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สวัสดีค่ะ

ท่ำมกลำงปัญหำกำรเมืองในช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ กำรด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งรัฐบำลไทยและเยอรมนี โครงกำรระดับภูมิภำค

และโครงกำรไตรภำคี มีควำมล่ำช้ำไปบ้ำงแต่ก็ยังคงมีควำมคืบหนำ้ บทควำมพิเศษประจ�ำฉบับนี้ เป็นเรื่องควำมส�ำเร็จของโครงกำรไตรภำคี

ซึ่งเป็นควำมร่วมมือสำมฝ่ำยระหว่ำงรัฐบำลลำว ไทย และเยอรมนี ในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำ และโครงกำรใหม่ระดับโลกเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำน

ที่มีประสิทธิภำพและกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ในขบวนกำรผลิตน�้ำและบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งเยอรมนี ไทย เม็กซิโก 

และเปรู

ในฉบับนี้ เรำยังมีบทควำมจำกกำรฝึกอบรมของ GIZ ซึ่งท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้ที่

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

หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถติดต่อคณะผู้จัดท�ำจดหมำยข่ำว หรือผู้เขียนบทควำม

เรำหวังวำ่ท่ำนจะได้รับประโยชน์จำกจดหมำยข่ำวฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว

ฉบับที่ 29 ประจำ�เดือนเมษ�ยน - มิถุน�ยน 2557
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โดย จ�รุก�ญจน์ ร�ษฎร์ศิริ  โครงก�รคว�มร่วมมือไตรภ�คีไทย-เยอรมัน

ลุ่มน้ำ�ย่อยน้ำ�ซอง -
ตัวอย่�งก�รบริห�รจัดก�รลุ่มน้ำ�ใน สปป. ล�ว

ลุ่มน�้ำซองได้กลำยมำเป็นแหล่งเรียนรู้ใน สปป. ลำว ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำแบบผสมผสำน และกำรรักษำคุณภำพน�้ำ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ผ่ำน “โครงการการบริหารจัดการลุ่มน�้า
ซอง” ซึ่งเริ่มด�ำเนินงำนเมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2555 โครงกำรนี้
เป็นควำมร่วมมือสำมฝ่ำยระหวำ่งรัฐบำลลำว ไทย และเยอรมนี 
ซึ่งประเทศไทยมีบทบำทส�ำคัญในฐำนะผู้ให้ควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำกำร โครงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (สพร.) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ประเทศไทย และกระทรวงเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

สภาพปัญหาลุ่มน�้าซอง

ลุ่มน�้ำซองมีเนื้อที่ 180,434 เฮกตำร์ (ประมำณ 1,130 ไร่) เป็น
ลุ่มแม่น�้ำย่อยของลุ่มแม่น�้ำงึมซึ่งเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่
ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และควำมมั่นคงทำงระบบนิเวศ
ใน สปป. ลำว น�้ำซองไหลผ่ำนเมืองวังเวียง ซึ่งเป็นสถำนที่ท่อง
เที่ยวส�ำคัญ และยังไหลผ่ำนพื้นที่ที่มีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ 
ปัจจุบันร้อยละ 90 ของประชำกร ที่อำศัยอยู่ในลุ่มน�้ำ ด�ำรงชีพโดย
กำรท�ำไร่ ท�ำนำ ท�ำกำรเกษตร กำรประมง และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่ง
ต้องพึ่งพำอำศัยแหล่งน�้ำสะอำด ในระยะที่ผ่ำนมำ พื้นที่เริ่มเผชิญ
กับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ประชำกร และกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพ
และปริมำณของแหล่งน�้ำ รวมทั้งสุขภำพของคนและสิ่งแวดล้อม 
ภำคส่วนและชุมชนที่เกี่ยวข้องจึงมีแนวคิดในกำรน�ำกำรบริหำร
จัดกำรลุ่มน�้ำแบบผสมผสำน และกำรก�ำหนดระเบียบลุ่มน�้ำมำ
ประยุกต์ใช้ เพื่อรักษำทรัพยำกรน�้ำและกำรด�ำรงชีวิตของตน

วัตถุประสงค์โครงการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

“โครงการการบริหารจัดการลุ่มน�้าซอง” มีเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุง
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำย่อยน�้ำซอง ผำ่นกำร
ส่งเสริมศักยภำพเจ้ำหน้ำที่และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และกำรใช้
ระเบียบคุ้มครองลุ่มน�้ำรวมถึงกำรเสนอทำงเลือกทำงเทคนิคที่มี
ประสิทธิภำพให้แก่ชุมชนเพื่อคุ้มครองลุ่มน�้ำซอง โดยอำศัยชุมชน
เป็นฐำน เน้นกำรสร้ำงควำมตระหนัก กำรมีส่วนร่วมของชุมชน  
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร คือเจ้ำหนำ้ที่ท้องถิ่นในพื้นที่ กลุ่ม
ผู้ใช้น�้ำซอง อำทิ เกษตรกร ชำวประมงน�้ำจืด ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ท่องเที่ยว และครัวเรือนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำซอง หน่วยงำน
หลักในกำรด�ำเนินโครงกำร คือห้องกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเมืองกำสี วังเวียง และหินเหิบ และกรมทรัพยำกรน�้ำ 
สปป. ลำว โดยกำรสนันสนุนทำงวิชำกำรจำกกรมทรัพยำกรน�้ำ
ของไทย และองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน 
(GIZ) ด�ำเนินโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ
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แนวทางการด�าเนินงานและผลที่ได้รับ

ตั้งแต่เริ่มวำงแผนโครงกำร เจำ้หน้ำที่และผู้น�ำชุมชนในพื้นที่
มีควำมสนใจและให้ควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี ดังนั้นกำรด�ำเนิน
กิจกรรมจึงมุ่งเน้นที่ควำมต้องกำรในพื้นที่ และให้แต่ละเมืองได้มี
ส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ ในขณะเดียวกัน ทั้งสำมเมืองก็ท�ำงำนร่วมกัน
ในฐำนะสมำชิกลุ่มน�้ำเดียวกัน ผ่ำนกิจกรรมเสริมสรำ้งศักยภำพ 
และมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำแบบผสมผสำน โดยมีกรม
ทรัพยำกรน�้ำ สปป. ลำว ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน และอ�ำนวยกำร
ด�ำเนินกิจกรรม นอกจำกนี้ยังมีกำรเลือกหมู่บำ้นตัวอย่ำงเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมกำรกระตุ้นจิตส�ำนึก และกำรเผยแพร่ระเบียบคุ้มครอง
คุณภำพน�้ำซอง ให้เป็นพื้นที่ในกำรเรียนรู้ของเจำ้หน้ำทีทั้งจำกส่วน
กลำง และระดับเมือง รวมถึงชุมชน โดยสำมำรถน�ำไปขยำยผลต่อ
ในพื้นที่อื่นๆ ได้

บ่อดักไขมันที่โครงก�รม�สอนให้ติดตั้ง ได้ผลดีม�ก

เมื่อก่อนเร�ก็ปล่อยน้ำ�เสียที่มีกลิ่นเหม็นทิ้งเลย

ทำ�ให้แหล่งน้ำ�สกปรก ตอนนี้เร�ก็กรองน้ำ�ทิ้งจ�กครัว

ให้สะอ�ดก่อนช่วยลดปริม�ณก�รปล่อยน้ำ�เสียลงได้

หลังจากการด�าเนินงานสองปี โครงการได้รับผลลัพธ์ส�าคัญ สองประการคือ

ท�่นจันทะลังสี แก้วดอนแสง ครอบครัวต้นแบบติดตั้งถังดักไขมัน

1. มีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนลุ่มน�้ำซอง ซึ่งประกอบด้วยเจำ้หน้ำที่
ท้องถิ่น และตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะท�ำงำนได้รับกำร
ส่งเสริมศักยภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำแบบผสมผสำน 
และกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วมร่วมของสำธำรณะ คณะท�ำงำนมี
หนำ้ที่ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำโดยประสำนงำนกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีกำรพัฒนำและประกำศใช้ระเบียบคุ้มครองคุณภำพน�้ำซอง 
โดยผ่ำนกำรศึกษำระเบียบต่ำงๆ ที่มีอยู่ และฐำนข้อมูลน�้ำซอง
รวมถึงผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ ระเบียบดังกล่ำวได้ประกำศใช้ในพื้นที่สำมเมืองของลุ่มน�้ำซอง 
โดยแต่ละเมืองได้จัดตั้งทีมงำนระดับเมืองเข้ำไปท�ำกิจกรรมสร้ำง
ควำมตระหนัก และเผยแพร่ระเบียบให้แก่ชุมชน นอกจำกนี้ยังมี
กำรพัฒนำวิธีแก้ปัญหำ และแนวทำงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(เช่น วิธีบ�ำบัดน�้ำเสียอยำ่งง่ำย วิธีกำรจับปลำแบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ เป็นต้น) เพื่อน�ำไปส่งเสริมให้กับ
ผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ตำ่งๆ เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำได้มีทำงเลือกอื่นๆ ในกำรด�ำรง
ชีวิต เมื่อปฏิบัติตำมระเบียบคุ้มครองน�้ำซอง
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หมู่บ้านตัวอย่าง

มีกำรเลือกหมู่บ้ำนตัวอย่ำงเพื่อด�ำเนินกิจกรรมกำรกระตุ้นจิตส�ำนึก 
และกำรเผยแพร่ระเบียบคุ้มครองคุณภำพน�้ำซอง ให้เป็นพื้นที่
ในกำรเรียนรู้  โดยสำมำรถน�ำไปขยำยผลต่อได้ในพื้นที่อื่นๆ ได้

ลุ่มน�้าย่อยห้วยหินด�า บ้านนาสังทอง เมืองกาส ีเป็นหนึ่งใน
ป่ำต้นน�้ำของลุ่มน�้ำซองที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และมีควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ ปัจจุบัน ประชำชนส่วนใหญ่ที่เป็นชำวเขำเผ่ำ
คะมุ ได้ถำงป่ำ เพื่อท�ำไร่ในเขตของห้วยหินด�ำเป็นบริเวณกว้ำง 
เนื่องจำกไม่มีระเบียบข้อบังคับในกำรรักษำป่ำต้นน�้ำ ดังนั้นกำร
พัฒนำระเบียบคุ้มครองป่ำต้นน�้ำห้วยหินด�ำจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรคุ้มครองปำ่ต้นน�้ำ จึงได้มีกำรส่ง
เสริมให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของป่ำ
ต้นน�้ำ และกำรคุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงผสมผสำน และมี
กำรเชิญประชำชนในพื้นที่ให้เข้ำร่วมรำ่งและพัฒนำระเบียบ เพื่อให้
ระเบียบดังกล่ำวเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถน�ำไปบังคับใช้ได้จริง 

