
สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่ช่วงไตรมาสแรกของปีค่ะ

ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่สำาคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ และปี พ.ศ. 2560 เริ่มต้นขึ้นด้วยการฉลองครบรอบ 60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือ 

ไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้ท่านได้ร่วมกันเรียนรู้ความสำาเร็จและความท้าทายของปีก่อน เพื่อจะนำาพาไปสู่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

ในปีนี้ค่ะ

ในจดหมายขา่วฉบับแรกของป ีคณะผู้จดัทำาไดร้วบรวมขอ้มูล ข่าวสารและกิจกรรมจากโครงการต่างๆ ไมว่า่จะเป็นหวัข้อ “ชุมชนชาวเกาะ เปิดวสัิยทัศน์ใหม่  

เลือกใชพ้ลงังานทดแทน” “BMZ เยีย่มชมโครงการเบรียในอนิโดนีเซยี” “ป๊ัมน้ำาทีคู่เมืองเชียงใหมแ่ละอาคารศนูย์สขุภาพไดร้บัการปรับปรุงซอ่มแซม และให้

คำาปรึกษาดา้นเทคนคิ” “ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบความตกลงปารีส” “โครงการ Nexus เย่ียมชม 

พื้นที่จัดการขยะมูลฝอยในประเทศจีน” “SNRD Asia – หน้าต่างสู่โลก!” “เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริม 

การเกษตรในติมอร์-เลสเต” “หน้าท่ีและความรับผิดชอบของการอยู่ในโลกท่ีเกษตรกรรมยังคงพึ่งพาสารเคมี” “InsuResilience กลุ่มประเทศ G7  

ริเริ่มทำาประกันความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส” และกิจกรรมอีกมากมายจากโครงการอื่นๆ

นอกจากน้ี แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ ยังมีหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เพื่อช่วยพัฒนาความเช่ียวชาญในระดับภูมิภาค 

ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงวิธีการ รวมทั้งการบริหารจัดการในระดับนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

www.training.thai-german-cooperation.info/index.php/training 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราได้ที่ 

www.thai-german-cooperation.info  และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/gizthailand 

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดทำาจดหมายข่าว

www.thai-german-cooperation.info

การเกษตรและความปลอดภัยด ้านอาหาร • การเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ • การใช ้พลังงานอย ่างมีประสิทธิภาพและการใช ้พลังงานทดแทน 
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สารบัญ

• 60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5

• InsuResilience กลุ่มประเทศ G7 ริเริ่มท�าประกันความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 8

• เบรีย สนับสนุนให้มีการน�ามาตรฐาน SRP ไปใช้ปฏิบัติ 10

• BMZ เยี่ยมชมโครงการเบรียในอินโดนีเซีย 12

• หน้าที่และความรับผิดชอบของการอยู่ในโลกที่เกษตรกรรมยังคงพึ่งพาสารเคมี 14

• น�้าสับปะรดกับความไม่ครบวงจรในระบบห่วงโซ่การผลิต 16 
 ถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ไทย”: ภาครัฐ ห่วงโซ่ที่ขาดหาย

• ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบความตกลงปารีส 19

• วิศวกรแหล่งน�้า ร่วมน�ามาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) 21
 มาปรับใช้กับลุ่มน�้าย่อยห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น

• เกาะไทยวิสัยทัศน์กว้างไกลเลือกใช้พลังงานทดแทน 23

• การประชุมเรียกร้องประเทศสมาชิกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก /  24
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง 

• โครงการใหม่กับประเทศกัมพูชาว่าด้วยระบบการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 25

• TCC จัดกิจกรรมการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 26

• ปั๊มน�้าที่คูเมืองเชียงใหม่และอาคารศูนย์สุขภาพได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม และให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิค 28

• โครงการ Nexus เยี่ยมชมพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยในประเทศจีน 30

• เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์-เลสเต 32

• ยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างศักยภาพของนักตรวจสอบทางการเงินใน สปป.ลาว 34

• SNRD Asia – หน้าต่างสู่โลก! 35



เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2560 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม 
TICA Connect ครั้งที่ 2 “60 ปี: หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยมีนายเพเทอร์ พรือเกล  
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย เป็นประธานร่วมฝ่ายเยอรมนีและกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง GIZ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�า
ประเทศไทย ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาของโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการด�าเนินงานอันน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังเพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือไทย-เยอรมัน ประสบผลส�าเร็จในการปฏิบัติ
งานตลอดระยะเวลา 60 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันเราได้ถ่ายทอดการพัฒนาของประเทศไทยให้แก่ประเทศต่างๆ ด้วยการช่วยยกระดับ
ประเทศก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศเศรษฐกิจชั้นน�าและเป็นฐานท่ีตั้งของธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจส�าหรับนักลงทุน สาขาหลักด้านการ
พัฒนาสาขาหน่ึงของเรา ก็คือ การศึกษา เริ่มแรกเกิดข้ึนจากการก่อต้ังโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมันในพ.ศ.2502 โดยมีการผลิต
แรงงานฝีมือ เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของประเทศ ต่อมาโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และทุกวันนี้ยังคงเป็นสถาบันชั้นน�าที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอีกด้วย

60 ปี
หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมัน 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5จดหมายข่าว
โครงการ GIZ ประจำาประเทศไทย

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

นายเพเทอร์ พรือเกล

เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย



6 จดหมายข่าว
โครงการ GIZ ประจำาประเทศไทย



ขณะท่ีเรายังคงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ 
ปรับปรุงคุณภาพด้านอาชีวศึกษา เราก็ได้ปรับทักษะความรู ้  
สูก่ารพัฒนาเทคนคิใหม่ๆ เช่นกัน ในฐานะทีป่ระเทศไทยได้เปล่ียน
สถานะจากการเป็นผู้รับสู่การเป็นผู้ให้การช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ปัจจบุนัเราจงึมุง่เน้นไปท่ีการต่อสูกั้บความท้าทาย
ระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน การเกษตร
ที่ดี การพัฒนาเมืองและธุรกิจ ด้วยความตระหนักและเล็งเห็น
ความส�าคัญของความท้าทายดังกล่าว ประเทศไทยได้กลายเป็น
ศูนย์กลางในการด�าเนินงานและท�ากิจกรรมต่างๆ ของประเทศ
เยอรมนีท่ัวทั้งภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก รวมท้ังยังมีเจ้าหน้าท่ี
ด้านการพัฒนาของประเทศเยอรมนีท่ัวทั้งเอเชีย ได้รับการฝึก
อบรมที่ศูนย์บริการฝึกอบรมของ GIZ ส�านักงานกรุงเทพฯ ด้วย”

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
กล่าวว่า “ประเทศไทยและเยอรมนี มีความสัมพันธ์อันดีในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในสาขาต่างๆ มากว่า 60 ปี 
ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ การน้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ในประเทศไทย มาใช้ร่วมกับแนวคดิเศรษฐกิจการตลาด
เพ่ือสังคมของประเทศเยอรมนี โครงการต่างๆ ท่ีเกิดจากความ-
ร่วมมือด้านการพัฒนาของไทย-เยอรมันดังกล่าว ไม่เพียงแต่เอื้อ
ประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ความส�าเร็จ
ของโครงการเกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือกันของผู้ร่วมโครงการ
ทัง้จากภาครฐัและเอกชน นอกจากน้ี ประสบการณ์และผลส�าเรจ็
ในการด�าเนนิงานความร่วมมอืโครงการดงักล่าวยังสามารถน�าไป

ต่อยอดและพัฒนาเป็นความร่วมมือไตรภาคี ในการช่วยเหลือ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนามและ 
ติมอร์เลสเตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน แน่นอนว่าเส้นทางแห่งความ 
ร่วมมอืนีจ้ะยังคงด�าเนินต่อไป โดยการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดล้อมน้ัน ต้องเป็นไปอย่างสมดุล เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และนั่นคือเป้าหมายของเรา”

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา การถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ตัวแทนของโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน มาร่วมพูดคุยถึง
เรื่องราวอดีต ปัจจุบัน และทิศทางความร่วมมือด้านการพัฒนา
ในอนาคต ท่ีจะน้อมน�าหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs พร้อม
ทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืนไทย-เยอรมัน และการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ อาทิ  
กรมการข้าว องค์กร CBM (Christoffel-Blindenmission) 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(มจพ.) เป็นต้น

ผลงานจากการจัดงานในครั้งน้ี เช่น ภาพยนตร์สารคดี แผ่นพับ 
บอร์ดแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปีพ.ศ.2499 จนถึงปัจจุบัน 
รวมทั้งข้อมูลการจัดแสดงเมืองที่ยั่งยืน ได้ถูกรวบรวมไว้ที่ 

www.thai-german-cooperation.info/theme 
คลิกที่นี่เพื่อรับชมรูปภาพจากงาน
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https://photos.google.com/share/AF1QipOaLYJT05yU-7Vh2DOEv1KWzEB3Mx5kDoJYb5kcLUqwZDKSTll_qGNfG1dfrO324Q%3Fkey%3DaHBFMDRGYmtuM2I3UE0tNDhVdzhRS1lFLUlQQ3Vn
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ในการประชุมสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติ 
ที่ประเทศโมร็อกโก ผู้ช่วยรัฐมนตรี โทมัส ซิลเบอร์ฮอร์น ผู้แทน
กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ประกาศแถลงการณ์ร่วม 
ว่าด้วยความริเริ่มด้านการประกันความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพ 
ภูมิอากาศในนาม “InsuResilience” โดยได้รับการสนับสนุน 
จากประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรป

ความริเริ่ม InsuResilience เป็นการยืนยันและสนับสนุน 
พันธสัญญาที่จัดท�าโดยกลุ่มประเทศ G7 ณ การประชุมสุดยอด 
Elmau เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังยืนยัน 
ความตั้งใจท่ีจะให้การสนับสนุนเงินทุนส�าหรับการประกัน 
ความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศและส�าหรับการเสริม 
สร้างความยืดหยุ ่นเพ่ือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในประเทศที่มีความเสี่ยง

InsuResilience กลุ่มประเทศ G7 ริเริ่มทำาประกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โดย เบเนดิกท์ เล็มนิทเซอร์

