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ในไตรมาสที่สองของปี เราได้เห็นการปิดฉากที่สวยงามในหนึ่งโครงการ พร้อมกับการเปิดตัวโครงการใหม่อีก 3 โครงการ

ที่ล้วนเกิดจากความร่วมมือของ GIZ และองค์กรพันธมิตร

แม้โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) จะสิ้นสุดลง แต่ความร่วมมือด้านการพัฒนาก็ยังคง

ดำาเนินต่อไปในอีก 2 โครงการใหม่ นั่นคือ

 

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ

  และทำาความเย็น (RAC NAMA) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติ  

 • โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่มีการดำาเนินงานราวกว่า 20 กิจกรรม 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำาเสมอ

โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่: www.thai-german-cooperation.info
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พริกป่นในซองปรุงรสซองเล็กมิใช่แค่เพ่ิมรสชาติให้ลิ้นแสบๆ ร้อนๆ 
แต่กลับส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหาร-เกษตร และธุรกิจส่งออก 
สินค้าในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแสบร้อนหลายเท่าตัว เร่ืองราวใน 
ซองพริกป่นถูกเล่าโดยคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานกรรมการ 
บริษัท เคซีเฟรช ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกผักและผลไม้สดรายใหญ่ท่ีสุด 
รายหนึ่งของไทยไปยังทวีปยุโรป

คอนเทนเนอร์กว่าร้อยๆ คอนเทนเนอร์ที่บรรจุบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป 
จากประเทศหน่ึงในอาเซยีนถกูตกีลบัทัง้หมดจากประเทศคู่ค้าในทวีป
ยุโรป สารเคมีตกค้างท่ีถูกตรวจพบในเครื่องปรุงพริกป่นที่แนบอยู ่
ในซองบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปเพียงหน่ึงซองเป็นที่มาของความสูญเสีย 
ทางการค้าและการส่งออกมูลค่าหลายล้านบาท และลามไปถึง 
ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศนั้น

คุณชูศักดิ์ยกตัวอย่างกรณีพริกป่นปนเปื้อนสารเคมีน้ีให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งเป็นสมาชิกจากกลุ่มท�างานด้านการเกษตรจ�านวน 22 คน ของ 
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชนบทในเอเชียของ 

โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ฐิติรัตน์ อุไรสินธว์  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคซีเฟรช

จ�กบทเรียนพริกป่น...
สู่ก้�วย่�งม�ตรฐ�นอ�ห�ร-เกษตรปลอดภัย

GIZ เห็นว่าไม่มีรายละเอียดหรือเรื่องเล็กน้อยใดท่ีไม่ส�าคัญ 
เม่ือเก่ียวกับมาตรฐานและความปลอดภยัทางอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในธุรกิจส่งออก โดยเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 
ทีมงานจากโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน 
ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานท่ีบริษัท เคซีเฟรช จังหวัดนครปฐม 
ในครั้งนี้ด้วย

คุณชูศักด์ิ กล่าวว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(Good Agricultural Practice-GAP) ควรถูกน�ามาใช้ในทางปฏิบัต ิ
จริงๆ ไม่ใช่มีไว้แค่เป็นเอกสารรับรอง และเกษตรกรรายย่อยใน 
ประเทศไทยยังต้องการการสนับสนุนอีกมากเพื่อให้เกิดการ 
พัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยในอาหาร-เกษตรท่ีผลิต 
ให้ตรงตามมาตรฐาน GAP ของท้ังประเทศไทยเองและของ 
โลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ใช ้
GAP เป็นหลักการในการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตอาหาร-
เกษตร ตั้งแต่การผลิตในฟาร์มไปจนถึงกระบวนการผลิตในโรงงาน
เพื่อความยั่งยืนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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ก�รมีม�ตรฐ�นไม่ใช่มีไว้เพื่อให้สินค้�ส�ม�รถตั้งร�ค�สูงได้

แต่ม�ตรฐ�น คือกฎขั้นพื้นฐ�นที่ทุกคนควรมีและปฏิบัติต�ม

และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้�ไม่พัฒน�เกษตรกรร�ยย่อย

ให้เต็มศักยภ�พในฐ�นะผู้ผลิตอ�ห�ร-เกษตร

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

ประธานกรรมการ บริษัท เคซีเฟรช

ปัจจุบันคุณชูศักดิ์ท�างานให้กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ในต�าแหน่งกรรมการรองเลขาธิการ เพ่ือพัฒนา GAP ระดับพ้ืนฐาน 
โดยภาคเอกชน ให้เป็นจุดเร่ิมต้นในการเตรียมความพร้อมและ 
ปรับพ้ืนฐานของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับ 
ประเทศและระดับโลก คุณชูศักดิ์กล่าวว่าการมีมาตรฐานไม่ใช่ 
มีไว้เพื่อให้สินค้าสามารถต้ังราคาสูงได้ แต่มาตรฐาน คือกฎ 
ขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนควรมีและปฏิบัติตาม และสิ่งน้ีจะเกิดขึ้น 
ไม่ได้ถ้าไม่พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เต็มศักยภาพในฐานะ 
ผู้ผลิตอาหาร-เกษตร

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร-เกษตรกว่า 20 ปี คุณชูศักดิ์หวัง
ว่าจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยผลิตอาหาร-เกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

“ปัญหาใหญ่ ของเราคือ การขาดแคลนบุคลากร  การที่จะท�าสินค้า
อาหารเกษตรได้รับการรับรองจาก GAP ของทั้งประเทศไทยเอง 
และของโลก ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย รัฐบาลอาจจะต้องเข้ามาสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส่วนน้ี  และเกษตรกรเองต้องได้รับการ 
ฝึกอบรมเป็นอย่างดีเช่นกัน  ท้ังนี้ท้ังนั้นแล้วก็ต้องค่อยๆ ผลักดัน 
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ถ้าบุคลากรไม่พร้อม ก็จะผลักดันยากหน่อย”
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โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ปทมศิริ หุ่นทอง  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

ภ�ครัฐและเอกชนย้ำ�ต้องร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมก�รใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในประเทศไทย

การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชไม่ใช่สิ่งใหม่ในประเทศไทย 
แต่เนื่องจากความนิยมในการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช การขาด 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเรื่องการใช้ชีวภัณฑ์ฯ รวมถึงการพัฒนา 
ชวีภณัฑ์ฯ ท่ียังไม่มีคุณภาพสม�า่เสมอ จงึท�าให้การใช้ชวีภณัฑ์ฯ 
ในประเทศไม่เป็นที่นิยม 

เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากภาครัฐและ 
เอกชนได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาแผนปฏิบัติการของไทยเพ่ือการ 
ส่งเสริมชีวภัณฑ์ฯ และกล่าวเน้นว่าควรให้ความส�าคัญ และสนับ 
สนุนชีวภัณฑ์ฯ ในฐานะ “ทางเลือกสีเขียว” ท่ีจะมาทดแทนการใช ้
ผลิตภัณฑ์เคมี เพ่ือลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรและ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากชีวภัณฑ์ฯ เป็นวิธีธรรมชาติท่ีใช ้
ควบคุมศัตรูพืชและโรคในพืช

กรมวิชาการเกษตรสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซยีน ซึง่เป็นโครงการ
ที่ด�าเนินงานโดย GIZ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญไทยจ�านวน 35 ราย จาก 
15 สถาบันเพ่ือหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขต่ออุปสรรคในการ
ใช้ชีวภัณฑ์ฯ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการจัดท�าแผนการปฏิบัติ
งานเพ่ือส่งเสริมชีวภัณฑ์ฯ ในประเทศ ซึ่งครั้งน้ีเป็นการประชุมครั้งท่ี 
3 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการข้าว ศนูย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ บรษัิท   
แอพพลายเคม็ (ประเทศไทย) บรษิทัเทพวัฒนา และ บรษิทัผลติภัณฑ์
สะเดาไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และท�างานร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การใช้ชีวภัณฑ์ฯ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 
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ภ�ครัฐและเอกชน ต้องทำ�ง�นร่วมกัน ในบทบ�ทที่ต่�งกัน

เพื่อส่งเสริมก�รใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชให้แพร่หล�ยยิ่งขึ้น

คุณอารีย์พันธ์ุ  อุปนิสากร

ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณวินัย รัชตปกรณ์ชัย ผู้จัดการด้านการพัฒนาทางธุรกิจ บริษัท เทพวัฒนา จ�ากัด 
กล่าวถึงปัญหาการใช้ชีวภัณฑ์ฯ ว่า เกษตรกรอาจไม่เข้าใจในส่วนประกอบ
ชีวภัณฑ์ฯ ท่ีระบุบนฉลากควบคุม เช่น CFU หรือ IU ดังน้ันบริษัทผู้ผลิตต่างๆ 
อาจระบุส ่วนประกอบในปริมาณสูงเ พ่ือให ้ เข ้าใจว ่าชีวภัณฑ์ฯ ของตนมี
ประสิทธิภาพเหนือกว่า เน่ืองจากหน่วยวัดท่ีใช้ต่างกัน และยังได้เรียกร้องให ้
ภาครัฐกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดความตระหนักและเข้าใจการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมฯ 
มากขึ้น 

คุณอารีย์พันธุ์ อุปนิสากร ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย�้าว่าในการอบรมท้ัง 
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน  
เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหมู่เกษตรกร  

ร ่างฉบับสุดท้ายของแผนปฏิบัติการของไทยซึ่งจะรวมกิจกรรมท่ีภาครัฐและ
ภาคเอกชนด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ฯ ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง 
2561 น้ี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 และจะได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งถือเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยใน ‘แผนนโยบายบูรณาการความม่ันคงด้านอาหารอาเซียน’ 
เพื่อน�าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
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ผู้ประกอบก�รท้องถิ่นชั้นนำ�

ได้รับข้�วคุณภ�พดีที่ป้อนโดยเกษตรกรดงทับ

มีหลายโครงการในภาคเกษตรที่ด�าเนินการในเวียดนาม เบรีย 
เป็นหน่วยการคิดริเริ่มของภาครัฐและเอกชนท่ีจะปรับปรุงชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร คุณภาพข้าว และห่วงโซ่มูลค่า ใน 
สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง และพยายามสร้างความเข้มแข็งในการ
ท�างานร่วมกันระหว่างเกษตรกร สหกรณ์ กับโรงสีหรือผู ้ค้าข้าว 
เน่ืองจากชาวนาจะมีก�าไรมากขึ้น หากมีการขายข้าวโดยตรงให้กับ 
โรงสีหรือผู้ค้าข้าว 

ร้อยละ 70 ของประชากรในดงทับ ซึ่งเป็นจังหวัดหลักที่ผลิตข้าวใน 
เวียดนามท�าการเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อยท่ีปลูกข้าวโดยใช้แรงงานครอบครัว และมีการใช้เครื่องจักร
กลทางการเกษตรเนื่องจากแรงงานท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ และเกษตรกร 
จะขายข้าวทันทีหลังการเก็บเกี่ยว

บริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค ในจังหวัดดงทับ เข้าร่วมโครงการ 
เบรีย ที่เป็นความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership หรือ PPP) โดยมีโรงงานตั้งอยู่ริมแม่น�้าติน บนพ้ืนท่ี 
14,000 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีเก็บข้าวขนาด 1,000 ตารางเมตร 
ด้วยก�าลังการผลิตโรงสีข้าว 300 ตันต่อวัน

โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

นาย โฮ วินห์  ถาน รองผู้อ�านวยการบริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค 
กล่าวว่า ในการส่งออกข้าวในเวียดนาม ผู้ประกอบการจะต้องมี
ก�าลังการผลิตข้าว 15 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล 
มีพ้ืนท่ีเก็บข้าวขนาดความจุ 5,000 ตัน และมีหนังสือรับรองการ 
ส่งออก ตลอดจนต้องมีการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ครอบคลุมพื้นที่ 500 เฮกเตอร์ เพื่อจัดส่งวัตถุดิบ

บริษัทได้รับวัตถุดิบจากเมืองเก่ินเทอ และบางส่วนจากดงทับ และ
ขนส่งข้าวไปยังโรงสีในดงทับ บริษัทส่งออกข้าวสารและปลายข้าว
ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเซีย และแอฟริกา และเนื่องจาก
คุณภาพของข้าวยังไม่สูงมากนัก บริษัทจึงยังไม่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลหรือการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices 
หรือ GMP) แต่ก็มีแผนจะได้รับการรับรองในอนาคต

ภ�ยในโรงง�นก�รผลิต ของ บริษัท ฮว�ง ล�ง จอยท์ สต๊อค
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นาย ถาน อธิบายถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการเบรียว่า 
บริษัทไม่จ�าเป็นต้องหาหรือจัดกลุ่มเกษตรกรหรือสร้างความร่วมมือ 
กับสหกรณ์เกษตรกร เนือ่งจากโรงงานสข้ีาวได้แหล่งจดัหาข้าวเปลอืก
ที่มีคุณภาพใหม่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการฯ ท�าให้เกษตรกร 
ในโครงการฯ ได้รับค�าแนะน�าทางด้านเทคนิค ไปพร้อมๆ กับการ 
ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและผ่านการรับรอง จนขณะนี้ 
บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อข้าวกับสหกรณ์เกษตรกรแล้ว

“เบรีย ช่วยสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบเพ่ือการส่งออก เราลงนาม 
ในสัญญาจัดซื้อข้าว 1,200 ตัน ในปี 2558 และ 2559 ครอบคลุม 
พ้ืนท่ีปลูกข้าว 200 เฮกเตอร์ โครงการน้ีท�าให้เกษตรกรหันมาใช้ 
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรอง เรามั่นใจได้ว่าข้าว 
จะมีคุณภาพสูงขึ้น” นายถาน เปิดเผย

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดด้านคุณภาพ บริษัทจะขอ 
การรับรองมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP โดยเกษตรกร 
เบรียต้องปลูกข้าวท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือให้ได้การรับรองระบบของ 
บริษัท ทั้งน้ี บริษัทจะสนับสนุนให้เกษตรกร ภายใต้โครงการฯ 
หันมาปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวชนิดที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

โครงการฯ มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้เสียใน 
ห่วงโซ่มูลค่าข้าว โดยด�าเนินงานร่วมกันกับกรมเกษตรและการ 
พัฒนาชนบทในท้องถิ่น ภายใต้โครงการนี้เกษตรกรจะปลูกข้าวให้ได้
ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเพ่ือสนองต่อความต้องการของโรงสีหรือ 
ผู้ค้าข้าวตามสัญญาที่ลงนามกันไว้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังจัดการ 
ฝึกอบรมด้านเทคนิคให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ด้านการ 
ผลิตในนาข้าวขนาดใหญ่ (Large Scale Rice Field หรือ LSRF) 
เพื่อให้โรงสีหรือผู้ค้า สามารถรับซื้อข้าวทั้งหมดที่ผลิตตามข้อก�าหนด 
อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงของตลาดข้าวในประเทศและรายได้ 
ของเกษตรกรก็จะดีขึ้น