บ้านพูดินแดง เมืองวังเวียง เป็นแหล่งเพำะปลูก ท�ำกำรเกษตร 
และเป็นที่อยู่อำศัย หมู่บ้ำนแห่งนี้มีโรงเรียน 2 แห่ง ซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงของชุมชน จำกกำรสัมภำษณ์ประชำชนและกำรลงพื้น
ที่ส�ำรวจพบว่ำคุณภำพน�้ำมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจำก
ประชำชนขำดกำรร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษำแหล่งน�้ำและยังมี
กำรใช้ทรัพยำกรน�้ำอย่ำงฟุ่มเฟือย ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึง
มีรณรงค์สร้ำงจิตส�ำนึกให้ประชำชนรักษำคุ้มครองแหล่งน�้ำ โดย
เริ่มจำกกำรให้ควำมรู้แก่เยำวชนในพื้นที่ นักเรียนและครูได้รับกำร
อบรมให้มีส่วนร่วมในกำรเฝำ้ระวัง และตรวจติดตำมคุณภำพน�้ำ
ด้วยวิธีกำรอย่ำงง่ำย เช่น กำรพิจำรณำควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
น�้ำจำกจ�ำนวนสัตว์หนำ้ดิน และมีกำรจัดท�ำแผนเครือขำ่ยเยำวชน
เฝำ้ระวังและติดตำมคุณภำพน�้ำซอง โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยำวชน
เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรใช้น�้ำในเชิง
อนุรักษ์ต่อไป  นอกจำกนี้ มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนทั่วไป โดย
กำรอบรมหัวหน้ำครอบครัวเกี่ยวกับกำรอุปโภคบริโภคน�้ำในชีวิต
ประจ�ำวันอีกด้วย

บ้านหินติด เมืองหินเหิบ มีอำณำบริเวณติดกับตลิ่งของน�้ำซอง 
ประชำชนอำศัยน�้ำซองเป็นเส้นทำงในกำรคมนำคมขนส่ง และ
ประกอบอำชีพ เช่น กำรหำปลำ กำรหำพืชผักตำมตลิ่ง กำรเลี้ยง
สัตว์ และกำรเกษตร ทั้งนี้ ประชำชนด�ำรงชีพโดยปรำศจำกควำม
รู้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ โดยเฉพำะกำรใช้น�้ำและ
กำรปล่อยน�้ำเสียจำกชีวิตประจ�ำวันลงสู่แหล่งน�้ำโดยตรง ก่อให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บและส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ดังนั้น หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจึงมีแนวคิดในกำรสร้ำงบ่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งจำกครัวเรือนอย่ำง
ง่ำยในหมู่บ้ำนขึ้น และมีกำรให้ควำมรู้ รวมถึงกำรสร้ำงจิตส�ำนึก
แก่คนในชุมชน บ่อบ�ำบัดน�้ำทิ้งจำกครัวเรือนอย่ำงง่ำย มีขีดควำม
สำมำรถในกำรรับน�้ำเสียจำก 10 ครัวเรือน โดยเป็นบ่อสำธิตแห่ง
แรกใน สปป. ลำว ที่สร้ำงขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
พื้นที่สนับสนุนแรงงำนและอุปกรณ์ในท้องถิ่นในกำรก่อสร้ำง โดย
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อุปกรณ์บำงส่วนได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมจำกโครงกำรฯ นอกจำกนี้ มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกำรก่อสร้ำง กำรใช้งำน และกำร
บ�ำรุงรักษำระบบอยำ่งสม�่ำเสมอ ท�ำให้ประชำชนมีควำมเขำ้ใจ และเห็นควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงระบบกำรบ�ำบัดน�้ำเสียในชุมชน และมีควำม
พร้อมที่จะเผยแพร่ควำมรู้และประสบกำรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

พิธีปิดโครงการ และอนาคตของลุ่มน�้าซอง

เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่บทเรียนจำกลุ่มน�้ำซอง กรมทรัพยำกรน�้ำ สปป. ลำว ส�ำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหวำ่งประเทศ 
(สพร.) และ GIZ จึงได้จัดกำรสัมมนำ “แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน�้า-กรณีศึกษาลุ่มน�้าซอง” กำรลงพื้นที่โครงกำร และ “พิธีปิด
โครงการบริหารจัดการลุ่มน�้าซอง” ขึ้น เมื่อวันที่ 24-26 มีนำคม พ.ศ. 2557 โดยมีตัวแทนชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน สปป. ลำว และ
ประเทศไทย รวมทั้งองค์กรด้ำนกำรพัฒนำ และองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศตำ่งๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรลุ่มน�้ำแบบบูรณำกำร รวมถึงกำรหำรือแนวทำงในกำรขยำยผลลุ่มน�้ำซองไปยังลุ่มน�้ำอื่นๆ ต่อไป 

อธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ สปป. ลำว ได้เน้นย�้ำควำมส�ำคัญของกำรรักษำและขยำยผลโครงกำรให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับกำรให้ควำม
ส�ำคัญต่อวำระด้ำนทรัพยำกรน�้ำของรัฐบำลลำว นอกจำกนี้ ผู้เชี่ยวชำญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำ่งๆ ยังให้ข้อคิดเห็นวำ่ สิ่งส�ำคัญขั้น
ต่อไปของลุ่มน�้ำซอง คือกำรติดตำมกำรบังคับใช้ระเบียบคุ้มครองน�้ำซองที่ได้ประกำศใช้ไป ท�ำอยำ่งไรให้เห็นผลจริง รวมถึงกำรท�ำกิจกรรม
สรำ้งควำมตระหนัก ซึ่งต้องท�ำต่อไปอย่ำงสม�่ำเสมอ และขยำยควำมร่วมมือไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่นกลุ่มผู้ประกอบกำร และ
ภำคอุตสำหกรรม แม้ว่ำปัจจุบัน คุณภำพน�้ำซองยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เริ่มมีปัญหำน�้ำน้อย และปริมำณน�้ำไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจัดกำร
ต่อไป และโครงกำรยังไม่ได้ด�ำเนินกำรครอบคลุมเรื่องปริมำณน�้ำ กำรคุ้มครองแหล่งน�้ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในลุ่มน�้ำซองนั้นมี
ควำมส�ำคัญ และควรต้องได้รับกำรสนับสนุนเชิงนโยบำยจำกภำครัฐต่อไป โดยเฉพำะต้องมีกำรหำวิธีกำรจัดกำรกองทุนเพื่อเอำมำบริหำร
จัดกำรลุ่มน�้ำซองโดยหำกลไกที่เหมำะสมและอยู่ได้ หมู่บำ้นต้นแบบและชุมชนน�้ำซองแสดงควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรสนับสนุนเพื่อขยำย
ผลกิจกรรมในชุมชน โดยได้มีกำรร่ำงแผนงำนระยะสั้น และระยะกลำงไว้แล้ว เพื่อน�ำไปปฏิบัติหลังจบโครงกำร

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า รองผู้อ�านวยการ สพร. และ ผู้อ�านวยการ GIZ ประเทศไทย
มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านตัวอย่างโครงการ
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GIZ ร่วมมือกับ พพ.
ด้�นก�รผลิตไฟฟ�้ด้วยพลังง�นแสงอ�ทิตย์และก๊�ซชีวภ�พ

โดย กีซ่� โฮลซเฮ้�เซ่น   โครงก�รแผนง�นพัฒน�โครงก�รพลังง�นทดแทนในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่ง
ชำติอนุมัตินโยบำยติดตั้งระบบผลิตไฟฟำ้ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
เพิ่มจำกเดิมที่มีเป้ำหมำยก�ำลังผลิต 1,000 เมกะ-วัตต์ เป็น 3,000 
เมกะวัตต์ แต่อยำ่งไรก็ตำมข้อก�ำหนดและกระบวนกำรด�ำเนินงำน
บำงส่วนยังไม่ชัดเจน ดังนั้น GIZ จึงจัดจำ้งบริษัท eclareon GmbH  
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษำจำกประเทศเยอรมนี ให้มำเก็บข้อมูลโดย
กำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรไทยที่ได้ยื่นขอใบอนุญำตไปแล้ว 
เพื่อวิเครำะห์กรอบข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีกำรน�ำเสนอผล
กำรศึกษำครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2556 ในงำนสัมมนำ
เรื่อง “การขจัดอุปสรรคทางการบริหารของการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” ซึ่งจัดขึ้นโดย GIZ และ
สถำบันวิจัยพลังงำน (ERI) และจะมีกำรจัดพิมพ์ผลกำรศึกษำ
เมื่อสิ้นสุดโครงกำรโดยจัดท�ำเป็นคู่มือให้แก่ผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟำ้
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย

6

นอกจำกนี้ PDP ยังได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “การรับซื้อไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย” ขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีในวันที่ 4 มีนำคม 2557 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
แก่บริษัทผู้ให้บริกำรและจัดจ�ำหน่ำยเทคโนโลยีจำกเยอรมนีเกี่ยวกับโอกำสทำงธุรกิจที่ก�ำลังขยำยตัวในภูมิภำคนี้ อันเนื่องมำจำกนโยบำย
พลังงำนที่เปลี่ยนแปลงไป ในกำรประชุมครั้งนี้คุณกุลวรีย์ บูรณสัจจะวรำพร จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) 
กระทรวงพลังงำน และมร.โทมัส โครเม็ทซ์กำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพลังงำนทดแทนของ GIZ ร่วมกันน�ำเสนอและชี้แจงข้อมูลเรื่องกำรพัฒนำ
ตลำดและควำมท้ำทำยส�ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย

ภำยในปีนี้ GIZ จะสนับสนุนหอกำรค้ำเยอรมัน-ไทยในกำรจัดให้มีกำรศึกษำดูงำนธุรกิจกำรผลิตไฟฟำ้ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย
ให้แก่นักธุรกิจชำวเยอรมัน เพื่อให้รับรู้ถึงโอกำสและศักยภำพที่มีอยู่รวมถึงพัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในสำขำนี้ต่อไป
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ก๊าซชีวภาพ

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ GIZ ได้เริ่มประสำนงำนกับ พพ.
ในส่วนงำนก๊ำซชีวภำพอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกที่รัฐบำลไทยปรับ
เป้ำหมำยผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพขึ้นจำก 600 เมกะวัตต์ เป็น 
3,600 เมกะวัตต์ให้ได้ภำยในปี 2564 จำกนโยบำยใหม่ ท�ำให้
ภำยใน 8-10 ปีข้ำงหน้ำ จะมีกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำกำ๊ซชีวภำพผลิต
จำกพืชพลังงำน (ส่วนใหญ่คือหญ้ำเนเปียร์) ซึ่งมีก�ำลังผลิตรวมถึง 
3,000 เมกะวัตต์ นอกจำกนั้นยังจะมีกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัด (CBG) 
อีกวันละ 1,200 ตัน ขณะนี้ พพ. ได้แสดงควำมจ�ำนงให้ PDP
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและ
เยอรมัน เนื่องจำกประเทศเยอรมนีนั้นมีประสบกำรณ์อันยำวนำน
และประสบควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำตลำดและเทคโนโลยีก๊ำซ
ชีวภำพ และมีหลำยประเด็นที่ควรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เช่น 
ประเด็นเรื่องควำมยั่งยืน คุณภำพและควำมปลอดภัย รวมถึง
มำตรฐำนกำรประเมินที่ควรพัฒนำขึ้นเพื่อให้กำรพัฒนำตลำด
ในประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่ำงมั่นคงและประสบควำมส�ำเร็จ

ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “พลังงานจากชีวมวลและ
ก๊าซชีวภาพ-โอกาสทางการตลาดในประเทศไทยและ
ฟิลิปปินส์” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ 
PDP ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบกำรเยอรมันรับทรำบถึงพัฒนำกำรที่
เกิดขึ้นโดย GIZ ได้รับเกียรติจำกคุณจริยำ บุดนำด จำก พพ. และ
ผศ. ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำน
นครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เพื่อน�ำเสนอกรณีศึกษำของไทย 
ระหว่ำงที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนั้น ผู้เชี่ยวชำญทั้ง 2 ท่ำนได้
ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำกำ๊ซชีวภำพและโรงงำนแยกกำ๊ซชีวภำพ
ซึ่งด�ำเนินงำนโดยฝำ่ยจัดกำรขยะและของเสียของเทศบำล
นครเบอร์ลินด้วย

ในขั้นต่อไป GIZ จะจัดกำรฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นเฉพำะเรื่องควำม
ปลอดภัยและคุณภำพให้แก่ผู้ประกอบกำรก๊ำซชีวภำพในไทย
ผู้เขำ้ร่วมจำกภำคอุตสำหกรรม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดย
ตัวแทนของบริษัทเยอรมันและผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมนี้จะ
ร่วมกันน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันยำวนำนด้ำน
กำรวำงระบบ กำรด�ำเนินงำน และกำรบ�ำรุงรักษำซึ่งจะช่วยพัฒนำ
ศักยภำพให้แก่ผู้ประกอบกำรไทยท�ำให้สำมำรถติดตั้งระบบก๊ำซ
ชีวภำพได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คำดว่ำจะ
จัดกำรฝึกอบรมดังกล่ำวได้ในเดือนมิถุนำยน 2557

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thai-german-cooperation.info/renewables-sea.html

ภ�ยใน 8-10 ปีข้�งหน้� จะมีก�รก่อสร้�ง

โรงไฟฟ้�ก๊�ซชีวภ�พผลิตจ�กพืชพลังง�น

(ส่วนใหญ่คือหญ�้เนเปียร์) ซึ่งมีกำ�ลังผลิต

รวมถึง 3,000 เมกะวัตต์ และจะมีก�รผลิต

ก๊�ซชีวภ�พอัด (CBG) อีกวันละ 1,200 ตัน
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เมื่อต้นเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ กลุ่มนักพัฒนำ ผู้เชี่ยวชำญ และเจ้ำหนำ้ที่ภำครัฐ จำกประเทศกัมพูชำ เยอรมนี อินโดนีเซีย ลำว เมียนมำร์ ไทย 
ติมอร์-เลสเต และเวียดนำม ได้เดินทำงมำร่วมกำรสัมมนำฝึกอบรมเกษตรพันธสัญญำในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลำ 4 วัน จังหวัดสุพรรณบุรี
ถือเป็นพื้นที่ที่เหมำะส�ำหรับกำรศึกษำดูงำนควำมส�ำเร็จของกำรเกษตรพันธสัญญำในประเทศไทย เนื่องจำกอ้อยและขำ้วที่ปลูกในบริเวณ
นี้ให้ผลผลิตสูงสุดเป็นอับดับต้นๆ ของประเทศ เพรำะนอกจำกจะมีระบบชลประทำนที่มีประสิทธิภำพ และเกษตรกรที่มีประสบกำรณ์แล้ว 
ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้น�ำเอำเครื่องจักรกลกำรเกษตรมำใช้ในกำรกสิกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย ดร. ยศวิน กู่แก้วเกษม ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร และคุณมำร์เกร็ต วิล ที่ปรึกษำและผู้แต่งหนังสือคู่มือเกษตรพันธสัญญา ของ GIZ เป็นผู้ด�ำเนินกำรฝึกอบรม 
ในครั้งนี้

ยุทธศ�สตร์เกษตรพันธสัญญ� (Contract Farming)
เพื่อคว�มมั่นคงด�้นก�รจัดห�วัตถุดิบ
ในภ�คเกษตรและพลังง�น

โดย ภูมิสันติ หว�ยฤทธิ์  GIZ Training Hub

เกษตรพันธสัญญ�ส�ม�รถลดภ�ระต่�งๆ ในก�รดำ�เนินง�นให้แก่ผู้ประกอบก�ร 

และเป็นเครื่องมือจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ
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ค�ำนิยำมของเกษตรพันธสัญญำ คือกำรท�ำสัญญำล่วงหน้ำโดยระบุ
ข้อผูกพันระหว่ำงเกษตรกรและผู้ซื้อในเชิงธุรกิจ ในทำงกฎหมำย 
สัญญำทำงกำรเกษตรก�ำหนดให้ผู้ขำย (เกษตรกร) มีพันธะต้องส่ง
มอบสินค้ำที่มีคุณภำพและในปริมำณที่ระบุไว้ และผู้ซื้อ (ผู้แปรรูป/
พ่อค้ำ) มีพันธะต้องรับมอบสินค้ำและจ่ำยเงินตำมที่ได้ตกลงกันไว้ 
นอกจำกนั้นผู้ซื้อมักจะจัดหำสิ่งของหรือบริกำรให้อีกด้วย เช่น จัดส่ง
ปัจจัยทำงกำรเกษตรให้ก่อน (ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์
อำรักขำพืช ฯลฯ) จัดสินเชื่อเพื่อเป็นค่ำปัจจัยทำงกำรเกษตร 
และบริกำรอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น กำรส่งเสริมกำรฝึก
อบรม กำรขนส่งและลอจิสติกส์ (มาร์เกร็ต วิล, มิถุนายน 2556 
คู่มือเกษตรพันธสัญญา) สืบเนื่องจำกควำมกังวลเกี่ยวกับควำม
มั่นคงทำงอำหำรและพลังงำนที่เพิ่มขึ้น เกษตรพันธสัญญำจึงกลำย
เป็นยุทธศำสตร์ส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
จัดหำวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตส�ำหรับภำคอุตสำหกรรมเกษตรและ
พลังงำนทั่วโลกได้อย่ำงเพียงพอ หำกท�ำได้ส�ำเร็จเกษตรพันธสัญญำ
สำมำรถลดภำระต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินงำนให้แก่ผู้ประกอบกำรได้  
เช่น กำรเข้ำถึงพื้นที่เพำะปลูกที่มีอยู่จ�ำกัด ลดคำ่ใช้จ่ำยธุรกรรม 
กำรควบคุมคุณภำพและปริมำณ เป็นต้น นอกจำกนั้นยังพบว่ำ
เกษตรพันธสัญญำยังเป็นเครื่องมือจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเมื่อมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเกษตรกรรำยย่อยใน
ธุรกิจเกษตรและพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง อุตสำหกรรมในประเทศไทย
ที่ประสบควำมส�ำเร็จในเรื่องเกษตรพันธะสัญญำเป็นอยำ่งมำกคือ
อุตสำหกรรมน�้ำตำล

ตลอดระยะเวลำ 4 วันของกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเรื่องแนวคิดของเกษตรพันธสัญญำว่ำเป็น
โมเดลธุรกิจที่ไม่ปิดกั้น (เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย) รูปแบบ
หนึ่ง รวมทั้งยังได้วิเครำะห์ปัจจัยควำมส�ำเร็จ และเรียนรู้ว่ำจะส่ง
เสริมเกษตรพันธสัญญำในบริบทของตนได้อยำ่งไร นอกจำกกำร
อภิปรำยกรอบที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริงและกรณีศึกษำแล้ว
ผู้จัดยังได้แบ่งผู้เขำ้ร่วมออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อไปทัศนศึกษำภำคสนำม 
สังเกตกำรณ์กรณีศึกษำเกษตรพันธสัญญำที่ประสบควำมส�ำเร็จ คือ 
ห่วงโซ่อุปทำนของธุรกิจน�้ำตำลและกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
เพื่อจ�ำหน่ำย ในวันสุดทำ้ยของกำรฝึกอบรมผู้เข้ำร่วมช่วยกันพัฒนำ
โมเดลเกษตรพันธสัญญำให้แก่ผู้เขำ้ร่วมกำรอบรม 2 คน คือกำร
เพำะปลูกขำ้วเพื่อกำรส่งออกส�ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจำกกัมพูชำ 
และกำรท�ำฟำร์มไก่ส�ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจำกติมอร์-เลสเต
นับว่ำเป็นกำรฝึกที่มีประโยชน์และนำ่สนใจไปพร้อมกัน

