
สวัสดีค่ะ
  

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สร้างความโศกเศร้า

ต่อประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเสาหลักของประเทศไทย  

ตลอดรัชสมัยของพระองค์เป็นเวลา 70 ปี พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงริเริ่ม

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริกวา่ 4,000 โครงการ เพือ่ความสุขและความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีนของปวงชนชาวไทย จนประเทศไทยไดก้ลายเป็น

หนึง่ในประเทศชัน้นำาในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คณะผูบ้ริหารและพนกังานขององค์กรความร่วมมอืระหวา่งประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  และจะน้อมนำาสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากพระองค์  ไปพัฒนาประเทศให้เกิดความย่ังยืน

 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้  เราได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ  ของโครงการเข้าไว้ด้วยกัน  อาทิ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาคาร  Energy Plus 

ของโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย การบริหารจัดการเกาะจิก  ชุมชนพลังงานทดแทนต้นแบบจากโปรแกรม

พัฒนาโครงการพลังงานทดแทน  (PDP)  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเมืองอูลานบาตอร์ประเทศ

มองโกเลียและโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย  การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า  

ให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเตของโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน  และการนำาเอาความปลอดภัยในอาหารเข้า

สู่อุตสาหกรรมน้ำาผลไม้ในประเทศไทยของโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน  เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ 

ที่น่าสนใจจากอีกหลายโครงการ ที่สามารถหาอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะ

 

ก่อนส้ินสุดปีน้ี  แผนกบริการฝึกอบรมของ GIZ สำานักงานกรุงเทพฯ  ยังคงมีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีน่าสนใจมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถ 

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/training

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถเย่ียมชมเว็บไซต์ของเราท่ี  www.thai-german-cooperation.info  และทางเฟซบุค  

www.facebook.com/gizthailand
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การประชุมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคครั้งนี้ ได้ช่วยให้ทีมงาน เบรีย

สามารถยกระดับห่วงโซ่คุณค่า ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

นำาไปสู่การแก้ปัญหาการเข้าถึงตลาด และกลยุทธ์การดำาเนินงาน ในแต่ละประเทศ

เบรีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าข้าวในภูมิภาคโดย 
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ ่มเกษตรกรและจัดการหารือของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายองค์กรในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือเป็นการแสดง 
ถึงความมุ ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงตามเจตนารมณ์ 
ของโครงการ ส�านักเลขาธิการ เบรีย ภูมิภาค จึงได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการขึ้นที่ ทามัน ซิมาเล็ม รีสอร์ท จังหวัด สุมาตราเหนือ 
ประเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวันท่ี 31 สงิหาคม - 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
ส�าหรับในปีที่สามของการด�าเนินโครงการ เบรีย ในแต่ละประเทศได ้
มีการน�ากลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ มาด�าเนินการ ดังนั้น การประชุม 
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในคร้ังนี้  จึงเป็นการแบ่งปันและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนบทเรียนที่ได ้รับเพ่ือเสริม 
สร้างกลยุทธ์การเชื่อมโยงตลาด เพ่ือเป็นการระดมความเชี่ยวชาญ
ด้านข้าวจากภายในและภายนอก และขยายความร่วมมือระหว่าง
โครงการ ผู้แทนจากโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่ง
อาเซียน และโครงการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องของ GIZ ได้รับเชิญให ้
เข้าร่วมในงานนี้ด้วย

เบรีย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องห่วงโซ่คุณค่าในภาคการผลิตข้าว

โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างความเข้าใจ 
ร่วมกันในการยกระดับการเชื่อมโยงตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละ 
ประเทศ เน่ืองจากจ�าเป็นต้องมีการชี้แจงหลักการโดยทั่วไป ให้เกิด 
ความเข้าใจในเรื่องระบบอาหารและการตลาดในบริบทของการ 
พัฒนา นอกจากน้ันเพ่ือให้ด�าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระบบดังกล่าว ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดประเภทของ 
ช่องทางการตลาด การเชื่อมโยง และหน้าที่
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลที่คาดหวัง

• การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายใต้กรอบแนวคิดของ ValueLinks  
 (แวลูลิงค์ส) ซึ่งพัฒนาโดย GIZ
• ฝึกปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ของการเชื่อมโยงตลาดท่ีเกี่ยวข้องใน 
 ภูมิภาคภายใต้กรอบของ ValueLinks (วิธีการวิเคราะห์ห่วงโซ่ 
 คุณค่า) 
• เข้าใจและจัดท�าเป็นเอกสารเก่ียวกับตลาดข้าวในภูมิภาคผ่าน 
 บทเรียนที่ได้รับในประเทศต่างๆ ที่ด�าเนินโครงการเบรีย 
• ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การเชื่อมโยงตลาดของเบรีย
• แบ่งปันรูปแบบและกลยุทธ์การเชื่อมโยงตลาดในแต่ละประเทศ 
 ของเบรีย 
• การวิเคราะห์และจัดท�าเป็นเอกสารกิจกรรมของเบรีย ในด้าน 
 ห่วงโซ่คุณค่า 
 
ในวันที่ 30 สิงหาคม ก่อนที่จะเริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม
ได้ไปส�ารวจรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าที่สุมาตราเหนือ โดยเข้าเย่ียมชม
โรงสีขนาดเล็กและขนาดกลาง เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ห่วงโซ่คุณค่า
ข้าว) ฟาร์มและตลาดอินทรีย์ที่ ทามัน ซิมาเล็ม (ห่วงโซ่คุณค่าพืช 
สวนอินทรีย์) เกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์และสมาคม (ห่วงโซ่คุณค่า
เมล็ดพันธุ์ข้าว) ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้ประเมินห่วงโซ่อุปทาน ผู้
มบีทบาท และหน้าที ่ตลอดจนศกัยภาพในการยกระดบัห่วงโซ่คุณค่า 
(VC) ในจังหวัด

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ด้วย ValueLinks

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประเมินรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน 
จากกิจกรรมของโครงการ ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการ
ผลิต การผลติจนถึงลกูค้าหรอืผูบ้รโิภค จากระดบักลุม่เกษตรกร จนถึง
ระดับต�าบล จังหวัด และระดับชาติ จากนั้นจึงน�าเสนอแผนผังห่วงโซ่
คุณค่า เพ่ือแสดงผู้มีบทบาทต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด พร้อมหน้าท่ี 
ความท้าทาย เช่นเดยีวกับศกัยภาพและวิเคราะห์บทเรยีนทีไ่ด้รบัจาก
มาตรการการยกระดับ

ผู้เข้าร่วมท�าการวิเคราะห์บนพื้นฐานของกรอบ ValueLinks ซึ่ง
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

 1 สภาพตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ในห่วงโซ่ (ประเภท/พันธุ ์
  ปริมาณ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ระดับ ภูมิภาคท่ีเฉพาะ 
  เจาะจง การน�าเข้า/ส่งออก อุปสงค์และอุปทาน)
 2 ผู้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน (SC) หน้าที่ และส่วนแบ่ง
 3 ข้อจ�ากัดที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
 4 การแทรกแซงและกลยุทธ์ที่ส�าคัญของโครงการ
 5 การท�าแผนผังห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงตลาด แผนผังการ 
  ยกระดับ
 6 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ / เพ่ิมให้กับผู้มีบทบาทใน VC 
   ในระดับต่างๆ
 7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปยัง / จาก VC ผลกระทบทางสังคม 
   ของ VC ในระดับต่างๆ
 8 ความคืบหน้า / ผลของการแก้ปัญหาที่เลือก
 9 บทเรียนท่ีได้รับจนถึงขณะน้ี (สิ่งท่ีได้ผลดี และสิ่งท่ีไม่ได้ผล 
  อะไรคือปัจจัยความส�าเร็จท่ีส�าคัญและสิ่งท่ีเป็นความกังวล/ 
  อุปสรรค อะไรที่จะท�าแตกต่างกันในครั้งหน้า)
10  ปัจจัยท่ีผลักดันทางการการตลาดของผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ การ 
  ตั้งราคา คุณค่า การบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  แนวโน้มตลาด (มูลค่า และความชอบ เช่น รส สี การรับรอง ฯลฯ) 
  แนวโน้มของโลก อุปทาน การรับประกัน และอื่นๆ ของสินค้า)
 11 องค์ประกอบบางอย่างที่จะต้องพิจารณา อาทิ ความสัมพันธ์ 
  ระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง การจัดประเภทของ 
  สินค้าตามคุณภาพ นโยบายด้านมาตรฐาน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  โลจิสติก ฯลฯ
 
