉล�กสิ่งแวดล้อม
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ก�รจัดซื้อจัดจ�้งที่ยั่งยืนของภ�ครัฐและแนวท�งในก�รปรับปรุง

ฉล�กสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอ�เซียน

เมื่อวันที่	21-22	พฤษภาคม	2557	ที่ผ่านมา	โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ	(UNEP)	และ	GIZ	ได้ร่วมกันจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของ
ภาครัฐ  (SPP) และแนวทางในการปรับปรุงฉลากสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มีความสอดคล้องกัน”		
ณ	โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพฯ	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
50	คน	จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานฉลากสิ่งแวดล้อม
ประเภท	ที่	1	ของประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ	รวมทั้ง
ประเทศจีนและญี่ปุ่น	ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาครัฐ	รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส�าเร็จของการด�าเนินงาน		ตลอดจนการ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบ
แผนงานส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในอีก	10	ปี
ข้างหน้า		(SCP	10	YFP)	อีกด้วย	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องกันนั้น	
ได้จัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากการพัฒนาเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถใช้ร่วมกันได้	(Common	Core	Criteria	:CCC)	ของฉลาก
สิ่งแวดล้อม	(ประเภทที่	1)	รวมทั้งโอกาสและความท้าทายในการ

ด�าเนินการดังกล่าว	โดยผู้แทนจากเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก	
(Global	Eco-labelling	Network	:	GEN)	ศูนย์รับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน	(China	Environmental	United
Certification	Center:	CEC)	และฉลากสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น	(Japan	Eco	mark)		เป็นผู้ร่วมเสวนา	หลังจากการเสวนา
ผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อพัฒนา
ร่างเกณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศของผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ใช้ร่วมกันได้	ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และหลอดฟลูออ-
เรสเซนต	์รวมทั้งวิธีการตรวจสอบเกณฑ์ของสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	

หลังจากสิ้นสุดการประชุม	ผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ฯ	ส�าหรับสองผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกัน
พัฒนาขึ้น	และรับจะน�าร่างเกณฑ์ฯ	ไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเกณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศของผลิตภัณฑ์น�าร่องที่สามารถใช้ร่วมกัน
ได้ในระดับภูมิภาคต่อไป

โดย โทมัส เลมันน์   โครงก�รก�รจัดซื้อสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉล�กสิ่งแวดล้อม
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ง�นสัมมน�และฝึกอบรมเรื่องก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค้�
และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับโครงการการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน	ด้านนโยบายสนับสนุน	จัดงานสัมมนาและ
การฝึกอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค	และผู้แทน
จากเทศบาลท้องถิ่น	โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ชลบุร	ี(3-4	เมษายน)	
ภูเก็ต	(29-30	เมษายน)	เชียงใหม่	(15-16	พฤษภาคม)	และ	
ขอนแก่น	(3-4	มิถุนายน)	มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้นกว่า	600	คน

ภายในงานนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบแนวนโยบาย
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การค�านวณต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	ตามแนวทาง
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	ตั้งแต่การหาวัตถุดิบจนถึง
การก�าจัดซาก	นอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม	คุณวิจัย	
อมราลิขิต	รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต	คุณกวี	ตันสุคตานนท์
และรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	คุณจุลนพ	ทองโสภิต
ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ในงานนี้กรมควบคุมมลพิษได้จัดท�า
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ประกอบด้วย	3	เล่มใน	1	ชุด

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จากเว็ปไซต์
http://www.scp-thailand.info

โดย นิลส์ จูล บูช และรัชนก สุวัฒนบรรพต   โครงก�รก�รส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคอย�่งยั่งยืน ด�้นนโยบ�ยสนับสนุน-ประเทศไทย 

SCG ร่วมแสดงสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้�งคว�มตระหนัก
ในเทศบ�ลเมืองพนัสนิคมและเทศบ�ลนครเก�ะสมุย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(สส.)	และโครงการการส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	ด้านนโยบายสนับสนุน	ร่วมกัน
จัดกิจกรรมด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมือง
พนัสนิคม	และเทศบาลเมืองเกาะสมุย

ในเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะ
โดยเฉพาะถุงพลาสติก	โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	ไปจนถึง
เดือนกรกฎาคม	2557	ซึ่งจะมีการประกวดเต้นประกอบเพลง
เกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก	ระหว่างวันที	่2-4	พฤษภาคม
โครงการฯ	ได้จัดกิจกรรมที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมโดยมีกิจกรรม
สาระบันเทิง	เช่น	การตอบค�าถาม	การเล่นเกมส	์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สนุกได้รับความรู้เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และวัฏจักรชีวิต
ของถุงพลาสติก	

โดย นิลส์ จูล บูช และรัชนก สุวัฒนบรรพต   โครงก�รก�รส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคอย�่งยั่งยืน ด�้นนโยบ�ยสนับสนุน-ประเทศไทย 

เกมส์และกิจกรรมต่างๆ มากมายในงาน “รักษ์น�้า...รักษ์สมุย”
ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 1 มิถุนายน

ภาพกิจกรรมที่เทศบาลเมื่องพนัสนิคม 2-4 พฤษภาคม 2557

ในพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย	เกาะที่ได้รับความนิยมใน
หมู่นักท่องเที่ยวจะเน้นการรณรงค์ด้านการประหยัดน�า้	กิจกรรม
การรณรงค์ได้จัดขึ้นแล้วเมื่อวันที	่1	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	ที่
เซ็นทรัลเฟสติวัล	เกาะสมุย	โดยโครงการฯ	ได้ผลิตสื่อส�าหรับ
นักท่องเที่ยวในการมีส่วนร่วมในการใช้น�า้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ
จะยังมีกิจกรรมต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม	2557	ด้วยความร่วมมือ
กับเทศบาลนครเกาะสมุย

จุดประสงค์ของกิจกรรมด้�นก�รผลิตและก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน

คือก�รห�วิธีที่มีประสิทธิภ�พในก�รสื่อส�รคว�มรู้

เกี่ยวกับก�รผลิตและก�รบริโภคอย�่งยั่งยืนต่อส�ธ�รณชน
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คว�มคืบหน�้ของโรงง�นนำ�ร่องอุตส�หกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(กรอ.)	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว	และโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	
ด้านนโยบายสนับสนุน	สนับสนุนบริษัทน�าร่อง	10	บริษัทให้ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว	ซึ่งมีอยู่	5	ระดับด้วยกัน	ขณะนี้มี	2	โรงงานที่ผ่าน
เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4	วัฒนธรรมสีเขียว	คือ	บริษัท	ข้าวตราฉัตร	CPI	ซึ่งเป็นบริษัทผลิตข้าว	และ	บริษัท	CPF	จ�ากัด	ซึ่งผลิตอาหาร
ส�าเร็จรูปและเนื้อไก่สด	ทั้งสองบริษัทจะขอสมัครเพื่อได้รับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	5	ต่อไป	ทั้งนี	้ในระดับ	5	ผู้ส่งมอบระดับ
แรก	(1st	Tier	suppliers)	ต้องได้รับการรับรองในระดับ	2	และ	3	ขึ้นไปเช่นกัน	รวมถึงท�าการส�ารวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโรงงาน	
ต้องได้ผลความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	โครงการฯ	จะจัดฝึกอบรมให้กับผู้ส่งมอบระดับแรก	และพัฒนาแนวทางการส�ารวจ
ความคิดเห็นของชุมชน

โดย นิลส์ จูล บูช   โครงก�รก�รส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน ด�้นนโยบ�ยสนับสนุน-ประเทศไทย 

ข้าวตราฉัตร โรงงานสีข้าวในจังหวัดอยุธยา
หนึ่งในโรงงานน�าร่องของโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ด้านนโยบายสนับสนุน ที่สมัครขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5
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โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งม�เลเซียและเยอรมนีเพื่อพัฒน�ท่�เรือกัมพูช�

เดินหน้�สู่ระยะที่สอง-สำ�นักง�นใหม่ของ GIZ ในม�เลเซีย

เมื่อปี	2555	เยอรมนีและมาเลเซียร่วมกันเปิดตัวโครงการความ
ร่วมมือไตรภาคีโครงการแรกเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม	(CSR)	ในท่าเรือกัมพูชา	ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืน	ความ
ปลอดภัยและเพิ่มผลิตภาพของท่าเรือ	นับแต่วันนั้น	มีกิจกรรม
มากมายหลายด้านที่	GIZ	และภาคีร่วมงานมาเลเซียคือ	Malaysian	
Technical	Cooperation	Programme	(MTCP)	และMalaysian	
Maritime	Academy	(ALAM)	ร่วมกันด�าเนินการ	กิจกรรมแรกคือ
การจัดการฝึกอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคการท่าเรือกัมพูชา
ที่ประเทศมาเลเซีย	กิจกรรมที่สองคือการศึกษาจุดแข็งของ	CSR
ในท่าเรือมาเลเซียและกัมพูชา	กิจกรรมที่สามคือการจัดการฝึก
อบรมในประเทศกัมพูชาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ
ของผู้เข้าร่วมการอบรมให้สามารถท�าหน้าที่เป็นวิทยากรและ
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป	ผลจากการ
ด�าเนินการดังกล่าวท�าให้มีผู้ร่วมโครงการกว่า	400	คน	ได้รับความรู้
และผ่านการฝึกอบรม

หลังจากโครงการสิ้นสุดลง	ได้มีการจัดการประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการขึ้นในประเทศกัมพูชาในเดือนพฤษภาคม	2557	ที่ผ่านมา	
ผลการประเมินพบว่าโครงการประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างด	ีดังนั้น
ทาง	GIZ	และ	MTCP	ก�าลังพิจารณาว่าจะด�าเนินการโครงการระยะ
ที่สองซึ่งมีชื่อว่า	“การบริหารจัดการความปลอดภัย	ความมั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมในท่าเรือกัมพูชา”	เพื่อสานต่อกระบวนการที่ได้เริ่มเอา
ไว้แล้วและเสริมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นใน
ภาคการท่าเรือของกัมพูชา

โดย เฮซเลน โมฮัมหมัด ซ�ลิ และแพทริค เฮเฮม�นน์   โครงก�รคว�มร่วมมือระหว�่งม�เลเซียและเยอรมนีเพื่อพัฒน�ท่�เรือกัมพูช� 

พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งส�านักงานใหม่ของ	GIZ	ในกรุงกัวลาลัมเปอร์	
ประเทศมาเลเซียในเดือนมิถุนายน	2557	เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
การโครงการความร่วมมือไตรภาคีเยอรมนี-มาเลเซียและโครงการ
ระดับภูมิภาคในอาเซียน	ซึ่งจะท�าให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้มีการต่ออายุโครงการ
ความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมนีออกไปจนถึงปี	2558	และ
มาเลเซียยังเป็นภาคีร่วมงานของโครงการระดับภูมิภาคกว่า	20	
โครงการ	นอกจากนั้น	GIZ	ยังร่วมกับ	TÜV	Rheinland	ในโครงการ
ความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนและการขับขี่
ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระยะเวลา	3	ปีอีกด้วย

กิจกรรมที่ GIZ และภ�คีร่วมง�น

ม�เลเซียร่วมกันดำ�เนินก�ร

ทำ�ให้ผู้ร่วมโครงก�รกว�่ 400 คน

ได้รับคว�มรู้และผ่�นก�รฝึกอบรม
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ก�รประชุมระดับภูมิภ�คเรื่อง
“ก�รบริห�รทรัพย�กรแบบบูรณ�ก�รของเมืองในอ�เซียน”

โดย รูท เอลเบค   โครงก�รแผนพัฒน�และบูรณ�ก�รทรัพย�กรเมือง (ด้�นน้ำ� พลังง�น และอ�ห�ร)