ในช่วงท้ำย ผู้เขำ้ร่วมต่ำงสะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อกำรฝึกอบรม
และให้เหตุผลวำ่เนื้อหำของกำรอบรมตรงกับภำรกิจที่ตนรับผิดชอบ
ในหน่วยงำน นอกจำกนั้นกรณีศึกษำที่จับต้องได้และกำรได้มี
โอกำสศึกษำดูงำนจำกสถำนที่จริงสำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้
ที่ผู้เขำ้ร่วมสำมำรถน�ำไปปรับใช้กับภำรกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่ได้
ทันที ควำมส�ำเร็จของกำรอบรมในครั้งนี้ท�ำให้คณะวิทยำกรวำงแผน
จัดกำรอบรมในหัวข้อนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งภำยในปีนี้ โดยจะปรับเปลี่ยน
บำงส่วนเพื่อให้เหมำะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลำกหลำย
มำกขึ้น เช่น หน่วยงำนธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนำเอกชน 
นอกจำกนั้นยังจะจัดท�ำกรอบกำรฝึกอบรมวิทยำกรหลัก (Training 
of Trainers; ToT) ให้แก่ผู้ร่วมงำนและภำคีในภูมิภำคนี้ด้วย

กำรฝึกอบรมครั้งนี้เป็นควำมร่วมมือที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง
ของฝ่ำยบริกำรฝึกอบรมของ GIZ ส�ำนักงำนสำขำกรุงเทพ 
ฝ่ำยโครงกำรนโยบำยเกษตรและควำมมั่นคงทำงอำหำรของ GIZ 
คณะท�ำงำนดำ้นเกษตรของ GIZ SNRD และโครงกำรควบคุมศัตรู
พืชส�ำหรับพืชอำหำรโดยชีววิธีในภูมิภำคอำเซียนของ GIZ 

ฝ่ำยบริกำรฝึกอบรมของ GIZ ส�ำนักงำนกรุงเทพมีเป้ำหมำยเพื่อเป็น
ภำคีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ ให้บริกำรหลักสูตรฝึกอบรมที่สำมำรถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับภำรกิจและเป็นประโยชน์แก่เจ้ำ
หนำ้ที่ของ GIZ นักพัฒนำ และนักวิชำชีพอื่นๆ ในองค์กรอื่นๆ

หากท่านสนใจคอร์สฝึกอบรมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://thai-german-cooperation.info/ training.html
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แนะนำ� BB-Mekong-
ก�รแก้ปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นฝีมือด้วยมุมมองใหม่

โครงการ BB-Mekong คืออะไร 

ตลำดแรงงำนในภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขงก�ำลังประสบปัญหำขำดแคลน
แรงงำนฝีมือ และปัญหำดังกลำ่วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือ หำกทว่ำ
อุปทำนแรงงำนในตลำดปัจจุบันเป็นแรงงำนไร้ฝีมือ ซึ่งไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของฝ่ำยสถำนประกอบกำร ดังนั้น แม้ว่ำ
จะมีควำมพยำยำมในกำรปฏิรูปจำกภำคกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
ในดำ้นกำรอำชีวศึกษำเพื่อผลิตแรงงำนฝีมือออกสู่ตลำด กำรปฎิรูป
ดังกลำ่วก็ยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมสมดุลของจ�ำนวนแรงงำนและ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรได้ เนื่องจำกกำรปฏิรูปมักจะ
ด�ำเนินกำรจำกมุมมองของภำครัฐเป็นส�ำคัญ โดยมองข้ำมอุปสงค์
ที่แท้จริงของภำคเอกชนไป

โครงกำร “การพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถาน
ประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง” หรือ BB-Mekong
ต้องกำรส่งเสริมระบบกำรศึกษำแบบทวิภำคีของเยอรมัน โดย
มุ่งเน้นบทบาทของฝ่ายสถานประกอบการและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ในระบบดังกล่ำว โครงกำรเชื่อว่ำกำรสนับสนุนควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร ในการจัดการ
สอนงานในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำยในโรงเรียนอำชีวะจะท�ำให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำ
ออกมำสู่ตลำดแรงงำนเป็นแรงงำนที่ไม่เพียงแต่มีฝีมือพร้อมแก่
กำรจ้ำงงำน แต่ยังเป็นที่ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมอีกด้วย 

บทบ�ทของภ�คเอกชนสำ�คัญที่สุดใน

ก�รพัฒน�บุคล�กร ซึ่งเห็นได้จ�กระบบ

ก�รศึกษ�แบบทวิภ�คีของเยอรมัน

ที่ประสบผลสำ�เร็จ

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

ด้วยครูฝึกในสถำนประกอบกำรที่มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพเป็นส่วนส�ำคัญในกำรก�ำหนดคุณภำพของกำรฝึกสอนงำนโดยรวม
กำรพัฒนำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง จึงเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยหลักของโครงกำร 

เพื่อที่จะบรรลุในเป้ำหมำยดังกลำ่ว ทำงโครงกำรจึงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมและกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับภำคส่วนตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อส�ำรวจควำมคำดหวัง ควำมต้องกำรของฝ่ำยต่ำงๆ และร่วมกันพัฒนำระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชำญเพื่อสร้ำงมำตรฐำน
ของครูฝึกในสถำนประกอบกำรในภูมิภำค โดยระบบดังกล่าวหมายรวมถึง มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร และระบบการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ของทั้งครูฝึกในสถานประกอบการ และครูผู้ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

โครงกำรเชื่อมั่นว่ำกำรเปิดโอกำสให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล วิจำรณ์ และแก้ไขในทุกขั้นตอนจะไม่เพียงแต่ท�ำให้
มำตรฐำนครูฝึกในสถำนประกอบกำรเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน แต่จะท�ำให้ระบบดังกลำ่วหยั่งรำกในระบบกำรพัฒนำแรงงำนของ
ภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน

กำรสัมมนำเชิงปฎิบัติกำรครั้งแรกเพื่อส�ำรวจควำมคำดหวัง และสมรรถนะครูฝึกในสถำนประกอบกำร จำกภำคส่วนตำ่งๆ ก�ำหนด
จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภำคม 2557  

กิจกรรมโครงการ

โครงกำรได้ประสำนงำนร่วมกับ Federal Institute for Vocational Education and Training (BiBB) เพื่อจัดกำรศึกษำดูงำน
ให้กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (OVEC) และสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (TPQI) ที่ประเทศเยอรมนีระหว่ำงวันที่
9-14 กุมภำพันธ์ 2557 โดยมุ่งไปที่กำรให้ควำมเขำ้ใจเรื่องระบบทวิภำคีและกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนของเยอรมัน
กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ และหลักสูตรอำชีวศึกษำด้ำนเมคำทรอนิกส์ โดยกำรศึกษำดูงำนดังกลำ่วนอกจำกจะมีตัวแทน
จำก OVEC และ TPQI แล้ว ยังมีตัวแทนจำกเวียดนำมเข้ำร่วมด้วยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเตรียมพร้อมต่อยอดมำตรฐำน
วิชำชีพด้ำนเมคำทรอนิกส์ให้เป็นมำตรฐำนของภูมิภำคในอนำคต 

หลังจำกกำรศึกษำดูงำน สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (TPQI) จะจัดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกระบวนกำรมำตรฐำน
อำชีพ โดยเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชำญจำกตำ่งประเทศเข้ำร่วมงำนดังกลำ่ว
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ก�รสนับสนุนก�รติดต�ม
ตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศในเมืองในภูมิภ�คอ�เซียน

ช่วงหลำยวันที่ผ่ำนมำนี้มีรำยงำนข่ำวหลำยครั้งวำ่เมืองในเอเชีย 
เช่น เมืองปักกิ่ง ก�ำลังเผชิญกับปัญหำมลพิษทำงอำกำศขั้นรุนแรง
อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกภำคขนส่งและอุตสำหกรรมในเขตเมือง 
ไม่เพียงแต่เมืองขนำดใหญ่ที่มีประชำกรหลำยลำ้นคนจะประสบ
กับปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เมืองขนำดเล็กในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เริ่มประสบกับปัญหำนี้เช่นกัน เนื่องจำกเมือง
ขนำดเล็กหลำยเมืองยังขำดวิธีกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศอย่ำง
มีประสิทธิภำพและข้อมูลกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศที่น่ำเชื่อถือ 
จึงเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของเมืองอย่ำงเหมำะสม

ดังนั้นโครงกำรปรับปรุงคุณภำพอำกำศในเมืองขนำดเล็กในภูมิภำค
อำเซียน (CASC) ซึ่งเป็นโครงกำรระดับภูมิภำคจึงมุ่งสนับสนุนให้
เมืองที่คัดเลือกไว้ 12 เมืองจำก 8 ประเทศในภูมิภำคอำเซียน ค้นหำ
แหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศหลักในเมืองและจัดท�ำแผนอำกำศ
สะอำด ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่โครงกำรด�ำเนินกำรคือกำรจัดหำ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนำดละเอียดแบบพกพำให้เมืองที่เขำ้ร่วม
โครงกำรยืมใช้ เพื่อติดตำมตรวจวัดฝุ่นละอองที่มีเส้นผำ่ศูนย์กลำง
ขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนำดเล็กที่มี
เส้นผำ่ศูนย์กลำงขนำดเล็กกวำ่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ที่
มีกำรคัดเลือกไว้แล้วว่ำเป็นพื้นที่ปัญหำ นอกจำกนี้ โครงกำรได้
จัดกำรฝึกอบรมเรื่องกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพอำกำศให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ และจัดท�ำตำรำงเวลำติดตำมตรวจวัด
คุณภำพอำกำศอยู่เป็นระยะเพื่อช่วยให้สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ได้
อย่ำงเหมำะสมและพัฒนำศักยภำพให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ องค์กร
พัฒนำเอกชนและมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น ผลกำรติดตำมตรวจวัด
คุณภำพอำกำศที่ได้นี้จะรวบรวมและบันทึกไว้ในแผนอำกำศสะอำด
เพื่อเป็นแนวทำงวำ่จะลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่ง
ก�ำเนิดหลักอย่ำงมีประสิทธิภำพได้อยำ่งไร