ส�านักเลขาธิการภูมิภาคเบรีย เชื่อว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี
สองในภูมิภาคน้ี ได้ช่วยให้ทีมงานเบรีย สามารถยกระดับ VC ให้มี
ประสทิธิภาพดข้ึีน น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาการเข้าถึงตลาด และกลยุทธ์
การด�าเนินงานในแต่ละประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก 
ถูกจัดขึ้นในหัวข้อ “การพัฒนาความสามารถในภาคการผลิตข้าว” ที่
กรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา
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ทั้ง เบรีย และ IRRI มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสนับสนุน

ความพยายามของอาเซียนในการสร้างระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

และความคิดริเริ่มในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าข้าว

เบรีย ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ IRRI 
เพื่อปรับปรุงภาคการผลิตข้าวและห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาค

โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

เบรีย ลงนามท�าบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 
(IRRI) ในด้าน “ความร่วมมือในการปรับปรุงการบริการวิชาการ
และการริเริ่มสร้างสรรค์ต่อภาคการผลิตข้าวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ส�านักงานใหญ ่
ของ IRRI ในจังหวัดลากูน่า ประเทศฟิลิปปินส์

ดร. แอนเดรียส คัลค์ ผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาค GIZ ประเทศ
ฟิลิปปินส์และแปซิฟิก และดร. แมทเธียส บิคเคล ผู้อ�านวยการ
โครงการ GIZ เป็นตัวแทนของโครงการเบรีย ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ กับดร. แมทธิว มอเร็ลล์ ผู้อ�านวยการทั่วไปของ IRRI  
วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจนี้เพ่ือสร้างกรอบความร่วมมือ
และความเข้าใจกันระหว่างท้ังสองฝ่าย เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดเทคโนโลยี
ตลอดจนการขยายการริเริ่มด้านต่างๆ  ในภาคการผลิตข้าวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากน้ี ท้ัง IRRI และ เบรีย ยังมีเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมกัน 
สนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการสร้างระบบการผลิตข้าว 
อย่างยั่งยืนและเท่าทันต่อภูมิอากาศตาม “แนวทางส�าหรับภูมิภาค
อาเซียน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม ท่ีเท่าทันต่อภูมิอากาศ 
(Climate Smart Agriculture)” ซึ่งจะเป็นการเสริมและขยายต่อ
กิจกรรมปัจจุบันของเบรีย และ IRRI โดย IRRI ได้กลายเป็นสมาชิก
หนึ่งของคณะกรรมการเบรีย

ภายใต้กรอบของบนัทกึความเข้าใจน้ี ทัง้สองฝ่ายตัง้ใจท่ีจะสนับสนุน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา และการริเริ่มในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า 
ข้าวในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่ด�าเนินโครงการเบรีย 
และให้การสนับสนุนการขยายกิจกรรมของโครงการเบรีย
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IRRI และ เบรีย ตระหนักถึงขอบข่ายความร่วมมือเฉพาะเจาะจง 
ท่ีอาจครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปน้ี ซึ่งจะเป็นการเสริมความ 
เชี่ยวชาญกันตามภารกิจของแต่ละองค์กร:

1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เคร่ืองมือ ICT เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงการท�า
เกษตรกรรมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงข้อมูล
ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวและห่วงโซ่คุณค่าข้าว

2) เครื่องจักรกลทางการเกษตร
เครื่องจักรกลทางการเกษตรจ�าเป็นในการปรับปรุงผลก�าไรสุทธิ 
จากการท�านา และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือป้องกันการ 
ขาดแคลนแรงงาน ควรมีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง 
การเกษตรที่เหมาะสม

3) เกษตรกรรมที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ
การเพาะปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เน่ืองจากการแปรผันกับสภาพอากาศโดยตรง จึงควรม ี
การส่งเสริมความตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าเกษตรกรรมที่
เท่าทันต่อภูมิอากาศ กรอบนโยบาย และการเข้าถึงเงินทุนในภูมิภาค

4) การพัฒนาข้อเสนอร่วม
ทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดการขยายเทคโนโลยีในภาคการผลิตข้าวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วยการระดมทุนจากฝ่ายที่สาม

5) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ท้ังสองฝ่ายต้ังใจท่ีจะช่วยกันส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมืออย่าง 
ใกล้ชิดมากขึ้น ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ 
ภายใต้เวทีการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน (SRP) และแสวงหาความ 
เป็นไปได้ของการขยายความร่วมมือกับองค์กร GrowAsia ภายใต้ 
World Economic Forum พร้อมท้ังพันธมิตรจากการริเริ่มในภาค 
ข้าว รวมท้ังการแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ ในเรื่องการริเริ่ม 
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และการปฏิบัติที่ดีทีเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ IRRI และ เบรีย ยังจะแสวงหาโอกาสของการขยายความ
ร่วมมือในด้านอื่นๆ เป็นกรณีๆ ไป

ท้ายนี้ เบรียยังจะพยายามที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับ “โครงการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีด้านการส�ารวจระยะไกลเพื่อการ
ประกันภัยส�าหรับพืช ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่” (RIICE) 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย 
พืชผล ด�าเนินโครงการโดย IRRI และ GIZ

ดังน้ัน ด้วยการสนับสนุนจาก IRRI และ RIICE เบรียตั้งใจที่จะ 
ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมความริเริ่มต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายต่อการ
พัฒนาห่วงโซ่คณุค่าข้าวในภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านที ่IRRI 
และ GIZ ก�าลังด�าเนินกิจกรรมสู่ภายนอก (Outreach Activities) อยู่
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โดย รจนา มโนวลัยเลา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

สุก สด สวย
และ ความซื่อตรงบนความมั่นคงทางอาหาร

การมมีาตรฐานเป็นการตอบโจทย์ส�าคญัส�าหรบัการค้าและเศรษฐกิจ 
แต่ท่ีมีค่ามากกว่าน้ัน คือ การเกื้อกูลบนความมั่นคงทางอาหาร 
ของโลกใบนี้ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบทางอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ 
ไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและส่งออกน�้าผลไม้เข ้มข้นเป็น 
อันดับหนึ่งไปยังตลาดโลก แต่ความพร้อมที่เป็นต้นทุนเดิมของ 
ประเทศอาจต้องสะดุด และหยุดน่ิงเมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ 
จากประเทศไทยมีมาตรฐานไม่สอดคล้องตามท่ีประเทศผู้น�าเข้า
ต้องการ 

นภาพร รัตนเมตตา ผู้จัดการโครงการด้านความปลอดภัยในอาหาร 
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยัง่ยืนแห่งอาเซยีน กล่าวว่า “แม้ว่า
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมน�้าผลไม้ในประเทศไทย ยังมีภาพลักษณ์ท่ีดี
อยู่ในสายตาของลูกค้าต่างประเทศ แต่ก็พบว่าในน�้าสับปะรดมีค่า 
ไนเตรทค่อนข้างสงู ซึง่ค่าไนเตรทอาจจะมาจากสารเคมทีีต่กค้างในดนิ

ท่ีมีอยู่ในปริมาณมาก หรือมาจากตัวผลสับปะรดเอง เพราะไนเตรท 
จะพบในสับปะรดผลดิบเยอะ และถ้าโรงงานน�าสับปะรดผลดิบมา 
ใช้ในการผลิต ค่าไนเตรทที่พบในน�้าสับปะรดก็จะสูงขึ้นไปด้วย”

“ส่วนอีกปัญหา คือในเรื่องของข้ันตอนในการผลิต ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมสับปะรดจะมีขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การล้างวัตถุดิบ 
ไปจนถึงข้ันตอนการบรรจุ และจัดเก็บ ทุกๆ ข้ันตอนเหล่านี้ โรงงาน
จะต้องมีมาตรการการใส่ใจในเรื่องของการท�าความสะอาด ในเรื่อง
ของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน หากหลุดไปข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึง 
แน่นอนว่าต้องมีผลกระทบกับคุณภาพของน�้าผลไม้” นภาพรกล่าว

ปัญหาการคืนสินค้าจากปลายทาง เป็นปัญหาโดยตรงที่กระทบกับ 
โรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่สูญเสียไป 
แต่ยังรวมไปถึงความเชื่อมั่นท่ีลูกค้ามีให้ และอนาคตปากท้องของ
คนในประเทศ
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สงวนพันธ์ เหล่างาม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