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง	“การบริหารทรัพยากรแบบ
บูรณาการของเมืองในอาเซียน:	The	Urban	Nexus”	ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่	25-27	มิถุนายน	2557	ที่เมืองดานัง	เวียดนามนั้น	มี	GIZ	
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก
แห่งสหประชาชาติ	(UN	ESCAP)	และรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	เอเชียตะวันออกเฉียงใต	้(ICLEI	SEA)
เป็นองค์กรร่วมจัดการประชุม	

โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมืองในอาเซียน:	
The	Urban	Nexus	หรือที่เรียกกันว่าโครงการ	Nexus	นั้นได้รับ
ทุนสนับสนุนการด�าเนินการจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี(BMZ)	
และด�าเนินการโดย	GIZ,	UN	ESCAP	และ	ICLEI	SEA	ร่วมกับ
เมืองต่างๆ	ที่เป็นภาคีของโครงการ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า	95	คน	จากเมืองต่างๆ	ที่เป็น
ภาคีของโครงการจากประเทศอินโดนีเซีย	มองโกเลีย	ฟิลิปปินส์	ไทย	
และเวียดนาม	นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ	องค์กร
ระดับกลางและวิสาหกิจเอกชนจากประเทศเยอรมน	ีฟิลิปปินส์
และเวียดนาม	ผู้มีเกียรติจากเมืองภาคีของโครงการที่เข้าร่วม
ประชุม	ได้แก่	นายกเทศมนตรี	จอห์น	บองการ์ต	แห่งเมืองนากา
จากประเทศฟิลิปปินส์	มร.	บี	บาดราล	ผู้จัดการเมืองอูลานบาตอร์
จากประเทศมองโกเลีย

แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที	่3	แล้ว	แต่ก็เป็น
ครั้งแรกที่จัดขึ้นในเมืองที่เป็นภาคีของโครงการคือ	เมืองดานัง

เมืองดานังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	เพราะ
คณะกรรมการประชาชนของเมืองดานัง	(DPC)	และกรมแผน
และการลงทุน	(DPI)	ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินการกิจกรรม
โครงการ	Nexus	เป็นอย่างดี	นอกจากนั้นยังมีเจตนารมณ์แน่วแน่
ในการส่งเสริมกิจกรรมของโครงการ	ขณะนี้โครงการสาธิตท่อระบาย
น�้าเสียแบบสุญญากาศโครงการแรกของเมืองดานังพร้อมเดินหน้า
แล้ว	คาดว่าการอนุมัติโครงการจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้

ดังนั้นการประชุมวันแรกจึงเน้นกิจกรรมโครงการ	Nexus	ของเมือง
ดานัง	ซึ่งมีข้อสรุปออกมาแล้วว่าระบบบ่อเกรอะบ่อซึมนั้นไม่เหมาะ
ส�าหรับเมืองที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นเช่นนี้	เนื่องจากท�าให้ดินและ
น�้าใต้ดินมีโคลิฟอร์มแบคทีเรียปนเปื้อน	นอกจากนั้นน�า้เสียที่ปล่อย
ออกมา	ถ้ามีระบบรวบรวมน�้าเสีย	ก็จะเป็นน�า้ปฏิกูลเจือจางไม่มี
สิ่งปฏิกูลเพียงพอที่จะน�ามาผลิตพลังงาน

การลงพื้นที่ในวันที่สองของการประชุมท�าให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น
รายละเอียดโครงการ	Nexus	ที	่GIZ,	DPI	และชุมชนอัน	ไฮ	บัค	
วอร์ด	ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของเมืองดานังร่วมกัน
วางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบ

ส่วนในด้านเทคโนโลย	ีการประชุมเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดน�้าเสียซึ่งเชื่อมต่อกับการผลิตพลังงาน	การ
น�าน�า้ที่บ�าบัดแล้วกลับมารดต้นไม้และการผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล	
(แบบปิด)	รวมทั้งทางเลือกในการบ�าบัดขยะมูลฝอย	(เทคโนโลยี
การบ�าบัดขยะมูลฝอยที่ให้ผลผลิตสูงสุด/MYT)	ซึ่งไม่ต้องแยกขยะ
ที่ต้นทาง

ในส่วนนี้มีการน�าเสนอโดยบริษัท	Bilfinger	Water	Technologies,	
WEHRLE	Umwelt,	สถาบันอินเตอร์เฟซวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ	Fraunhofer	(IGB)	และสมาคมเฮล์มโฮลทซ	์	

ส่วนในด้านการบริหารจัดการสถาบันวิศวกรรมอุตสาหการ
Fraunhofer	(IAO)	UN	ESCAP	และ	ICLEI	SEA	น�าเสนอวิธีและ
ผลการรวมรวมข้อมูลของเมืองและการเปรียบเทียบสมรรถนะและ
การบูรณาการแนวคิด	Nexus	เข้าสู่ระบบและโครงสร้างต่างๆ	ของ
เมือง

โครงการ	Nexus	ของ	GIZ	เน้นย�า้ว่าแนวคิดการบริหารทรัพยากร
แบบบูรณาการจะเป็นกระแสหลักในอนาคต	อย่างน้อยก็ในเชิง
ทฤษฎี
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ทั้งนี	้จะมีการบูรณาการแนวคิด	Nexus	เข้าไปในการพัฒนาตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	ซึ่งจะน�ามาใช้แทนเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(MDGs)	ภายในปี	2558

หลังจากการประชุมวิชาการ	Nexus	ซึ่งสองกระทรวงหลักของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	คือกระทรวงเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา	(BMZ)		และกระทรวงสิ่งแวดล้อม
คุ้มครองธรรมชาติ	การก่อสร้าง	และความปลอดภัยทางปรมาณู
(BMUB)	ร่วมกันจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	2554	ที่กรุงบอนน์
เสร็จสิ้นลง		มีการประชุมวิชาการ	Nexus	เกิดขึ้นต่อมามากมาย
หลายครั้งทั่วโลก

นอกจากนั้นยังมีการน�าเสนอแนวคิด	Nexus	ในการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ
Rio	+20	ด้วย	

การเติบโตของชนชั้นกลางทั่วโลก	โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและ
จีนท�าให้เกิดความกังวลว่ารูปแบบการบริโภคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
อาจน�าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนอาหาร	น�้าและพลังงานภายในปี	
2593	เป็นอย่างช้า	(ประชากรโลกรวม	9	พันล้านคน)

หากต้องการให้โลกใบนี้สามารถหล่อเลี้ยงคน	9	พันล้านคนทั่วโลก
ได้ในป	ี2593	จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวคิดเรื่องการมี
ชีวิตที่ดีเสียใหม่

ขณะนี้ยังมีสมมติฐานโต้แย้งแนวคิด	Nexus	โดยมีการเรียกร้อง
หลักฐานที่ชัดเจนว่าการบูรณาการทรัพยากรเมืองจะช่วยให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	ทั้งนี้จะต้องศึกษาต้นทุนการด�าเนิน
การแนวคิด	Nexus	อย่างละเอียดในอนาคต	นอกจากนั้นแล้ว
ยังต้องศึกษาผลของ	Nexus	ที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ด�าเนินการอย่าง
ละเอียด	รวมทั้งข้อจ�ากัดต่างๆ	ด้วย	เนื่องจากยังคงมีแรงต้านการ
น�าแนวคิด	Nexus	ไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางในระดับประเทศอยู่
ค่อนข้างสูง

นอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการแล้ว	ยังมีการน�าเสนอความก้าวหน้าของการเตรียม
โครงการ	Nexus	ของเมืองภาคี	คณะท�างาน	Nexus	ซึ่งเกิดจากมติ
ของเทศมนตรีและประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ	เป็นผู้
ให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าโครงการดังกล่าว	เมืองบาเกียว	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เป็นเมืองภาคีของโครงการเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อเรียนรู้วิสัยทัศน์	Neaxus	และเทคโนโลยีต่างๆ	ซึ่งได้รับ
การส่งเสริมภายใต้แนวคิดนี้ด้วย