ผลก�รติดต�มตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศที่

ได้นี้จะรวบรวมและบันทึกไว้ในแผนอ�ก�ศ

สะอ�ดเพื่อเป็นแนวท�งว�่จะลดก�รปล่อย

มลพิษท�งอ�ก�ศจ�กแหล่งกำ�เนิดหลัก

อย่�งมีประสิทธิภ�พได้อย่�งไร

ขณะนี้ เมืองสุรำกำร์ตำ (ประเทศอินโดนีเซีย) และเมืองเวียงจันทน์ 
(ประเทศลำว) ซึ่งเป็นเมืองที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ท�ำกำรยืมเครื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละอองไปใช้งำน โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนร่วมระหว่ำง
เมืองและมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น ส�ำหรับเมืองอื่นๆ จะมีกำร
ด�ำเนินงำนในล�ำดับต่อไป 

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ manika.sukitpaneenit@giz.de

โดย ทีมง�นโครงก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศในเมืองขน�ดเล็กในภูมิภ�คอ�เซียน
โครงก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศในเมืองขน�ดเล็กในภูมิภ�คอ�เซียน
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�เกณฑ์
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค�้และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระหว่ำงวันที่ 19-21 กุมภำพันธ์ 2557 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและ GIZ ร่วมกัน
จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยปกป้อง
สภาพภูมิอากาศ” ที่บ้ำนอัมพวำรีสอร์ท โดยได้รับกำรสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชำญจำก Oeko-Institute ของประเทศเยอรมนี กำรประชุม
ครั้งนี้ได้ให้ควำมรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดวิธีกำรพัฒนำเกณฑ์ที่
เรียกว่ำ “การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ (PROSA)”
รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่ำงกำรพัฒนำเกณฑ์กำรปกป้องสภำพ
ภูมิอำกำศส�ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และเครื่องพิมพ์มำอภิปรำย
อีกด้วย หลังจำกนั้น ผู้เข้ำร่วมได้ท�ำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำเกณฑ์
กำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 2 รำยกำร คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส�ำรองไฟ (UPS) ซึ่งผู้เขำ้ร่วมได้ท�ำ
กำรพัฒนำเกณฑ์ด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชำญคอยชี้แนะ ขั้นตอน
ถัดไปจะมีกำรจัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเกณฑ์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส�ำรองไฟอีกครั้ง เพื่อรับฟังควำมคิด
เห็นและหำข้อสรุปเกี่ยวกับร่ำงเกณฑ์และบูรณำกำรเข้ำสู่เกณฑ์
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีผู้แทน 25 คนจำก คพ. และหน่วยงำนร่วมด�ำเนินโครงกำร ได้แก่ 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กำรบริหำรจัดกำรกำ๊ซเรือนกระจก 
(องค์กำรมหำชน) และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เขำ้ร่วม
กำรประชุมในครั้งนี้และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเกณฑ์และ
สำมำรถสนับสนุนหน่วยงำนของตนในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรปกป้อง
สภำพภูมิอำกำศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจำกนั้น คพ. และ GIZ 
ยังได้ร่วมมือกับโครงกำรกำรผลิตและกำรบริโภคอยำ่งยั่งยืน (SCP) 
ในประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ภำยใต้
แผนงำน Switch-Asia ของสหภำพยุโรปและกระทรวงสิ่งแวดล้อม
ของอินโดนีเซียจัดกำรประชุมปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคเรื่อง

“การพัฒนาเกณฑ์ข้อก�าหนดทางเทคนิคส�าหรับเอกสาร
ประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของภาครัฐ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ขึ้นที่เซอร์วิส อพำร์ตเมนต์มอริซเซ 
ณ กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่ำงวันที่ 24-26 กุมภำพันธ์ 
2557 ซึ่งก็ได้รับกำรสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญจำก Oeko-Institute 
ของเยอรมนีเช่นเดียวกัน ระหวำ่งกำรประชุมมีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจำกประเทศที่เขำ้ร่วมโครงกำร และน�ำเสนอเอกสำร
ประกวดรำคำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินคำ้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสหภำพยุโรป จำกนั้นมีกำรแบ่งผู้เข้ำร่วมออกเป็นกลุ่มตำม
ประเทศ แต่ละกลุ่มได้ท�ำกำรพัฒนำเกณฑ์ทำงเทคนิคส�ำหรับ
เอกสำรประกวดรำคำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือเครื่องคอมพิวเตอร์และหลอดฟลูออเรส-
เซนต์ โดยมีผู้เชี่ยวชำญคอยชี้แนะ ซึ่งเน้นกำรพัฒนำเกณฑ์หลัก 
(core criteria) เกณฑ์ควำมเป็นเลิศ (excellence criteria) 
เกณฑ์ที่มีกำรบูรณำกำรแนวควำมคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ (LCC based criteria) และระบบคะแนนรำงวัล (award 
point system) เพื่อกำรประเมินเอกสำรกำรยื่นประกวดรำคำในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง
กลำ่วคือมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมำกกว่ำ 53 คนจำกกระทรวงต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำก
ประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในช่วงทำ้ยพบว่ำ
มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ�ำนวนมำกให้ควำมสนใจกำรจัดกำรฝึกอบรม
วิทยำกรตัวคูณส�ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลำคม 2557 ที่จะถึงนี้

โดย โทมัส เลมันน์   โครงก�รก�รจัดซื้อสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉล�กสิ่งแวดล้อม
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วันที่ 9-10 มกรำคมและ 16-17 กุมภำพันธ์ที่ผำ่นมำ GIZ ได้จัด
กำรประชุมวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรประชุมครั้งนี้
ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันเทคโนโลยีคำร์ลสรูห์ (KIT) และ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องกำรจัดกำร
ข้อมูลน�้ำและกำรพัฒนำศักยภำพเรื่องมำตรกำรกำรปรับตัว
เชิงระบบนิเวศในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน�้ำ ทั้งนี้มีกำรแลก
เปลี่ยนควำมคิดเห็นระหวำ่งผู้เชี่ยวชำญกันอย่ำงเข้มข้น

หัวข้อหลักของกำรประชุมคือกำรพิจำรณำและปรับปรุงรำยละเอียด
เรื่องกำรจัดกำรข้อมูล กำรเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ กำรจัดท�ำ
ดรรชนี และกำรจดบันทึกข้อมูล

นอกจำกนั้น ผู้เชี่ยวชำญเยอรมันและไทยยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับแบบจ�ำลองกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
ซึ่งจัดท�ำขึ้นจำกข้อมูลที่ได้มำ และจะน�ำมำใช้เพื่อค้นหำมำตรกำร
ทำงระบบนิเวศที่จะช่วยชะลอกำรเกิดอุทกภัยและกำรเก็บกักน�้ำ
อีกด้วย

รวมทั้งยังได้หำรือกันเรื่องหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพซึ่งจะน�ำไป
สู่กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนดำ้นศักยภำพที่มี และกรอบเนื้อหำของ 
“หลักสูตรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย” ซึ่งจะมุ่งเน้นให้นิสิต
และคณำจำรย์เขำ้มำศึกษำเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่อง
วิศวกรรมนิเวศชลศำสตร์ กำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน�้ำและมำตรกำรกำร
ปรับตัวเชิงระบบนิเวศในกำรบริหำรจัดกำรในพื้นที่ลุ่มน�้ำซึ่งคำดว่ำ
จะจัดขึ้นในช่วงปลำยปี 2557 นี้

ก�รประชุมวิช�ก�รระหว�่งสถ�บันเทคโนโลยีค�ร์ลสรูห์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และ GIZ

แบบจำ�ลองก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�

มีประโยชน์สำ�หรับก�รค้นห�ม�ตรก�ร

ท�งระบบนิเวศที่จะช่วยชะลอ

ก�รเกิดอุทกภัยและก�รเก็บกักน้ำ�

โดย ฟ�ล์ค มอมเบอร์ และภูมิ พิณเทพ   โครงก�รบริห�รพื้นที่ลุ่มน้ำ�เชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเท�ภัยแล้งและอุทกภัย
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ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รติดต�มและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ในจังหวัดนครศรีธรรมร�ช ขอนแก่นและกรุงเทพมห�นคร

GIZ และองค์กรร่วมงำนหลักคือกรมทรัพยำกรน�้ำ (ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 4 ขอนแก่น ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 8 นครศรีธรรมรำช 
ส�ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กรมทรัพยำกรน�้ำ) จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำมและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(RBM&E) ขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติคือ มร. มำร์โค สปรอง เป็นผู้ด�ำเนินกำรประชุม

ทั้งนี้โครงกำรได้จัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรติดตำมและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ขึ้นในทุกพื้นที่ของโครงกำร ECOSWaT คือ
กรุงเทพมหำนคร ขอนแก่น (ทั้งสองพื้นที่นี้จัดในเดือนมกรำคม) และที่นครศรีธรรมรำช (จัดในเดือนกุมภำพันธ์) โดยเชิญองค์กรร่วมโครงกำร
ทั้งหมดเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรม ได้แก่ กรมทรัพยำกรน�้ำ กรมชลประทำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมกำรลุ่ม
น�้ำ และภำคประชำสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมดได้ร่วมกันพิจำรณำและหำเครื่องมือและแนวทำงส�ำหรับกำรติดตำมและ
ประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่จัดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพของโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแบบมืออำชีพ
เป็นปัจจัยส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนของโครงกำร ดังนั้นองค์กรร่วมงำนและภำคีจึงมีบทบำทส�ำคัญที่จะต้องร่วมมือกันในกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร นอกจำกจะมุ่งถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ในเรื่องของมำตรกำรกำรปรับตัวเชิงระบบนิเวศแล้ว เป้ำหมำยอีกประกำรหนึ่งของโครงกำร
คือกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรองค์กรร่วมงำนและภำคีในกำรจัดกำรโครงกำรด้วย ทั้งนี้ได้มีกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรให้แก่
องค์กรและภำคีร่วมโครงกำร ECOSWaT รับทรำบวำ่ RBM&E จะเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพร้อมทั้งจะมีกำรจัดตั้งระบบ 
RBM&E ร่วมกันต่อไป 

โดย ฟ�ล์ค มอมเบอร์ และภูมิ พิณเทพ   โครงก�รบริห�รพื้นที่ลุ่มน้ำ�เชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเท�ภัยแล้งและอุทกภัย
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ก�รประชุมเสวน�เกี่ยวกับม�ตรก�รปรับตัวเชิงระบบนิเวศ