มาตรฐานเป็นใบเบิกทางไปสู่ตลาดสากล

แต่หากมองในแง่ของผู้ผลิต มาตรฐานจริงๆ แล้ว

ควรจะอยู่ในใจของทุกคน

บุญชัย ลีธีระ กรรมการบริหาร บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จ�ากัด 
กล่าวว่าแนวทางการรักษาคุณภาพสินค้า ต้องเร่ิมตั้งแต่ในไร่ ต้องม ี
ข้อก�าหนดให้กับชาวไร่ว่าโรงงานต้องการวัตถุดิบผลสุก สุกโดย
ธรรมชาติ ปราศจากใช้สารเร่ง บริษัทก็จะมีการแจ้งไปยังเกษตรกร 
ที่น�าวัตถุดิบมาส่ง เกษตรกรก็จะเข้าใจว่าโรงงานนี้ผลิตของแบบไหน 
และจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้น เพราะทุกอย่างต้องไปด้วยกัน

สงวนพันธ ์  เหล ่างาม เกษตรกรผู ้ปลูกสับปะรดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “สับปะรดดีต้องเป็นสับปะรดคุณภาพ คือ 
สุก สด สวย สุก คือสุกตามธรรมชาติ สด คือต้องส่งโรงงานภายใน 
24 ชั่วโมง และสวย คือ ต้องไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีเน่า ไม่มีเสีย ที่จะ 
ปนไปโรงงาน” 

พิทักษ์ ปริยกุล เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
เช่นกัน กล่าวว่า “สับปะรดดีมีคุณภาพ ต้องเร่ิมจากการเตรียมดิน
ให้พร้อม ด้วยการน�ารถไถมาไถพรวนดิน โดยหมกหญ้าลงไปก่อน 
โดยทีไ่ม่มกีารจดุไฟเผาตอซงัสบัปะรด พอหมกเสรจ็แล้ว หลงัจากน้ัน
หญ้าขึ้น ก็มาหมกอีกรอบหนึ่ง ไถเตรียมดิน 3-4 ครั้ง ก็ได้ปุ๋ยทางดิน
มากขึ้น ท�าให้ต้นพืชปลูกแล้วมีความแข็งแรงดีกว่า และเจริญเติบโต
ได้ดีกว่า พร้อมกันนั้นเน้ือสับปะรดก็จะออกมาสวย และรสชาติจะ 
ดีกว่าท่ีใส่สารเคมีมากเกินไป ถ้าใส่สารเคมีในดินมากเกิน สารเคมี 
ก็จะตกค้างในดนิเยอะ ไนเตรทจะเยอะไป และจะมผีลเสยีต่อโรงงาน 
แต่ถ้าเตรียมดินด้วยการไถหมก ไนเตรทในสับปะรดจะน้อยลง เป็น 
ไนเตรทที่อยู่ในสับปะรดตามธรรมชาติเท่านั้น”

พิทกัษ์ กล่าวเสรมิว่าการท่ีเราเอาใจใส่ตรงน้ี คอืการมองไปยังอนาคต
ข้างหน้า ถ้าสมมุติว่าเราใส่สารเคมีมากไป โรงงานก็เสียหาย ถ้า
โรงงานอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ 

การผลติสนิค้าทีด่ ีปลอดภยั และมคีณุภาพนัน้ มาตรฐานอาจเป็นแค่
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการรับรองสินค้า หากแต่การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยอาจไม่จ�าเป็นต้องมีมาตรฐานใดๆ 
มาจ�ากัดหรือเป็นเครื่องมือวัด เพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต้อง
รู้หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น

นภาพร กล่าวในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพน�้าผลไม้จากสมาคม
น�้าผลไม้ประเทศเยอรมนีว่า “มาตรฐานมีความส�าคัญ สามารถท่ี 
จะเป็นใบเบิกทางไปสู ่ตลาดสากล แต่หากมองในแง่ของผู้ผลิต 
มาตรฐานจริงๆ แล้วควรจะอยู่ในใจของทุกคน ทั้งในส่วนของตัว
เกษตรกรเอง ต้องมีการเพาะปลูกที่ดี แล้วมั่นใจว่าน�าของดีมาให้แก่
โรงงาน ในส่วนของโรงงานเองก็ต้องมีมาตรฐานในใจของตัวเองว่า 
ในทุกข้ันตอนการผลิตได้มาตรฐานตรงตามมาตรการที่ตัวเอง 
วางไว้ เพราะเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งย่อมเกิดอีกสิ่งหน่ึง และทุกสิ่งย่อม 
เอื้อต่อกัน”
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คณะกรรมการบรหิารจากประเทศสมาชกิอาเซยีน  และโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซยีน  เน้นย�า้ภาครฐัและภาคเอกชนต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร และการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN SAS) ครั้งที่ 7 ที่ กรุงเทพฯ ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณาหารือแผนการด�าเนินงานในอนาคตตลอดจนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
แห่งอาเซียน โดยคุณ กุย เซือง เหวียน รองอธิบดี กรมอารักขาพืช จากประเทศเวียดนาม ได้ยกประเด็นการใช้สารเคมีในปริมาณมาก 
ในการท�าการเกษตรของประเทศ และเสนอให้มีการฝึกอบรมเกษตรกร และผู้ขายปลีกสารเคมีเพื่อการเกษตร ถึงวิธีการใช้สารเคมีอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนทางสู่ระบบการผลิตอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ฐิติรัตน์ อุไรสินธว์  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

อาเซียนย้ำาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อ “การเกษตรสีเขียว” ในภูมิภาค
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ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสิ่งจำาเป็น

และสำาคัญในการแก้ปัญหาการจัดการศัตรูพืช

ซึ่งถือเป็นความท้าทายในอาเซียน

10

ดร. แมทเธียส บิคเคล ผู้อ�านวยการโครงการระบบอาหาร-เกษตร 
แบบย่ังยืนแห่งอาเซียน ได้ให้ความเห็นว่า ความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสิ่งจ�าเป็น และส�าคัญในการแก้ปัญหา 
การจัดการศัตรูพืช ซึ่งถือเป็นความท้าทายในอาเซียน 

ดร. แมทเธียส ยกตัวอย่างว่า แม้ทางโครงการจะมีความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกาน โตห์ และสถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยม 
ปากแม่น�้าโขง ร่วมกับ CropLife International ในการพัฒนารูปแบบ 
การฝึกอบรมเกษตรกร 15,000 ราย และผู้ค้าสารก�าจัดศัตรูพืช 
รายย่อย 300 ราย ท่ีประเทศเวียดนาม ในการใช้สารก�าจัดศัตรูพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่
ประเทศยังคงต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งด้าน 
การระดมทุนท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในจ�านวน 
ที่มากขึ้น อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน ยังได้ร่วมกัน
หารือเพ่ือการพัฒนาระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agriculture Practices: GAP) ในอุตสาหกรรมการผลิตมะม่วง และ
ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ของประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดย
มีคุณเอย์ โก โก รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งล่าสุดน้ี รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการ
ประกันภัยพืชผลของประเทศ

คุณเอย์ โก โก กล่าวว่า เฉพาะปีที่แล้ว นาข้าวกว่า 800,000 เอเคอร์ 
ในประเทศ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ดร. แมทเธียส ย�้าอีกว่า ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี และการจัดท�าโครงการเพ่ือปรับปรุงการประกันภัยพืชผล
ในอาเซียนน้ัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน เป็นเรื่อง
จ�าเป็นและส�าคัญ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระบบอาหาร-เกษตร 
แบบย่ังยืนแห่งอาเซียน (ASEAN SAS) ครั้งท่ี 7 จัดข้ึนเมื่อวันที ่
17 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โดยมีตัวคณะกรรมการ จาก 8 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นสิงค์โปร์และบรูไนดารูซาลัม) และ เจ้าหน้าที่
โครงการ เข้าร่วมประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมการการบริหาร
ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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ปัจจุบันมาตรฐานการรับรองสินค้าการเกษตรนั้นมีอยู่มากมาย 
จนอาจเกิดความสับสนและความไม่มั่นใจให้กับผู้บริโภคในคุณภาพ
ของอาหารที่ตนเองบริโภค 

เพ่ือให้มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นเรื่องเข้าใจง่ายมากขึ้น โครงการ
มาตรฐานอาหารเพ่ือการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้จัดท�าเป็นวีดีโออินโฟกราฟฟิคเรื่องมาตรฐานอาหารในภูมิภาค
อาเซียน (Food Standards for ASEAN) โดยเน้ือหาได้น�าเสนอถึง
ความส�าคัญของการท�าการเกษตรและการผลิตอาหารในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญในผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ถึงแม้ว่าอาหารท่ีผลิตใน 
ภูมิภาคนี้และมีการส่งออกไปยังตลาดโลก แต่กลับมีกระบวนการ 
ผลิตที่ยังไม่ได้การรับรองความปลอดภัยทางอาหารตามมาตรฐาน
สากล