ด้านการมส่ีวนร่วมระหว่างภาครฐัและเอกชน โครงการฯ จะสนับสนุน
ด้านเทคนิคส�าหรับเกษตรกร สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมท้องถ่ิน 
และเจ้าหน้าทีด้่านเทคนคิ นอกจากนี ้โครงการฯ จะพยายามปรบัปรงุ
ระบบการรับรองเก่ียวกับคุณภาพข้าวและ/หรือการท�าการเกษตร 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ค้า

เบรีย ช่วยสร้�งคว�มมั่นคงด้�นวัตถุดิบ

เพื่อก�รส่งออก โดยส่งเสริมให้เกษตรกร

หันม�ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภ�พและผ่�นก�รรับรอง

เร�มั่นใจได้ว่�ข้�วจะมีคุณภ�พสูงขึ้น

นาย โฮ วินห์  ถาน

รองผู้อำานวยการ บริษัท ฮวาง ลาง จอยท์ สต๊อค
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น�ย โฮ วินห์ ถ�น รองผู้อำ�นวยก�ร บริษัท ฮว�ง ล�ง จอยท์ สต๊อค
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หลังจากช่วง 2 ปีที่โครงการริเริ่มข้าวที่ดีข้ึนแห่งเอเชียหรือเบรีย 
จับมือกับบีเอเอสเอฟ ผลิตรายการให้ความรู้แก่ชาวนาและบุคคล
ทั่วไป ในปีนี้รายการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ ได้กลับมาอีกครั้ง ทางช่อง 
ททบ. 5 โดยเริ่มฉายกลางปี 2559  

รายการทีวีชุด “ชาวนารักเมล็ดพันธุ ์ ” เป็นหน่ึงในช่องทางที ่
โครงการเบรีย ต้องการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเกษตรกรรมแบบย่ังยืน ซึ่งในปีน้ีทาง
โครงการฯ และ บีเอเอสเอฟ ร่วมมือกับกรมการข้าว มุ่งน�าเสนอ 
ความรู้เก่ียวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการจัดการเมล็ด
พันธุ ์  โดยเริ่มฉายไปตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา  
15:35 - 16:00 น.  ทุกวันศุกร์ ทางช่อง ททบ. 5

ในปีหน่ึงๆ ชาวนาไทยต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมากกว่า 
1 ล้านตัน ขณะท่ีภาครัฐและภาคเอกชนสามารถผลิตได้เพียง 
6 แสนตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางกรมการข้าวจึง 
จ�าเป็นที่จะเพิ่มจ�านวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย และช่วยเหลือ
พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่ชาวนา ในการผลติเมลด็พันธ์ุข้าวคณุภาพด้วย
ตนเอง นอกจากนีก้ารจดัตัง้ธนาคารเมลด็พันธ์ุหรอืหมูบ้่านเมลด็พันธ์ุ
ยังมีส่วนช่วยเหลือชาวนาให้ท�างานร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯ เพื่อเป็น 
การช่วยเหลือตัวเองอีกด้วย

เบรียร่วมกับพันธมิตรเปิดตัวร�ยก�รทีวี “ช�วน�รักเมล็ดพันธุ์” 

โดย ฉัตรเทพ จันทร์แย้ม  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ท�าไมถึงต้องดูรายการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์” 
รายการทีวีชาวนารักเมล็ดพันธุ์ นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการ 
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดี  จากผู ้ เชี่ยวชาญ 
กรมการข้าวแล้ว ทางโครงการฯ ยังร่วมมือกับบีเอเอสเอฟ ให้ความรู ้
แบบเจาะลึกเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก 
เมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายแหล่งซื้อเมล็ดพันธุ์ท่ีเชื่อถือได้ 
และการผลติเมลด็พันธ์ุคณุภาพดเีพ่ือใช้ในการท�านาครัง้ต่อไปอกีด้วย

“เมล็ดพันธุ์ข้าวคือ หัวใจหลักของกรมการข้าว พวกเราต้องผลิตให้ 
เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา” นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดี
กรมการข้าว กล่าวถึงความส�าคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด ี
พร้อมเสริมอีกว่า กรมการข้าวมีความยินดีอย่างย่ิงท่ีจะช่วยเหลือ 
ด้านการส่งเสริมความรู ้ทางวิชาการเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุ ์
เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นายอนันต์ยังแนะน�าให้ชาวนาทั่วประเทศไทย 
ดูรายการทีวี ชุด “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์” ซึ่งสอนวิธีการท�าเกษตร 
แบบถูกวิธี เช่น การวิเคราะห์ดิน การทดสอบดิน การท�าสมุดบัญชี 
ออมทรัพย์ การเตรียมดิน การจัดการน�้า การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ 
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธีอีกด้วย
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หัวข้อรายการมีอะไรบ้าง
หากเราเปรียบเทียบกับรายการชาวนารักความปลอดภัย และชาวนารักดิน ในปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา ในปีนี้ ทางโครงการฯ วางแผนที่จะ 
เพ่ิมจ�านวนผู้ชมให้มากกว่าในปีที่ผ่านๆ มา เนื่องด้วยปีน้ีทางโครงการฯ และบีเอเอสเอฟ ได้น�ารายการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ ออกฉายทาง 
“ฟรีทีวี” ผ่านช่อง ททบ. 5 ที่มีฐานคนดูทางบ้านมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยรายการชาวนารักเมล็ดพันธุ์ มีทั้งหมด 15 ตอน ประกอบไปด้วย

นอกจากความรู้เรื่อง “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” และ “ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์” แล้ว ทางรายการยังมีการประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้
หัวข้อ “หากคุณเป็นชาวนา คุณอยากบอกอะไรกับทางบ้าน” ส�าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกด้วย  การจัดการประกวดครั้งนี้ 
ทางโครงการฯ เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�านาอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะลูกหลานชาวนา

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

ประมวลภาพ และกิจกรรมของปีที่ 1 และ 2 ชาวนารักความปลอดภัย และชาวนารักดิน

พูดคุยกับปราชญ์ชาวนา และผู้รู้เรื่องวิธีการดูแลเมล็ดพันธุ์

พูดคุยกับปราชญ์ชาวนา และผู้รู้เรื่องวิธีการดูแลเมล็ดพันธุ์

ภาพการคัดเลือกชาวนารุ่นเยาว์

“เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี” คืออะไร 

“ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์”

พาชมศูนย์เมล็ดพันธุ์ หรือหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ จังหวัดราชบุรี

กว่าจะได้ “เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี” ต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง

สรุปความรู้และทัศนคติของชาวนารุ่นเยาว์กับการเข้าร่วมค้นหาความรู้กับอาชีพการท�านา

สรุปผลการด�าเนินงานของโครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์” 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 – 13

14

15

3 มิ.ย. 59

10 มิ.ย. 59

17 มิ.ย. 59

24 มิ.ย. 59

1 ก.ค. 59

8 ก.ค. 59

15 ก.ค. 59

22 ก.ค. 59

29 ก.ค. – 2 ก.ย. 59
*ยกเว้นวันแม่ 

9 ก.ย. 59

16 ก.ย. 59

ตอนที่ ผังร�ยก�ร วันที่ฉ�ย

ไม่ว่�คุณจะเลือกเมล็ดพันธุ์ข้�วอะไร ท้�ยสุดแล้วคุณต้องก�รแค่ “เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภ�พดี” 

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ
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โดย ชุติมา จงภักดี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำาเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ส�นต่อก�รบูรณ�ก�รแนวคิดด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

สู่กระบวนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ครั้งที่ 4

โครงการสนันสนุนการพัฒนาและด�าเนินงานด้านนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ได้แปลงแผนแม่บทรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการ
แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่กระบวนการจัดท�า 
แผนพัฒนา ในพื้นที่น�าร่อง 17 จังหวัด 32 เทศบาล เพื่อปลุกจิตส�านึก
และเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรท้ังในระดับจังหวัดและระดับ 
เทศบาล ทัง้น้ีโดยผ่านการฝึกอบรม ในพ้ืนท่ีจงัหวัดน�าร่องทัง้ 4 ภูมภิาค 
สลับกับการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ค�าปรึกษาในกระบวนการจัดท�าแผน 
เนื้อหาการอบรมครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 เน้นการท�าความเข้าใจต่อแผน 
แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ทิศทาง
การพัฒนาของพ้ืนท่ีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ัง
การก�าหนดเป้าหมายและแนวทางในการด�าเนินงานให้สอดรับกับ 
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และระหว่างวันท่ี 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา 
โครงการฯ ได้มีการจัดอบรมครั้งที่ 4 ในทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อมุ่งเน้น 
การเขียนแผนงานและโครงการเพ่ือให้สอดรับกับเป้าหมายท่ีแต่ละ 
พ้ืนท่ีได้ก�าหนดไว้ ซึ่งแต่ละพ้ืนท่ีได้เรียนรู ้และฝึกการคัดเลือก 
แผนงานและโครงการ การก�าหนดตัวชี้วัด การค�านวณงบประมาณ 
ในการด�าเนินโครงการ การวิเคราะห์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อการ 
ด�าเนินโครงการตามล�าดับ หลังจากสิ้นสุดการอบรมครั้งท่ี 4 ทาง 
โครงการฯ จะลงพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นต่อการ 
จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 
โดยจะลงรายละเอียดการเขียนโครงการของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้น
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ก�รวิเคร�ะห์ห่วงโซ่ผลกระทบก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสนุก!” 
ค�านิยามแนวเสียดสีที่ผู ้เข ้าร ่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
ห่วงโซ่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ให้ไว้ เมื่อถูก 
ตั้งค�าถามว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความหมายต่อ 
พวกเขาอย่างไร…

และท�าไมไม่พยายามมองเห็นด้านสว่างบ้าง?
จากค�าเตือนและค�าท�านายอันน ่าหวาดกลัวเ ก่ียวกับการชั้น
บรรยากาศของเราที่นับวันยิ่งร้อนขึ้น ประกอบกับค�าพูดก่ึงย่ัวยุ 
ก่ึงอารมณ์ขัน อย่าง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ประเด็นร้อน!” จึงเป็นท่ีมาในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดน้ี 
แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีถูก 
หยิบยกและให้ความส�าคัญมากในประเทศไทย แต่เจตจ�านงใน 
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรับมือกับผลกระทบ 
ดังกล่าวยังไม่เด่นชัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกในครั้งน้ี จึง 
มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ถึงเหตุและผล (ห่วงโซ่) ของผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเศรษฐกิจของไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วน 
ได้เสียของภาครัฐ ผู้แทนจากภาควิชาการ สถาบันการศึกษาด้าน 
วิทยาศาสตร์ และหน่วยงานระดับชาติ ให้เข้าใจในเหตุและผล 
(ห่วงโซ่) จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส�าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ีสอง ซึ่งจัดข้ึนระหว่าง 
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปฏิบัต ิ
ส�าหรับภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ของไทย เพ่ือวางแผน 
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์เหตุและผล (ห่วงโซ่) ของ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดการ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเก่ียวกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญในภาค 
เศรษฐกิจ

โดย มารี โรเซ็ตตี  
โครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามฐานความเสี่ยง
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เพ่ือเป็นการต่อยอดการศกึษาประเมนิความเปราะบางทีจ่ดัท�าขึน้ครัง้
แรกในประเทศไทยและการรวบรวมข้อมลูจากทัว่ประเทศเมือ่ปี 2558  
การวิเคราะห์เหตุและผล (ห่วงโซ่) ของผลกระทบระดับชาติตามภาค
เศรษฐกิจจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวระดับชาติ (NAP) 
ของประเทศไทยและมุ่งท่ีจะเพ่ิมพูนความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยง
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับเน้น
ความเชือ่มโยงข้ามภาคส่วน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการจดัล�าดบัความ
ส�าคัญและระบุตัวเลือกของการปรับตัวระดับชาติในท้ายที่สุด

ห่วงโซ่ผลกระทบภ�ยใต้

กรอบร�ยง�นโลกร้อน

ของไอพีซีซี ฉบับที่ 5 (GIZ 2559)

ความไวในการรับรู้
ความสามารถ

ในการปรับตัว/รับมือ

อันตราย
การเปิดรับ/

การสัมผัส
ความเปราะบาง

ความเสี่ยง
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ในขณะทีม่กีารเผยแพร่เรือ่งห่วงโซ่ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาเป็นระยะเวลาหน่ึง นวัตกรรมในการใช้เครื่องมือนี ้
ในประเทศไทย จะข้ึนอยู่กับแนวทางตามฐานความเสี่ยงของห่วงโซ่
ดังกล่าว 

ภายใต้กรอบรายงานโลกร้อนของไอพีซีซี ฉบับที่ 5 ผู้แทนรัฐบาล 
ได้ร่วมกับภาคสถาบันการศึกษา จัดท�าแบบจ�าลองท่ีออกแบบตาม 
แนวคิดความเสี่ยงเพื่อให้ได้แนวทางที่มุ่งสู่การปฏิบัติมากขึ้น ในการ
จัดท�านโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมครั้งที่สามจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนน้ี ในกรอบเวที 
ผู้เชี่ยวชาญ NAP (NAP Expert Platform) เพ่ือน�าเสนอผลสรุป 
ของห่วงโซ่ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
อย่างไรก็ดี การประชุมเพ่ือเผยแพร่ครั้งน้ีควรเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เดินทางของห่วงโซ่ผลกระทบ เพ่ือวิธีการห่วงโซ่ผลกระทบจะได้น�า
มาใช้กับกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงในระดับท้องถิ่นต่อไป 
ในขณะท่ียังมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในระดับภาคเศรษฐกิจ 
ของประเทศ
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โครงก�ร WaCCliM และอจน. ร่วมลงน�มคว�มร่วมมือต่อเนื่อง 

ระหว่�งก�รศึกษ�ดูง�น ณ ประเทศเยอรมนี 

โดย สุปัญญา ยนตร์เปี่ยม  โครงการการบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำาและน้ำาเสีย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการบรรเทาสภาวะ 
โลกร้อนท่ีเก่ียวข้องกับน�้าและน�้าเสีย หรือ WaCCliM ได้รับเกียรติ 
จากนายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการองค์การจัดการ 
น�า้เสยี (อจน.) และ นางหทยัรตัน์ ลขิติอนภุาค รกัษาการ ผูอ้�านวยการ
องค์การจัดการน�้าเสีย มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความ 
ร่วมมือกับ GIZ ระหว่างการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

จุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง อจน. และ GIZ ภายใต้โครงการ 
WaCCliM มาจากการลงนามบันทึกความร ่วมมือ เมื่อวันท่ี 
15 สิงหาคม 2557 ซึ่งข้อตกลงในคร้ังนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไร 
ก็ตาม เพ่ือสานต่อความก้าวหน้าของโครงการฯ และประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต เช่น การสนับสนุนมาตรการการลดก๊าซเรอืนกระจก
ทีเ่หมาะสมกับระบบบ�าบดัน�า้และระบบบ�าบดัน�า้เสยีในประเทศไทย 
ตลอดจนการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบ�าบัดและคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชน อจน. และ GIZ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือต่อเนื่องในครั้งนี้ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2561 

ในโอกาสน้ี โครงการฯ จึงได้เชิญคณะตัวแทนจาก อจน. มาศึกษา 
ดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีด้วย เพ่ือน�าเสนอผลงานท่ีผ่านมาของ 
โครงการฯ และเย่ียมชมเทคโนโลยีการจัดการน�้าเสียของเยอรมัน 
ท่ีค�านึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี ยังเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และ 
ความส�าคัญของโครงการฯ แก่คณะผู้บริหารของ อจน. ให้ดียิ่งขึ้น 

เนื่องจากโครงการฯ มุ่งเน้นการให้ค�าแนะน�าทางด้านวิชาการ และ
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ หากคณะผู้บริหารได้ทราบ 
ถึงความส�าคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
และมาตรการลงทุนต่างๆ ท่ีจ�าเป็น เช่น การติดต้ังอุปกรณ์ที่เพ่ิม 
ประสิทธิภาพ หรือลดการใช้พลังงาน ก็จะท�าให้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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 พวกเร�รู้สึกตื่นเต้นดีใจม�กที่ได้ม�ดูง�นของ GIZ

และได้รับทร�บถึงโครงก�รระหว่�ง อจน. และ GIZ

และพวกเร�ได้มีโอก�สไปดู ไปรู้ ไปเห็น

สิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย และแนวท�งก�รจัดก�รน้ำ�เสีย

ของประเทศเยอรมนี เพื่อนำ�ไปเป็นแนวท�ง

ริเริ่มก�รลดก๊�ซเรือนกระจกใน อจน.