(Ecosystem-based Adaptation)

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2557 กรมทรัพยำกรน�้ำ กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ GIZ ได้จัดกำรประชุมเสวนำ
ในหัวข้อ “มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem-based 
Adaptation) ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า” ซึ่ง ฯพณฯ 
รอล์ฟ ชูลเซอร์ เอกอัครรำชทูตเยอรมันประจ�ำประเทศไทย 
มร.ดำวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ผู้อ�ำนวยกำร GIZ ประเทศไทย
นำยสุรพล ปัตตำนี รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และนำยนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดี รักษำรำชกำร
แทนอธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ ได้กล่ำวถึงควำมร่วมมือระหวำ่ง
ประเทศไทยและเยอรมนีที่มีมำยำวนำนและประสบควำมส�ำเร็จ
เป็นอย่ำงดี รวมทั้งควำมส�ำคัญของหัวข้อกำรประชุมเสวนำ
ในครั้งนี้ 

โดย โรลันด์ ไทร์ทเล่อร์   โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รน้ำ�ในภ�วะวิกฤตโดยรักษ�ระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ� (ECOSWat)

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรน�้ำในภำวะวิกฤตโดยรักษำระบบนิเวศ
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ (ECOSWat) ได้รับทุนสนับสนุนจ�ำนวน 2.8 ลำ้นยูโร
จำกกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชำติ กำรก่อสร้ำง และ
ควำมปลอดภัยทำงปรมำณูแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
(BMUB) และจะด�ำเนินต่อไปจนถึงกลำงปี พ.ศ. 2559 เป้ำหมำย
หนึ่งของโครงกำรคือกำรจัดกำรประชุมเสวนำ เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นดำ้นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรปรับตัวในเรื่อง
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำ มีผู้สนใจเขำ้ร่วมงำนในครั้งนี้กวำ่ 100 ท่ำน 
กำรประชุมเสวนำลักษณะดังกลำ่วจะจัดเป็นประจ�ำเพื่อเป็นเวที
สนทนำและแลกเปลี่ยนขัอมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำ กำรสร้ำงเครือข่ำย และเสริมสรำ้งศักยภำพบุคลำกร
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โครงก�รที่อยู่อ�ศัยผู้มีร�ยได้น้อย

เมืองนำกำซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่เข้ำร่วมโครงกำรแผนพัฒนำและบูรณำกำรทรัพยำกรเมือง (NEXUS) เริ่มด�ำเนินงำนโครงกำรที่อยู่อำศัยผู้มีรำย
ได้น้อยแห่งแรกในเดล โรซำริโอ ซึ่งเป็นเขตหนึ่งของเมืองนำกำแล้ว โครงกำรนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5,200 ตำรำงเมตร ซึ่งเทศบำลเมืองนำกำจัดสรร
ให้เป็นพื้นที่ว่ำงซึ่งจะใช้ก่อสรำ้งที่อยู่อำศัยจ�ำนวน 48 หน่วยโดยมูลนิธิที่อยู่อำศัยเพื่อมนุษยชำติ (Habitat for Humanity) โดยมีกองทุนรวม
สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยเป็นผู้สนับสนุนทุนด�ำเนินงำน และมีกำรท�ำสัญญำไตรภำคีร่วมกันระหว่ำงเมืองนำกำ 
กองทุนรวมสินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและมูลนิธิที่อยู่อำศัยเพื่อมนุษยชำติ ทั้งนี้ เทศบำลเมืองนำกำเป็นผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภค
ขั้นพื้นฐำน (พัฒนำพื้นที่) ซึ่งประกอบด้วยกำรก่อสรำ้งถนน ระบบระบำยน�้ำผิวดิน ระบบน�้ำ และพลังงำน  

เมืองนำกำได้ขอให้โครงกำร NEXUS ของ GIZ สนับสนุนโครงกำรนี้ เพื่อพัฒนำคุณภำพที่อยู่อำศัยให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติควบคุมอำคำร
แห่งชำติและพัฒนำระบบสุขำภิบำลซึ่งจะท�ำให้ได้อำคำรที่ทนทำนต่อภัยพิบัติ

โดย รูท เอลเบค และร�ฟ ทรอสเซ่อ   โครงก�รแผนพัฒน�และบูรณ�ก�รทรัพย�กรเมือง (ด้�นน้ำ� พลังง�น และอ�ห�ร)
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โครงกำร NEXUS ของ GIZ สนองตอบค�ำร้องนี้ด้วยกำรส่ง
ผู้เชี่ยวชำญระยะสั้น (วิศวกรโยธำ) จ�ำนวน 2 คน จำกเยอรมนีและ
เอธิโอเปียไปยังพื้นที่ก่อสร้ำง นับตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 อำคำร 
3 หลัง (แต่ละหลังมีที่อยู่อำศัย 4 หน่วย) ก่อสรำ้งแล้วเสร็จ รวม
ก่อสร้ำงเสร็จ 12 หน่วย ส่วนที่เหลืออีก 36 หน่วยจะก่อสรำ้งเสร็จ
ปลำยเดือนกรกฎำคม 2557 นี้

ที่อยู่อำศัยแต่ละหน่วยมีพื้นที่ใช้สอย 21 ตำรำงเมตรและรำคำ 
150,000 เปโซ (107,400 บำท) นอกจำกนั้นผู้เป็นเจำ้ของที่อยู่อำศัย
ดังกล่ำวจะต้องสละเวลำอีก 400 ชั่วโมงในกำรก่อสรำ้งบ้ำนที่อยู่
อำศัยเอง ซึ่งเทียบเท่ำกับ 104,000 เปโซ

ทั้งนี้ได้มีกำรปรับฐำนรำกอำคำรเพื่อให้สำมำรถทนทำนต่อ
แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น นอกจำกนั้นยังสำมำรถประหยัดคำ่ก่อสร้ำงได้
จำกกำรสร้ำงถังบ�ำบัดน�้ำเสียเพียงหนึ่งถังแทนที่จะต้องสรำ้งถังแยก 
48 ถัง และลดโครงสร้ำงที่ไม่จ�ำเป็นบำงส่วน (เสำ) ออก รวมทั้งยัง
ออกแบบโครงสร้ำงให้สำมำรถป้องกันหลังคำเผยอ หำกมีลมแรง
หรือเผชิญกับพำยุไต้ฝุ่นอีกด้วย

นอกจำกจะจัดกำรฝึกอบรมหน้ำงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของมูลนิธิ
ที่อยู่อำศัยเพื่อมนุษยชำติ แรงงำนฝีมือและแรงงำนที่พอจะมีทักษะ
ฝีมือแรงงำนอยู่บ้ำงแล้ว วิศวกรโยธำของ GIZ ยังได้จัดกำรฝึก
อบรมปฏิบัติกำรให้แก่อำจำรย์และนักศึกษำของวิทยำลัยด้ำน
วิทยำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีแห่งรัฐไบคอล (BISCAST)

ด้วยก�รสนับสนุนจ�กโครงก�ร NEXUS ของ 

GIZ ที่อยู่อ�ศัยมีคุณภ�พดีขึ้น ทำ�ให้ฐ�นร�กอ�ค�ร

ส�ม�รถทนท�นต่อแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น

ประหยัดค่�ก่อสร้�งจ�กก�รสร้�งถังบำ�บัดน้ำ�เสีย

และส�ม�รถป้องกันหลังค�เผยอ

ห�กมีลมแรงหรือเผชิญกับพ�ยุไต้ฝุ่น

ด้วยเนื้อหำของกำรฝึกอบรมประกอบด้วยควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม-
ศำสตร์ที่น�ำไปใช้ได้จริง เช่น กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ก่อสร้ำง กำร
ประเมินรำคำค่ำก่อสร้ำงอย่ำงละเอียด กำรค�ำนวณรำคำเพื่อให้
สำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น กำรก่อสร้ำงด้วยระบบ
โมดูลำร์ กำรผลิตบล็อกคอนกรีตให้มีคุณภำพดีขึ้น กำรมุงหลังคำ
อย่ำงถูกวิธี กำรระบำยอำกำศแบบพัดผ่ำนตลอด กำรออกแบบ
และกำรก่อสร้ำงโดยค�ำนึงถึงสภำพอำกำศ เป็นต้น กำรฝึกอบรม
ในหัวข้อดังกลำ่วจัดขึ้นทั้งที่ BISCAST และที่พื้นที่ก่อสรำ้งด้วย

ทั้งนี้เอกสำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรฝึกอบรมทั้งหมดจะพร้อมส่งมอบ
ภำยในเดือนเมษำยน 2557 นี้ BISCAST ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมชั้นน�ำเรื่องเทคโนโลยีก่อสรำ้งที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้
น้อยที่ทนทำนต่อภัยพิบัติ ไม่เฉพำะในเขตไบคอลเทำ่นั้นแต่ทั่วทั้ง
ประเทศฟิลิปปินส์เลยทีเดียว

นักศึกษำและอำจำรย์ของ BISCAST ร่วมกันปรับแบบที่อยู่อำศัย
เพื่อให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น แบบนี้ผ่ำนกำรอนุมัติแบบโดย
หัวหนำ้วิศวกรของเมืองนำกำแล้วในเวลำต่อมำ 
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โครงก�ร Nexus ขย�ยเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

ในช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่ำนมำนี ้มโีครงกำรสำธติกำรบรหิำรทรพัยำกรเมอืงแบบผสมผสำนเกดิขึน้ในเมอืงทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร Nexus หลำยโครงกำร
กลำ่วคือมีกำรพัฒนำแนวคิดและศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะด�ำเนินงำนโครงกำร  Nexus มำกกวำ่ 9 โครงกำร บำงโครงกำรมีกำรจัดหำทุน
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนบำงส่วนแล้ว นอกจำกนั้นยังมีหนึ่งโครงกำรที่เริ่มด�ำเนินงำนไปแล้วอีกด้วย

โครงก�รส�ธิตก�รบริห�รทรัพย�กรเมืองแบบผสมผส�นในเมือง

ที่เข�้ร่วมโครงก�ร Nexus มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง มีก�รพัฒน�แนวคิด

เพื่อจะดำ�เนินง�นโครงก�ร  Nexus ม�กกว่� 9 โครงก�ร และมีหนึ่งโครงก�รที่เริ่มดำ�เนินง�นไปแล้ว

โดย รูท เอลเบค   โครงก�รแผนพัฒน�และบูรณ�ก�รทรัพย�กรเมือง (ด�้นน้ำ� พลังง�น และอ�ห�ร)
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ความริเริ่มภายใต้โครงการ Nexus ที่ก�าลังเกิดขึ้นคือ

1.