“มาตรฐานอาหารในภูมิภาคอาเซียน” 
สู่การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารในภูมิภาค

โดย ลิซ่า เฟ้าสต์ และ วีรินทร์ภัทร์ เจนวัฒนากูล
โครงการมาตรฐานอาหารเพื่อการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

การน�าเสนอเน้นถึงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ 
GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีส�าคัญของ
สินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน มาตรฐาน GAP น้ันมุ่งเน้นผลผลิต
และความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก ในขณะที่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มุ่งให้ความส�าคัญในเรื่องเทคนิคการจัดการฟาร์มแบบย่ังยืน 
ปัจจุบันอาเซียนได้จัดตั้งมาตรฐานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีระดับภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาค
อาเซียน (ASOA) 
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สำาหรับผู้บริโภค มาตรฐาน ASEAN GAP และ ASOA

ช่วยรับรองความปลอดภัยของอาหาร

ไม่ว่าอาหารจะผลิตมาจากที่ไหนในอาเซียน

สำาหรับผู้ค้าปลีก มาตรฐานทั้งสองนี้

ช่วยในเรื่องการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

หากประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน

สำาหรับเกษตรกร มาตรฐานนี้ช่วยเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถึงและการขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ในทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานนี้จะช่วยลด

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการทำาการเกษตร

มาตรฐานท้ังสองมีประโยชน์อย่างไร... ส�าหรับผู้บริโภค มาตรฐาน 
ASEAN GAP และ ASOA ช่วยรับรองความปลอดภัยของอาหาร 
ไม่ว่าอาหารจะผลิตมาจากที่ไหนในอาเซียน ส�าหรับผู ้ค ้าปลีก 
มาตรฐานทั้งสองน้ีช่วยในเร่ืองการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน หากประเทศเหล่าน้ีมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ส�าหรับ
เกษตรกร มาตรฐานน้ีช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและการขยาย 
ตลาดได้มากย่ิงขึ้น ในทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานน้ีจะช่วยลดผล 
กระทบทางสิง่แวดล้อม จากการท�าการเกษตร ในช่วงท้ายของเรือ่งได้
บอกว่าการตัดสินใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ันมีความส�าคัญ ว่าจะ
เลอืกอาหารท่ีไม่มกีารรบัรองใดๆ หรอือาหารท่ีมกีารรบัรองมาตรฐาน

วีดีโออินโฟกราฟฟิคเรื่อง “มาตรฐานอาหารในภูมิภาคอาเซียน” 
หรือ “Food Standards for ASEAN” จัดท�าโดยโครงการมาตรฐาน
อาหารเพื่อการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Standards in 
the Southeast Asian Food Trade) หรือ SAFT โดยความร่วมมือ 
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จัดเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์
ของโครงการในการให้การสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาและน�ามาตรฐาน ASEAN 
GAP และ ASOA ไปปฏิบัติ วีดีโอนี้ยังน�าไปใช้ในการเพ่ิมความ
ตระหนักรู้ในเรื่องความส�าคัญของมาตรฐานให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้ค้าปลีก และอื่นๆ รวมถึง 
ผู้บริโภค ทางโครงการคาดหวังว่าประโยชน์ต่างๆ ของมาตรฐาน 
อาหารจะช่วยให้ผู ้ผลิต ผู ้ค้าอาหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องหันมา
สนใจในการผลิตตามมาตรฐานและบริโภคอาหารท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

วีดีโอดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีการแปล 
เป็นภาษาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในล�าดับต่อไป สามารถคลิกชม 
วีดีโอดังกล่าวได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=_dy6qG0BV_U

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการ SAFT ที่
weerinpat.janewatanakul@giz.de

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_dy6qG0BV_U
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ประเทศไทยก�าลังมีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์และการเชื่อมต่อความพยายามของกลุ่มจี 77 (กลุ่มพันธมิตรของประเทศ 
ก�าลังพัฒนา หรือ G-77) และประเทศจีนไปยังกลุ ่มการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศหลากหลายกลุ ่มทั้งในประเทศก�าลังพัฒนาและ 
ประเทศพัฒนาแล้ว จึงถือเป็นโอกาสดีและเป็นความท้าทายส�าหรับประเทศไทยท่ีจะประสานงานกับ 135 ประเทศในประเด็นต่างๆ ภายใต ้
กรอบการเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

ในการนี้ GIZ และส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเจรจาและ 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง” เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุงเทพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมี สผ. ผู้ด�าเนินงานหลัก และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องในไทยเข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการ 
เจรจาต่อรองและความเข้าใจแนวทางการทูตเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของ UNFCCC และเพ่ือระบุพิธีสาร ข้อตกลง 
รวมท้ังพันธสญัญาท่ีเก่ียวข้องและท่าทกีารเจรจา นอกจากน้ี การอบรมยังประเมนิประเดน็ส�าคญัของการเจรจาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ระหว่างประเทศที่ด�าเนินอยู่และพัฒนาการในช่วงการเจรจาและการประชุมที่ผ่านมา

โดย อิ่มพร อาจบุตร  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำาเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

เชื่อมต่อไปสู่การดำาเนินการตามนโยบายสภาพภูมิอากาศ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถ

ระบุจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเจรจาของตน

พร้อมชี้แนะหนทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ในการเจรจา

ซึ่งรวมถึงการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศ และมีเทคนิค

ที่น่าสนใจในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้าร่วมท่านหนึ่ง ตั้งข้อสังเกต

การอบรมครัง้น้ี ได้รบัเกียรตจิาก ดร. เอเดรยีน เมซ ีอดตีเอกอคัรราชทตู
ประจ�าสาธารณรัฐฝรั่งเศสและแอลจีเรีย และอดีตประธานพิธีสาร 
เกียวโตของสหประชาชาติ  และดร. วันชัย  วัฒนศัพท์ ผู้จัดตั้งศูนย ์
และต่อมากลายเป็นส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน 
พระปกเกล้า (KPI) ซึง่เป็นคลงัสมองส�าหรบัสมาชกิรฐัสภา และ RUC 
School of Leadership and Just Peace Development มาร่วมให้
ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อท่ีเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายและเป็นแบบฝึกหัด ได้แก่ 
ความโปร่งใสของความตกลงปารสี วิธีการด�าเนินการ และการปรบัตวั 
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนประเด็นส�าคัญและ
ความท้าทายของประเทศไทยในการเจรจาการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ
ทั้งในแง่การรักษาผลประโยชน์ของชาติและในแง่การรับบทบาทของ
ประธานกลุ่มจี 77 ซึ่งมีบทบาทน�าในการเจรจาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะระบุโซนที่สามารถตกลงกันได้ (ZOPA) และ
ตระหนักรู้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหากไม่มีข้อตกลง (BATNA) และการ
สื่อสาร รวมถึงภาษาในการเจรจา

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเจรจาและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง” สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานของผู้เข้าร่วมได้ 
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมยัท่ี 22 (COP22) ซึง่ก�าลังจะมข้ึีนท่ีเมอืงมาราเกช ประเทศโมรอ็กโก
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 การประชุมดังกล่าวเป็นการเน้นย�้า 
ความส�าคญัของการเตรยีมการของรฐับาลไทยทีจ่ะเข้าเป็นภาคคีวาม
ตกลงปารีส โดยประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารความตกลงปารีส
และเอกสารที่จ�าเป็นต่อ UNFCCC ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
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คุณณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้นำาชุมชน: เกาะจิกสามารถพึ่งพาตนเองด้านไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

และสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับเกาะอื่นๆ ในประเทศไทย

โดย คัททริน ลัมเมอร์ส  โปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกาะจิก ชุมชนพลังงานทดแทน:
เกาะเล็กๆ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

เกาะจิกที่ซึ่งไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวไปเย่ียมเยือนมากนัก ต้ังอยู่ในอ่าวไทยนอกชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี เกาะท่ีเงียบสงบและปลอดภัยแห่งนี ้
มีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง 100 ครัวเรือน ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงท่ีต้องพ่ึงพาทรัพยากรทางทะเล ชีวิตของชุมชนท้องถ่ินขึ้นอยู่กับ 
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนเกาะจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