สุดท้�ยนี้ผมรู้สึกยินดีม�กที่จะได้ทำ�ง�นกับ GIZ 

ในโครงก�รนี้ที่สำ�คัญในระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ

น�ยชัยเกียรติ ห่�นสัมฤทธิ์

ประธ�นกรรมก�รองค์ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย (อจน.)

การศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี คณะตัวแทน อจน. ได้เย่ียมชม
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ณ เมือง Darmstadt ได้เห็นการจัดการน�้าเสีย 
จากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา และได้ 
รับทราบแนวทางความร่วมมือระหว่างเอกชน และเทศบาลในการ 
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ�าบัดน�้าเสีย จากนั้นคณะฯ ได้เย่ียม 
บริษัท Bilfinger เพื่อศึกษาการท�างานของระบบรวบรวมน�้าเสียแบบ 
สูญญากาศ ซึ่งระบบน้ี โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ 
ของเมืองในเอเซียหรือ NEXUS ของ GIZ ได้เคยน�าเสนอให้กับ 
เทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว ซึ่ง อจน. มีส่วนรับผิดชอบระบบบ�าบัด 
น�้าเสียเชียงใหม่ จึงท�าให้โครงการ WaCCliM และ NEXUS มีการ 
ท�างานที่ต่อเนื่องกันและมีโอกาสที่จะได้ร่วมกันด�าเนินงานต่อไป 
ในอนาคต การศกึษาดงูานจบลงด้วยการน�าเสนอนโยบายท่ีเกีย่วข้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความส�าคัญของการลด 
ก๊าซเรือนกระจกในระบบบ�าบัดน�้าและน�้าเสีย และการเชื่อมโยง
ที่มาและความส�าคัญของโครงการ WaCCliM ซ่ึงเน้ือหาการดูงาน 
ทั้งหมดนี้ มีทั้งส่วนที่เป็นด้านวิชาการและนโยบาย จึงเป็นประโยชน์
ต่อคณะตัวแทน อจน. ที่มีบทบาทและพื้นฐานที่ต่างกัน

ประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงาน และการลงนามความร่วมมือ 
ต่อเนื่อง ณ ประเทศเยอรมนี ในครั้งน้ี ถือเป็นโอกาสส�าคัญท่ีจะ 
สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย ผ่านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการน�าผลพลอยได้ที่เกิดจากการบ�าบัดน�้าเสีย มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ WaCCliM  
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ก�รฝึกอบรมในหัวข้อก�รปรับตัวโดยอ�ศัยระบบนิเวศ (EbA)

ในภ�คน้ำ�และก�รประเมินมูลค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์

โดย เกตน์พริมา แสนสุด และ มร.ฟัลค์ โยนาส มอมเบอร์ 
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat) 

รูปที่ 1: ค�านิยามส�าหรับการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA)
และตัวอย่างมาตรการ EbA (Schultz, Dick) อ้างอิงตาม ECOSWat 2558

การบูรณาการของมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) เข้ากับแผนบริหารจัดการน�้าไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้ หากขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการของระบบนิเวศจะช่วยให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 
เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึนเก่ียวกับผลประโยชน์ของบริการของระบบนิเวศ ดังน้ัน โครงการ GIZ-ECOSWat จึงได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อการ 
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคน�้า และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศ 
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างความชัดเจนเชิงแนวคิดของ EbA และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 
วิธีที่จะน�า EbA ไปใช้กับแผนบริหารจัดการน�้า และ (2) สร้างความเข้าใจท่ีดีข้ึนเก่ียวกับบริการของระบบนิเวศ คุณค่า และวิธีการประเมิน 
มูลค่าของบริการของระบบนิเวศ

ก�รปรับตัวโดยอ�ศัยระบบนิเวศคือก�รใช้คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและบริก�รของระบบนิเวศ

ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ก�รปรับตัวโดยรวมที่จะช่วยให้ผู้คนส�ม�รถปรับตัว

ต่อผลกระทบเชิงลบของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศได้  (CBD, 2552)

คว�มกว้�งของพื้นที่แนวกันชนช�ยฝั่งลำ�น้ำ�

รักษาเสถียรภาพของไนโตรเจน
และโพแทสเซียม 

แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์น�้า

ตะกอน

ธาตุอาหารที่ละลายน�้าได้

การควบคุมน�้าท่วม

ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
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เนื้อหาของการฝึกอบรมในหัวข้อการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ 
(EbA) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ถูกออกแบบขึ้น 
ร่วมกับ ดร. อนัเดรอา ชเลนิโฟกท์ ผูม้คีวามเชีย่วชาญและเป็นวิทยากร
กระบวนการด�าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรการ EbA ในหลาย 
ประเทศท่ัวโลก ท้ังนีโ้ครงการ ECOSWat ได้พัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรม 
EbA เป็นภาษาไทยส�าหรับผู้เข้าร่วมชาวไทยเพ่ือความเข้าใจและ 
สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายข้ึนหลังจากเข้าร่วม 
การฝึกอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรม EbA ได้จัดขึ้นร่วมกับการฝึกอบรมการประเมินมูลค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
ของระบบนิเวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการของระบบ
นิเวศเหล่านั้น

การฝึกอบรม EbA และการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าทาง 
เศรษฐศาสตร ์  จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่  17-19 
พฤษภาคม 2559 และจัดขึ้นอีกคร้ังที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 
24-26 พฤษภาคม 2559

การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการน�าเสนอเนื้อหาแต่ละหัวข้อ หลังจากนั้น 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะแบ่งกลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติการท�างานกลุ่มตาม 
กรณีศึกษาที่ได้เลือกไว้ และน�าเสนอผลงานกลุ่ม โดยมีวิทยากร 
คอยสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการการฝึกอบรม

จากผลการประเมินที่ได้รับหลังจากจบการฝึกอบรมการแสดงให้ 
เห็นถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก นอกจากน้ียังม ี
ข้อเสนอแนะขอให้ทางโครงการ ECOSWat จัดให้มีการฝึกอบรมใน 
รูปแบบเดียวกันให้กับหน่วยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน�้า 
หน่วยงานอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอีก และในอนาคตอันใกล้ ทางโครงการ 
จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีก 3 ครั้ง ตามค�าร้องขอให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือที่จะ
ท�าให้เกิดการบูรณาการท่ีย่ังยืนของ EbA ในแผนบริหารจัดการน�้า
ของประเทศไทยต่อไป
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เมื่อปี 2558 โครงการ GIZ-ECOSWat ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการใช้โดรนกับภาค
ทรัพยากรน�้าของไทย” ส�าหรับองค์กรท่ีเก่ียวข้องในภาคทรัพยากรน�้า การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ระหว่างประเทศ ได้แก่ มร. ฟิลิปป์ ทุมเซอร์ มร. คริสเตียน ฮาส และ ดร. เจฟฟรีย์ ทูห์ทาน จาก I AM HYDRO GmbH ประเทศเยอรมนี

ข้อมลูทีเ่ก็บรวบรวมโดยโดรนนัน้สามารถน�ามาใช้ในการสร้างแบบจ�าลองสามมติเิพ่ือสนบัสนนุผูต้ดัสนิใจในการออกแบบแผนบรหิารจดัการน�า้
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากน�้าท่วมและภัยแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพ่ือเป็นการติดตามและขยายผลการด�าเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการ GIZ-ECOSWat จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระหว่างวันท่ี 20-22 เมษายน 2559 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนส�าหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเฝ้าระวังภาวะวิกฤติ 
ในประเทศไทย

ก้�วไปข้�งหน้�: ก�รพัฒน�ก�รก�รจัดทำ�แผนที่โดยก�รประยุกต์ใช้โดรน

สำ�หรับก�รจัดก�รทรัพย�กรและก�รเฝ้�ระวังในภ�วะวิกฤต

โดย ภูมิ พิณเทพ และ มร.ฟัลค์ โยนาส มอมเบอร์ 
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat) 
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รูปที่ 1: ตัวอย่�งก�รสร้�งโครงสร้�งสิ่งแวดล้อมในส�มมิติ โดยอ�ศัยข้อมูลภ�พ

จ�กฝ�ยมีชีวิตคลองท่�ดี ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นแบบจำ�ลองส�มมิติ

ที่มีก�รจัดองค์ประกอบอยู่ท�งด้�นซ้�ยและภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ

ของพื้นที่ก่อสร้�งฝ�ยมีชีวิตอยู่ท�งด้�นขว�

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�า เผยแพร่ความรู้ด้านหลักการ
ประยุกต์การใช้โดรนและมุง่เน้นการเรยีนรูใ้นการพัฒนาแผนการบนิ อนัเป็นสิง่จ�าเป็น
ในการใช้โดรนเพื่อส�ารวจพื้นที่ลุ่มน�้าและสร้างแบบจ�าลองสามมิติ

ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู ้เข้าร่วมได้ฝึกพัฒนาแผนการบิน 
การตั้งค่าจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP) เทคนิค/วิธีการทับซ้อนภาพ (60-70% 
ที่ทับซ้อนกัน) และตรวจสอบความปลอดภัย (ก่อนบิน ระหว่างบิน และหลังบิน) 
เพ่ือให้แน่ใจว่าภาพถ่ายมีคุณภาพท่ีดีและเพียงพอส�าหรับการสร้างโครงสร้าง 
สามมิติจากล�าดับภาพสองมิติ

นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมได้แสดงความสนใจในการประยุกต์ใช้โดรนในงานของตนเอง 
และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
จะท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเผยแพร่ความรู้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้โดรนเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการส�ารวจ 
ระยะไกลที่ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรแล้ว

รูปที่ 2:  แบบจำ�ลองส�มมิติที่สร้�งขึ้นสำ�หรับลุ่มน้ำ�ท่�ดี
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งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016 ระหว่างวันท่ี 
1-4 มิถุนายน 2559 เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน 
ด้านพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม ในปีน้ีมีกิจกรรม 4 กิจกรรมที่เกิดข้ึนตามแผนงาน 
พัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) ได้แก่ งานที่จัดข้ึนโดย
พันธมติรของโครงการฯ คอื ส�านกัส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
(สสช. หรือ PPP) ภายใต้กระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากภาครัฐและ 
ชุมชนรวม 15 ท่านลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้าง 
เครือข่ายพลังงานชุมชนในประเทศไทย (TCEN)  ซึ่ง GIZ เป็น 
พันธมิตรโดยตรงของเครือข่ายและได้ให้บริการ ค�าปรึกษาแก่ 
PPP การด�าเนินการครั้งน้ี จึงนับเป็นก้าวส�าคัญต่อการสร้างชุมชน 
พลังงานทดแทนไทย-เยอรมัน

ส�าหรับกิจกรรมที่สอง โครงการ PDP ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ 
ของ PPP และแบ่งปันความรู ้เก่ียวกับตัวอย่างของฝ่ายเยอรมัน 
ด้านชุมชนพลังงานทดแทนและบทบาทของชุมชนในการเปลี่ยน 
ผ่านพลังงานที่ยังคงด�าเนินอยู่ ผู้เข้าชมยังได้แสดงความสนใจใน 

PDP สัญจร - ง�น ASEAN Sustainable Energy Week 2016

โดย คัทริน ลัมเมอร์ส
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กังหันลมท่ีน�ามาแสดงซึ่งมาจากแบบจ�าลองชุมชนของหมู ่บ้าน 
Feldheim ซึ่งเป็นชุมชนพลังงานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
เยอรมนี ด้านการจัดหาไฟฟ้าและความร้อนท้ังหมดผ่านแหล่ง
พลังงานทดแทนในท้องถิ่น

อีกกิจกรรมหน่ึง ก็คือ โครงการ PDP ได้จัดนิทรรศการโปสเตอร ์
เก่ียวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ ซึ่งผู้เข้าชมต่างให้ความสนใจ 
และตั้งค�าถามเก่ียวกับความท้าทายและความเป็นไปได้ของการ 
บูรณาการโครงข่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

นอกจากน้ี ยังมีการแสดงภาพรวมของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ที่หลากหลาย บริเวณเยอรมันพาวิลเลี่ยน ที่ซึ่งบริษัท 11 แห่ง ได้น�า 
เสนอผลิตภัณฑ์และแนวคิดต่างๆ ให้กับผู้เข้าชม 

คลิกที่นี่
เพื่อชมภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ
ASEAN Sustainable Energy Week  2016
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ชุมชนพลังง�นทดแทนของ Feldheim

หมู่บ้าน Feldheim ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเยอรมนี จัดหาไฟฟ้าและความร้อนสำาหรับผู้อยู่อาศัยจำานวน 145 คนจากทรัพยากรหมุนเวียน 

ในท้องถ่ินทั้งหมด ไฟฟ้าถูกผลิตข้ึนโดยฟาร์มกังหันลมท่ีทันสมัยและฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสร้างข้ึนในพื้นท่ีฐานทัพในอดีต ความร้อนถูกผลิต 