โครงการใช้ข้อมูลจากการส�ารวจระยะไกลและการประกันพืชผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (RIICE)

InsuResilience คาดการณ์ว่า จะมีจ�านวนประชากรมากขึ้น 
ท่ีสามารถเข้าถึงการประกันภยัของผลกระทบเชงิลบจากอนัตราย
หรือภัยพิบัติที่เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ ความริเริ่มดังกล่าว 
จะเดินหน้าระดมเงินทุนเพ่ิมเติมจากแหล่งทุนภาคเอกชน 
ปัจจุบันมีการด�าเนินการเพ่ือขยายกิจกรรมไปยังภูมิภาคและ 
ประเทศอื่นๆ และเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านสภาพ 
ภูมิอากาศใหม่ๆ และมีความหลากหลายมากขึ้น

นายโทมัส ซิลเบอร์ฮอร์น

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)

โครงการ RIICE มุ่งให้เกิดความริเริ่ม InsuResilience 

เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเพิ่มจำานวนผู้เอาประกัน

ความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
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เมื่อปี พ.ศ. 2558 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประธาน 
ของกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีประเทศสมาชิกได้
เหน็ชอบตามข้อเสนอของรฐับาลเยอรมนัในการเปิดตัวความรเิริม่ 
InsuResilience โดยมีเป้าหมายที่จะให้การประกันความเสี่ยง 
อันเกิดจากสภาพภูมิอากาศแก่กลุ่มผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
เพิ่มขึ้นถึง 400 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563

นอกจากน้ี โครงการท่ีให้บริการการประกันความเส่ียงอันเกิด 
จากสภาพภูมิอากาศจ�านวน 10 แห่งและความริเริ่มอื่นๆ ที ่
เ ก่ียวข้องกับการประกันภัยได้ถูกระบุไว ้ในภาคผนวกของ 
แถลงการณ์ร่วม โดย InsuResilience สนับสนุนการด�าเนินการ
และการแสวงหาแนวทางการประกันความเส่ียงอันเกิดจาก 
สภาพภูมิอากาศส�าหรับประชากรในประเทศท่ีมีความเสี่ยง 
โครงการ RIICE เป็นหน่ึงในความรเิริม่ด้านการประกันความเสีย่ง
อันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ร ่วม 
ของ InsuResilience โครงการอื่นได้แก่ โครงการ African Risk 
Capacity (ARC) และโครงการการประกันความเส่ียงอันเกิด 
จากภัยพิบัติของแคริบเบียนและอเมริกากลาง (CCRIF) ส่วน
พันธมิตรท่ีเก่ียวข้องกับความริเริ่ม InsuResilience ได้แก่ เวที
การพัฒนาการประกันภัย ธนาคารโลก และโครงการอาหารโลก   

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
• www.bmz.de/en/press/aktuelleMeldungen/2016/november/161115_pm_098_Insurance-
   coverage-against-climate-risks-BMZ-supports-G7-initiative/index.html
• www.bmz.de/g7/includes/Downloadarchiv/G7_Joint_Statement_InsuResilience.pdf
• www.bmz.de/en/press/speeches/Mueller/2015/may/20150507_Opening-speech-by-Gerd-Mueller-at-the-G7-
   stakeholder-conference.html
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เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตข้าวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เบรียได้ด�าเนินกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ส�านักเลขาธิการเบรีย
ภูมิภาค ยังได้เข้าร่วมเวทีต่างๆ เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตข้าว  
และเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

เวทีเพ่ือการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน (Sustainable Rice Platform 
หรือ SRP) เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ส�าคัญ ซึ่งโครงการเบรียเป็นสมาชิก
มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างความย่ังยืนในภาคการผลิตข้าวของโลก และมีจุด
ประสงค์ทีจ่ะน�าเสนอเครือ่งมอืนีใ้นการน�าไปใช้ส่งเสรมิการปฏบิติั
ในการท�าการเกษตรที่ดีที่สุดได้อย่างยั่งยืนและกว้างขวาง

มาตรฐาน SRP เพ่ือการเพาะปลูกข้าวอย่างย่ังยืน นับเป็น 
มาตรฐานเพ่ือการพัฒนาข้าวอย่างย่ังยืนมาตรฐานแรกของโลก 
และ SRP ได้ก�าหนดกรอบการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการเพาะปลูก
ข้าวอย่างย่ังยืนท่ีเท่าทันสภาพภูมิอากาศไม่ว่าในระบบการปลูก
ข้าวใดๆ มาตรฐานน้ีได้รับการพัฒนาโดยคณะท�างานของ SRP 
และได้รับการแนะน�าเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
พร้อมด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Performance Indicators (PIs) 
ท่ีพัฒนาโดยสถาบนัวจิยัข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึง่เป็นเครือ่งมอืเชงิ
ปริมาณในการวัดผลกระทบของการยอมรับของมาตรฐาน หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพ่ือการท�าการเกษตรอย่างย่ังยืน ในขณะนี้ SRP 
ก�าลังมุ่งเน้นไปท่ีการทดสอบการน�ามาตรฐานไปด�าเนินการใน
ภาคสนามในประเทศต่างๆ รวมทัง้ตวับ่งชีป้ระสทิธิภาพ และระบบ 
การรับประกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เบรียร่วมด�าเนินการอยู่ด้วย

เบรียสนับสนุนการพัฒนาและการยอมรับของมาตรฐาน SRP 
ในส่ีประเทศท่ีด�าเนินโครงการ นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ิมขีด
ความสามารถของเกษตรกรแล้ว เบรยียงัมกีารศกึษาน�าร่องซึง่เป็น 
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานในภาคสนามใน
ประเทศต่างๆ เพื่อประเมินการน�าไปใช้ ความเกี่ยวข้อง และการ
ยอมรับของมาตรฐานของเกษตรกรในโครงการ รวมทั้งด�าเนิน
แผนการประกันและจัดท�าระบบการจัดการภายใน (Internal 
Management System หรือ IMS) ส�าหรับเกษตรกร ในประเทศ 
ที่ผลิตข้าวท่ีส�าคัญ เบรียด�าเนินการในกิจกรรมเหล่าน้ีร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่นและพันธมิตรภาคเอกชน

เบรีย สนับสนุนให้มีการนำามาตรฐาน SRP ไปใช้ปฏิบัติ

โดย กมล ต่อกิจไพศาล

โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย(เบรีย)

มาตรฐาน SRP เพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างยั่งยืนนั้น

เป็นมาตรฐานเพื่อการพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืน 

มาตรฐานแรกของโลก
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เบรียประเทศไทยและอินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมในการทดสอบ 
น�าร่องมาตรฐาน SRP โดยในประเทศไทย การทดสอบน�าร่อง
ครอบคลุมการประเมินผลของการน�ามาตรฐานไปใช้ การฝึก 
อบรมเกษตรกร การจัดท�าระบบ IMS และระบบการประกันกลุ่ม 
ในประเทศอินโดนีเซีย และยังได้ส�ารวจเกษตรกรในการประเมิน 
การปฏิบัติของเกษตรกรตามมาตรฐาน SRP อีกด้วย

ในปีน้ี การทดสอบน�าร่องของมาตรฐาน SRP ในประเทศไทย 
ได้รับการรองรับผ่านการตรวจสอบโดยบุคคลที่  3 ผลการ 
ตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
เพาะปลูก เมื่อเทียบกับผลการส�ารวจพื้นฐาน เกษตรกร 28 ราย 
จากศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลบัวงาม และเกษตรกร 43 รายจาก
ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลกลาง มีการพัฒนาการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน 
(ตามท่ีระบุไว้ในแนวทางการตรวจรับประกันและสื่อสารในช่วง
ระยะการน�าร่อง) ตามการประเมินท่ีเป็นอิสระโดยบุคคลท่ี 3 ใน
ครั้งนี้ ระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SRP เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 
เมื่อเทียบกับมาตรฐาน SRP เพ่ือการเพาะปลูกข้าวอย่างย่ังยืน
เน่ืองจากการปรบัปรงุในระดบัการท�าการเกษตรอาจจะไม่เพียงพอ
 

เบรยีเชือ่ว่ามาตรฐาน SRP จะน�าเสนอรปูแบบธุรกิจท่ีมนีวตักรรม
ในการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ในห่วงโซ่มูลค่าข้าวและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงตลาด

ในประเทศอินโดนีเซีย การส�ารวจเพ่ือการประเมิน ได้ท�าโดย
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ในปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือน 
กันยายน ปี พ.ศ. 2559 เกษตรกรในโครงการจากสามอ�าเภอ  
ได้แก่ เซอร์ดัง เบดาไก ลังกัท และ เดลิ เซอร์ดัง ในจังหวัด 
สุมาตราเหนือ ได้รับการคัดเลือกตามผลการประเมินตนเอง 
ในครั้งน้ี เกษตรกรมีผลการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 68.7 ผลการศึกษาในครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการประเมินโดยกระทรวงเกษตรในการยอมรับ 
มาตรฐาน SRP ในประเทศอินโดนีเซียต่อไป

ผลท่ีได้จากการศึกษาน�าร่องในปีน้ี จะถูกรวบรวมและจัดท�า
เป็นข้อเสนอแนะให้กับ SRP เพ่ือใช้ปรับปรุงมาตรฐานและ
ระบบการรับประกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วอาจสรุปได้ว่า 
มาตรฐานนี้ได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ใน
การประเมินผลของการปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลกระทบเพ่ือ 
ระบุความเสี่ยงและสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงอีกด้วย

กรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบรีย โอแลม อินเตอร์เนช่ันแนล 

และไบเออร์ ได้ร่วมกันริเริ่มการทดสอบนำาร่องมาตรฐาน SRP กับกลุ่มเกษตรกรใน

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยกรมการข้าว โอแลมและไบเออร์ ต่างเป็นสมาชิกของ SRP ทีมี่

อยู่ทั้งสิ้น 55 องค์กร นอกจากนี้ โอแลม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่

สำาคัญ ยังเป็นพันธมิตรในกิจกรรมการเช่ือมโยงตลาดของเบรีย และการทดสอบ

นำาร่องของมาตรฐานในประเทศไทยยังถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการ 