แม้จะอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง เกาะจิกไม่ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าบนฝั่ง ดังน้ันก่อนปีพ.ศ. 2547 ชาวบ้านจึงต้องใช้น�้ามันดีเซลในการผลิต 
ไฟฟ้าจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน แต่เน่ืองจากต้นทุนน�้ามันดีเซล ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ามีราคาสูง ส่งผลให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 

กลุ่มทีมงานที่มาสำารวจเกาะจิก
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ศูนย์ฝึกอบรมและให้ข้อมูลชุมชน

หนึ่งในระบบแผงโซลาร์ที่ถูกติดตั้งบนเกาะจิก

ทีมงานสำารวจเกาะจิก

ผู้นำาชุมชนกำาลังอธิบายระบบสูบฉีดน้ำา

เมื่อปี พ.ศ. 2547 เกาะจิกได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวง
พลังงานในการติดตั้งระบบกริดแบบผสมผสานระหว่างพลังงาน
ทดแทนร่วมกับดีเซลเพ่ือส่งไฟฟ้าไปยังทุกๆ ครัวเรือน ปัจจุบัน 
เกาะจิกใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แบตเตอรี่
และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจากน�้ามันดีเซล ท�าให้ครัวเรือนสามารถ
ประหยัดต้นทุนน�้ามันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จากการขนส่งและการใช้น�้ามันดีเซล นับต้ังแต่การติดต้ังครั้งแรก 
ระบบไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงสองครั้งเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของพลังงาน
ทดแทนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า

ที่ส�าคัญคนในชุมชนเป็นผู้ด�าเนินการและบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
เองทั้งหมด ผ่านการจัดต้ังบริษัทจัดการพลังงานเกาะจิก (Koh Jik 
Energy Service Company หรือ ESCO) ซึ่งช่วยให้ชุมชนไม่ต้อง 
พึ่งพาบริษัทเอกชน ผลประโยชน์ทั้งหมดจึงยังคงอยู่ภายในชุมชน 

ทีมงานของโปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) 
รับทราบเรื่องเกาะจิกในปี พ.ศ. 2558 จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุน 
ให้ชุมชนบนเกาะอื่นๆ ในประเทศไทยน�าพลังงานทดแทนไปใช ้
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าชองชุมชน โดยมีเกาะจิกเป็น 
ชุมชนต้นแบบ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากระบบบนเกาะจิกได้มีการติดตั้งใช้งานมานาน
หลายปี จึงมีปัญหาทางเทคนิคเกิดข้ึน ท�าให้ระบบในสภาพปัจจุบัน
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ PDP จึงได้น�าคณะผู้เชี่ยวชาญ 
จากกระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนลงพ้ืนที ่
เพ่ือประเมินสถานการณ์ล่าสุด อีกทั้งได้มีการวางแผนการลงพ้ืนท่ี
เพิม่เตมิและร่วมมอืกับผูท้ีเ่ก่ียวข้องเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูทางเทคนิค 
ออกแบบและปรับปรุงระบบใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
ผลิตไฟฟ้า

วิสัยทัศน์ของเกาะจิกคือการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
100 เปอร์เซ็นต์ และเลิกใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจากน�้ามันดีเซล 
ในที่สุด ชุมชนเกาะจิกจึงเป็นต้นแบบของเกาะพลังงานทดแทน 
ที่สามารถเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวและเป็นกรณีศึกษาให้กับ 
เกาะอื่นๆ
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เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้จัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 1 ในธีม “Meet & Greet with TICA 
Superstars” เพ่ือเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมฯ และขยาย 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 
วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

GIZ เข้าร่วมงาน TICA Connect

โดย พัทธมน วัฒนวาณิชกร  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

งานกิจกรรม TICA Connect ครั้งน้ีเป ็นหน่ึงในกิจกรรมเพ่ือ
ประชาสมัพันธ์งานความร่วมมอืเพ่ือการพัฒนาในการบรรลเุป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ SDGs และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของ 
กรมความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความร่วมมือในการด�าเนินงานของ 
ทุกภาคส่วนและเติมเต็มช่องว่างการพัฒนาไปสู ่ความสมบูรณ ์
และยั่งยืน โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้
ในด้านการเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจ กรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศมีบทบาทส�าคัญในการสร้างพันธมิตรผ่านการ 
แบ่งปันองค์ความรู ้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของไทย 
แก่ประเทศต่างๆ 
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TICA Connect มุ่งประชาสัมพันธ์งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หรือ SDGs และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมความร่วมมือ ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ

ในการดำาเนินงานของทุกภาคส่วน และเติมเต็มช่องว่างการพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์และยั่งยืน

 โดยนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจ
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ท้ัง น้ีในงานได ้มีการฉายวิดีโอน�าเสนอความเป ็นมาของตรา 
สัญลักษณ์  การแสดงเป ิดตัวตราสัญลักษณ์  และแนะน�า 
‘superstars’ ทั้งห้าท่าน ผู้ซึ่งได้ท�างานอย่างใกล้ชิดและรับประโยชน ์
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่นอาสาสมัครไทยประจ�า
ประเทศภูฏาน หรือผู้รับทุนรัฐบาลไทยชาวโมซัมบิก นอกจากนี้
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้กล่าวสุนทรพจน์หลัก 
โดยน�าเสนอมุมมองและประสบการณ์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ซึ่งเน้นประเด็นความเชื่อมต่อของมนุษยชน ความเท่ียงธรรม และ
กรรมสิทธิ์ร่วม 

งาน TICA Connect ครั้งนี้เป็นงานแรก ซึ่งงานครั้งต่อไปจะเป็นการ 
น�าเสนอความร่วมมือไทย-เยอรมันตลอดหกสิบปีที่ผ่านมา 
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ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ไทก้า) ร่วมกับ GIZ-IEP ติมอร์เลสเต (โครงการสนับสนุน
การพัฒนาอย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน) และส�านักพืชสวน
และส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร์เลสเต ได้
จัดการประเมินตลาดและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าส�าหรับผลผลิตในสี่
หมู่บ้านน�าร่อง ได้แก่ หมู่บ้านเฮรา เมทินาโร ลิฮู และ อัลเมรา เพื่อ
เกบ็ข้อมลูอ้างองิหลกัฐานประกอบการออกแบบโครงการและกิจกรรม 

จากการน�าแนวคิดด้านอาหารพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กิจกรรมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือท�าความเข้าใจสถานะและความเป็นไปได้ของ 
ตลาดท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน และศักยภาพในอนาคต รวมถึงระบุตลาด 
ที่สามารถสร้างโอกาสการจ้างงาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่า 
ปรับปรุงคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้โดยเกษตรกรรายย่อย โดย 

โดย อะดีเลีย ดอส เรส เคโบส  โครงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างสันติด้วยการปฏิรูปการจ้างงาน

เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่า
ให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต

คุณ Sri Sulandjari ท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัย Satya Wacana 
ประเทศอินโดนีเซียได้ท�าการวิเคราะห์ดังกล่าวจากการค้นคว้าการ
ขาดแคลน ลงพื้นที่อภิปรายกับชาวบ้านและรายงานผล การลงพื้นที่
นั้นครอบคลุมสี่หมู่บ้านจากสามเทศบาล ได้แก่ ดีลี เออร์มารา และลิ
ควิกา ตลอดการลงพื้นที่แบ่งเป็นสองภาค มีการสัมภาษณ์ในช่วงเช้า
และท�าการสนทนากลุ่ม (FGD) ในช่วงบ่าย 

ความพอเพียงด้านอาหารสามารถบรรลุได้ หากเกษตรกรผลิต 
ผลผลิตด้วยตนเอง รวมถึงกระบวนการในการเพาะพันธุ์ ปลูกพืช 
ดูแล และเก็บเก่ียว ดังน้ันราคาสินค้าตอบสนองต่อก�าลังซื้อของ 
ผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องพึ่งพาสินค้าน�าเข้า 
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ศึกษาข้อมูลเอกสาร

จัดทำา FGD เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย:
แนวทางการประเมินห่วงโซ่คุณค่า และแบบสอบถาม

จัดเตรียมวิธีแก้ปัญหา
โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือบุคคล

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

สัมภาษณ์ผู้เล่นที่คัดเลือกมา (เกษตรกร/ผู้ขาย)

ภาพแสดงวิธีการท่ีใช้ในการท�าวิจัย โดยรวมแล้วใช้เคร่ืองมือสามตัวประกอบด้วย 1) ข้อแนะแนวในการทบทวนข้อมูลและข้อแนะแนวในการ 
วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าจากศึกษาเบื้องต้นและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกร 2) การส�ารวจพร้อมเกษตรกรและผู้ค้า และ 3) ข้อแนะแนว 
ส�าหรับการสนทนากลุ่ม (FGD) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 

การทบทวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของหมู่บ้านนั้น จะสามารถระบุศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอันน�าไปสู่ความ 
พอเพียงด้านอาหารและการลดความยากจนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ได้มีข้อเสนอแนะหลักให้แก่รัฐบาลสี่ข้อ เช่น การโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ 
ประมาณน�้าที่เพียงพอ เครดิตเกษตรกร สิ่งอ�านวยความสะดวก และระบบการเกษตร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการต่อรองของ 
เกษตรกร

ข้อเสนอแนะหลักน้ัน เน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ส�าหรับตลาดระดับล่างและระดับบน เกษตรกรสามารถเพ่ิมประมาณผลผลิตอินทรีย์ได้ 
ตามความต้องการของตลาดในเมืองหลวง ซึ่งจะเพ่ิมรายได้ครัวเรือน กิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนวัตถุประสงค์โครงการฯเพ่ือเพ่ิมรายได้ใน 
ชุมชนชนบท พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจการค้า
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ปุ๋ยอินทรีย์กำาจัดศัตรูพืชตามแบบหมู่บ้านต้นแบบเมตินาโร

สามารถนำามาใช้ได้ เนื่องจากประกอบด้วยใบไม้และส่วนผสมจากท้องถิ่น 

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านอื่นอีกสามแห่ง ในระหว่าง

ขั้นตอนการยกระดับนี้ การทดลองกับแปลงสาธิตยังสามารถดำาเนินการได้

โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากภายนอก แปลงสาธิตแต่ละแปลงในหมู่บ้านเป้าหมาย

4 แห่ง อาจครอบคลุมพื้นที่มากถึง 2,500 ตารางเมตร

พอประมาณ
หมู่บ้าน

• ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่นอย่างใส่ใจและมีประสิทธิภาพ

• เริ่มจากความพอเพียงด้านอาหาร
แล้วจึงขยายตลาดตาม

ขีดความสามารถของตน
• ใช้แรงงานของครัวเรือน

ที่สามารถใช้ได้

ความรู้

• ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

• สร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
• จัดทำานโยบายและให้ข้อเสนอแนะ

ด้านยุทธศาสตร์แก่ MAP

คุณธรรม

• สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน

• เพิ่มรายได้ของครัวเรือน
และลดความยากจน

มีเหตุผล
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

• สนับสนุนเกษตรกร
ให้ทำาการเกษตรแบบยังชีพและ

ขายผลผลิตส่วนเกินไปยังตลาดอื่น
นอกเหนือจากตลาดท้องถิ่น

• ประเมินเงื่อนไขการทำาการเกษตร
และศักยภาพของห่วงโซ่มูลค่า

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
• เกษตรกรลดความเสี่ยงเนื่องจาก
ใช้สารเคมีน้อยลงและใช้สารชีวภาพ

ในการทำาการเกษตรแทน
• แนวทาง/หลักสูตรฝึกอบรมสำาหรับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรช่วยให้
มั่นใจว่าเกษตรกรจะพึ่งตนเองได้
• ลดความเสี่ยงโดยใช้ช่องทาง
การตลาดแบบหลายช่องทาง

21
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การบริหารจัดการนำ้าไม่สามารถทำาได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ต้องทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยต้องไม่ละเลยต่อประสบการณ์และความรู้ของประชากรท้องถิ่น

แต่ควรที่จะนำามารวมกับความรู้ของภาครัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการทรัพยากรนำ้าอย่างยั่งยืน 

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำาประเทศไทยเปิดงานสัมมนา
เรื่องการจัดการน้ำาโดยรักษาระบบนิเวศ

โดย ภูมิ พิณเทพ และ ฟัลค์ โยนาส มอมเบอร์ 
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำา ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

โครงการ ECOSWat ของ GIZ ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสงและจังหวัด
นครศรีธรรมราชจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการน�้าแบบ
บรูณาการ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และประสบการณ์
เก่ียวกับการปรับตัว เพ่ือรับมือและลดผลกระทบจากภัยแล้งและ 
น�้าท่วมในพ้ืนท่ี 3 ลุ่มน�้า” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ�าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย 
นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย 
กล่าวเปิดงานและเน้นย�้าถึงความร่วมมือที่ประสบความส�าเร็จและ 
ด�าเนินมาเป็นระยะเวลายาวนานระหว่างไทยและเยอรมนี รวมท้ัง 
ความท้าทายท่ีคล้ายคลึงกันในการบริหารจัดการน�้าที่ทั้งสอง 
ประเทศต้องเผชิญ

งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญของทรัพยากรน�้า ประโยชน์ที่ได้จากการท�าหน้าที่ของระบบ
นิเวศที่มีให้ต่อชุมชนและท้องถ่ิน ประเด็นดังกล่าวจะน�าไปสู่การ
อภิปรายเก่ียวกับความท้าทายและการพัฒนาในข้ันต่อไปของการ
บริหารจัดการน�้าในระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 508 คน
ได้ระบุถึงความท้าทายและโอกาสของแนวทางการจัดการน�้าโดย 
รักษาระบบนิเวศระหว่างการหารือกลุ่ม

ในเวลาต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเย่ียมชมอ่างเก็บน�้าคลอง 
วังหีบ และฝายมีชีวิตไชยมนตรี ซึ่งฝายมีชีวิตไชยมนตรีน้ี เป็น 
ต้นแบบของการบริหารจัดการน�้าของท้องถ่ินในลักษณะ “จากล่าง 
ขึ้นบน” ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
จาก ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ผู้ซึ่งโครงการ ECOSWat ก�าลังประสานงานเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งการ 
ให้บริการของระบบนิเวศก็เป็นหน่ึงหัวข้อท่ีจะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร 
ดังกล่าว 

ประชากรในลุ่มน�้าท่าดีต้องเผชิญกับการกัดเซาะของตลิ่ง มลพิษ 
ทางน�้าท่ีรุนแรง และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีถูกท�าลายจากน�้าท่วม 
ฉับพลัน ในการนี้ จึงได้มีการระบุถึงมาตรการต่างๆ ที่อาศัยระบบ 
นิเวศห้าแบบเพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีต่างๆ ตามเส้นทางไหลของแม่น�้า 
มาตรการเหล่านี้แสดงถึงแนวทางแก้ไขน�าร่องและยังสามารถน�าไป
ใช้กับลุ่มน�้าอื่นที่เผชิญกับความท้าทายคล้ายๆ กัน
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การกำาหนดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการพัฒนาเครือข่ายมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือ

ระหว่างพันธมิตรระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต ระบบนิเวศได้รับ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ต่ำาเกินไป และเราควรทำางานร่วมกัน

เพื่อให้ระบบนิเวศได้รับการประเมินความสำาคัญสูงขึ้นตามมูลค่าที่ค้นพบและ

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรลันด์ ไทร์เลอร์ ผู้อำานวยการโครงการ ECOSWat 

GIZ รับพระราชทานของที่ระลึก
ณ การประชุมนานาชาติ ICCCB

โดย เกตน์พริมา แสนสุด
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำา ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารเีสดจ็พระราชด�าเนิน
ไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ�าเภอชะอ�า จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อทรงเปิดการประชุม
นานาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน นโยบายและการปฏิบัติ ในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯได้พระราชทานของท่ีระลึกแก่โรลันด์ ไทร์เลอร์ ผู้อ�านวยการ 
โครงการ ECOSWat ในฐานะตัวแทนจาก GIZ ประเทศไทย

โครงการ ECOSWat มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ 
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ 
(EbA) กรมทรัพยากรน�้าซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรในการด�าเนิน
โครงการ น�าเสนอโปสเตอร์ที่แสดงให้เห็นมาตรการ EbA ที่พัฒนา
ขึ้นร่วมกันกับโครงการฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและภัยแล้งใน 
ลุ่มน�้า 3 แห่ง

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศท่ี
มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน: นโยบายและการปฏิบัต ิ
(ICCCB) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดย GIZ  
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Dinner Talk ในคืนวันที่ 27 มิถุนายน ใน
การนี้ มร. โรลันด์ ไทร์เลอร์ ได้กล่าวปาฐกถาโดยให้ความส�าคัญกับ
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ แนวทางสองประการมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความร่วมมือ
ระหว่างพันธมติรระดบัชาตแิละระดบันานาชาตใินอนาคต พร้อมกันน้ี 
มร. ไทรท์เลอร์ ยังเน้นย�้าว่าบริการของระบบนิเวศยังได้รับการ 
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ต�่าเกินไป