โดยโรงงานก๊าซชีวมวลโดยใช้เศษไม้เป็นเช้ือเพลิง ยานพาหนะไฟฟ้าก็รวมอยู่ในแนวคิดพลังงานของ Feldheim ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา Feldheim 

ได้เปล่ียนรูปโฉมจากหมู่บ้านท่ีเงียบสงบเป็นสถานที่ท่ีสำาคัญด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท่ีอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเป็น 

ชุมชนตัวอย่างในทุกวันนี้ การจัดหาเงินทุนสำาหรับพลังงานทดแทนของ Feldheim มาจากความพยายามร่วมกันของผู้ใช้พลังงานในท้องถิ่น เทศบาล 

และผู้ให้บริการสาธารณูปโภคท้องถ่ิน โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลระดับภูมิภาคและเงินทุนจากสหภาพยุโรป ความพยายามดังกล่าว 

มีความคุ้มทุน เพราะหมู่บ้านไม่มีปัญหาการว่างงานเม่ือเทียบกับการว่างงานร้อยละ 30 ที่เกิดข้ึนกับหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยประชาชนใน 

หมู่บ้านส่วนใหญ่ทำางานให้กับภาคพลังงานทดแทนของหมู่บ้าน นอกจากนี้ชุมชนยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนใน 

โรงแรมเก่าแห่งหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณะและรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมจำานวนมาก
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โครงก�รไทย-เยอรมันประสบคว�มสำ�เร็จในก�รร่วมผลักดันนโยบ�ย 

เสริมสร้�งก�รดำ�เนินง�นต�มแผนอนุรักษ์พลังง�นของไทย

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา GIZ ร่วมกับส�านักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนา 
ปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ที่ได้ด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 -2559 โครงการฯ ผลักดันนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังในภาค 
อุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษ 
และก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 

ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจ�าประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาปิดโครงการว่า “ความ
สัมพันธ์ทางการทูตอันดีระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีที่มีต่อกัน

มากว่า 150 ปี น�ามาซึ่งความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ โดยรัฐบาล
เยอรมนี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยโครงการฯ สนับสนุน
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อันน�ามาสู่การพัฒนาพลังงานอย่างย่ังยืนและการบูรณาการแผน
อนรุกัษ์พลงังานเข้ากับนโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ตามเจตจ�านงของประเทศไทยท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โดย อัมพวา มูลเมือง  โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP)
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ด้าน ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการ สนพ. กล่าวว่า “ตลอดระยะ 
เวลาด�าเนินงาน 4 ปี โครงการฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ 
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ได้แก่ 1. การจัดท�าดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) 2. การจัดท�ามาตรการส่งเสริม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู ้ผลิตไฟฟ้า (EERS) 
3. การจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานข้ันต�่าในอาคาร 
(BEC) และมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน (SOP) 
รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงานของบริษัทจัดการ
พลังงาน (ESCO) และ 4. การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับ 
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การจัดท�า 
ร่างข้อเสนอการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ 
ประเทศ (NAMA) ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์
จากต่างประเทศ และการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร”

“ตวัอย่างหน่ึงของผลงานจากโครงการฯ คอื การจดัท�าคูม่อื “แนวทาง
เบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ 
สูงเชิงสถาปัตยกรรม”  ส�าหรับสถาปนิก วิศวกร และบุคคลท่ัวไป 
ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านมาตรฐานการใช้พลังงานใน
อาคารได้ง่ายขึ้น และเพ่ือปรับปรุงอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง 
ให้มีศักยภาพการประหยัดพลังงาน และเกิดการน�ามาใช้จริงใน
ภาคอาคารธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันการใช้พลังงานในอาคารต่างๆ มี
ปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของความต้องการพลังงาน
ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคู่มือดังกล่าวจะช่วย
เสริมสร้างความรู้และเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับเจ้าของอาคารและ
สถาปนิกในการออกแบบอาคาร ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า การออกแบบ
อาคารตามมาตรฐาน ไม่ใช่เรือ่งยากและการออกแบบอาคารอนุรกัษ์
พลังงานประสิทธิภาพสูงก็เป็นไปได้เช่นกัน” ดร. ทวารัฐกล่าว

คู ่มือฉบับน้ีประกอบด้วยเน้ือหาและภาพประกอบท่ีเข้าใจง่าย 
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช ้
 พลังงานขั้นต�่าในอาคาร
2. ตวัอย่างการออกแบบผนังเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังานประสทิธิภาพสงู 
3. ตัวอย่างการออกแบบหลงัคาเพ่ือการอนุรกัษ์พลังงานประสทิธิภาพ 
 สูง และ
4. การน�าเสนอแหล่งข้อมูลให้กับเจ้าของอาคารและสถาปนิกท่ี 
 ต้องการออกแบบอาคารอนุรกัษ์พลงังานประสทิธิภาพสงูเพ่ือใช้ใน 
 การก่อสร้างจริงต่อไป

ส�าหรบัผู้ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี www.eppo.go.th 

โครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ในการด�าเนินงาน โดยมีหน่วยงาน
ความร่วมมือหลัก คือ สนพ. และ GIZ รวมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุน 
ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
องค ์การบริหารจัดการก ๊าซเรือนกระจก (องค ์การมหาชน) 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวุพแพร์ทาล ประเทศ 
เยอรมนี 
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เปิดตัวโครงก�รขนส่งสินค้�และโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

ในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง

โดย ปริยา วงศาโรจน์  GIZ สำานักงานกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับ GIZ 
สมาคมขนส่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS-FRETA) และสถาบัน 
ลุ ่มแม่น�้าโขง (MI) เปิดตัวโครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ท่ี 
ย่ังยืนในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ 
เชื้อเพลิง ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ 
ปลอดภัยในภาคการขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส์  โครงการฯ ตัง้เป้าท่ีจะ
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จ�านวน 500 รายในช่วง 3 ปีของการด�าเนินงาน

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2.4 ล้านยูโร (ราว 
96 ล้านบาท) จาก EU และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โดย GIZ 
เป็นผู ้ด�าเนินโครงการฯ หลักร่วมกับ GMS-FRETA และ  MI 
นอกจากน้ี โครงการฯ ยังท�างานร่วมกับสมาคมท่ีเก่ียวข้องใน 
5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก 
และสมาคมขนส่งอาเซียน เพ่ือให้การด�าเนินกิจกรรมโครงการฯ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนงาน SWITCH Asia โครงการฯ 
จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม 
(CLMV) และไทยในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจ
ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือลงทุนในเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู ้และจัดท�ามาตรการสนับสนุน 
ด้านนโยบาย อาทิ มาตรฐานและการติดฉลาก กฎระเบียบ และ 
การริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งที่ทันสมัย

คุณวิลาสินี ภูนุชอภัย ผู้อ�านวยการร่วม โครงการขนส่งสินค้าและ 
โลจิสติกส์ท่ีย่ังยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงกล่าวว่า “โครงการฯ 
จะพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ของภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วย
ลดการใช้เชื้อเพลิงต่อปริมาณการขนส่งและส่งเสริมความปลอดภัย
ในการขนส่งสินค้าอันตราย” 
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โครงก�รฯ มุ่งเน้น

• ประสิทธิภ�พก�รใช้เชื้อเพลิง ผ่�นก�รขับขี่ปลอดภัย 

 (Defensive Driving) และก�รขับขี่เพื่อก�รประหยัด 

 พลังง�น (Eco-Driving) ก�รเปลี่ยนแปลงและบำ�รุง 

 รักษ�เทคโนโลยี ก�รเป็นตัวแทนขนส่งสินค้�เครือข่�ย 

 ด้�นโลจิสติกส์

• ก�รขนส่งสินค้�อันตร�ยอย่�งปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�จะมีก�รเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม และอ�ชีพอย่�งยั่งยืน

“กิจกรรมส่วนใหญ่จะต่อยอดจากประสบการณ์ของความส�าเร็จ 
ท่ีผ่านมา ได้แก่ แผนงานหลักการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS CEP) ของธนาคารเพ่ือการพัฒนา 
แห่งเอเชีย (ADB) การเสริมสร้างขีดความสามารถของ GMS-FRETA  
และโครงการอาเซียน-เยอรมันด้าน “การขนส่งและการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ” เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก ่
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง”

“ปัจจุบันอุปสรรคในการพัฒนาภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ 
การบรรทกุสนิค้าเกินน�า้หนัก พฤตกิรรมของผูข้บัขี ่อายุของรถบรรทกุ
ซึ่งมากกว่า 10 ปีโดยเฉลี่ยและยังมีการบ�ารุงรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร 
อีกทั้งยังมีการวิ่งรถเปล่ามากกว่าร้อยละ 25 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ 
การใช้น�้ามันท่ีไม่มีประสิทธิภาพและเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
นอกจากน้ีการขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากล และการขาดแรงจูงใจในการท�างานของผู้ขับขี่ ยังส่ง
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคนี้ด้วย”

มร. ชเตฟาน เฮลมิ่ง ผู้อ�านวยการ GIZ ประจ�าประเทศไทย เสริมว่า 
“ต่อไปการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม 
แม่น�้าโขงจะราบรื่นอย่างในยุโรป วิสัยทัศน์ของผู้น�าเป็นสิ่งส�าคัญ 
ในการบรรลุความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ”

ระหว่างพิธีเปิดตัวโครงการฯ ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคในหัวข้อ “การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียวใน
เอเชีย” ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง โครงการอาเซียน-เยอรมันด้าน 
“การขนส่งและการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ” (TCC) ของ GIZ  
ADB และ Clean Air Asia โดยมผีูเ้ข้าร่วมกว่า 60 คนจาก 13 ประเทศ
ทั่วเอเชียและยุโรป ซึ่งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
สมาคมภาคการขนส่งสินค้า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีท่ีสุดด้านการปฏิบัตินโยบายการขนส่งสินค้าสีเขียวและหารือ 
เก่ียวกับวิธีการที่จะผลักดันวาระการขนส่งสินค้าสีเขียวในเอเชีย 
ต่อไป
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เมือ่วนัที ่12 กรกฏาคม 2559  กระทรวงสิง่แวดล้อม คุม้ครองธรรมชาติ 
การก่อสร้าง และความปลอดภยัทางปรมาณูของสหพันธ์สาธารณรฐั
เยอรมนี (BMUB) ร่วมกับกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศของสหราชอาณาจักร (DECC) และ GIZ จัดพิธี 
เปิดตัวโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซ 
เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับ
อากาศและท�าความเย็น (RAC NAMA) เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยี 
ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารท�าความเย็นที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและ 
ท�าความเย็น

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนต่างประเทศ 
คือ NAMA Facility โดยกระทรวงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และสหราชอาณาจักร ด้วยมูลค่า 14.7 ล้านยูโร (ประมาณ 
560 ล้านบาท) โดยโครงการฯ จะให้ความร่วมมือกับทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนในการด�าเนินงาน

สหร�ชอ�ณ�จักรและเยอรมนี ผนึกกำ�ลังสนับสนุนอุตส�หกรรม

ระบบปรับอ�ก�ศและทำ�คว�มเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในไทย

โดย มร. ทิม มาเลอร์  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้้พลังงาน
และการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำาความเย็น

ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ 
เยอรมนี ประจ�าประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิดตัวโครงการว่า 
“ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมระบบ 
ปรับอากาศและท�าความเย็น ที่ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการใน
ประเทศและบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือบริษัทใน
อุตสาหกรรมนี้จะต้องมีศักยภาพในการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับ
เงื่อนไขกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
หมายความว่าบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย
อย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและสารท�าความเย็นแบบธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถแข่งขันอยู่ในตลาด
อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและท�าความเย็นนี้ได้”
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ด้านมร. พอล บิวท์ อุปทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทย กล่าวว่า 
“สหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนา
ระบบการท�างานในตลาดพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นน้ี อาจเรียกได้ว่าถูกด�าเนินงาน
ในระดับชาติ เนื่องจากโครงการฯ ก�าลังคิดค้นหาวิธีการใช้พลังงานสุทธิให้เป็นศูนย์ในสหราช
อาณาจักร และกับประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าไปพร้อมกัน โครงการฯ จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนการ
ผลิตและการใช้งานของระบบปรับอากาศและท�าความเย็นของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานและ 
เทคโนโลยีใหม่ ที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

มร.ทิม มาเลอร์ ผูอ้�านวยการโครงการฯ ประจ�า GIZ ประเทศไทย  กล่าวว่า “แนวทางแรก โครงการ 
RAC NAMA มีเป้าหมายท่ีจะกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
พลังงานสูงข้ึน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน การติดฉลากสินค้าและการเพ่ิมแรง
จูงใจทางการเงินอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมุ่งเป้าการท�างานไปยังกลุ่มทุนผู้พัฒนา 
โครงการฯ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงแรม เป็นต้น โดยจะสนับสนุนให้พัฒนาโครงการและธุรกิจไป
ในทิศทางที่ค�านึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดต้ังอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและท�าความ
เย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนแนวทางท่ีสองส�าหรับบางผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งใช้
เทคโนโลยีสารท�าความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ในระดับต�่า 
และได้มีการวางขายในท้องตลาดอยู่แล้ว โครงการฯ มีเป้าหมายท่ีจะด�าเนินมาตรการเพ่ิมแรงจูงใจ
หรือกลไกทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ เพ่ือกระตุ้นความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ม ี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

“นอกจากน้ี โครงการฯ ยังจะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไปสู่การใช้สาร
ท�าความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยโครงการฯ จะด�าเนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่รับผิดชอบในการก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีและเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนมีแผนงานส่งเสริมการ
ฝึกอบรม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
และท�าความเย็น ให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการมาตรการด้าน 
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้สารท�าความเย็นที่แตกต่างกัน” มร.ทิม มาเลอร์ กล่าวเสริม

โครงก�รฯ จะเป็นประโยชน์ในด้�นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ เทคโนโลยี

และแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดี ที่ทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

จะได้นำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์ที่จะได้รับจ�กโครงก�รนี้  ไปประยุกต์ใช้

และดำ�เนินม�ตรก�รที่เหม�ะกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งพัฒน�ต่อ

ยอดม�ตรก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร

ลดก�รใช้พลังง�นในภ�คอุตส�หกรรมระบบปรับอ�ก�ศและทำ�คว�มเย็น 

 

นายธรรมยศ ศรีช่วย

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ที่ผ่านมาประเทศไทยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน อันน�ามาซึ่งความร่วมมือ
กันด้านเศรษฐกิจและการค้า และยังมีความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาและสนับสนุน
การด�าเนินนโยบายของประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงาน เป็นท่ีทราบกันดีว่า กระทรวงพลังงานได้จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2558-2579 ท่ีมีมาตรการผสมผสานท้ังการบังคับ (Push) ควบคู่กับการจูงใจ (Pull) ด้วยมาตรการทางการเงินโดย 
การสนับสนุน ช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายระยะยาวของแผนอนุรักษ์พลังงานน้ีที่จะลด 
ความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553”