เข้าถึงตลาดสำาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย

ข้าวที่ผลิตตามมาตรฐาน SRP
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กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ได้เน้นย�้าความมุ่งมั่นท่ีจะ 
ช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายหลัง
จากการเข้าเย่ียมชมกิจกรรมที่ด�าเนินการโดยโครงการเบรีย 
ประเทศอินโดนีเซีย 

นางเทราเดล เคอเลอร์  ซ่ึงเป็นตัวแทน BMZ ได้มีโอกาส 
เยี่ยมชมโครงการในอ�าเภอเดลิ เซอร์ดัง จังหวัดสุมาตราเหนือ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยม ี
นายยัน แฟรบ ประธานโครงการความร่วมมือระหว่างภาค 
รัฐและเอกชน (GIZ develoPPP.de) นายเดนิซ เซอร์คันท์ 
จากสถานทูตเยอรมันประจ�าประเทศอินโดนีเซีย นายซูลาสมิ  
รองผู้อ�านวยการ GIZ ประเทศอินโดนีเซีย นายสุไลมาน กินติง 
ตัวแทนโครงการเบรียส�าหรับประเทศอินโดนีเซีย และนายเซาริน 
ชาห์ ผู้บริหารธุรกิจอารักขาพืชของบีเอเอสเอฟ ร่วมเดินทางด้วย 

ทางคณะฯ ได้เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีตั้ง
อยู่ในหมู่บ้านทันจูง เรโจ ซึ่งเบรียร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุ์ข้าว
สนับสนุนการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ในสุมาตราเหนือ ศูนย์การเรียนรู้
เป็นศูนย์กลางส�าหรบัเกษตรกรในการแลกเปล่ียนความรู ้ปรบัปรงุ
การปฏิบัติการเกษตรท่ีดีท่ีสุด และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ต่างๆ 
ที่มีคุณภาพ

นอกจากนั้น ทางคณะฯ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าว
ท่ีถ่ายทอดผ่านทางโรงเรียนชาวนาของเบรีย ประกอบการน�า
เสนอเอกสารการฝึกอบรมและกิจกรรมโครงการ การสาธิตการ
จัดกิจกรรมโรงเรียนชาวนาเก่ียวกับการใส่ปุ๋ยตามความต้องการ
ของพืชและสถานะของสารอาหารในดิน  อีกท้ังคณะฯ ยังได้ฝึก
การใช้ชุดทดสอบดินนาข้าวอีกด้วย หลังจากน้ัน ได้เย่ียมชมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ของผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์รายหน่ึงในพ้ืนที่ พร้อมท้ัง
เรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฟาร์ม การแยกเมล็ดพันธุ์  
การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน 

BMZ เยี่ยมชมโครงการเบรียในอินโดนีเซีย

โดย อิสไนนิ จาลิล และ กมล ต่อกิจไพศาล

โครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (เบรีย)

การพบปะกับเกษตรกรในโครงการเบรีย และผู้มีส่วนได้เสียในภาคการผลิตข้าว
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“ดิฉันเชื่อว่า การพัฒนาศักยภาพเป็นกุญแจสำาคัญ

ในการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร ความเป็นอยู่ของ

เกษตรกร และนำาไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร”

นางเทราเดล เคอเลอร์ ตัวแทน BMZ กล่าว

นายเดนิซ เซอร์คันท์ จากสถานทูตเยอรมัน เสริมว่าความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์มากในการพัฒนาอย่างย่ังยืน เนื่องจากเบรีย 
เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาจ�ากัด และสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงการ
ท�านาของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐควรด�าเนินกิจกรรมน้ีต่อ
ไปในอนาคต

นางเคอเลอร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การเย่ียมชมโครงการเบรียน้ี นับ
เป็นโอกาสทีด่ทีีไ่ด้รบัทราบถึงกิจกรรมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดฉินั
เชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพเป็นกุญแจส�าคัญในการปรับปรุงการ
ผลติทางการเกษตร ความเป็นอยู่ของเกษตรกร และน�าไปสูค่วาม
มั่นคงด้านอาหาร”

โครงการเบรีย ในประเทศอินโดนีเซีย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง
การจัดการปลูกข้าว โดยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ
เกษตรกร เพ่ือการปฏิบัติการเกษตรท่ีดีข้ึน โดยด�าเนินงาน
ร่วมกับบริษัทบีเอเอสเอฟ ซึ่งเป็นพันธมิตรภาคเอกชน ในส่ี 
อ�าเภอของสองจังหวัด ตลอดจนร่วมมือกับรัฐบาลท้องถ่ินใน 
การจัดกิจกรรมโรงเรียนชาวนา (Farmer Field School หรือ FFS) 
เพ่ือฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ที่มุ ่งเน้นธุรกิจการเกษตร ฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นผู ้ปลูก 
เมล็ดพันธุ์ที่ระดับกลุ ่มเกษตรกร และตั้งศูนย์การเรียนรู ้เพ่ือ 
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

โครงการฯ ได้พัฒนาภาคการผลิตข้าว เพ่ิมผลผลิต และรายได้ 
ของเกษตรกร ผ่านการเสรมิสร้างศกัยภาพของเกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
ปัจจุบันเกษตรกรผู้น�าจ�านวน 2,211 รายในประเทศอินโดนีเซีย
ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมผ่านโรงเรียนเกษตรกร ในขณะท่ี
เกษตรกรอีก 1,050 ราย ก�าลังจะได้รับการฝึกอบรมด้วยวิธีนี ้
ตลอดท้ังฤดูกาลเพาะปลูกน้ี นอกจากน้ี โครงการฯ ยังสนับสนุน 
และเสริมสร้างเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ อีกท้ังสร้างและฟื้นฟู 
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ใน 1,000 หมู ่บ้านเมล็ดพันธุ์ ให้ 
สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงเกษตรอีกด้วย

การเยี่ยมชมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่น
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หลายครั้งท่ีคนกล่าวว่าการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 
เป็นต้นเหตขุองปัญหาสขุภาพ สิง่แวดล้อม และการเปลีย่นแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ แต่ภาคเกษตรก็ยังคงมีการใช้สารเคม ี
อยู่ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง 

ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน 4 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม 
ยกร่างการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมชีวภัณฑ์ควบคุม 
ศัตรูพืชในประเทศไทย ครั้งท่ี 4 ได้พูดถึงบทบาทและความ 
รับผิดชอบของตนในการอยู่ในโลกท่ีเกษตรกรรมยังคงพ่ึงพา 
สารเคมี เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับตัวเกษตรกรเองและ 
ผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของการอยู่ในโลกที่เกษตรกรรมยังคงพึ่งพาสารเคมี

โดย รจนา มโนวลัยเลา และ นาตาเชีย อังศกุลชัย

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

คุณรุ่งฤดี จงสืบศักดิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการการลงทะเบียนเคมีเกษตร

บริษัท BASF

“การเปลี่ยนความคิดคนไม่ใช่ทำากันง่ายๆ เพียงเพราะแค่ได้ผ่านการฝึกอบรม

หรือเวิร์คช็อป การที่จะให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้ชีวภัณฑ์
ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมในการควบคุมศัตรูพืช เกษตรกรต้องเห็นว่าเขาจะ 
ได้อะไรถ้าเขาเปล่ียน เขาต้องเข้าใจว่าการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชน้ัน 

แม้จะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ ได้รวดเร็วดังใจที่ต้องการ แต่ตัวเขาเองจะมี 

สุขภาพที่ดี ข้ึนเป ็นผลตอบแทน ซึ่ง เป ็นส่ิงท่ี เราจำาเป ็นต ้องยำ้าตลอด 

ระหว่างการจัดอบรมให้กับเกษตรกร

สำาหรับ BASF แล้ว ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นท่ีรู้จักในเร่ืองของสารเคมี แต่ทาง 

บริษัทต้องการส่งเสริมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน [Integrated 

Pest Management: IPM] โดยการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อปกป้องพันธุ ์พืช 

ควบคู่กับสารเคมี ทางบริษัทจะจัดอบรมเพื่อส่งเสริมวิธีการ IPM น้ีให้กับ

เกษตรกรในประเทศไทย และบอกให้เขารู้ถึงวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย”
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คุณศรุต สุทธิอารมณ์ 

ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช

กรมวิชาการเกษตร

“หน่ึงในอุปสรรคของการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เพื่อปกป้องพืช 

เกษตรในประเทศไทย คือ เราขาดความสามารถในการผลิตชีวภัณฑ์ฯ เหล่านี ้

ในปริมาณมากเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร เวลากรมฯ 
จัดโครงการน�าร่องเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ให้ใช้ชีวภัณฑ์ฯ เกษตรกรมักจะ
ให้การตอบรับที่ดี แต่หลังจากโครงการฯ จบลง ทางเราไม่สามารถผลิตของ
ได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่สนใจใช้ชีวภัณฑ์ฯ

ณ ตอนนี้ มีเพียงกรมวิชาการเกษตรในกรุงเทพฯ เท่านั้นที่ผลิตชีวภัณฑ์ฯ ให้

กับเกษตรกรทั่วประเทศ ทางกรมฯ จึงกำาลังทำาโครงการเพื่อจะกระจายการ

ผลิตให้ได้ในทั่วประเทศ ซึ่งในทุกจังหวัดก็มีกรมวิชาเกษตรของจังหวัดอยู่แล้ว 

และตามหลักแล้วในแต่ละหน่วยงานควรผลิตชีวภัณฑ์ฯ และแจกจ่ายให้ 

เกษตรกรได้เอง แต่ก็มีเร่ืองข้อจำากัดทางด้านงบประมาณและทรัพยากร

บคุลากร ซ่ึงก็ไม่แน่ใจว่าโครงการน้ีจะทำาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะอย่างท่ีกรมฯ 

เองก็มีข้อจำากัดเหมือนกัน เวลาพูดถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ 

เราก็ต้องดูด้วยว่าเรามีบุคลากรเพียงพอในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน

ท่ัวประเทศหรือไม่ และหน่วยงานในแต่ละจังหวัดน้ันมีบุคลากรพร้อมท่ีจะรับ

การฝึกอบรมหรือเปล่า รวมท้ังมีความพร้อมในการลงทุนเร่ืองของสถานที่ 

อุปกรณ์ และเครื่องมือด้วยไหม”

คุณวินัย ปิติยนต์

ที่ปรึกษา

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำากัด

“ผูผ้ลิตชีวภณัฑ์ฯ ต้องมีความรับผิดชอบในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเป็นกลาง 
เพื่อรับรองคุณภาพ และมาตรฐานให้เป็นไปตามแบบสากล ถึงแม้ว่าจะต้อง 

ออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง และยังไม่ได้มีข้อกำาหนดบังคับจากภาครัฐ แต่ก ็

เป็นการบอกถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค และผู้ผลิตเอง 

ก็ไม่ต้องกังวลถ้าหากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 

และภาคเอกชน จะสุ ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฯ ที่ มีการวางขายอยู ่ตาม 

ท้องตลาด”

ดร. พยอม โคเบลลี่

นักวิชาการเกษตร ชำานาญการพิเศษ

กรมการข้าว

“เพล้ียกระโดดสีนำ้าตาลเป็นศัตรูพืชเจ้าปัญหาในการเกษตร และการใช้ 

สารเคมีกำาจัดน้ันก็ไม่ได้ผล มีแต่จะเพิ่มให้แมลงสร้างความต้านทานสารเคม ี

ย่ิงขึ้น ในประเทศไทยยังไม่มีชีวภัณฑ์ควบคุมเพล้ียกระโดดสีนำ้าตาลที่ได้การ 

รับรองอย่างเป็นทางการ ซ่ึงการพัฒนาชีวภัณฑ์ฯ ที่ผลิตในท้องถิ่นน้ัน 
มคีวามจ�าเป็นมาก เพราะเหมาะทีจ่ะจดัการศตัรูพืชท่ีเกิดในท้องถ่ินได้มากกว่า 
และตอนน้ีทางกรมการข้าวได้มีการทำาวิจัยเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ 

ควบคุมเพล้ียกระโดดสีนำ้าตาลข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ  ์

ควบคุมศัตรูพืชในบริบทของประเทศ”

การประชุมยกร่างพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม 

ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ในประเทศไทยคร้ังท่ี 4 จัดข้ึน

เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีกรมวิชาการเกษตร  

กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำาร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้สมบูรณ์

เป็นคร้ังสุดท้าย และหารือวิธีติดตามการดำาเนินงานของ

แต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีร่างฉบับสมบูรณ์จะถูก

ย่ืนเสนอให้อธบิดกีรมวิชาการเกษตรเพื่ออนุมัตแิละรับรอง

อย่างเป็นทางการโดยการประชุมคร้ังน้ีมีตัวแทนจาก 

ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมกว่า 30 ท่านเข้าร่วม
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ค�าถามที่ถูกตั้งขึ้นในการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเชื่อม
โยงสินค้าสู ่ตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้ ท�าให้เกิด
การทบทวนว่า ‘โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ไทย’ ที่ท�าจบไปแล้วนั้น มีสิ่งไหนท่ีท�าพลาด
หรือขาดหาย

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกน�้าสับปะรดเข้มข้นอันดับ
หน่ึงของโลก โครงการฯ จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 
และให้ค�าปรึกษาแก่โรงงานผลิตน�้าผลไม้น�าร่อง 6 แห่ง ซึ่ง 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเป็นหลัก ด้านความสะอาด 
ความปลอดภัย และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
น�้าผลไม้เข้มข้นเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางอาหารในระดับสากลของภาคพ้ืนยุโรป (Sure and Global 
Fair: SGF) 

โดยระหว่างการท�าโครงการฯ นอกจากจะมีการตรวจสอบการ
ปรับปรุงคุณภาพของโรงงานและกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด
แล้ว ยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agriculture Practices: GAP) แก่เกษตรกรผูป้ลกูสบัปะรด มกีาร
ส�ารวจตลาดเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ไทย 

นำ้าสับปะรดกับความไม่ครบวงจรในระบบห่วงโซ่การผลิต
ถอดบทเรียน ‘โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์นำ้าผลไม้ไทย’: ภาครัฐ ห่วงโซ่ที่ขาดหาย

โดย นภาพร รัตนเมตตา รจนา มโนวลัยเลา และฐิติรัตน์ อุไรสินธว์ 

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

มีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือท�าความเข้าใจถึงแนวโน้ม 
รวมถึงประเด็นปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในอตุสาหกรรม
น�้าผลไม้ไทย โดยมีผู ้เข ้าร่วมการอบรมกว่าร้อยคนทั้งจาก 
ห้องปฏิบัติการ สมาคม และหน่วยงานเอกชนต่างๆ แต่ไม่ได้มี 
กิจกรรมใดๆ ที่เชิญภาครัฐมามีส่วนร่วมด้วยเลย

โครงการฯ จบลงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ประมาณ 1 ป ี
หลังจากโครงการฯ จบ มีการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดย 
ได้เข้าพบผู้บริหารโรงงานน�าร่องจ�านวน 4 ราย จาก 2 โรงงาน 
และเกษตรกรจ�านวน 6 ราย จาก 3 ครอบครัวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพบว่าทางโรงงานได้ปรับปรุงยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพของการผลิตน�้าสับปะรดเข้มข้นได้ตาม
มาตรฐานท่ีวางไว้ในระดับสากล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลดีต่างๆ อาทิ 
การขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก
การที่สินค้าถูกตีกลับเนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน
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คุณสมนึก วันเต็ม จากบริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จ�ากัด กล่าวว่า 
รู ้สึกมั่นใจมากข้ึนเมื่อเจรจาธุรกิจกับคู ่ค ้าจากต่างประเทศ 
“เหมือนกับว่า เราพูดภาษาเดียวกัน เราเข้าใจเขา เขา
เข้าใจเรา เวลาท่ีเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นตาม
มาตรฐานสากลได้”

ส่วนทางเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเอง เล่าว่าได้รับข้อมูลและ 
ข้อปฏิบัติในการปลูกท่ีเหมาะสมจากการตรวจเย่ียมจากทาง
โรงงานอย่างสม�่าเสมอ เกษตรกรบางรายได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากโรงงานเพ่ือศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัย
เกษตรของจังหวัด

คุณอมรเทพ พุ่มมั่น เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจากอ�าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าให้ฟังว่า “ทางโรงงานถามผมกับ
ภรรยาว่า สนใจอยากรู้เก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตร 
ท่ีดีมากขึ้นไหม ภรรยาผมเลยได้ไปเรียนท่ีวิทยาลัยเกษตร
เพชรบรุ ีโดยโรงงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หมด และตัง้แต่ท่ี
ภรรยาผมไปเรียนท่ีวิทยาลัยเกษตร เราก็ได้ลองประยุกต ์
สิ่งใหม่ๆ ท่ีภรรยาผมได้เรียนมากับวิธีการปลูกสับปะรด 
ท่ีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราสอนมา ผลปรากฏว่า 
เราปลกูสบัปะรดได้มากขึน้ โดยค่าใช้จ่ายในการปลกูน้อยลง
และสับปะรดท่ีเราปลูกมีคุณภาพและได้มาตรฐาน [ตามท่ี 
โรงงานต้องการ] เราใช้สารเคมีอย่างปุย๋เคมีหรอืยาฆ่าแมลง
น้อยลง ท�าให้คุณภาพของดินดีขึ้น แล้วก็ไม่ต ้องมา 
น่ังกังวลเรื่องสารเคมีปนเปื ้อนหรือตกค้างในดินหรือ 
สับปะรดด้วย”

ผลการติดตามโครงการฯ ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตาม 
เป้าหมาย แต่ความกังวลของผู้ประกอบการและเกษตรกรใน
ความไม่แน่นอนในอนาคตของอุตสาหกรรมน�้าสับปะรดเข้มข้น 
ของไทยยังคงอยู่ อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยท่ีปรากฏ อาท ิ
ภาวะแล้ง สภาพภูมอิากาศเปลีย่นแปลง ปรมิาณผลผลติสบัปะรด
ที่ไม่แน่นอนในขณะที่ความต้องการจากตลาดโลกยังคงสูงอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการไม่มีกฎข้อบังคับหรือแผนการบริหารจัดการ
ที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ ซึ่งจ�าเป็นที่ต้องเร่งจัดการ 

คุณสมนึก วันเต็ม

คุณอมรเทพ พุ่มมั่น และภรรยา
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ในการทำา ‘โครงการการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นำ้าผลไม้ไทย’ ที่ผ่านมา ถ้าย้อนกลับไปได้ การดึง

หน่วยงานของภาครัฐเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ 

จะเป็นการจัดการกับความท้าทายและปัจจัยต่างๆ ได้อย่าง

รอบด้านและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

คุณปทุมพร กิจเถกิง รองประธานบริษัท เถกิงอุตสาหกรรม
สับปะรดกระป๋อง จ�ากัด หน่ึงในโรงงานจากจังหวัดประจวบ- 
คีรีขันธ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีระบบ 
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” 
(Agricultural Crop Zoning Systems) ในการปลูกสับปะรด 
รวมไปถึงการลงทะเบียนเกษตรกร การท�าการเกษตรแบบ 
พันธสัญญา (Contract Farming) และการจัดสรรปันส่วน 
โควต้าการปลูกสับปะรดและการผลิตสับปะรดแปรรูป เพื่อ
ท่ีจะคาดการณ์ปริมาณ ราคา และคุณภาพของสับปะรด
ล่วงหน้าได้ 

คุณปทมุพรมองว่า ถ้าสามารถท�าได้ ทกุคนท่ีเก่ียวข้องในระบบ
ห่วงโซ่การผลิตจะมีความสุขขึ้น “เกษตรกรก็ไม่ต้องกังวล
เรือ่งภาวะสบัปะรดล้นตลาด ท่ีส่งผลให้ราคาต�า่ลงมาก ส่วน
โรงงานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสับปะรดขาดตลาด คุณภาพของ
สบัปะรดท่ีไม่ได้มาตรฐาน และราคาสบัปะรดท่ีแพงขึน้มาก” 