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรประกอบด้วยแหล่งเรียนรู ้
6 แหล่ง ได้แก่ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ 
ปากคลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อย ท�าให้เกิดระบบนิเวศ
ท่ีอุดมสมบูรณ์  สวนป่าชายเลนเหล่าน้ีสามารถใช้เป็นห้องเรียนทาง
ธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจบริการของระบบนิเวศ  ระบบพ้ืนท่ี
ชุ่มน�้าเทียมแบบบูรณาการ ซึ่งรู้จักกันในนาม โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ใช้บริการของระบบนิเวศส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสีย แหล่งเรียนรู้ท้ัง 
สองแห่งน้ีสามารถเป็นแหล่งสาธิตท่ียอดเย่ียมส�าหรับการฝึกอบรม
ภายใต้โครงการ ECOSWat (การฝึกอบรมในหัวข้อการปรับตัวโดย
อาศยัระบบนเิวศ หรอื EbA และการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์)  
โดยในขณะนี้โครงการ ECOSWat กับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาต ิ
สิรินธรก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน



2424

โดย รูธ เอิร์ลเบค  โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus)

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลเมืองอูลานบาตอร์ และโครงการ Urban Nexus 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างนาย S. Batbold นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมือง 
อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย กับรูธ เอิร์ลเบค ผู้อ�านวยการ 
โครงการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
(Urban Nexus) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพ่ือความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน (BMZ) เพ่ือจัดท�า
โครงสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการส�าหรับระยะติดตามของ
โครงการ Urban Nexus ระดับภูมิภาค ซึ่งจะด�าเนินการระหว่างปี 
พ.ศ. 2559 - 2561

ความร่วมมือตามข้อตกลงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงทางเทคนิคด้าน
ความร้อนของอาคารและโครงการน�าร่องด้านสุขาภิบาลในเมือง
อูลานบาตอร์

กระทรวงการก่อสร้างและพัฒนาเมอืง (MCUD) กระทรวงสิง่แวดล้อม
และกระทรวงการท่องเท่ียวของมองโกเลีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
Urban Nexus ซึ่งเป็นการเติมเต็มความพยายามของเมืองอูลาน- 
บาตอร์ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาสีเขียวของมองโกเลีย 

(ได้รบัอนุมติัเมือ่ปี พ.ศ. 2557) ด้านการแนะน�าเทคโนโลยีวิศวกรรมที ่
เป็นนวัตกรรม รวมถึงขอบเขตอ�านาจและนโยบายการกระจาย 
อ�านาจซึ่งให้อ�านาจกับเมืองในฐานะผู้ผลักดันการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเมืองอูลานบาตอร์ ซึ่งได้รับการ 
อนมุติัเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 พัฒนาขึน้มาให้สอดคล้องกับวาระ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) และข้อตกลงปารีสว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2015  
(COP 21) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมายการพัฒนาท่ี 11 เพ่ือท�าให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครอบคลุมทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้เบื้อง
หลัง ปลอดภัย ฟื้นคืนกลับได้ และยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ 13 
เพ่ือลงมือปฏิบัติอย่างเร่งด่วนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
อื่นๆ ควรต้องได้รับการด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 
น�าร่องข้ามภาคส่วนโดยร่วมมือกับโครงการ Urban Nexus
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แนวทาง “การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ”

ในกรอบวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจวงรอบซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร จะช่วยประหยัด

ทรัพยากรที่มีค่า เช่น น้ำา พลังงาน อาหาร และที่ดิน

โดย รูธ เอิร์ลเบค  โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus)

การนำาเสนอแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม

ณ เวทีการประชุมนายกเทศมนตรีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

นายกเทศมนตร ีภาคประชาสงัคม มหาวิทยาลยั ผูบ้รจิาค และองค์กร
ผู้ด�าเนินโครงการจาก 6 ประเทศมารวมตัวกันท่ีเมืองอูลานบาตอร์ 
ประเทศมองโกเลยี ระหว่างวันที ่3-5 สงิหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือเข้าร่วม 
เวทีการประชุมนายกเทศมนตรีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

เวทีการประชุมดังกล ่าวจัดข้ึนเป ็นครั้งที่  3 โดยรัฐบาลเมือง
อูลานบาตอร์ ในหัวข้อ “การเติบโตสีเขียวของเมือง - ทางออก 
ด้านพลังงานสีเขียว” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจากประเทศจีน 
ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ ฮังการี และมองโกเลีย

วัตถุประสงค์ของเวทกีารประชมุดงักล่าว ซึง่รเิริม่ขึน้โดยนาย Elbedorj 
Tsakhia ประธานาธิบดขีองประเทศมองโกเลยี เมือ่ปี พ.ศ. 2554 คอืการ 
แบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติท่ีดีที่สุดและการเรียนรู ้
แบบเพือ่นช่วยเพือ่นระหวา่งเมืองทั่วภูมิภาคเอเชียในเรื่องการเติบโต
สีเขียวและทางออกด้านพลังงานสีเขียว

โครงการ Urban Nexus ของ GIZ ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมัน 
(BMZ) ได้น�าเสนอแนวทาง “การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ” 
ณ เวทีการประชุมดังกล่าวในกรอบวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจวงรอบ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยจะช่วย 
ประหยัดทรัพยากรที่มีค่า เช่น น�้า พลังงาน อาหาร และที่ดิน

ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของทางออกด้านวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรม 
ได้แก่
• เปลี่ยนน�้าเสียให้เป็นพลังงาน การน�าน�้าและสารอาหารกลับมา
 ใช้ใหม่
• เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน และน�้า
• การลดการใช้พลังงานโดยใช้ปั๊มน�้าท่ีมีประสิทธิภาพและระบบ 
 การตรวจจับการสูญเสียน�้า และ

• การฟื้นฟูของอาคารภาครัฐและภาคเอกชนเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง 
 กับความร้อน โรงเรียนในเมืองอูลานบาตอร์ และโรงพยาบาล 
  โรงเรียนอนุบาล หอพัก และสถานีอนามัยในมองโกเลียตะวันตก 
 โดยร่วมกับโครงการระดับทวิภาคีของ GIZ ด้านประสิทธิภาพ 
 การใช้พลงังาน และหน่วยงานสมาพันธรฐัสวิสเพ่ือการพัฒนาและ 
 ความร่วมมือ (SDC) ซึ่งจะน�าไปสู่การลดการใช้พลังงานและ 
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึงร้อยละ 50

ข้อมูลข้างต้นได้มีการน�าเสนอและหารือระหว่างเวทีการประชุม 
ดังกล่าว

โครงการ Urban Nexus ได้ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับวาระการ 
พัฒนาระหว่างประเทศ ค.ศ. 2030 (SDGs) ข้อตกลงปารสีว่าด้วยการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดือนธันวาคม ค.ศ. 2015 (COP 21) 
และวาระใหม่ว่าด้วยเมือง ซึ่งจะได้รับการอนุมัติระหว่างการประชุม 
HABITAT III ที่มีขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่เมืองควิโต ประเทศ
เอกวาดอร์

ระหว่างค�ากล่าวปิดเวทีการประชุม นาย S. Batbold นายกเทศมนตรี
เมืองอูลานบาตอร์ได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนส�าหรับการร่วมประชุม
อย่างกระตือรือร้นและพันธสัญญาท่ีจะสนับสนุนเมืองอูลานบาตอร์ 
ให้เป็นเมืองสีเขียวในอนาคตอันใกล้ นาย S. Batbold กล่าวว่า เขา 
รู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว “ด้วยความร่วมมือ 
จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้ๆ เราจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
(ADB) ธนาคารโลก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) และ GIZ”
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โดย ราล์ฟ ทรอส และราเชน ศาลางาม
โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus)

โครงการ Urban Nexus 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาคาร Energy Plus

โครงการ Nexus ของ GIZ ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer ส�าหรับระบบ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (ISE) จากเมืองไฟรบูรก์ การเคหะแห่งชาต ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ EGS Plan Consultants จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องในหัวข้อ “อาคาร Energy Plus” และ
การลงพ้ืนที่ศึกษาอาคาร Energy Plus ในกรุงเทพ ระหว่างวันที ่
15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมมุ่งเป้าไปท่ีประเด็นน�้า พลังงาน และความมั่นคงด้าน
อาหาร โครงการ Nexus ของ GIZ ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การอยู่อาศัยที่เหมาะสมในภูมิภาคเอเชีย บ้านที่ผู้คนอยู่อาศัยเป็น 
ศูนย์รวมของการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน จึงถือเป็น
โอกาสเหมาะที่จะแนะน�าแนวคิดที่ก้าวหน้าแต่ก็มีความเป็นไปได้
เกี่ยวกับ “อาคาร/บ้าน Energy Plus” ให้กับภูมิภาคเอเชีย

อาคาร Energy Plus คืออะไร?