ด้าน ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ประเทศไทยมีส่วน
ร่วมต่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ผ่านแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย  (INDC) โดยมีการต้ังเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายใน
ปี 2573 เมื่อเทียบกับกรณีฐานปกติ และมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25 เมื่อได้รับการ
สนับสนุนจากต่างประเทศผ่านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การสร้างเสริมศักยภาพ และงบประมาณ”

“และเนื่องด้วยปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ท�าให้เกิดการใช้
ไฟฟ้าปริมาณสูง ซึ่งส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการคาดการณ์ว่า ในอุตสาหกรรมนี้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า 
ภายในปี 2573 ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักและให้ความส�าคัญในการวางนโยบายและพัฒนา 
แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมด�าเนินงาน 
ในโครงการ RAC NAMA ด้วย เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันให้อุตสาหกรรม 
ระบบปรับอากาศและท�าความเย็นของประเทศไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก”
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GIZ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(เอดีบี) ให้ด�าเนินโครงการ “Implementing the Greater Mekong
Subregion’s Human Resource Development Strategic 
Framework and Action Plan” เพ่ือพัฒนากรอบการยอมรับร่วม 
(MRF) ใน 3 สาขาอุตสาหกรรมที่เป็นท่ีต้องการในภูมิภาค ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศ 

หลังจากการค้นคว้าข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความต้องการ ทางโครงการฯ ได้
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคขึ้น จ�านวน 3 ครั้ง เพื่อให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เลือกสาขาที่จะพัฒนา MRF อันได้แก่ สาขา
แปรรปูอาหาร สาขาโลจสิตกิส์ และสาขาเครือ่งกล และร่วมกันพัฒนา
ร่างข้อเสนอ MRF ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้จริงในภูมิภาค 
โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 5 ประเทศ 
ได้ให้การยอมรับ MRF ท้ังสามสาขาที่พัฒนาขึ้นว่าผ่านการหารือ 
กับภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้วในเบื้องต้น และสามารถน�าไป
พัฒนาต่อให้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศได้ 

นอกจาก MRF ท่ีพัฒนาข้ึนแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้พัฒนา 
ข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนามาตรฐานครู และครูฝีกอาชีวศึกษา 
ทั้ง 3 สาขา และแนวทางการพัฒนา MRF แบบเน้นการมีส่วนร่วม 
ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากรอบ 
ข้อตกลงต่างๆ ในอนาคต

ร่�งข้อเสนอกรอบก�รยอมรับร่วม (MRF) สำ�หรับภูมิภ�ค GMS และ

ก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชนในก�รพัฒน� 

ก�รระดมแรงง�นในภูมิภ�คนี้

จำ�เป็นต้องมีม�ตรฐ�นในระดับภูมิภ�ค

และคว�มต้องก�รในก�รควบคุมคุณภ�พและปริม�ณ

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
แนวทางในการด�าเนินการพัฒนา MRF ของ GIZ เน้นการมีส่วนร่วม 
ความสนใจ และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค 
โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทั้งหมดของโครงการน้ี  ซึ่งนับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีว่า 
ประเด็นการเคล่ือนย้ายแรงงานไม่ได้เป็นเรื่องของภาครัฐเพียง 
อย่างเดียว หากแต่เก่ียวข้องอย่างย่ิงกับภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคส่วน 
ที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการมี MRF ในภูมิภาค การเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนา จึงท�าให้ MRF 
ตรงตามความต้องการ และได้รับการตอบรับอย่างดี

“MRF เป็นกรอบท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ของเรา และภาคเอกชน
อย่างเราเป็นคนท่ีเข้าใจสถานการณ์ดีท่ีสุดว่าปัจจุบันประเทศของ
เราต้องการแรงงานแบบไหน แรงงานต้องมีทักษะอะไรบ้าง และใน
อนาคตความต้องการแรงงานเป็นอย่างไร” นายตรัน ชี ดุง สมาคม
ธุรกิจโลจิสติกส์ ประเทศเวียดนาม

“การได้มส่ีวนร่วมในการพัฒนา MRF ท�าให้ MRF ตอบสนองกับความ
ต้องการ และสถานการณ์จริงของภาคเอกชน” นางสาวฮลา ฮลา ยี 
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเทศเมียนมาร์
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ภายหลังการจัดท�ามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศ 
อาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานพันธมิตรได้เริ่มน�า 
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพในสถาน
ประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงไปประยุกต์ใช้ในระดับชาติ 
ซึง่ล้วนสร้างความเปลีย่นแปลงอย่างเห็นได้ชดั ท้ังหมดน้ีเป็นเป้าหมาย
ที่โครงการของเราต้องการขับเคลื่อน

ตลอดหน่ึงปีท่ีผ่านมา โครงการและหน่วยงานพันธมิตรผลักดันให้ 
เกิดการน�ามาตรฐานไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปรับมาตรฐาน
ให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ การจัดการฝึกอบรมบุคลากรของ 
สถานประกอบการ การจดัประชมุเชงิปฏบิตัเิพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค

ระดับภูมิภาค
วิทยากรจาก 8 ประเทศอาเซียนได้รับการฝึกอบรมทั้งระดับภูมิภาค
และระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสอนงาน 
ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานท่ีพัฒนาขึ้นด้วยภาษา
ประจ�าชาติได้ นอกจากนี้โครงการ GIZ ในแต่ละประเทศและ 
หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดโครงการ 
การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการขึ้น อาทิ สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ 
และไทย ซึ่ งมีผลตอบรับเป ็นที่น ่าพอใจจากครูฝ ึกในสถาน 
ประกอบการและสถานประกอบการที่เข้าร่วม

เมื่อเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการมาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการส�าหรับประเทศอาเซียนได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นผู้ขับเคลื่อน
กระบวนการน�ามาตรฐานครูฝีกในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการประกันคณุภาพของครฝึูกในสถานประกอบการในประเทศ
ที่เข้าร่วมก่อนผลักดันเข้าสู่ระดับอาเซียน คณะกรรมการประกอบ
ด้วยตัวแทนจ�านวน 2 คนจากภาครัฐและเอกชนของแต่ละประเทศ 
โดยมีกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามเป็น 
ประเทศน�าร่อง และประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียได้เข้าร่วม 
ในภายหลัง

ม�ตรฐ�นครูในสถ�นประกอบก�รจ�กระดับภูมิภ�คสู่ระดับช�ติ

โดย ศิริพร ภาวิขัมภ์  โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
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ระดับชาติ
ปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
ได้น�ามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศอาเซียนไป 
ปรับใช้เพ่ือพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการระดับชาติ 
เป็นที่เรียบร้อย เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD) และสถาบัน
เยอรมัน-มาเลเซีย (GMI) ได้เริ่มน�ามาตรฐานครูฝึกในสถาน 
ประกอบการในประเทศอาเซียนเป ็นเกณฑ์วัดเปรียบเทียบ 
สมรรถนะ (Benchmark) กับมาตรฐานครูฝึกเดิมของประเทศ
มาเลเซีย นอกจากน้ีองค์การพัฒนาอาชีวศึกษาและฝีมือแรงงาน 
แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (TESDA) ได้ประกาศใช้ข้อก�าหนดการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานในประเทศอาเซียนแล้วเช่นกัน และใน
ประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้พัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพ 
และคุณวุฒิ วิชาชีพของครูฝ ึกในสถานประกอบการเสร็จ ส้ิน 

หนึ่งในปัจจัยสำ�คัญแห่งคว�มสำ�เร็จคือ พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เอ�ใจใส่และพร้อมให้คว�มร่วมมือ

กับโครงก�รม�โดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม น�ยถ�วร ชลัษเฐียร รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่�วไว้ว่�

 “ผมยินดีร่วมง�นอย่�งยิ่ง เร�เห็นคว�มเปลี่ยนแปลงที่พนักง�น บริษัท และประเทศช�ติจะได้รับจ�กก�รสอนง�น

อย่�งมีประสิทธิภ�พ เร�ร่วมทำ�ง�นกับโครงก�รตั้งแต่แรกเริ่มและจะนำ�ประโยชน์ที่ได้รับไปใช้อย่�งแน่นอน”

รวมถึงได้จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 
ท่ีผ ่านมา และคาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐานครูฝ ึกในสถาน 
ประกอบการแห่งชาติภายในเดือนกรกฏาคมนี้ 

ในประเทศสปป.ลาวได้มีการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
ให้แก่บริษัทเอกชนอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์ได้ 
จัดต้ังคณะท�างานระดับชาติเพ่ือพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการระดับชาติและวางแผนโครงการอบรมครูฝึก โครงการ 
GIZ ในประเทศเมียนมาร์ก�าลังหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อจัดอบรมภายในปีนี้
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โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์   โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

ยกระดับอ�ชีวศึกษ�ในสปป.ล�ว

ผ่�นคว�มร่วมมือไตรภ�คี ล�ว-ไทย-เยอรมัน

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษาและกีฬา สปป.ลาว ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ GIZ 
จัดการประชุมเพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและวางแผนกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคี ลาว ไทย เยอรมัน ในการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาของสปป.ลาว โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ณ หอประชุมเจ้าอนุวงศ์ นครหลวง
เวียงจันทร์

กิจกรรมที่ออกแบบภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว จะท�าให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ  
ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม การสร้างครูอาชีวศึกษาต้นแบบในสองสาขาวิชา 
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะการถ่ายทอดให้แก่ครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านักเรียนท่ีส�าเร็จ 
การศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาน�าร่องในสปป.ลาวมีความพร้อมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 

โครงการฯ จะมีระยะเวลาในการด�าเนินการทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการน�าเสนอผู้บริหารของสามฝ่ายเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 
อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินกิจกรรมแรกได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559

ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา/โรงงาน

ครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ
ที่ได้รับการอบรม 

หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ถูกปรับปรุงเพื่อให้ตอบโจทย์

การท�างานในอนาคต

มีระบบประกันคุณภาพ 
    การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ

และประเมิน

เริ่มด�าเนินงานในสถาบัน
อาชีวศึกษาและบริษัทน�าร่อง

นักเรียนส�าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษาน�าร่อง 

และมีความพร้อมและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

JOBS
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ง�นประชุม SEP in Business: ฟอรั่ม G-77
สู่ก�รดำ�เนินง�น เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

โดย วริษา สังฆพรม และ พัทธมน วัฒนวาณิชกร  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 1-2  มิถุนายน 2559 รัฐบาลไทย ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา
จัดงานประชุม SEP in Business: ฟอรั่ม G-77 สู่การด�าเนินงาน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนขึ้น โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม 

ภายในงานมีผู ้แทนจากสมาชิกกลุ่ม 77 องค์กรระหว่างประเทศ 
มูลนิธิต่างๆ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนของไทย และตัวแทน 
ของ GIZ เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้ในภาคธุรกิจ 
นอกเหนือจากภาคการเกษตร ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจ โดยมีตัวแทนจากจากภาคเอกชนเข้าร่วม 
พร้อมน�าเสนอหลกัการการท�างาน กิจกรรม และผลติภัณฑ์ขององค์กร

จากเวทีเสวนาแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันภาคเอกชน ให้ความส�าคัญ
ในการด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 
2 เง่ือนไข) ที่มุ่งเน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี 

ภูมิคุ้มกัน โดยค�านึงถึงความรู้ และคุณธรรมเป็นหลัก ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการลงทนุและการใช้ทรัพยากร
อย่างมปีระสทิธิภาพ ตามหลักความพอประมาณ  มกีารวางแผนธุรกิจ
อย่างมีระบบ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง
ตามหลักความมีเหตุผล มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และลงไป 
ให้ความรู้ชาวบ้านและเกษตรกร ตามหลักการมีภูมิคุ้มกัน อีกท้ังยัง 
น�าความรูท่ี้ตนถนัดมาบรหิารองค์กร และพัฒนาตนเองอย่างสม�า่เสมอ 
โดยยึดหลกัคณุธรรม และความยุตธิรรมในการดแูลหุ้นส่วน พนักงาน
และผู้บริโภค ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรประสบ 
ความส�าเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรม ณ สวนสามพรานข้ึนในวันที่สอง 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เชิงปฎิบัติทางด้านการเกษตรและการท่องเท่ียว สามพรานริเวอร์
ไซด์ถือเป็นธุรกิจต้นแบบที่ได้ประโยชน์จากการน�าเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้  ภายใต้โครงการ “สามพรานโมเดล” 
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นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วย
นางสาวประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ให้การ
ต้อนรับ และน�าเสนอโครงการสามพรานโมเดลว่า เป็นโครงการที่เกิด
จากความรว่มมือระหว่างเอกชนกับภาครฐั ทีส่นบัสนนุการท�าเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร  ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสรมิผลติภัณฑ์ทีป่ลอดภัยและเสนอราคาท่ีเป็นธรรมแก่เกษตรกร
และผู้บริโภค 

แม้ว่าเกษตรกรจะมสีขุภาพทีด่ขีึน้หลงัเปลีย่นมาปลกูผลไม้อนิทรย์ี แต่
กลับพบปัญหาของราคาขายที่ตกต�่าเพราะขาดตลาด โครงการฯ จึง
เข้ามาช่วยเหลอืในการให้ค�าปรกึษาและจดัหาตลาด อาทิ โรงแรมและ
ซเุปอร์มาร์เก็ตให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพ่ือลดการโก่งราคาจากพ่อค้า
คนกลาง ปัจจบุนัเครอืข่ายสามพรานโมเดลมสีมาชกิเกษตรกรถึง 130 
คน และได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  นอกจากนี้ ยังร่วมท�าวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในการพัฒนาเทคนคิปลกูพืชอนิทรย์ี ส่งผลให้เกษตรกรในเครอื
ข่ายผ่านระบบชมุชนรบัรองหรอื PGS อนัน�าไปสูก่ารรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM 

ถึงแม้รัฐบ�ลจะเป็นแกนหลักสำ�คัญในก�รผลักดัน

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน แต่ก�รพฒัน�ทีย่ั่งยืน

ต้องเร่ิมจ�กทีบ้่�นเร่ิมจ�กคนเดนิถนนทกุคนจ�กล่�งข้ึนบน

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนนั้นส�ม�รถมีกำ�ไรได้

และเป็นสิ่งที่ดีสำ�หรับบริษัท

โดยก�รสร้�งบรรย�ก�ศที่เอื้ออำ�นวยและแรงจูงใจ

ก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

จึงมิใช่ของใครหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง

แต่ทุกประเทศ ทั้งประเทศพัฒน�แล้ว กำ�ลังพัฒน�

ไม่ว่�จะเป็นคว�มร่วมมือเหนือใต้หรือไตรภ�คีอื่นๆ

        