เมืองดานังและเวยฟาง : กำรรวบรวมน�้ำเสียโดยใช้นวัตกรรมระบบท่อน�้ำเสียสุญญำกำศ ร่วมกับนวัตกรรมกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
(ซึ่งนวัตกรรมกำรบ�ำบัดน�้ำเสียนี้สำมำรถผลิตกำ๊ซชีวภำพและน�ำของเสียที่เหลือและสิ่งปฏิกูลกลับมำใช้เป็นปุ๋ยส�ำหรับ
กำรเกษตรในเมืองได้)

2.

โคราช : กำรประหยัดพลังงำนและงบประมำณจำกกำรเปลี่ยนปั๊มน�้ำเกำ่แก่ตกรุ่นเป็นปั๊มน�้ำรุ่นใหม่ที่คืนทุนในระยะเวลำเพียง 5-6 เดือน

3.

เมืองนากาและซานตา โรซา : โครงกำรที่อยู่อำศัยทนทำนต่อภัยพิบัติ ที่มีควำมทันสมัยและมีสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน 
(มีระบบน�้ำเสีย ระบบระบำยน�้ำผิวดินระบบพลังงำน) ในรำคำประหยัดให้แก่ผู้มีรำยได้น้อยในเมือง (เป็นโครงกำรพัฒนำเมืองที่เน้น
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีรำยได้น้อย หรือนโยบำยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย)

4.

เชียงใหม่ : กำรน�ำน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้วกลับมำใช้ใหม่เพื่อผลิตพลังงำนและปุ๋ย กำรน�ำสิ่งปฏิกูลมำใช้บ�ำรุงพืชพันธุ์ไม้และ
เกษตรกรรมในเมือง

5.
กำรฟื้นฟูอำคำรสำธำรณะและอำคำรชุดที่พักอำศัยโดยใช้เทอร์โมเทคนิคและนวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่น�ำพลังงำนควำมร้อน
จำกน�้ำเสียกลับมำใช้และกำรน�ำรูปแบบเมืองที่มี “ควำมกะทัดรัด” มำใช้เพื่อให้ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนของพื้นที่ที่จะพัฒนำ
ขึ้นใหม่และเมืองบริวำรในอูลำนบำตอร์และบริเวณโดยรอบ (เขตทูอูล) มีควำมประหยัด ขณะนี้โครงกำรดังกลำ่วได้มีกำรจัดท�ำรำยละเอียด
เรียบร้อยแล้วโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะท�ำงำน Nexus ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเมืองต่ำงๆ ที่เขำ้ร่วมโครงกำรเป็นผู้คัดกรองโครงกำร ซึ่งจะเป็น
แนวปฏิบัติเบื้องต้นส�ำหรับโครงกำรลงทุนของเมืองที่จะเกิดขึ้น คือจะมีกำรคัดกรองโครงกำรโดยน�ำแนวคิดของกำรบริหำรทรัพยำกรเมือง
แบบผสมผสำนมำใช้

ด้วยควำมร่วมมือกับสถำบัน Fraunhofer อันมีชื่อเสียงระดับนำนำชำติว่ำมีควำมทันสมัยดำ้นวิจัยประยุกต์ในศำสตร์ดำ้นตำ่งๆ ขณะนี้
โครงกำรได้ด�ำเนินงำนรวบรวมข้อมูลดำ้นต่ำงๆ ของเมืองอูลำนบำตอร์ ดำนังและโครำชไปแล้ว ในอนำคตจะท�ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนิน
งำนของเมืองที่เขำ้ร่วมโครงกำร Nexus เมืองอื่นๆ ไปพร้อมกับกำรพัฒนำเครื่องมือเพื่อให้แต่ละเมืองสำมำรถประเมินตนเองในด้ำนต่ำงๆ 
รวมถึง ธรรมำภิบำล โมเดลทำงธุรกิจ กำรจัดบริกำรต่ำงๆ ของเมือง ควำมส�ำเร็จในเรื่องกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์และ
นโยบำยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย 

คำดวำ่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคทุก 6 เดือนในครั้งหนำ้จะจัดขึ้นในปลำยเดือนมิถุนำยนที่เมืองดำนังซึ่งเป็นเมืองที่เข้ำร่วม
โครงกำร Nexus อย่ำงเข้มแข็งมำกที่สุดเมืองหนึ่ง
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ก�รประชุมภ�คีระบบเกษตร-อ�ห�รแบบยั่งยืนแห่งอ�เซียน

ชูผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น และแลกเปลี่ยนมุมมอง

โครงก�รในระยะที่สอง

กำรประชุมภำคีโครงกำรระบบ อำหำร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่ง
อำเซียนครั้งที่ 4 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
ครั้งที่ 4 รวมทั้งกำรประชุมคณะผู้เชี่ยวชำญชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ของอำเซียนด้ำนกำรใช้และกำรก�ำกับดูแลครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้นที่
ระหว่ำงวันที่ 11-13 มีนำคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ 
กำรประชุมดังกล่ำว เริ่มต้นด้วยกำรประชุมภำคีโครงกำรระบบ 
อำหำร-เกษตร-แบบยั่งยืนแห่งอำเซียน ในวันที่ 11 มีนำคม 2557 
มีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 50 คนจำกประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
และผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มร. อเดลเบิร์ต เอเบอร์-
ฮำร์ดท์ ผู้อ�ำนวยกำร GIZ ประเทศกัมพูชำ และมิสซิส เบอร์กิต-
ชตรูเบอ เลขำนุกำรเอก รองหัวหน้ำฝ่ำยควำมร่วมมือ สถำนทูต
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ประจ�ำกรุงพนมเปญ ผู้แทนจำก GIZ 
และ BMZ กล่ำวรำยงำนต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม ตำมล�ำดับ
ดร. เฮียนวันฮำน รองอธิบดีกรมเกษตร ผู้แทน ฯพณฯ โส ขัน-
ฤทธิคุณ อธิบดีกรมเกษตร และผู้อ�ำนวยกำรแผนงำนจัดกำรศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสำนแห่งชำติ กระทรวงเกษตร ปำ่ไม้ และประมงของ
ประเทศกัมพูชำเปิดกำรประชุม ทั้งนี้ กำรประชุมภำคีโครงกำรได้มี
กำรน�ำเสนอผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรในระยะที่สอง (2557-2560) ให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุ
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของโครงกำร กำรประชุมคณะผู้เชี่ยวชำญ
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของอำเซียนด้ำนกำรใช้และกำรก�ำกับดูแล
ครั้งที่ 5 และกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำโครงกำรครั้งที่ 4 
จดัควบคูก่นัในวนัที ่12 มนีำคม 2557 ทัง้นี ้คณะผูเ้ชีย่วชำญชวีภณัฑ์ 
ควบคุมศัตรูพืชของอำเซียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ส�ำหรับรำ่งสุดท้ำยของแนวปฏิบัติกำรก�ำกับดูแล กำรใช้และกำรค้ำ
ชีวภัณฑ์ของอำเซียน ก่อนจะน�ำขึ้นสู่กำรพิจำรณำและรับรองโดย
คณะท�ำงำนด้ำนพืชของอำเซียน (ASWGC) พร้อมกันนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรได้พิจำรณำและอนุมัติกำรด�ำเนินงำน
ในเรื่องส�ำคัญต่ำงๆ เพื่อกำรด�ำเนินงำนต่อไปของโครงกำรด้วย

ในวันสุดท้ำยของกำรประชุม  กระทรวงเกษตร ปำ่ไม้และประมง
ของประเทศกัมพูชำได้จัดทัศนศึกษำและดูงำนให้แก่ผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมที่จังหวัดกันดำล โดยพำไปเยี่ยมชมแปลงสำธิตของเกษตรกร
ผู้ปลูกแตงกวำและมะเขือเทศที่อยู่ภำยใต้แผนงำนจัดกำรศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสำนแห่งชำติของกัมพูชำ เกษตรกรใช้เชื้อไตรโคเดอร์
มำซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ในกำรควบคุมก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่
นำ่พอใจมำกกว่ำแปลงที่ใช้สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเพียงอยำ่งเดียว

กำรประชุมทั้ง 3 ประชุมบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงดียิ่ง มีกำรแลก
เปลี่ยนควำมคิดเห็นกันอยำ่งกว้ำงขวำงและได้ผลสรุปจำกกำร
ประชุมอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งยังมีกำรก�ำหนดกิจกรรมโครงกำร
ที่จะด�ำเนินงำนต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้จะมีกำรน�ำแนวปฏิบัติกำรก�ำกับ
ดูแล กำรใช้และกำรค้ำชีวภัณฑ์ขึ้นสู่กำรพิจำรณำและรับรองใน
กำรประชุม ASWGC ครั้งที่ 21 ในเดือนพฤษภำคม 2557 ที่จะถึง
นี้ ที่ประเทศกัมพูชำ กำรประชุมทั้ง 3 ประชุมได้รับควำมสนใจจำก
สื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นอยำ่งมำก โดยมีผู้สื่อขำ่วเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์
กำรประชุมกว่ำ 10 ส�ำนักขำ่ว กำรประชุมที่ประสบควำมส�ำเร็จใน
ครั้งนี้ได้ร่วมจัดขึ้นโดย GIZ และกระทรวงเกษตร ปำ่ไม้และประมง
ของประเทศกัมพูชำ       

เกษตรกรที่ใช้ชีวภัณฑ์ในก�รควบคุม

กำ�จัดศัตรูพืชได้รับผลที่น่�พอใจม�กกว่�

เกษตรกรที่ใช้ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

โดย พจม�น วงษ์สง�่ และดวงฤทัย สุรศักดิ์จินด�
โครงก�รระบบอ�ห�ร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอ�เซียน
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ก�รติดต�มผลก�รตรวจประเมินขั้นต้น
ต�มม�ตรฐ�น SGF ในโรงง�นนำ�ร่อง

เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตน�้ำผลไม้ในประเทศไทย โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมน�้ำผลไม้ไทยซึ่ง GIZ ด�ำเนินงำนร่วมกับสมำคมน�้ำผลไม้
แห่งเยอรมนี (SGF) ท�ำกำรติดตำมผลกำรตรวจประเมินขั้นต้น ในระหวำ่งวันที่ 11-19 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ผ่ำนมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมโรงงำนผลิตน�้ำผลไม้ไทยที่เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 6 แห่งให้ผำ่นเกณฑ์ตำมมำตรฐำน SGF รวมถึงตรงตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีใน
กำรผลิต (GMP) และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรผลิตที่มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยกับผู้บริโภค (HACCP) เพื่อพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์น�้ำ
ผลไม้ไทยอันเป็นกำรส่งเสริมให้เข้ำถึงตลำดต่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตลำดของสหภำพยุโรป  กำรตรวจประเมินครั้งนี้เป็นกำรติดตำมผล
ครั้งแรกเพื่อติดตำมควำมกำ้วหน้ำที่เกิดขึ้น จำกกำรตรวจประเมินขั้นต้นซึ่งได้ด�ำเนินกำรไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ โดยมี
กำรให้ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนำกระบวนกำรแปรรูปน�้ำผลไม้  ในกำรตรวจสอบครั้งนี้ คณะท�ำงำนเก็บตัวอยำ่งน�้ำผลไม้จ�ำนวน 18 ตัวอย่ำงจำก 
6 โรงงำนน�ำร่องเพื่อส่งตัวอยำ่งน�้ำผลไม้ไปตรวจวิเครำะห์ยังห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ ซึ่งห้องปฎิบัติกำรใน
ประเทศมีดังต่อไปนี้  สถำบันอำหำร สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง จ�ำกัด และ
ห้องปฏิบัติกำรของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในประเทศไทย และห้องปฏิบัติกำรต่ำงประเทศที่ให้ควำมร่วมมือกับโครงกำร SGF 
ประเทศเยอรมนี กำรตรวจวิเครำะห์ตัวอยำ่งในครั้งนี้ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกโครงกำร โรงงำนน�ำร่องไม่ต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยในกำร
วิเครำะห์  กำรตรวจสอบวิเครำะห์ตัวอยำ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้น�้ำผลไม้ไทยมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแท้จริง
ของน�้ำผลไม้

ห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ในประเทศไทย

และเยอรมนีทดสอบตัวอย�่งน้ำ�ผลไม้

จ�กโรงง�นนำ�ร่องในประเทศไทยโดย

ไม่ต้องเสียค�่ใช้จ่�ย ทั้งนี้เพื่อให้

น้ำ�ผลไม้ไทยมีคว�มปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค และเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติแท้จริงของน้ำ�ผลไม้

โดย นภ�พร รัตนเมตต� และม�รีเค่ ครูล   โครงก�รควบคุมศัตรูพืชสำ�หรับพืชอ�ห�รโดยชีววิธีในภูมิภ�คอ�เซียน
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หัวใจส�ำคัญของกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศคือกำรลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก องค์กรจัดกำรน�้ำดื่มและน�้ำเสียโดย

ทั่วไปใช้พลังงำนค่อนข้ำงมำก โดยเฉลี่ย 10% ถึง 35% ของ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมในขบวนกำร

ผลิตน�้ำหรือบ�ำบัดน�้ำเสียนั้น มีกำรสูญเสียน�้ำและพลังงำนไม่

น้อย ดังนั้นจึงมีโอกำสมำกในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน

ขบวนกำรต่ำงๆ โดยกำรปรับปรุงเทคโนโลยีขององค์กรเหลำ่นี้

ให้มีระบบกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งกำร

ป้องกันกำรสูญเสียเปล่ำ หรือกำรผลิตพลังงำนจำกน�้ำเสีย

เป็นต้น หำกวำงแผนเป็นอย่ำงดี กำรลงทุนหล่ำนี้จะคุ้มค่ำ

ภำยในเวลำไม่กี่ปี นอกจำกเป็นกำรลดคำ่ใช้จ่ำยในกำร

ด�ำเนินงำนขององค์กรแล้ว ยังเป็นกำรช่วยลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกให้กับประเทศอีกด้วย

โครงกำร Water and Wastewater Companies for Climate 

Mitigation (WaCCliM) ถูกออกแบบมำเพื่อช่วยปรับปรุง

เทคโนโลยีและขั้นตอนตำ่งๆ ดังที่เห็นในภำพด้ำนบน

โดยจะด�ำเนินกำรในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและระหวำ่ง

ประเทศ รวมทั้งจะมีกำรน�ำร่องกับสำธำรณูปโภคตำ่งๆ ที่

พร้อมลงทุน ในประเทศไทย เม็กซิโก และเปรู ในระยะเวลำ 

5 ปี (มกรำคม 2557 ถึง มกรำคม 2562) โครงกำรนี้ด�ำเนิน

กำรโดย GIZ สมำคมน�้ำนำนำชำติ (IWA) และภำคีต่ำงๆ ใน

แต่ละประเทศ โดยได้รับเงินสนับสนุนจำกกระทรวงสิ่งแวดล้อม 

คุ้มครองธรรมชำติ กำรก่อสรำ้ง และควำมปลอดภัยทำง

ปรมำณูแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (BMUB) 

ในประเทศไทยโครงกำรสังกัดอยู่กับองค์กำรจัดกำรน�้ำเสีย 

(WMA) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ก�รลดก๊�ซเรือนกระจก ในส�ธ�รณูปโภคน้ำ�และน้ำ�เสีย
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โครงก�รคว�มร่วมมือไทย-เยอรมัน และอ�เซียน-เยอรมัน เปิดตัว facebook

โครงกำรควำมร่วมมือไทย-เยอรมัน และโครงกำรควำมร่วมมืออำเซียน-เยอรมันหลำยโครงกำรได้เปิดตัวเฟสบุ้ค 

เพื่อให้สื่อสำรกับผู้มีส่วนร่วมในโครงกำรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และประชำสัมพันธ์โครงกำรไปสู่กลุ่มเปำ้หมำยได้กว้ำงขึ้น 

โดยน�ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงกำร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี ตัวอยำ่งควำมส�ำเร็จ 

facebook ของโครงกำรยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดเห็นระหวำ่งโครงกำรและกลุ่มเปำ้หมำย และท�ำให้เกิดกำรสร้ำง

เครื่อข่ำยเพื่อควำมร่วมมือกันต่อไปในอนำคต ผู้สนใจสำมำรถเขำ้เยี่ยมชม facebook ของโครงกำรตำ่งๆ ได้แล้วดังต่อไปนี้ 

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน

https://www.facebook.com/ScpPolicyThailand

โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน�้าเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย

https://www.facebook.com/giz.ecoswat

โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน

https://www.facebook.com/TransportClimateASEAN 

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

https://www.facebook.com/ecobest.giz        

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

https://www.facebook.com/TGPEEDP
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บรรณาธิการ: วรเทพ ทรงปัญญำ 

 ศิริพร ตรีพรไพรัช

ผู้เขียน:

จำรุกำญจน์ รำษฎร์ศิริ

กีซ่ำ โฮลซเฮำ้เซ่น

ภูมิสันติ หวำยฤทธิ์

นลินำ หิรัญพฤกษ์  

ทีมงำนโครงกำรปรับปรุงคุณภำพอำกำศในเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคอำเซียน

โทมัส เลมันน์

ฟำล์ค มอมเบอร์ 

ภูมิ พิณเทพ     

โรลันด์ ไทร์ทเล่อร์       

รูท เอลเบค  

รำฟ ทรอสเซ่อ  

พจมำน วงษ์สงำ่ 

ดวงฤทัย สุรศักดิ์จินดำ   

นภำพร รัตนเมตตำ 

มำรีเค่ ครูล         

                                                                                                                                                                                                                 

รูปภำพทั้งหมดจัดท�ำขึ้นโดยคณะท�ำงำนของโครงกำร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ศิริพร ตรีพรไพรัช 

ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

องค์กรควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
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โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสำร: 02-661-9281-2 

อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de 

เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
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โครงกำรพัฒนำกำรสอนงำนที่มีประสิทธิภำพในสถำนประกอบกำรในภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)

โครงกำรเยอรมัน-ไทยเพื่อควำมเป็นเลิศในกำรศึกษำทวิภำคี
(ได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

โครงกำรกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอยำ่งยั่งยืน ดำ้นนโยบำยสนับสนุน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป-EU)

โครงกำรกำรจัดซื้อสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกสิ่งแวดล้อม 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)

โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์สีเขียว (EU/BMUB)

โครงกำรวำงยุทธศำสตร์และขับเคลื่อนนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของไทย 
(BMUB)

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรน�้ำในภำวะวิกฤตโดยรักษำระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้ำ (BMUB)

โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อคงคุณคำ่ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและระบบนิเวศ (EU)

โครงกำรจัดกำรสำธำรณูปโภคน�้ำแบบคำร์บอนสมดุล (BMUB)

โครงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)

โครงกำรควำมร่วมมือไทย-เยอรมัน ตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน (BMUB)

แผนงำนพัฒนำโครงกำรพลังงำนทดแทนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 
BMWi)
 

โครงกำรควบคุมศัตรูพืชส�ำหรับพืชอำหำรโดยชีววิธีในภูมิภำคอำเซียน (BMZ)

โครงกำรปรับปรุงคุณภำพอำกำศในเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคอำเซียน (BMZ)

โครงกำรพัฒนำทำ่เรือในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงยั่งยืน (BMZ)

โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในภำคกำรขนส่งในภูมิภำคอำเซียน (BMZ)

โครงกำรแผนพัฒนำและบูรณำกำรทรัพยำกรเมือง (ด้านน�้า พลังงานและอาหาร) (BMZ)

โครงกำรควำมร่วมมือไตรภำคีไทย-เยอรมัน และมำเลเซีย-เยอรมัน 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)

โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรเงิน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์)

การผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

และสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

การใช้พลังงานทดแทน

การเกษตรและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร

การพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืนและ

การขนส่ง

การบูรณาการโครงการ

ระดับภูมิภาค และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนา
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