ในการท�า ‘โครงการการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ไทย’ ที่ผ่านมา ถ้าย้อนกลับไปได้ การดึง 
หน่วยงานของภาครัฐเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ จะเป็น 
การจัดการกับความท้าทายและปัจจัยต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน 
และย่ังยืนย่ิงขึ้น การติดต่อภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ 
ช่วงเริ่มต้น ในการวางแผนและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างมาตรฐานด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตน�้าผลไม้ของโรงงาน 
เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก

ต้องขอขอบคุณการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเชื่อมโยงสินค้า
สู ่ตลาดที่จัดข้ึนที่ประเทศอินโดนีเซียเม่ือเร็วๆ น้ีท่ีท�าให้เห็น 
‘ห่วงโซ่ที่ขาดหาย’ และได้เรียนรู ้ในการท�าโครงการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนให้ยั่งยืนต่อไป

คุณปทุมพร กิจเถกิง
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วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส�านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหาร 
จัดการก๊าซเรือนกระจก สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม และโครงการสนับสนุนการพัฒนาและ 
ด�าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทย จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัย
ที่ 22 ท่ีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีเมือง 
มาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก พร้อมทั้งเสนอร่างแผนปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการด�าเนินความร่วมมือ
ภายใต้กรอบความตกลงปารีส โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนกว่า 200 ท่าน

ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบความตกลงปารีส

โดย อิ่มพร อาจบุตร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและด�าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ผลการประชุมที่ส�าคัญ มีดังนี้

1. ภาคีตกลงท่ีจะเร่งหารือรายละเอียดท่ีจะท�าให้ความตกลง 
 ปารสีสามารถน�าไปสูก่ารปฏบิติัให้แล้วเสรจ็ภายในการประชมุ 
 รัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 24 (พ.ศ. 2561) 

2. ท่ีประชุมรับรองข้อตัดสินใจเก่ียวกับองค์ประกอบและภารกิจ 
 ของ Paris Committee on Capacity Building (PCCB) ซึ่งจะ 
 เป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศก�าลังพัฒนา 
 ภายใต้ความตกลงปารีส 

3. เห็นควรให้กองทุน (Adaptation Fund) สนับสนุนการ 
 ด�าเนนิงานด้านการปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 
 สภาพภมูอิากาศภายใต้ความตกลงปารสี และให้ศึกษารปูแบบ 
 การด�าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2561
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ทั้งนี้ รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ จะมีการประชุมใหญ่เป็นประจ�า
ทุกปี โดยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท่ีประชุมได้มีการรับรองความ 
ตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือระยะยาวอย่างเป็น 
รูปธรรมของประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 
 2 องศาเซลเซยีส และมุง่พยายามให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซยีส 
 เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการปรบัตวัและการส่งเสรมิความ 
 สามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 และการพัฒนาประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า 

3.  เพ่ือท�าให้เกิดเงนิทุนหมนุเวียนทีม่คีวามสอดคล้องกับแนวทาง 
 ที่น�าไปสู่การพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่าและสร้าง 
 ความสามารถในการฟื ้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการด�าเนินงาน 
 เก่ียวกับการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบ 
 ทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุน 
 ทางการเงนิ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสรมิสร้าง 
 ศักยภาพของประเทศก�าลังพัฒนา กรอบการรายงานข้อมูล 
 การด�าเนินงานและการให้การสนับสนุนอย่างโปร่งใส และ 
 การทบทวนสถานการณ์และการด�าเนินงานระดบัโลก (global 
 stocktake)

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
รักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให ้
อยู ่ในระดับท่ีปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ท่ีเป็น 
อันตรายต่อระบบภูมิอากาศ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ด�าเนินโครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพภายหลัง 
ข้อตกลงใหม่ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการมีผลใช้บังคับ 
ของความตกลงปารีส และได้จัดท�า(ร ่าง)แผนปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการด�าเนินความร่วม
มือภายใต้กรอบความตกลงปารีส ซึ่งได้เปิดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในวันท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 เพ่ือจะน�าความเห็นมาปรับปรุงให้เกิดการขับเคลื่อน
การด�าเนินการภายใต้กรอบความตกลงปารีส ตลอดจนการ 
เชื่อมโยงการด�าเนินงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ในปีพ.ศ. 2559 ที่ผ ่านมา โครงการ ECOSWat จัดอบรม 
เชิงปฏิบั ติการในเรื่องมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบ 
นิเวศ (EbA) กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคส่วน 
ที่เก่ียวกับน�้า ร่วมกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
มาตรการ EbA ให้กับองค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน�้า
ในประเทศไทย

การฝึกอบรมมุ่งเน้น (1) สร้างความชัดเจนในแนวคิดของ EbA 
และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ รวมถึงวิธีการท่ีจะน�า EbA ไปใช้กับแผนบริหาร 
จัดการน�้า และ (2) สร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเก่ียวกับบริการของ
ระบบนิเวศ มูลค่า และวิธีการประเมินมูลค่าของบริการของ 
ระบบนิเวศ 

วิศวกรแหล่งนำ้า ร่วมนำามาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ 
(EbA) มาปรับใช้กับลุ่มนำ้าย่อยห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น

โดย จารุวรรณ งามสิงห์ และ เกตน์พริมา แสนสุด

โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน�้าโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย (ECOSWat)

การฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญประมาณ 200 ท่าน 
จากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทย  
ได้แก่ กรมทรัพยากรน�้า และกรมชลประทาน ซึ่งมีอ�านาจ 
ในการตัดสินใจเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ของภาคน�า้ในประเทศไทย
ทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์ วิศวกรจากกรมทรัพยากรน�้าและทีมงาน
ก�าลังออกแบบบ่อดักตะกอน ซึ่งนับเป็นมาตรการ EbA แรก 
ที่จะด�าเนินการที่ลุ ่มน�้าย่อยห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น 
มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณตะกอนท่ีไหลไปสู ่อ ่าง 
เก็บน�้าหนองใหญ่ รวมท้ังจะมีการปลูกพืชน�้าเพ่ือลดการทับถม 
ของตะกอนและสร้างระบบนิเวศท่ีดีกว่า ซึ่งจะส่งผลให้ปลา 
และพืชเพ่ิมขึ้น และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อคนใน
ท้องถิ่นจริง
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ส�าหรับการวางแผนออกแบบทางวิศวกรรมในการบริหารจัดการ
น�้าที่ผ่านมามักไม่ได้ค�านึงถึงระบบนิเวศ แต่หลังจากได้รับการ
ฝึกอบรมได้มีการบูรณาการ EbA มาใช้กับแผนบริหารจัดการ
น�้าเพ่ิมขึ้น นายนิทัศน์ฯ ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การฝึกอบรม
เฉพาะทางในหัวข้อการออกแบบมาตรการ EbA และหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาและติดตามผลกระทบของการด�าเนินการ ยัง
สามารถเป็นหัวข้อส�าหรับเสริมสร้างความเข้าใจของวิศวกรอีก
ด้วย นอกจากน้ี ควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกับ
มาตรการ EbA เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนักรู ้อนัจะน�าไปสู่
การยอมรบัหากมกีารน�ามาตรการ EbA เข้ามาด�าเนินการในพ้ืนที่
ลุ่มน�้าของชุมชนนั้นๆ ต่อไปในอนาคต

การบูรณาการมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) 
เข้ากับแผนบริหารจัดการน�้าไม่สามารถประสบความส�าเร็จ
ได้ หากขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการของระบบนิเวศจะ
ช่วยให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจเกิดความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์
ของบริการของระบบนิเวศได้ชัดเจนขึ้น 

“สภาพแวดล้อมของการฝึกอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้ ... 

เนื่องจากมีการโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและ

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมหยิบยกประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจ

ที่ชัดเจน ซึ่งทำาให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ผมชอบวิธีการแบบนี้มาก

และรู้สึกสนุกกับการทำางานกลุ่ม การฝึกอบรมได้ช่วยให้

ผู้เข้าร่วมมีวิธีคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

จัดการนำ้า ผมดีใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ EbA มากครับ”

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์

วิศวกร สำานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนำ้า กรมทรัพยากรนำ้า

“ดิฉันคิดว่าการฝึกอบรมนี้มีประโยชน์มาก เราสามารถ

เข้าใจแนวคิด EbA ได้อย่างถูกต้องจากการฝึกอบรมครั้งนี้

อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

ของบริการของระบบนิเวศได้ ดิฉันคิดว่าควรมีการ

จัดฝึกอบรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหลายๆ แห่งควรจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย”

นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สำานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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“วิสัยทัศน์ของผม คืออยากเห็นเกาะพระทอง

เป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน 100% ภายใน 4 ปีข้างหน้า!”

นายอรรถพล มีเพียร

ค�ากล่าวข้างต้นของนายอรรถพล มีเพียร นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลเกาะพระทอง ได้แสดงจุดยืนในงานประชุมเปิด 
“โครงการศึกษาความเหมาะสมในการน�าระบบพลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสานมาใช้บนเกาะ” 

แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของประชากร
ถึง 99% แต่ยังมีชุมชนบนเกาะจ�านวนมากที่มีข้อจ�ากัดในการ
เข้าถึงไฟฟ้า ประเทศไทยมีเกาะมากกว่า 900 แห่ง ซึ่งในจ�านวน
นี้เป็นเกาะท่ีมีผู้อยู่อาศัยอยู่ประมาณ 200 เกาะ แต่ในจ�านวน
นี้มีเพียง 20 เกาะเท่าน้ันท่ีเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ของประเทศ เกาะท่ีเหลือส่วนใหญ่พ่ึงพาเครื่องปั่นไฟจากน�้ามัน
ดีเซลเพ่ือใช้ในครัวเรือนหรือบางแห่งมีผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้ชุมชน 
เกาะเหล่าน้ีต้องเผชิญกับปัญหาการใช้ไฟฟ้าท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด 
ราคาแพงและไม่เสถียร

นับเป็นครั้งแรกท่ี GIZ และมูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ผนึกก�าลัง 
ร่วมมือกัน เพ่ือให้เกาะในประเทศไทยมีเทคโนโลยีสะอาดใช้ 
บนพื้นฐานของรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน ระบบพลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสานก�าลังได้รับความนิยมมากข้ึน เนื่องจากสามารถช่วย 
ลดช่องว่างในการเข้าถึงไฟฟ้าของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ อุปสรรคส�าคัญต่อการน�าระบบดังกล่าวมาใช้จริง คือ 
ขาดการศึกษาประเมินความเหมาะสมของการใช้ระบบดังกล่าว 
โครงการฯ จึงเข้ามาสนับสนุนขั้นตอนน้ี เพ่ือให้สามารถติดตั้ง 
ระบบดังกล่าวได้จริง โดยมุ ่งพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ชุมชนมี 
ส่วนร่วมเป็นส�าคัญ และรูปแบบการด�าเนินระบบที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าในท้องถ่ิน และสามารถด�าเนินระบบ
ได้อย่างยั่งยืน

เกาะไทยวิสัยทัศน์กว้างไกลเลือกใช้พลังงานทดแทน

โดย คัททริน ลัมเมอร์ส

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการน�าระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานมาใช้บนเกาะ
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หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจ (EPU) ของมาเลเซียและโครงการ 
SCP จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเร่ืองวิธีการค�านวณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวิธีการค�านวณต้นทุน 
วงจรชีวิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับงานก่อสร้าง ระหว่างวันท่ี 
15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ที่ประเทศมาเลเซีย

ในการประชุม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 ท่านจากประเทศมาเลเซีย 
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และไทย โดยได้รบัการฝึกอบรมจากสถาบนั
เออโค (Oeko-Institut) ประเทศเยอรมนี การฝึกอบรมมุ่งเน้นที ่
การตรวจวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ ์
ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียว และการ
ค�านวณต้นทุนวงจรชีวิตส�าหรับงานก่อสร้าง

การประชุมเรียกร้องประเทศสมาชิกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง

โดย สุชญา เข็มอนุสุข และ กานต์ชเนตตี วสุวัต

โครงการพัฒนาการและวัดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP)

ส�าหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ผลท่ีได ้จากการประชุมคือ บางประเทศที่ เข ้าร ่วมได ้ให ้
พันธสัญญาท่ีจะใช้เครื่องมือน้ี (การประเมินวงจรชีวิตและการ
ค�านวณต้นทุนวงจรชีวิต) ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปแบบการบริโภคและการผลิตอย่างย่ังยืน (SCP) ถือเป็น 
องค์ประกอบทีจ่�าเป็นส�าหรบัการเป็นสงัคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�า่ 
ซึ่งเอื้อให้มีการเข้าถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือ พึ่งพาได้
และใช้งานง่าย โดยการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไข
ท่ีจ�าเป็นประการหน่ึงส�าหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภค 
และการผลิตอย่างยั่งยืน
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โครงการใหม ่ซึ่ งมุ ่ งการปรับปรุ งระบบการขนส ่งสินค ้า 
โดยรถบรรทุกในประเทศกัมพูชา ได้เริ่มข้ึนอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุงพนมเปญ โดยมีการ 
จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงโยธาธิการ 
และการขนส่งของกัมพูชา (MPWT) สมาคมรถบรรทุกกัมพูชา 
(CAMTA) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้ากัมพูชา (CAMFFA) 
และโครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง

ความร่วมมือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ระบบการขนส่ง
สินค้าโดยรถบรรทุกสามารถพัฒนาผู ้ประกอบการขนส่งท่ีมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด พร้อมท้ัง
ด�าเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

โครงการใหม่กับประเทศกัมพูชา
ว่าด้วยระบบการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก

โดย วิลาสินี ภูนุชอภัย

โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

โครงการมุ่งมั่นที่จะ
• ช่วยในการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ
• สนับสนุนมาตรการการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดฝึกอบรมในหัวข้อการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน
 (Eco-Driving) และการขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)
 
การสัมมนาในหัวข้อ “การขับข่ีเพ่ือการประหยัดพลังงาน (Eco-
Driving) และการขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving) 
สร ้างประโยชน์ให้บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ได ้อย่างไร”  
ถูกจัดข้ึนให้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการข้างต้น เพ่ือสร้างความ 
ตระหนัก ให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วม 
กว่า 100 ท่านจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
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ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โครงการ TCC 
ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้หัวข้อ การด�าเนินงานนโยบาย 
การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพด้านยานยนต์ (FE) การขนส่ง
สินค้าสีเขียวและโลจิสติกส์ ยานพาหนะสองล้อท่ีขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้า และข้อมูล ตัวชี้วัด และการตรวจวัด รายงานผล 
และทวนสอบ (MRV) ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

กิจกรรมเริม่ด้วยการน�าเสนอรายงานการศกึษาของโครงการ TCC 
เรือ่ง  “รายงานด้านการขนส่งทางบกท่ีย่ังยืนและการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของมาเลเซีย” รายงานฉบับดังกล่าวแสดงให ้
เห็นภาพรวมด้านการขนส่งท่ีย่ังยืนของประเทศมาเลเซีย และ
สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย นักวิจัย 
ผู้ให้เงินทุนระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งท�างาน 
ด้านการขนส่งท่ีย่ังยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รายงานดงักล่าวได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีผูเ้ข้าร่วมการประชมุ
เชิงปฏิบัติการเรื่องตัวชี้วัดด้านการขนส่งท่ีย่ังยืนท่านหน่ึงกล่าว 
ว่า “เราได้ใช้รายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับการจัดท�า
แผนแม่บทด้านโลจิสติกส์ของเรา”

TCC จัดกิจกรรมการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

โดย ไคร่า ฮักเก้ 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกส�าหรับภูมิภาคอาเซียน (TCC)

การประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่2 ในหัวข้อ “ตวัชีวั้ดด้านการขนส่ง
ที่ยั่งยืน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ให้แก่ประเทศสมาชิก
อาเซียน (AMS) ในเรื่องการเกบ็รวบรวมข้อมูล การพฒันาตัวชี้วัด 
และการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)

สิ่งส�าคัญที่ได้รับจากกิจกรรมคือการเพ่ิมพูนความรู้และความ
สามารถเก่ียวกับตัวชี้วัดด้านการขนส่งท่ีย่ังยืนและการวางแผน 
ขั้นตอนต่อไป ตลอดจนแนวทางเพ่ือท่ีจะพัฒนาคู่มือในระดับ
ภูมิภาคส�าหรับการเก็บข้อมูลและรวบรวมตัวชี้วัดด้านการขนส่ง
ที่ยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจาก 11 ประเทศได้เรียนรู้ 
ไม่เพียงแต่เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับตัวชี้วัดและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเท่าน้ัน แต่ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วง “Bus-stop 
exercise” แบบฝึกหัดป้ายหยุดรถประจ�าทาง ค�าถามต่างๆ และ
การอภิปรายในช่วงการสัมมนาดังกล่าวช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับความต้องการของประเทศและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ส�าหรับการร่างแนวทาง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือเกี่ยว
กับร่างแรกขององค์ประกอบของแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและ 
ตัวชี้วัดจะจัดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2560 นี้

ผู้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคคร้ังท่ี 2 ในหัวข้อตัวช้ีวัด 

ด ้านการขนส่งที่ ยั่งยืนอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการท่ีประเทศเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้านการจดทะเบียนยานพาหนะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ป้ายหยุดรถ 

ประจ�าทาง” (ที่มา: GIZ)

http://www.transportandclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/11/TCC_Stocktaking_Report_Malaysia_November2016.pdf%20
http://www.transportandclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/11/TCC_Stocktaking_Report_Malaysia_November2016.pdf%20
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การด�าเนินการของอาเซียนในการส่งเสริมการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ ได้เกิดข้ึนคร้ังแรกในเวทีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง
อาเซียน ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญ 
42 ท่านจาก 11 ประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการ 
สถาบนัวจิยั และองค์การพัฒนาเอกชน ได้มารวมตวักนัเพ่ือหารอื
เก่ียวกับแนวทางการปฏบิตัขิองประเทศต่างๆ และเพ่ือเริม่พัฒนา
แผนท่ีน�าทางส�าหรบันโยบายการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ
ด้านยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์การขนส่งระดบัภมูภิาคของอาเซียน (แผนยุทธศาสตร์
การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ พ.ศ. 2559-2568 หรือ KLTSP 2016-
2025) ได้รบัการสนับสนุนจากโครงการ TCC ซึง่มเีป้าการปรบัปรงุ
และพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้าน 
ยานยนต์ 3 ขั้น คือ
ขั้นแรก คือการจัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหารือ
ประเด็นที่เก่ียวกับแนวทางการนโยบายการใช้พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพด้านยานยนต์
ขั้นท่ีสอง คือการจัดท�าแผนที่น�าทางระดับภูมิภาคซึ่งรวมถึง 
แนวนโยบายส�าหรับประเทศสมาชิก
ขั้นท่ีสาม คือการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการยอมรับ
นโยบายที่เหมาะสมกับประเทศด้านเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่
สะอาดมากขึ้น

“การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการพัฒนาตัวชี้วัดซึ่งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ดีมากจริงๆ”

ผู้เข้าร่วมจากประเทศมาเลเซีย

“การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร/100 กม.) ที่ลดลงร้อยละ 50 ของรถยนต์ทุกคันบนท้องถนนภายในปี ค.ศ.2050

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 33 Gt CO2 และช่วยประหยัดเงินได้ถึง 8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก”

อเล็กซ์ เคิร์นเนอร์ ที่ปรึกษา GIZ และวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการนโยบาย

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมปิดท้ายด้วยการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง
ทางบกท่ีย่ังยืน (EGSLT) ครั้งท่ี 1 กลุ่มดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นใน 
ฐานะท่ีเป็นคณะท�างานเฉพาะกิจภายใต้คณะท�างานการขนส่ง
ทางบก (LTWG) ของอาเซียน โดยจะท�าหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษา
เพ่ือหารือในประเด็นนโยบายการขนส่งท่ีย่ังยืนในอาเซียน และ
จะช่วยขับเคล่ือนการด�าเนินการนโยบายเหล่าน้ันไปสู่เป้าหมาย
การขนส่งทีย่ั่งยืนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลมัเปอร์ 
(KLTSP) ในระดับภูมิภาค

การประชุมกลุ่ม EGSLT ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้าย 
ของเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2560 พร้อมกับกิจกรรมครั้งต่อไปท่ี
กรุงเทพฯ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
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ความเสียหายอย่างต่อเนื่องและการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง
ของปั๊มน�้าพุ 66 เครื่องที่คูเมืองเชียงใหม่ ท�าให้เทศบาลต้อง 
ค้นหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและลดการใช้พลังงาน
ของปั๊ม ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั๊มน�้าจากบริษัท เคเอสบี จ�ากัด และ 
ทีมงานโครงการ Nexus ได้ลงส�ารวจพ้ืนท่ีและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการท�างานของกลุ ่มตัวอย่างปั ๊ม ระหว่างวันท่ี 
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยพบว่าปั๊มตัวอย่าง
เหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะมีความร้อนสูงเกินไปและเสีย สาเหตุ
หลักท่ีจะท�าให้ป ั ๊มเหล่านี้ เสีย คือการเดินเคร่ืองปั ๊มเปล่า 
(ไม ่มีน�้า)  เ น่ืองจากท ่อส ่งน�้าสู ่ป ั ๊มอุดตันด ้วยสิ่ งสกปรก 
ใบไม้ และขยะมลูฝอย นอกจากนี ้การติดตัง้ป๊ัมยังไม่ได้มาตรฐาน 
ปั๊มน�้าทั้ง 66 เครื่องติดตั้งอยู่ในกล่องคอนกรีตที่มีฝาปิดโลหะ 
โดยไม่มีการระบายอากาศและการป้องกันการควบแน่นและ 
ความชื้น ตลอดจนการจัดวางต�าแหน่งท่ีไม่ถูกต้องระหว่าง 
ท่อส่งน�้าเข้า และท่อส่งน�้าออกของปั๊มท�าให้เกิดการสั่นสะเทือน 
และลดประสิทธิภาพการท�างานของปั๊มน�้า

ปั๊มนำ้าที่คูเมืองเชียงใหม่และอาคารศูนย์สุขภาพ
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม และให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค

โดย รูธ เอิร์ลเบค และ ราเชน ศาลางาม

โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเชีย

การแก้ปัญหา ครอบคลุมเรื่อง

•  การซ่อมปั๊มทั้งหมด 66 เครื่องให้มีสภาพการท�างานที ่
 เหมาะสม(ป้องกันการอุดตัน ปรับปรุงการระบายอากาศ  
 ลดความชื้นจัดต�าแหน่งใหม่ และเปลี่ยนอะไหล่ที่จ�าเป็น)

•  การเปลีย่นป๊ัมท่ีใช้อยู่เป็นป๊ัมแบบจุ่มแช่น�า้ (ซึง่สามารถลด 
 ปัญหาความร้อนที่สูงเกินไปและการสั่นสะเทือน เนื่องจากปั๊ม 
 อยู่ใต้น�้า)

•  การเปลี่ยนปั๊มท่ีใช้อยู่ให้เป็นปั๊มแบบผสมผสานระหว่างปั๊ม 
 กับน�้าพุ ซึ่งน�้าพุและปั๊มจะอยู่รวมกันเป็นหนึ่งหน่วยและลอย 
 อยู่บนน�้า
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุนส�าหรับการแก้ปัญหาท้ังสามนั้น จะน�ามา
เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน และค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบตักิารและการบ�ารงุรกัษา เพ่ือค�านวณหาผลตอบแทน
ที่เป็นไปได้ในระยะเวลาการลงทุน

ปีพ.ศ. 2558 โครงการ Nexus ประสบความส�าเร็จในการให้ 
ความช่วยเหลือแก่เทศบาลนครนครราชสีมาในการลดปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าของสถานีสูบน�้าประปา คิดเป็นเงิน 1 ล้านบาท 
(25,000 ยูโร) ต่อเดือน

เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ออกแบบอาคารศูนย์สุขภาพ 
สามชั้น ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการด้านกายภาพบ�าบัด 
การดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวัน และการแพทย์แผนไทย ในการ
นี้ โครงการ Nexus ได้รับการทาบทามให้ศึกษาการออกแบบท่ี
มีอยู่และเสนอมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของอาคาร ข้อเสนอส�าหรับการปรับเปลี่ยนการออกแบบอาคาร
ส่วนใหญ่จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ แสงสว่างธรรมชาติ  
การบังแสงการแบ่งห้อง วัสดุผนึกกันอากาศเข้า และการท�า 
ความเย็นในส่วนผสมคอนกรีต รวมถึงการปฏิบัติการบางด้าน 
อาทิ ด้านความปลอดภัย พ้ืนท่ีเปิดส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 
พื้นที่สีเขียว (สวน) พื้นที่จอดรถ การเข้าถึงส�าหรับผู้พิการ เป็นต้น

รายงานขัน้สดุท้ายจะให้ข้อมลูรายละเอยีดเก่ียวกับการใช้พลงังาน 
รวมท้ังการลงทุน ต้นทุนตลอดอายุของมาตรการประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน และผลตอบแทนในระยะเวลาการลงทุน
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วันท่ี 14-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้แทนจากผู้ร่วม 
โครงการของ Nexus เข้าเย่ียมชมพ้ืนท่ีจัดการขยะมูลฝอยใน 
ประเทศจีน โดยมุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยีที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 
(MYT)

คณะประกอบด้วยผู้แทน 24 ท่านจากประเทศต่างๆ ในโครงการ 
Nexus อาทิ นายกเทศมนตรี John Bongat  จากนากา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ นายกเทศมนตรี Lis Darmansyah จากตันจุงปีนัง 
ประเทศอนิโดนเีซยี สมาชกิสภาเมอืง Roy Gonzales จากซานตา
โรซา ประเทศฟิลปิปินส์ รองนายกเทศมนตรบีญุเหลอื เจรญิวัฒน์ 
จากจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
สมเพชร วัฒนทรัพย์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และ 
ผู ้ เข ้าร ่วมท่านอื่นทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถ่ินจาก
สถาบันวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ NEERI เมือง
นาคปุระและราชโกฏิ ประเทศอินเดีย และคณะกรรมการ 
การจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติจากประเทศฟิลิปปินส์ 

โครงการ Nexus
เยี่ยมชมพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยในประเทศจีน

โดย รูธ เอิร์ลเบค และ ราเชน ศาลางาม

โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเชีย

ระหว่างการเดินทาง 5 วัน คณะได้เข้าเย่ียมชมส�านักงานใหญ่ของ
บริษัท Jiangsu WELLE Environment จ�ากัด ในฉางโจว โรงงาน
รวบรวมขยะจากครวัในฉางโจว กลุม่อาคารจดัการขยะมลูฝอยใน
หางโจว ซึง่รวมถึงพ้ืนท่ีฝังกลบเทยีนซลีงิทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
โรงงานน�าร่อง MYT และโรงงานเผาขยะในเขตชานเมืองของนคร
เซี่ยงไฮ้

การจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับประเทศต่างๆ 
ในโครงการ Nexus ซึ่งเมืองในประเทศต่างๆ เหล่านี้ใช้เทคโนโลยี
ท่ีไม่เพียงพอ (ในกรณีท่ีมีการใช้เทคโนโลยี) ในการบ�าบัดขยะ 
การบ�าบัดน�้าชะขยะ การกู้คืนทรัพยากร และการผลิตพลังงาน 
ขณะท่ีเมืองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยะมูลฝอยก็เพ่ิมจ�านวน
ขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ท่ีฝังกลบหรือพ้ืนที่ท้ิงขยะใกล้จะถึง 
หรอืเกินขดีความสามารถในการรบัขยะ ทีด่นิกห็ายากอยู่ในขณะน้ี
และกลายเป็นทรัพยากรที่มีราคาแพง การมองหาที่ดินใหม่อย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีฝังกลบขยะจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่
ย่ังยืน ปัจจุบันเมืองต่างๆ จึงพยายามค้นหากระบวนการบ�าบัด
ขยะมลูฝอยทางเลอืกเพ่ือลดขยะทีจ่ะถูกน�าไปท้ิงยังท่ีฝังกลบ และ
ในขณะเดียวกันก็เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต 
ของชุมชนโดยรอบ

อย่าให้ขยะของคุณเสียของ
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เทคโนโลยี MYT เป็นนวัตกรรมส�าหรับการบ�าบัดและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเทศบาล โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสกัด
วัตถุดิบท่ีสมบรูณ์ (ถึงร้อยละ 90) และส่วนท่ีเป็นพลงังานของขยะ
และใช้ศกัยภาพพลงังานเป็นแหล่งทีม่าของพลงังานทีส่ามารถน�า
ไปรีไซเคิลได้ แทนท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยการฝังกลบหรือการเผา 
ขณะน้ีมีตัวเลือกในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สูงสุดของขยะในรูปของวัตถุดิบ เชื้อเพลิงท่ีมีการรับรอง
คุณภาพ และก๊าซชีวมวลท่ีอุดมไปด้วยพลังงาน รูปแบบท่ี
สมบูรณ์ของเทคโนโลยี MYT มีอยู่ท่ีโรงงานบ�าบัดขยะมูลฝอย
เชิงกลชีวภาพ “คาห์เลนแบร์ก (ZAK)” ในเยอรมนี ซึ่งปัจจุบัน
บ�าบัดขยะจากครัวเรือนมากกว่า 100,000 ตันต่อปี 

WEHRLE เยอรมนเีป็นหน่ึงในบรษิทัทีร่่วมพัฒนาเทคโนโลยี MYT 
ณ Special Purpose Association แห่งคาห์เลนแบร์กในเยอรมนี
ตะวันตกเฉียงใต้โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแนะน�าเทคโนโลยี MYT  
มาใช้ในภูมิภาคเอเชีย 

WEHRLE ร่วมมือกับ EU WELLE และบริษัท Jiangsu WELLE 
Environment จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจีน ในการสร้างและปฏิบัติการ
โรงงานน�าร่อง MYT ในหางโจว ประเทศจีน

การเย่ียมชมครั้งนี้ท�าให้เมืองในประเทศต่างๆ ในโครงการ ได้
เห็นความเป็นไปได้ของการสร้างความย่ังยืนโดยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ซึ่งจะสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน กู ้คืนและน�า
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้
ที่ดินผืนใหญ่ ผู้แทนของเมืองได้น�าเทคโนโลยี MYT และการ 
แก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเก่ียวข้องกลับไปด้วย และจะ
เข้ามามส่ีวนร่วมในการเจรจาต่อไปกับตวัแทนด้านเทคโนโลยีและ 
ทีมงานโครงการ Nexus เพ่ือด�าเนินงานภายใต้โครงการน�าร่อง 
Nexus ของแต่ละเมือง

ภายหลังการเดินทางไปยังประเทศจีน ผู ้เชี่ยวชาญด้านการ 
จดัการขยะมลูฝอยจาก WEHRLE ซึง่ได้รบัการว่าจ้างจากโครงการ 
Nexus ได้เดินทางเยือนดานัง ประเทศเวียดนาม และตันจุง ปีนัง 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการบ�าบดัขยะมลูฝอยเชงิกลชวีภาพ 
(MBT) ในเมืองดังกล่าวต่อไป
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ระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA) ร่วมกับ GIZ-IEP ตมิอร์-เลสเต (โครงการสนบัสนนุ
การพัฒนาอย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน) และส�านัก 
พืชสวนและส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและประมง 
ติมอร์-เลสเต (MAF) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ 
วิเคราะห์ฟาร์ม การเพ่ิมผลผลิต และการวิเคราะห์ห่วงโซ่ 
มูลค่าให้กับนักส่งเสริมการเกษตรจาก  MAF ณ กรุงดิลี ประเทศ
ติมอร์-เลสเต จ�านวน 10-13 ราย 

เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์-เลสเต

โดย อะดีเลีย ดอส เรส เคโบส 

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

MAF ได้สนับสนนุนกัส่งเสรมิฯ ในการพัฒนาบทบาทและศกัยภาพ
ในการท�างานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในส่ีหมู่บ้านน�าร่อง 
ได้แก่ ลิฮู เมทินาโร อัลเมรา และเฮรา เพื่อให้เกษตรกรสามารถ 
เพ่ิมคุณภาพและปริมาณการผลิตส�าหรับพัฒนาการตลาด
และสร้างรายได้ โดยมีกรมส่งเสริมเกษตรและศูนย์ศึกษาและ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพ่ือท้องถ่ิน (CRC) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ทางเทคนิค 
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รูปแบบการจัดอบรมเน้นการมีส่วนร่วมและใช้ประสบการณ์จริง 
โดยมีการน�าเสนอและการสาธิตเพ่ือฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม 
กิจกรรมในห้องเรียนมีความหลากหลาย เพ่ือให้นักส่งเสริมฯ 
ได้ท�าความรูจ้กักับเครือ่งมอืและนวตักรรมก่อนจะน�าไปประยุกต์
ใช้กับเกษตรกรระหว่างการลงพ้ืนที่ หัวข้อท่ีน�าเสนอเก่ียวข้อง 
กับเครือ่งมอืการประเมนิฟาร์มเพ่ือเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ห่วงโซ่
มูลค่า รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร 
เช่น ยาไล่แมลงและน�้าหมักอินทรีย์ การคัดเมล็ดพันธุ์ และการ
ท�าเตาไร้ควัน โดยผู้เชี่ยวชาญได้สาธิตถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อย่างกล้วยตาก หรือการทดลองคัดเมล็ดข้าว นอกจากนี ้
เครื่องมือประเมินฟาร์มยังช่วยนักส่งเสริมฯ ในการบันทึก
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อค�านวณและวางแผนการผลิต
ของแต่ละครัวเรือน

เทคโนโลยีทีน่�ามาใช้ได้ถูกปรบัใช้ให้เหมาะสมต่อบรบิทของแต่ละ
หมูบ้่าน ตามทรพัยากรและอปุกรณ์ท่ีมอียู่ในท้องถ่ิน โดยรวมแล้ว
ชาวบ้านมีความยินดีในการเรียนรู้จากนักส่งเสริมฯ โดยเฉพาะ 
ในการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ในช่วงเวลาต่อมา 
นักส่งเสริมฯ จะท�างานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ติดตามประสิทธิภาพและผลกระทบของนวัตกรรมที่ได้ใช้ รวมถึง 
ต่อยอดผลที่ได้เพ่ือพัฒนาต่อและน�าเสนอให้เป็นตัวอย่างท่ีดี
ส�าหรับเกษตรกรและนักส่งเสริมอื่นได้เรียนรู้ จากความรู้ในหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวิเคราะห์ห่วงโซ่มลูค่า โครงการ
จะระบุผลิตภัณฑ์ประจ�าหมู่บ้านเพื่อพัฒนาต่อในขั้นถัดไป

Mr. Amaro Ximenes 

ผู้อำานวยการ

สำานักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์-เลสเต

“การอบรมจะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตนเองได้ เช่น 

ลดสารเคมีฆ่าแมลง SPS ซ่ึงนำาเข้าจากประเทศอินโดนีเซียในอนาคต 

โดยกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจะผลิตในแต่ละครัวเรือนเพื่อขายต่อและลดการ 

นำาเข้ายาฆ่าแมลงจากต่างแดนและสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในประเทศ 

ติมอร์-เลสเต”

Bernardinho Casimiro 

นักส่งเสริม เทศบาล Ermera

“การอบรมจัดโดยโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ของ GIZ 

และสำานักพืชสวนและส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและประมง 

ติมอร์-เลสเต ทำางานในสามเทศบาล ได้แก่ Dili, Ermera, และ Liquica 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตผัก

สำาหรับการบริโภคและขายตามตลาดเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร” 
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กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ GIZ ได้จัด 
การประชุมทบทวนข้อเสนอโครงการ และวางแผนกิจกรรม 
ความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย–เยอรมัน ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ เมื่อวันท่ี 26-29 
กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว 

ความร ่วมมือในครั้ง น้ี  มุ ่งยกระดับการปฏิบัติงานของนัก 
ตรวจสอบการเงินระดับปฏิบัติการในการตรวจสอบการเงิน  
อาทิ การเก็บข้อมูล การสรุปผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISSAI ซึ่งเป็นมาตรฐานของสถาบันตรวจสอบระหว่างประเทศ 

ยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักตรวจสอบทางการเงินในสปป.ลาว

โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์ 

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย – เยอรมัน

ในการควบคมุการปฏบิตังิานการตรวจสอบให้มปีระสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งนักตรวจสอบการเงินที่มีทักษะความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน  โครงการได้วางแผนเพ่ือวิเคราะห์และ 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการตรวจสอบทางการ
เงินท่ีเหมาะสมกับบริบทของ สปป.ลาว และสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ของ ISSAI  พร้อมพัฒนาทีมวิทยากร หรือครูฝึก 
ท่ีจะเป็นผู ้ถ ่ายทอดหลักสูตร และใช้ส่ือการเรียนการสอน 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ  โดยมีทีมผู ้ เชี่ยวชาญ 
จากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาตลอด
ระยะเวลาของโครงการ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561)  

“ความสมำ่าเสมอของคุณภาพการตรวจสอบ

จะนำามาซึ่งความน่าเชื่อถือขององค์กร”

รองประธานองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ 
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หากมีค�าถาม ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นใดๆ
สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ snrd-asia@giz.de

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภารกิจหน้าที่ของ SNRD Asia และ SNRD Asia 
คืออะไร 
www.snrd-asia.org/download/SNRD-Asia-Factsheet.pdf
หากสนใจเป็นสมาชิก www.snrd-asia.org/membership/

ในช่วงปีทีผ่่านมา เครอืข่ายทรพัยากรสิง่แวดล้อมและการพัฒนา
ชนบทในเอเชยี (SNRD Asia) สร้างความก้าวหน้าในด้านดจิติอล
ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งอ�านวยประโยชน์มาก 
ยิ่งขึ้นด้วยการน�าทรัพยากรต่างๆ มารวมกัน 

เว็บไซต์ SNRD Asia เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมปีท่ีผ่านมา 
รูปแบบการใช้งานได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจ�านวน 
ผู้เข้าชมก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน รูปแบบการใช้งานล่าสุด ได้แก ่
ฟังก์ชั่นการค้นหา ในส่วนของ resource center เพียงแค่ไปที่ 
www.snrd-asia.org/resource และใส่ค�าค้นใดๆ ที่สนใจ

ด้วยการมส่ีวนร่วมจากสมาชกิผูใ้ช้งานของเราท�าให้มข้ีอมลูต่างๆ 
ถูกเรียกขึ้นมาแสดงผล โดยมีข้อมูลครอบคลุมทุกสาขาตั้งแต่
การเกษตร การป้องกันชายฝั่ง จนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ 

เราหวังว่า ความพยายามของเราในการใช้ประโยชน์จากการ 
ปฏวิตัดิจิติอลครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์กับชวีติการท�างานประจ�าวัน 
ของคุณ! 

SNRD Asia – หน้าต่างสู่โลก!

โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) 

“การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลไม่เคยหยุดนิ่ง

แต่วันนี้เราสามารถจัดระเบียบมันได้แล้ว”

ซาบีน มูลเลอร์ หัวหน้ากรมภาคส่วนความร่วมมือของ GIZ

SNRD Asia เป็นเครือข่ายของผู้เช่ียวชาญทางวิชาการ ประกอบด้วย 

พนักงาน GIZ หุ ้นส่วนและที่ปรึกษาภายนอก ซ่ึงทำางานด้านทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบทในเอเชีย 

เครือข่าย SNRD Asia ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือจัดการ 

ความรู้ของ GIZ โดยเป็นแพลตฟอร์มสำาหรับการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย 

และการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด SNRD Asia เป็นผู้มีบทบาท 

ในระดับภูมิภาคมาต้ังแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1980 และดำาเนินงานตาม 

ขอบเขตอำานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเยอรมัน

http://www.snrd-asia.org/download/SNRD-Asia-Factsheet.pdf
http://www.snrd-asia.org