ที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเป็นการน�าแนวคิด	Nexus	มาปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมโครงการหนึ่ง	การบูรณาการแผนโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐานของบ้านพักอาศัยเข้าด้วยกัน	(ทั้งระบบน�้า	การจัดการ
น�้าเสียและขยะมูลฝอย	รวมทั้งการผลิตพลังงานซึ่งเชื่อมกับการ
เกษตรในเขตเมือง)	จะช่วยส่งเสริมให้เป็นเมืองที่ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมโดยการดึงให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้ามาร่วมในโครงการ

กระทรวงทั้งสองน�าเสนอแนวคิดซึ่งน�าไปสู่กรอบโครงสร้าง	Nexus	
และปวารณาว่าจะท�างานเพื่อให้มีการบูรณาการกันมากขึ้น
นอกจากนั้นการวางแผนที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจะท�าให้เกิดสภาพ
แวดล้อมที่น�าไปสู่การบริโภคน�้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าภาคธุรกิจเอกชนเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวทาง	Nexus	เพราะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันอยู่แล้ว
ในภาคเอกชน	หากเมืองต่างๆ	และภาคเอกชนสามารถร่วมมือกันได้
ก็จะเกิดผลดีกับทุกฝ่าย

คาดว่าการประชุมระดับภูมิภาคครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน	2557	โดยมีอูลานบาตอร์เมืองภาคีโครงการในประเทศ
มองโกเลีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในโลก	เป็น
เจ้าภาพ	



36

บรรณาธิการ:	 วรเทพ	ทรงปัญญา	

	 ศิริพร	ตรีพรไพรัช

ผู้เขียน:

จิราลักษณ์	อินวงศ์

จารุกาญจน์	ราษฎร์ศิริ

วริษา	สังฆพรม

นิโคลา	สตาเลฟสกิ

จารุวรรณ	งามสิงห์

โธมัส	เยเคิล	

พจมาน	วงษ์สง่า

ดวงฤทัย	สุรศักดิ์จินดา

คิม	เซียนวิรัก

ยศธนา	ศรีพรหมไชย

ทีมงานโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศส�าหรับเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน

นลินา	หิรัญพฤกษ์

วิลาสินี	ภูนุชอภัย

เหมือนจิตต์	วิเชฏฐะพงษ์

โทมัส	เลมันน์

นิลส์	จูล	บูช	

รัชนก	สุวัฒนบรรพต

เฮซเลน	โมฮัมหมัด	

แพทริค	เฮเฮมานน์

รูท	เอลเบค									

																																																																																																																																																																																																																	

รูปภาพทั้งหมดจัดท�าขึ้นโดยคณะท�างานของโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ	

ศิริพร	ตรีพรไพรัช	
ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

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

อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de 

เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
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โครงการพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)

โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
(ได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	ด้านนโยบายสนับสนุน-ประเทศไทย
(ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป-EU)

โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม	
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว	(EU/BMUB)

โครงการวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย	
(BMUB)

โครงการส่งเสริมการจัดการน�า้ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�า้	(BMUB)

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ	(EU)

โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้าแบบคาร์บอนสมดุล	(BMUB)

โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัต	ิ(BMZ)

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน	ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	(BMUB)

แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 
BMWi)
	

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน	(BMZ)

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน	(BMZ)

โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน	(BMZ)

โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน	(BMZ)

โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง	(ด้านน�้า พลังงานและอาหาร) (BMZ)

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน	และมาเลเซีย-เยอรมัน	
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์)

การผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

และสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

การใช้พลังงานทดแทน

การเกษตรและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร

การพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืนและ

การขนส่ง

การบูรณาการโครงการ

ระดับภูมิภาค และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนา