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช�

น�ยกรัฐมนตรี 
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เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และห่วงโซ่มูลค่�ให้กับง�นส่งเสริมก�รเกษตรในติมอร์เลสเต

โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน

ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2559 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไทก้า) ร่วมกับ GIZ-IEP ติมอร์เลสเต (โครงการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน) และส�านักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์เลสเต ได้จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ Training-of-Trainers (ToT) เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าในบริการส่งเสริมการเกษตรขึ้น  
ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์เลสเต เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและครูเกษตรทั้งสิ้น 13 ท่าน ให้เป็นกลุ่มวิทยากรของงาน 
ส่งเสริมการเกษตรท่ีมีทักษะเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมครั้งน้ี คณะวิทยากร 
จะรวบรวมความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ เรียบเรียงออกมาเป็นเน้ือหาส�าหรับพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักส่งเสริมมืออาชีพ ตลอดจน 
ผลักดันให้เกิดการน�าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในวิทยาลัยการเกษตร (สร้างนักส่งเสริมรุ่นใหม่) และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร (สร้างนักส่งเสริมมืออาชีพ) อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ 

หลักสูตร ToT ไม่ใช่เรื่องใหม่สำ�หรับติมอร์เลสเต แต่ก�รฝึกอบรมครั้งนี้ ได้สอนวิธีคิดวิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบ เช่น ก�รใช้เครื่องมือต้นไม้ปัญห�

ซึ่งช่วยให้นักส่งเสริมทุกคนได้เข้�ใจถึงสภ�พก�รณ์อย่�งถ่องแท้ แต่สิ่งที่ต้องเน้นยำ้�คือเร�จะมีกลไกขับเคลื่อนอย่�งไรหลังจ�กสิ้นสุดก�รอบรม

ทำ�อย่�งไรเร�จึงจะเอ�บทเรียนเหล่�นี้ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ นี่เป็นโจทย์สำ�คัญที่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำ�

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อก�รพัฒน�ระบบส่งเสริมก�รเกษตรของประเทศ

“Sua. Ex. Sr. Deolindo Da Silva, อธิบดีส่วนเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์เลสเต”
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ผลลัพธ์ รายได้ในชุมชนชนบทที่เข้าร่วมโครงการฯ ดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจการค้าที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากบริการส่งเสริมการเกษตรที่ดีขึ้น

การใช้
ผลผลิต

ทีมวิทยากร

ท�าการฝึกอบรม

นักส่งเสริมอื่น

ทั่วประเทศ

นักส่งเสริมที่ได้รับการ

อบรมแสดงตัวเป็นแบบ

อย่างในการให้บริการ

ส่งเสริมแบบมืออาชีพ 

เพื่อที่นักส่งเสริมรายอื่น

จะน�าไปปฏิบัติซ�้า

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นและอุปกรณ์การเรียน

การสอนเกี่ยวกับบริการส่งเสริมแบบ

มืออาชีพ ซึ่งจะน�าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม

มาตรฐานของ

1) ส�านักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและประมง (MAP)

2) วิทยาลัยการเกษตร

กลุ่มวิทยากร

ต้นแบบ 

(Master Train-

ers) ถูกจัดตั้งขึ้น 

(เพื่อฝึกอบรม

วิทยากรของ 

MAP อีกทีหนึ่ง)

นักส่งเสริมที่ได้รับการ

อบรม ใช้ความรู้ที่ได้

รับเพื่อปรับปรุงบริการ

ของตน

ผลผลิต บุคลากรและครูที่มีคุณสมบัติ 13 คน ใน

ฐานะเป็นวิทยากรส�าหรับบริการส่งเสริม

การเกษตรในหัวข้อเฉพาะ “เศรษฐกิจพอ

เพียงและแนวทางห่วงโซ่คุณค่า”

ร่างของโครงร่างหลักสูตรในหัวข้อเฉพาะ

ที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาบริการส่งเสริมฯ 

ของส�านักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวง

สิ่งที่ป้อนเข้า 
ไปเชิงเทคนิค

บทบาทของ

นักส่งเสริม

เทคนิคการ

เป็นวิทยากร

กระบวนการ

การเรียนรู้

ของผู้ใหญ่

การเข้าสู่การ

วิเคราะห์

ชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม 

(PRA)

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

และการน�า

ไปใช้

วิธีการและ
แนวทาง

การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์

การไตร่ตรองด้วย

การสะท้อนกลับ 

(ปัจเจกบุคคลและกลุ่ม)

การมีส่วนร่วมและจาก

ระดับล่างขึ้นบน

ทีมแกนหลักของ

แต่ละชุมชนปฎิบัติ

ตามแผนโดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่

นักส่งเสริมผู้รับ

ผิดชอบวางแผน

ที่จะแสวงหาการ

สนับสนุน/ให้การ

สนับสนุนเพื่อให้

บรรลุตามแผน

พัฒนาชุมชน

แผนร่างพัฒนาชุมชนส�าหรับ 4 หมู่บ้าน

น�าร่องได้แก่

• เฮรา ที่ดิลี

• เมทินาโร ที่ดิลี

• ลิฮู ที่เออร์มารา

• อัลเมรา ที่ลิควิกา

แนวทางห่วง

โซ่คุณค่า

ส�าหรับบริการ

ส่งเสริม

การเกษตร

แผนพัฒนา

ชุมชน

การจัดตั้ง

กลุ่มและ

เรียนรู้ของ

กลุ่ม

มาตรการ

สนับสนุน

และจัด

ระบบ

สภาพแวดล้อมด้าน

การเรียนรู้ที่เน้นชุมชน

เป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในบริบทที่แตกต่างกัน

ภาพแสดงเน้ือหาและวิธีการฝึกอบรมที่ถูกออกแบบอย่างรัดกุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
ของประเทศติมอร์เลสเต โดยจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยู่ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ และสะท้อน 
บทเรียนด้วยตนเอง เพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในการท�างานที่แตกต่างกันของแต่ละคน
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เทคนิคการบริหารโครงการในติมอร์เลสเตให้ประสบความส�าเร็จ
[กลยุทธ์] แผนงานของโครงการต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งภายในปี 2563 ติมอร์เลสเต 
มีเป้าหมายการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยอาหาร การลดความยากจนในเขตชนบท การยกระดับภาคเกษตร
สู่ระดับพาณิชย์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(สามารถติดตามเทคนิคการบริหารโครงการ ในฉบับต่อไป) 

สิ่งที่เร�ได้เรียนจ�กหลักสูตรนี้แตกต่�งจ�กสิ่งท่ีเร�เคยเรียนม�ก่อน

ท่ีเด่นชัด คือ ก�รส่งเสริมกระบวนก�รมีส่วนร่วม เร�เห็นก�ร

ตอบสนองท่ีแตกต่�งกันของช�วบ้�น วิธีก�รต�มหลักก�รวิเคร�ะห์

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (PRA) ท่ีใช้  ช่วยให้พวกเข�สนใจ กล้�เปิด

ใจ ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมกับเร�ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำ�ให้เร�ทำ�ง�น

ร่วมกับช�วบ้�นได้ดีกว่�ที่เคย

ตัวแทนผู้เข้�ร่วมอบรม
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เอเชียฟอรั่มว่�ด้วยก�รลดคว�มเสี่ยงภัยพิบัติ

และคว�มส�ม�รถในก�รฟื้นคืนกลับของธุรกิจ

เอเชียฟอรั่ม ว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถใน
การฟื้นคืนกลับของธุรกิจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 โดย
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และโครงการริเริ่มด้านการจัดการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) เนื้อหาการอภิปรายว่าด้วย
เรื่องความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการปรับและฟื้น
ตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม   การลดและฟื้นคืนกลับ
หลังเกิดภัยพิบัติ  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
ระดับโลก (GIDRM) มีส่วนสนับสนุนฟอรั่มด้วยการจัดช่วงการหารือ
ทางเทคนิคในหวัข้อ ความสามารถในการปรบัและฟ้ืนตวัของภาคการ
ท่องเท่ียว โดยน�าเสนอการเตรยีมโครงการเพ่ือโรงแรมรูร้บัมอืภัยพิบติั 
(Hotel Resilient Initiative) ซึ่งมุ่งสร้างแนวทางมาตรฐานและมูลค่า
ตลาดในภาคธรุกจิการท่องเทีย่ว ให้มกีารพัฒนาโมดลูมาตรฐานด้าน
การจดัการความเสีย่งต่อภัยหลายประเภทส�าหรบัโรงแรมและรสีอร์ท

มร. โอลาฟ ฮนัด์เลิก้เท่น หัวหน้าหน่วยบรหิารของ GIDRM ย�า้ระหว่าง
กล่าวปิดฟอรัม่ ว่า “ความเสีย่งส�าหรบัภาคเอกชนไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียง
ที่สถานประกอบการแต่ละแห่ง ภาคเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมบาง
ส่วนเท่าน้ัน แต่ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทุก
ภาคส่วนและผลประโยชน์จากการพัฒนา” มร. ฮันด์เลิ้กเท่น ยังต้ัง
ข้อสังเกตด้วยว่า การเสริมสร้างความสามารถในปรับและฟื้นตัวของ
ธุรกิจจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เล่นทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อที่จะพัฒนา
ระบบให้เป็นทางออกที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

โดย ฮันนา ไมเออร์ และ นภาพร อยู่เบิก  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

ความท้าทายสำาหรับธุรกิจระหว่างเหตุการณ์นำ้าท่วม:
• คว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสินค้�คงคลัง

• ก�รข�ดแคลนวัตถุดิบสำ�หรับก�รผลิต

• ก�รปฏิบัติก�รและโลจิสติกส์ที่ชะงักงัน

• คว�มเสียห�ยต่อโครงสร้�งพื้นฐ�นส�ธ�รณะ

• ลูกจ้�งไม่ส�ม�รถม�ถึงสถ�นที่ทำ�ง�นได้

• ต้นทุนก�รดำ�เนินก�รที่สูงขึ้น

• ก�รสูญเสียร�ยได้

• ก�รสูญเสียส่วนแบ่งตล�ด

• ค่�ปรับสำ�หรับคว�มล่�ช้�ในก�รส่งมอบสนิค้�และบริก�ร
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โดย ฮันนา ไมเออร์ และ นภาพร อยู่เบิก  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

ปัจจุบัน ผู้คนจ�านวนกว่า 125 ล้านคน ยังคงต้องการความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมมากกว่า 60 ล้านคน จ�าเป็นต้องละถ่ินฐาน และอีก
กว่า 218 ล้านคน ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในแต่ละปีนาน
นับ 2 ทศวรรษ  ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่าน
มา นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ จึงจัดการประชุมสุดยอด
ด้านมนุษยธรรมโลกขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงอีสตันบูล เพ่ือให้นานา
ประเทศได้ตระหนักถึงความท้าทายในปัจจุบันและสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอนัน�าไปสูก่ารก�าหนดเป็นวาระนานาชาตร่ิวมกัน ใน
การเตรยีมรบัมอืและเสรมิสร้างความเข้มแข็งต่อการฟ้ืนฟูจากภยัพิบตัิ 
การประชุมสุดยอดนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากหน่วยงาน
ของรัฐบาล ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 
5,000 คน

GIDRM เข้�ร่วมก�รประชุม

สุดยอดด้�นมนุษยธรรมโลกครั้งแรก ณ กรุงอีสตันบูล

เป็นท่ีทราบกันดีว่า ภัยพิบติัเกิดขึน้บ่อยคร้ังและทวคีวามรนุแรงขึน้ จงึ
มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องจัดการภัยพิบัติและท�างานกับหุ้นส่วนใหม่ๆ 
ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสนองต่อวาระนี้ โครงการ GIDRM จึงได้ร่วม
จดัการประชุมย่อยเรือ่ง การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครฐัและเอกชนต่อ
การฟื้นฟูและรับมือของประเทศ

เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงถึงส่ิงจูงใจส�าหรับภาคธุรกิจในการ
บรรจเุรือ่งการจดัการภัยพิบตัไิว้ในโมเดลธุรกิจ โดยม ีม.ร. ครสิตอบ ไบ
เออร์ รองประธานบอร์ดบริหารของ GIZ กล่าวย�้าว่า ควรมีการจัดการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสมกับความสนใจของแต่ละบริษัทในทุกๆ 
สาขาธุรกิจ ซึง่จะไม่เพียงแต่ลดความสญูเสยี แต่จะย่ิงเสรมิสร้างความ
สามารถในการแข่งขนัเน่ืองจากบรษิทัจะสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้
ลูกค้าได้ว่ายังคงผลิตและน�าส่งสินค้าให้ได้แม้ในยามที่เกิดภัยพิบัติ
GIDRM เล็งเห็นบทบาทส�าคัญของภาคธุรกิจจึงได้ท�างานร่วมกับ
ภาคธุรกิจของเยอรมัน เพ่ือบรรจุการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟู
ลงไปในโมเดลธุรกิจและน�าไปใช้ในระดับปฎิบัติการ และร่วมกันคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา  นอกจากนี้ GIDRM ยังคงร่วมกันกับ ธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ศูนย์ความพร้อมรับมือภัยพิบัติแห่งเอเซีย 
(ADPC) เพื่อฟื้นฟูธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเอเซีย 
จากภัยพิบัติ  โดยด�าเนินงานผ่านทางส�านักงานส่งเสริมผู้ประกอบ
การ SMEs เช่น ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)หอการค้าและหน่วยงานระดับประเทศที่มีภารกิจเก่ียวข้องใน
การจัดการภัยพิบัติ

“ท�งหน่วยง�นได้ก่อตั้งศูนย์  one-stop-service 

เพื่อเป็นศูนย์รวมบริก�ร องค์คว�มรู้ทุกๆด้�น ที่เกี่ยวกับ

ก�รจัดก�รภัยพิบัติให้แก่ SMEs ” 

น�งส�วนัทธมน ภูมิไชย  ผู้เชี่ยวช�ญ 

สำ�นักบริก�รผู้ประกอบก�ร จ�ก สสว. 

ขอบคุณภาพจาก © สสว.
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“การตัดสินใจโดยนักวางผังเมืองวันนี้จะก�าหนดวิถีทางที่เราอยู่ร่วม
กันในอนาคต” โทมสั ซลิเบอร์ฮอร์น ผูช่้วยรฐัมนตรกีระทรวงเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมันกล่าวไว้เมื่อวันที่                    
1 มิถุนายน 2559 ณ German Habitat Forum

คณะผู้แทนโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองใน
เอเซีย หรือ Nexus ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 15 คนจาก 4 เมืองในเอเชีย  
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า IFAT ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าชั้นน�าของ
โลกเก่ียวกับน�้า น�้าเสีย ขยะ และการจัดการวัตถุดิบในวันท่ี 30-31 
พฤษภาคม 2559 ณ เมืองมิวนิค และ German Habitat Forum  
ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 

ณ งานแสดงสินค้า IFAT 2016 หน่วยงานเทศบาลได้สัมผัสกับ 
ความหลากหลายของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของเยอรมันท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน�้าเสียซึ่งเน้น

โดย รูธ เอิร์ลเบค  โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

คณะผู้แทน Nexus เข้�ร่วมง�นแสดงสินค้� IFAT

และ German Habitat Forum

ที่การรีไซเคิล ช่วยให้กลุ่มพันธมิตรของโครงการ Nexus ได้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมข้ันสูง  
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทันสมัย ประสิทธิภาพการลงทุน 
ตลอดจนการฟื ้นฟูและการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู ้แทนของเมืองได้น�าเอาทางออกใน
การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีท่ีมีอยู่กลับไปใช้ในเมืองของตนด้วย
และจะมีส่วนร่วมในการเจรจาหาโอกาสในการพัฒนากับผู ้จัด
จ�าหน่ายเทคโนโลยีต่อไป เพ่ือด�าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้
โครงการน�าร่อง Nexus ในเมืองของผู้แทนแต่ละคน ผู้แทนจากเมือง
อูลานบาตอร์ได้ใช้โอกาสน้ีในการเซ็นสัญญากับบริษัทเยอรมันเก่ียว
กับการแยกตะกอนในโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
ในการใช้งานจะถูกส่งมอบช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เพ่ือติดตั้ง 
ก่อนท่ีจะมีการประชุมอาเซม กับผู้น�าประเทศจากยุโรปและเอเชีย 
รวม 53 ท่าน ณ เมืองอูลานบาตอร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
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 เมืองและหน่วยง�นท้องถิ่นจำ�เป็นต้องได้รับก�รยอมรับม�กขึ้นในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ

สำ�หรับบทบ�ทในฐ�นะผู้นำ�ด้�นก�รพัฒน� และต้องได้รับอำ�น�จและเงินทุนสนับสนุน

เพื่อที่จะดำ�เนินบทบ�ทดังกล่�วให้ลุล่วง

ข้อเสนอแนะจ�กกรุงเบอร์ลิน

งานแสดงสินค้า IFAT ซึ่งถือเป็น “ฮาร์ดแวร์ของความยั่งยืน” ได้ท�าหน้าที่เป็นส่วนต่อขยายของ German Habitat Forum ซึ่งเป็น “ซอฟต์แวร์
ของความยั่งยืน” ณ เวทีดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน คณะผู้แทนได้มีโอกาสหารือถึงความท้าทายของการพัฒนา
เมืองอย่างย่ังยืนและวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้กับผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงระหว่างประเทศ อาทิ ดร. แกร์ด มึลเลอร์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน (BMZ) นายมิชาเอล มึลเลอร์ นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลิน และปลัด 
กระทรวงต่างๆ ของกรุงเบอร์ลิน ในประเด็นค�าถามต่างๆ อาทิ บทบาทใดบ้างท่ีเมืองสามารถท�าเพ่ือให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติใน
ฐานะผู้น�าด้านการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ กรอบการท�างานใดที่จ�าเป็นจะต้องมีเพื่อให้เทศบาลสามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัย
ทัศน์ของเมืองที่ดีและน่าอยู่ควรเป็นอย่างไร และร่างแรกของวาระใหม่ว่าด้วยเมือง (New Urban Agenda) ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์กลางของเมืองให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงไปยังวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนถูกน�ามาพิจารณาหลายแง่ด้วยกัน อาทิ สภาพภูมิอากาศในเขตเมืองและการรักษาสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม 
ทางสังคม การรักษาความปลอดภัย การผลิตสีเขียว และคุณภาพชีวิตส�าหรับพลเมืองทุกคน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองกว่า 1,000 คน ตลอดจนผู้แทนจากเทศบาล และผู้น�าจากภาคการเมือง ธุรกิจ วิชาการ และภาคประชาสังคม 
จากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาสองวัน ณ German Habitat Forum เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะส�าหรับวาระใหม่ว่าด้วยเมือง ซึ่งจะได้รับการรับรองระหว่าง
การประชุม Habitat III ณ กรุงกีโต ประเทศเอกวาดอร์ ในเดือนตุลาคม 2559 เกี่ยวกับการสร้างเมืองน่าอยู่ในอนาคต

ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่าข้อเสนอแนะจากกรุงเบอร์ลินซึ่งเกิดจากการอภิปราย มุ่งเน้นไปท่ีหน่วยงานท้องถ่ิน กล่าวคือ “เมืองและหน่วยงานท้อง
ถ่ินจ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับชาติและระดับนานาชาติส�าหรับบทบาทในฐานะผู้น�าด้านการพัฒนา และต้องได้รับ
อ�านาจและเงินทุนสนับสนุนเพื่อที่จะด�าเนินบทบาทดังกล่าวให้ลุล่วง” ขั้นตอนการกระจายอ�านาจควรเป็นไปตามหลักการเริ่มต้นที่ท้องถิ่น 
(Subsidiarity Principle) เพื่อให้การตัดสินใจเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับล่างสุด และใกล้ชิดกับประชาชนมากเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะจากกรุงเบอร์ลิน นับเป็นผลงานที่มีคุณค่า ที่มีส่วนสนับสนุนวาระใหม่ว่าด้วยการพัฒนาเมืองซึ่งสหประชาชาติมุ่งมั่นท่ีจะรับรองใน
เดือนตุลาคม 2559 ระหว่างการประชุมว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ระดับโลก ครั้งที่ 3 หรือ Habitat III ณ กรุงกีโต ประเทศเอกวาดอร์

ก่อนการประชุมที่กรุงกีโต การประชุมคณะกรรมการเตรียมการครั้งสุดท้ายส�าหรับการประชุมสุดยอดด้านท่ีอยู่อาศัยจะมีข้ึนท่ีเมืองสุราบายา 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม ในการนี้ โครงการ Nexus จะจัดกิจกรรมระหว่างการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดังกล่าว 
เพ่ือน�าเสนอโครงการ Urban Nexus ในฐานะท่ีมีบทบาทส�าคัญในการวางผังเมือง การบริหารจัดการเมือง และการด�าเนินการแบบบูรณาการ 
เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีแห่งรัฐบิคอล (BISCAST) ที่เมืองนากา ได้จัดพิธีเปิดที่อยู่
อาศยัทีท่นต่อสภาพภมูอิากาศในฐานะทีเ่ป็นทางเลอืกให้กับการสร้าง
บ้านเอื้ออาทรราคาต�่าแบบเดิม ท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวสร้างขึ้นโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่อยู่อาศัยต้นทุนต�่า รวมทั้งครอบคลุมการใช้
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ

โดย ราล์ฟ ทรอส  โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

 ที่อยู่อ�ศัยที่ทนต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศในประเทศฟิลิปปินส์

สร้�งด้วยต้นทุนเพียงครึ่งหนึ่งของร�ค�ตล�ด!

เน่ืองจากไม่มีค ่าใช้จ ่ายส�าหรับการเก็บงานตกแต่งขั้นสุดท้าย  
(ปูกระเบื้อง ท�าพื้น ฉาบปูน ทาสี ฯลฯ) ราคาต่อตารางเมตรสามารถ
ลดลงไปได้ถึง 5,500 เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) ต่อตารางเมตร (116.75 
เหรียญสหรัฐฯ) การเก็บงานขั้นสุดท้ายทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของ 
เพ่ือท่ีจะท�าให้ที่อยู่อาศัยมีราคาที่รับได้แม้ส�าหรับในกลุ่มประชากร
รายได้น้อย

นอกจากนี ้ทีอ่ยู่อาศยัดงักล่าวยังใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีเป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อม (คานส�าเร็จรูปและบล็อกกลวง) โดยไม่ต้องใช้โครงไม้ 
สามารถสร้างให้เสร็จได้ในเวลาสั้นๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุนลงไปได้อีก

ข้อได้เปรียบเฉพาะของเทคโนโลยีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

• ระบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ช่วยลดจ�านวนของชิ้นส่วน
 อาคาร ซึ่งน�าไปสู่การลดประเภทของแบบหล่อต่างๆ
• ลดของเสียและน�้าเสียในพื้นที่ก่อสร้างเป็นจ�านวนถึงร้อยละ 30
• ใช้ปูนสอลดลงประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากแนวคิดบล็อก
 คอนกรีตกลวง (HCB) แบบ “ด้านล่างปิด”
• ลดงานคอนกรีตได้ร้อยละ 40 และงานเหล็กได้ร้อยละ 30 
 ส�าหรับการก่อสร้างพื้น เนื่องจากการใช้ระบบแผ่นพื้น HCB
• ใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ส�าหรับจัดท�า HCB 
 เพื่อให้ผนังแข็งแรงพอที่จะรับน�้าหนัก
• การระบายอากาศแบบธรรมชาติ
 (การระบายอากาศโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร)
• อัตราส่วนหน้าต่าง/ผนัง ร้อยละ 40 และแสงสว่างจากหลังคา
• อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
 (ไฟ LED และระบบตรวจจับการใช้งาน)
• ใช้ไฟฟ้าลดลงกว่าร้อยละ 25 ผ่านระบบพลังงานแสงอาทิตย์
• ประหยัดน�้าโดยการเก็บกักน�้าฝนไว้ใช้
• น�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้เป็นปุ๋ยส�าหรับการท�าสวนในเมือง
 ที่อยู่อาศัยที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศถูกสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของ
 วิทยาลัย BISCAST ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
 เผยแพร่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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โครงการ Urban Nexus ให้การสนับสนุนวิทยาลัย BISCAST โดย
ว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจากเอธิโอเปีย ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีทีอ่ยู่อาศยัต้นทุนต�า่ ให้เข้ามาช่วย จงึเป็นการส่งเสรมิความ
ร่วมมือแบบใต้-ใต้

วิศวกรและสถาปนิกที่ยังอายุน้อยและได้รับการฝึกฝนจากวิทยาลัย 
BISCAST เป็นกลุม่เป้าหมายทีด่ท่ีีสดุส�าหรบัการสร้างการเปลีย่นแปลง
วิธีคดิ (mindset) ซีง่สามารถบรรลไุด้โดยการฝึกอบรมบคุลากรเหล่าน้ี
ไประหว่างการท�างาน (on-the-job training) พร้อมท้ังให้การเรยีนรูแ้ก่
อาจารย์ของพวกเขาโดยอาศยัโครงการทีเ่ป็นรปูธรรม รวมทัง้อบรมผูร้บั
เหมาจากภาคเอกชนด้วย สอดคล้องกับสโลแกน “เมื่อเห็นจึงเชื่อ” พิธี
เปิดฯ สร้างความสนใจให้แก่ท่านนายกเทศมนตรเีมอืงนากาเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้ท่านเล็งเห็นถึงความส�าคัญและสั่งให้วิศวกรของเมือง
ท�าการศึกษาและน�าเสนอเทคโนโลยีดังกล่าวให้ฝ่ายวิศวกรรมของ
เมือง โดยให้น�าไปใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยโครงการต่อๆ ไป ที่ได้วาง
ก�าหนดก่อสร้างไว้แล้ว

ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัฐ Bicol 
ประกาศให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส�าหรับการเผยแพร่เทคโนโลยี
ใหม่นี้ออกไปในวงกว้างในฐานะท่ีเป็นหัวข้อการเรียนการสอนใน
วิทยาลยัอืน่ๆ และเป็นเทคโนโลยีท่ีพึงได้รบัการเผยแพร่โดยผูร้บัเหมา

เอกชน เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง ท�าให้อาคาร
เกิดเสถียรภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เรื่องนี้ถูกให้ความส�าคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีโอกาสเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อย อาทิ พายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว และน�้า
ท่วม ดังน้ันท่ีอยู่อาศัยทีท่นต่อภยัพิบติัและมคีวามคุ้มทุน จงึเป็นความ
จ�าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีสดุ และเมือ่พิจารณาว่าร้อยละ 10 ของประชากร 
100 ล้านมีฐานะยากจน ท่ีอยู่อาศัยเอื้ออาทรจึงกลายเป็นเรื่องที่ตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น

อธิการบดี ดร. ริชาร์ด คอร์เดียล แห่งวิทยาลัย BISCAST ประกาศว่า 
“BISCAST จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าในประเทศฟิลิปปินส์และ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องการน�าเสนอท่ีอยู่อาศัยราคารับ
ได้ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ โดย
อิงแนวทางของ Nexus”

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดน้ีแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแค่เมอืง
ท่ีมีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหลัก สถาบัน
การศึกษายังเป็นอกีหนึง่พันธมติรท่ีเก่ียวข้อง ในการลงมอืเปลีย่นแปลง
จากฝีมือคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของโลก

อยู่อ�ศัยที่ทนต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศ (71 ต�ร�งเมตร)

มีต้นทุนต่อต�ร�งเมตรต่ำ�กว่� 9,225 เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) (195.80 USD)

ทำ�ให้มีร�ค�ถูกลงกว่�บ้�นเอื้ออ�ทรร�ค�รับได้แบบเดิมถึงครึ่งหนึ่ง 

รวมร�ค�ทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 PHP (US424.51) ต่อต�ร�งเมตร
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ Nexus ระดับภูมิภาค คร้ังที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2559 ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ ถือเป็น 
การเปิดตัวส�าหรับโครงการ Urban Nexus ระยะที่สอง ซึ่งด�าเนินการ
โดย GIZ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับเอเชีย
และแปซิฟิก (UNESCAP) และรัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ICLEI) ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมืองซานตาโรซา หนึ่งในเมืองพันธมิตรของโครงการ Nexus เป็น 
เจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน
จากท่ัวท้ังภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก อาร์ลนี อาร์ซลิลาส์ นายกเทศมนตรี
เมืองซานตาโรซาท่ีก�าลังจะครบวาระ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีนายกเทศมนตรีบองกาทแห่งเมืองนากา ซึ่งเป็น
เมืองพันธมิตรของโครงการ Nexus ในประเทศฟิลิปปินส์ รองนายก
เทศมนตรีสองท่านจากเชียงใหม่และนครราชสีมาของประเทศไทย 
พร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปจากเมืองอูลานบาตอร์ เข้าร่วมด้วย

ผู้เข้าร่วม 120 คนจากระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จากภาควิชาการ 
และองค์กรเครือข่ายจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และไทย พร้อมท้ังจากเครอืข่ายเมอืง เช่น ICLEI ประจ�าภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ และ CITYNET ได้มีส่วนร่วมในการหารือประเด็น
ของขอบเขตอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย (mandates) ในกรอบการ 
บูรณาการแนวตั้งและแนวนอน

โดย รูธ เอิร์ลเบค  โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

เมแทบอลิซึมของเมือง

วันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกให้เป็นวันของการรายงาน
กิจกรรมและผลลัพท์ต่างๆ ของโครงการฯ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
ฟิลิปปินส์ ซึ่งฟิลิปปินส์ก�าลังอยู่ในช่วงรอยต่อที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามา
รับหน้าที่ และวันแรกของการประชุมจะโยงกิจกรรมของโครงการฯ
เข้ากับวาระการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCC สมัยที่ 21 
หรือ COP 21 และวาระใหม่ว่าด้วยเมืองส�าหรับการประชุม Habitat 
III ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงกีโตในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์
จะเป็นหนึ่งในผู้น�าในการน�านโยบายจากการประชุมเหล่านี้มาใช้ใน
การพัฒนาประเทศ 

วันที่สองเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลส�าเร็จของโครงการ Urban Nexus 
บทเรียน และการวางแผนส�าหรับระยะต่อไป มีการระบุไว้ชัดเจน
ว่าการวางผังเมืองแบบบูรณาการได้กลายเป็นคุณสมบัติอันโดดเด่น
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ในเมืองพันธมิตรของ 
Nexus คณะท�างานเฉพาะกิจของ Nexus ท�าหน้าที่เป็น “คลังสมอง” 
เพื่อส่งเสริม “วิธีการคิดแบบอื่น” โดยเดินหน้าจากเศรษฐกิจเชิงเส้น 
สู่แนวคิดเศรษฐกิจวงรอบ
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เร�จำ�เป็นต้องเปลี่ยนเมืองของเร�ให้กล�ยเป็นเมืองที่

ปรับตัวได้และให้ประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง

โดยไม่มีก�รทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 
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ก�รจัดกลุ่ม – คว�มร่วมมือแนวนอน แนวท�งก�รจัดกลุ่ม หรือที่เรียกว่� คว�มร่วมมือในแนวนอน 

ซึ่งระดมคว�มร่วมมือระหว่�งชุมชนเพื่อเข้�ถึงโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�น อ�ทิ ก�รจัดก�รขยะ

หรือน้ำ�เสีย มีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นในฐ�นะที่เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหม�ยของโครงก�รฯ ระยะต่อไป

พลัง สิทธิในก�รกำ�หนดก�รปกครองของตนเอง 

และขอบเขตอำ�น�จที่ได้รับมอบหม�ยของเมือง 

จะต้องได้รับก�รพัฒน�ให้แข็งแกร่งขึ้น

ต�มหลักก�รเริ่มต้นที่ท้องถิ่น

ก�รตัดสินใจจะต้องดำ�เนินก�รในระดับล่�งสุด

และใกล้ชิดกับประช�ชนม�กเท่�ที่เป็นไปได้

เศรษฐกิจวงรอบในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

ในฐานะท่ีเป็นหลักการพ้ืนฐานภายใต้เศรษฐกิจเชิงเส้น “การจัดหา การผลิต การทิ้ง” เริ่มจะตามเทคนิคสมัยใหม่ไม่ทันเสียแล้ว โดยเฉพาะ 
ในสภาวะที่ความขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ น�้า พลังงาน และอาหารเพิ่มมากขึ้น “การจัดหา การสร้าง และการน�ากลับมาใช้
ใหม่/เอากลบัคืน” จงึกลายเป็นวิธีคดิใหม่และสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในเรือ่งการแยกพลงังานออกจากการไหลเชงิมวล การแยกน�า้เสยี 
ออกเป็นน�้าเสียสีเทาและน�้าเสียสีด�า ท�าให้สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในน�า้เสียสีเทาและสีด�าออกมาใช้ และด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้เกิดการบ�าบัด
และน�ากลับมาใช้ใหม่ในสภาพของน�้าอุปโภคบริโภคและน�้าชลประทาน พลังงาน และกากตะกอนท่ีใช้เป็นปุ๋ย นวัตกรรมทางเทคโนโลยี อาทิ 
เทคโนโลยีผลตอบแทนสูงสุด (Maximum Yield Technology หรือ MYT) ท�าให้เกิดการรีไซเคิลของขยะมูลฝอยซึ่งโดยหลักประกอบด้วยส่วน
ประกอบที่เป็นน�้า เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล แร่ธาตุ และโลหะ ซึ่งน�ามาเติมเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้อีก

แนวทางเศรษฐกิจวงรอบมีผู้สนใจติดตามมากและมีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มข้น แนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับการด�าเนินการ
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ด้วย ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แบบครบวงจร
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ให้โอกาสเมืองได้ส่งเสียง - สร้างพลังให้เมือง

การสนับสนุน “ให้โอกาสเมืองได้ส่งเสียง” ซึ่งท�าให้เมืองเป็น  
“ผู้มีบทบาทหลักของการเปลี่ยนแปลง” ในการท่ีจะบรรลุตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป้าหมายของการประชุม COP 
21 รวมทั้งเป้าหมายของวาระใหม่ว่าด้วยเมือง เป็นวัตถุประสงค์
หลักอีกประการหน่ึงของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรของ Nexus 
เมืองจะมีความส�าคัญในระดับแนวหน้าในการจัดท�าข้อตกลง 
ระหว่างประเทศที่ประชาคมนานาชาติมีพันธสัญญาอยู่

เมืองต้องเสริมสร้างขีดความสามารถทางการเงิน เริ่มจากการจัดเก็บ
ภาษีที่พึงได้ นอกจากนี้ เมืองจ�าเป็นต้องมีทรัพยากรทางการเงินใน
ระยะยาวท่ีเชื่อถือได้และต้องสามารถเข้าถึงเงินทุน รวมถึงเงินทุน 
จากแหล่งทุนระหว่างประเทศด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการส้ินสุดลงด้วย “พิธีวางศิลาฤกษ์” ร่วมกับ
นายกเทศมนตรีอาร์ลีน อาร์ซิลลาส์ ในโครงการท่ีอยู่อาศัยราคา
ย่อมเยา ซึ่งจะด�าเนินการในเมืองซานตาโรซาให้กับ 162 ครัวเรือน
ท่ีต้ังถ่ินฐานอย่างไม่เป็นทางการ และ 168 ครอบครัวในกลุ ่ม
ประชากรเมืองรายได้ต�่า โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
ทีอ่ยู่อาศยัต้นทนุต�า่ท่ีมปีระสทิธิภาพเชงิต้นทนุ การออกแบบท่ีพัฒนา
ให้เหมาะสมกับเมอืงมากขึน้ รวมทัง้แผนโครงสร้างพ้ืนฐานของเมอืงท่ี
เป็นนวัตกรรม โดยร่วมมอืกับโครงการ Urban Nexus และภาคเอกชน
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โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์  เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย 

สถิตทิีเ่ก็บรวบรวมโดยสหประชาชาตแิสดงให้เห็นว่า ประมาณหนึง่ใน
ห้าของประชากรในประเทศก�าลังพัฒนา อาศัยอยู่ด้วยเงินที่น้อยกว่า 
1.25 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อวัน ขาดแคลนน�า้ คณุภาพน�า้ไม่ด ีและประสบ
ปัญหาภัยแล้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อหลายส่วนของภูมิภาค
ที่ยากจนที่สุดของโลก และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและชุมชนในอัตราท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีแนวโน้มท่ี
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

สืบเน่ืองจากข้อมูลดังกล่าว สองเครือข่ายระดับภาคของ GIZ  
(Sector Networks หรือ SNs) จึงได้ร่วมกันจัดประชุม ที่กรุงเทพฯ 
เพ่ือหารือเก่ียวกับวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(SDGs) 17 เป้าหมาย เครือข่ายทั้งสองเป็นส่วนหน่ึงของความริเริ่ม
ด้านการจัดการความรู้ของ GIZ ในเอเชียเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของเยอรมันใน
ภูมิภาค ผ่านการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติท่ีดีที่สุดและการสร้าง
เครอืข่าย และดเูหมอืนว่าการเรยีกร้องให้ม ี“แชมเป้ียนส์ด้าน SDGs” 
ใน GIZ ก็เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการประชุมตลอดห้า
วันนี้ โดยเป็นหัวข้อที่ส�าคัญและเป็นที่สนใจที่สุดในวาระการประชุม

GIZ จัดตั้งคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจ ด้�นเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

การประชุมร่วมกันครั้งแรกของ TUEWAS (เครือข่ายการขนส่ง  
สิ่งแวดล้อม พลังงานและน�้าในเอเชีย) และ SNRD Asia (เครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชนบทในเอเชีย) มีผู้เข้าร่วมกว่า 
250 คนจาก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เวทีดังกล่าวท�าให้เกิด 
การสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนความรู้ความช�านาญระหว่าง
คณะท�างานด้านต่างๆ (WGs) รวมท้ังระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับชาติ
และนานาชาติ เพ่ือผลักดันวาระการพัฒนาให้คืบหน้า นอกจากนี้  
ที่ประชุมยังได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจด้าน 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) เพ่ือติดตามและพัฒนาการ
ด�าเนินความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันที่หลากหลายในเอเชีย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNRD Asia
สามารถดูได้ที่ www.snrd-asia.org

46

http://www.snrd-asia.org
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โดย ปถวี โชติกีรติเวช  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา

GIZ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง ริเริ่มโครงก�ร

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศด้�นนโยบ�ยย�เสพติดและก�รพัฒน� 

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
ยาเสพติด เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกพืชเสพติด และเพ่ือด�าเนินงานด้านการสาธารณสุขเพ่ือผู้ที่ติดยา
เสพติด  โครงการมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายขององค์การสหประชาชาติและระดับประเทศ จึงมีการสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีแนวทางการด�าเนินนโยบายเดียวกัน เพ่ือผลักดันเข้าสู่นโยบายยาเสพติดโลก ซึ่งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและเพื่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคีความร่วมมือของโครงการประกอบด้วยองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และองค์กรท่ีไม่ใช่ของรัฐ (NGO) โดยเฉพาะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีประสบการณ์การด�าเนินงานพัฒนาทางเลือกในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย หน่ึงในพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นรายใหญ่ในพ้ืนที่ 
ชายแดนติดต่อสามประเทศ ลาว เมียนมาร์ และไทย ที่ต่างชาติรู้จักในนามสามเหล่ียมทองค�า โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
นโยบายยาเสพติดและการพัฒนานี้ มีระยะเวลาการด�าเนินงาน 5 ปีตั้งแต่ปี 2558 -   2562 ซึ่งขณะนี้ โครงการได้เริ่มด�าเนินการในส่วนแรกแล้ว  
โดยมุ่งไปที่การสร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายยาเสพติดที่เน้นการพัฒนาและการสาธารณสุขให้แก่ภาคีที่เกี่ยวข้อง

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา เป็นโครงการระหว่างประเทศท่ีด�าเนินการในมิติความร่วมมือ 
ท่ีหลากหลาย โดย GIZ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ 
เยอรมนี (BMZ) 

โครงก�รฯ นำ�เสนอแนวท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ยด้�นก�รพัฒน� เพื่อลดก�รปลูกพืชเสพติด

และก�รใช้ม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุขในก�รเยียวย�ผู้ใช้ย�เสพติด โครงก�รจะนำ�แนวปฏิบัติที่ดีจ�กทั่วโลก 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศไทยม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับสภ�พภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
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รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์: ความร่วมมือไทย – เมียนมาร์ 
ด้านการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�าหรับคนในหมู่บ้าน 

ดอยตุง ประเทศไทย: บรรดาเกษตรกรที่อาศัยอยู่บนดอยตุงและ 
พื้นที่ข้างเคียงซึ่งเคยปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ ปัจจุบันเลิกปลูกฝิ่น และหันมา
ท�าการเกษตรตามโครงการพัฒนาดอยตุง อย่างการปลูกแมคคาเดเมีย

ดอยตุง ประเทศไทย: บรรดาเกษตรกร ซึ่งเคยมีรายได้จากการปลูกฝิ่น
ปัจจุบันหันมาปลูกชาอู่หลง เป็นทางเลือกใหม่ 

รูปภาพประกอบจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
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โดย วรเทพ ทรงปัญญา  GIZ สำานักงานกรุงเทพฯ

จากการหารือทางเศรษฐกิจระดับสูงซึ่งจัดข้ึนที่กรุงเทพฯ ย�้าให้เห็น
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีท่ี
แข็งแกร่ง และความร่วมมือทางวิชาการที่ยังคงมีบทบาทส�าคัญใน
การช่วยด�าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีที่กรุงเทพฯ และหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) 
ได้น�าคณะผู้แทนทางเศรษฐกิจระดับสูงจ�านวน 60 คนจากภาคส่วน
ธุรกิจเยอรมันเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
นายสมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรท่ีีท�าเนียบรฐับาล ในขณะ
ทีค่ณะผูแ้ทนอกีชดุประกอบด้วยผูแ้ทนรฐับาลเยอรมนัและภาคธุรกิจ 
ซึง่น�าโดย ดร. เอค็ฮาร์ด ฟรนัซ์ จากกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (BMWi) ได้หารือประเด็นต่างๆ  
กับคณะผู ้แทนไทย ซึ่งน�าโดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร :

เส�หลักสำ�คัญของคว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจไทย-เยอรมัน

ระหว่างการหารือ ได้ข้อสรุปว่า ความร่วมมือทางวิชาการไม่เพียง
แต่มีส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในอดีต  
แต่บทบาทดังกล่าวยังคงด�าเนินอยู ่จนถึงปัจจุบัน อาทิ ด ้าน
อาชวีศกึษา พลงังานทดแทน และการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
นอกจากนี้ การหารือยังชี้ให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่าง GIZ  
กับองค์กรพันธมิตรฝ่ายไทยและประเทศอื่นๆ ในการท่ีจะบรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และ 
ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังช่วย 
สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทเยอรมนี 
อีกด้วย ตลอดจนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีมีความจ�าเป็นในหลาย
สาขา เช่น สาขาพลังงาน ประสบผลส�าเร็จได้ด้วยการด�าเนินกิจการ
ร่วมกัน ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากมาตรการความร่วมมอืทางวชิาการ
และจากเงินทุนของทั้งภาครัฐของไทยและเยอรมนี

 เร�เป็นหนึ่งเส�หลักที่สำ�คัญของคว�มสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้กล่�วยกย่องโครงก�รก๊�ซชีวภ�พไทย-เยอรมัน

ที่ดำ�เนินก�รโดย GIZ และองค์กรพันธมิตรฝ่�ยไทย ว่�เป็นตัวอย่�งที่ดีจ�กอดีตที่ผ่�นม�

เจ้�หน้�ที่ GIZ ประจำ�ประเทศไทยกล่�วด้วยคว�มภ�คภูมิใจ 
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บรรณาธิการ

วรเทพ ทรงปัญญา 

ปริยา วงศาโรจน์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

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

อีเมล์: pariya.wongsarot@giz.de
เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info 

http://www.thai-german-cooperation.info


www.training.thai-german-cooperation.info

http://www.training.thai-german-cooperation.info