อาคาร Energy Plus คืออาคารที่สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่า
ที่อาคารต้องใช้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์อาคาร Energy Plus ไม่เพียง 
ลดต้นทุนการด�าเนินงานของตัวอาคารเอง แต่ยังมีโอกาสช่วยสร้าง 
รายได้ให้เจ้าของทรัพย์สินผ่านการขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายหลัก 
นอกจากนี้ อาคารทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันถึงร้อยละ 40 ของการ
ใช้พลังงานท้ังหมด ดังน้ัน ภาคอาคารจึงมีศักยภาพสูงย่ิงในการ 
ประหยัดทั้งพลังงานและเงินในระดับโลก

ในเชิงสิ่งแวดล้อม อาคาร Energy Plus ใช้พลังงานทดแทน 
(พลังงานแสงอาทิตย์) ดังน้ัน จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์

ในเชิงสังคม หากอาคารหรือบ้าน Energy Plus สามารถสร้างได้ที่
ต้นทุนต�า่ (อาทิ ผ่านแรงจงูใจจากรฐับาล และ/หรอืผ่านการออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์จากสถาปนิกและวิศวกร) โดยเฉพาะเมื่อด�าเนินการ
อย่างแพร่หลายในวงกว้าง สงัคมจะได้รบัประโยชน์จากการมไีม่เพียง
แค่บ้าน แต่ยังมีโรงไฟฟ้าส่วนตัวอีกด้วย

ในทางเทคนิค ถือเป็นเรื่องยากอย่างย่ิงท่ีจะหาเทคโนโลยีที่ใช้ 
ได้จริงส�าหรับอาคาร Energy Plus ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ใน 
ขณะที่ในยุโรปเป็นเรื่องท่ีง่ายกว่าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศต้องการ
องค์ประกอบที่แข็งแรงทนทานส�าหรับท�าความร้อนและไม่ใช่ส�าหรับ
ระบายความร้อน/ท�าความเย็น จึงท�าให้เทคโนโลยีท่ีนั่นค่อนข้าง
ก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศเยอรมน ีสวติเซอร์แลนด์ และ
ออสเตรีย การอภิปรายระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง
ครอบคลุมเรื่องการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายด้านอาคาร Energy Plus ในภูมิภาคเอเชีย
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“บ้านของฉันเป็นโรงไฟฟ้าของฉัน”

การประชุมแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยโครงการ 
Nexus ของ GIZ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ณ ส�านักงานการเคหะ 
แห่งชาติ โดยนายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ รองผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่านส่วนใหญ่เป็น
สถาปนกิและวิศวกรของการเคหะแห่งชาต ิพร้อมทัง้ตัวแทนผูร้บัเหมา
อกีสองสามราย ในการนี ้ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนั Fraunhofer ส�าหรบั
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ISE)  EGS Plan Consultants และ GIZ 
ได้อภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
ส�าหรบัอาคาร ตวัอย่างและมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศเยอรมนี
และไทย การตลาดและโอกาสทางธุรกิจของบ้าน Energy Plus และ
บทบาทของหน่วยงานภาครฐั อาทิ การเคหะแห่งชาต ิและองค์กรอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและสนับสนุนอาคาร Energy Plus

การประชมุครัง้ทีส่อง จดัขึน้เมือ่วันที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ โครงการ Nexus ของ GIZ ได้เปลี่ยนมาเน้นท่ีการ 
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร Energy Plus ให้กับนักศึกษาและ
สมาชิกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทีมงาน Nexus ของ GIZ 
และผู้อภิปรายจากสถาบัน Fraunhofer ISE และจาก EGS Plan 
Consultants ได้รับการต้อนรับจาก รศ. พรรณชลัท สุริโยธิน 
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยที่สถาบัน Fraunhofer 
ISE เป็นผู้น�าการอภิปราย สถาบันฯ ได้น�าเสนอวิธีการในการสร้าง
อาคาร Zero Energy การปฏิบัติที่ดีส�าหรับอาคาร Zero Energy 
ในเยอรมนีและเอเชีย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคารและโครงข่าย
ไฟฟ้า บทบาทและความส�าคัญของการศึกษาและวิจัย

การประชุมครั้งที่สามและเป็นครั้งสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติ
การต่อเนื่อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยออกแบบ
ให้สามารถเผยแพร่แนวคิดอาคาร Energy Plus ให้กว้างขวางมาก
ขึ้นและเข้าถึงสาธารณชนของภูมิภาคเอเชีย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
ผู้แทนจากองค์กรพันธมติรของโครงการ Nexus ของ GIZ (UNESCAP 
และ BISCAST)  รวมถึงประเทศและเมืองพันธมิตร (จีน ฟิลิปปินส์ 
(เมืองนากา) เวียดนาม (เมืองดานัง) และประเทศไทย (เชียงใหม่และ
นครราชสีมา) ผู้แทน 15 คนจากบริษัทสถาปัตยกรรมและที่ปรึกษา
เอกชนที่ด�าเนินงานท้ังในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชีย ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โครงการ Nexus 
ของ GIZ และ EGS Plan Consultants ได้น�าคณะลงพื้นที่เมื่อวันที ่
19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้เข้าร่วมมีโอกาสเย่ียมชมอาคารท่ีมี
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานของส�านักงานกองทนุสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งผสมผสานแนวคิดของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ความเป็นอยู่ท่ีดี และวัฒนธรรมไทย การลงพ้ืนท่ีครั้งที่สองและ 
เป็นครั้งสุดท้ายเป็นการเย่ียมชมบ้าน Energy Plus ของบริษัท  
พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด นักออกแบบได้ใช้แบบบ้านของพฤกษา
ที่มีอยู่แล้วโดยบูรณาการเทคโนโลยีเยอรมันเพ่ิมเติมเข้าไปในบ้าน 
ในลักษณะท่ีบ้านสามารถผลิตและเก็บกักพลังงานได้มากกว่า
พลังงานที่บ้านต้องใช้
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โดย วิลาสินี ภูนุชอภัย  โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

กรมขนส่งทางบก และ GIZ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายชเตฟาน 
เฮลมิง ผู้อ�านวยการ GIZ ประจ�าประเทศไทยและมาเลเซีย ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุก โดยสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
การพัฒนาการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ท่ีย่ังยืน ในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามา- 
การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วย 
รถบรรทุก โดยสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การพัฒนา 
การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
ซึ่งจะท�าให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู ้ประกอบการ 
ขนส่งท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยยกระดับธุรกิจการขนส่งและ 
อุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม ตลอดจนท�าให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมส�าหรับการเปิดเสรี 
การค้าการขนส่ง
 

จากบันทึกข้อตกลง GIZ จะจัดฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาด้านการ 
ขับข่ียานยนต์อย ่างประหยัดพลังงาน และปลอดภัยให้แก ่ผู  ้
ประกอบการขนส่ง และจะสนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญในการทบทวน
ปรับปรุงข้อก�าหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายและการน�าไปสู ่
ภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการขนส่ง รวมท้ังสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ 
ในการพัฒนาระบบการก�ากับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายของ 
ภาครัฐ และสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ 
ยั่งยืน นอกจากนี้ GIZ ยังต้องส่งเสริม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ด้านมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย 
รถบรรทุก (Q Mark) จากประเทศไทยไปช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 
อีกทั้งหน้าที่ของ GIZ ยังรวมถึงการจัดประชาสัมพันธ์ ประชุม 
สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อเผย
แพร่มาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย มาตรฐานคุณภาพบริการ 
ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
ที่ยั่งยืน
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ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์

การพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ซึ่งจะทำาให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

มีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

29

ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
 
นอกเหนือจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ GIZ แล้ว กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย หลังจาก 
การลงนาม นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้น�าเสนอนโยบายด้านความปลอดภัยของกรมขนส่งทางบก และในช่วงบ่าย 
นายสนิท พรหมวงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
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การขนส่งทางถนนใช้พลังงานรวมประมาณร้อยละ 80 ของการใช้

พลังงานทั้งหมดในภาคการขนส่งของโลก โดยคาดว่าการเดินทาง

ด้วยรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 ในภูมิภาคอาเซียน

มร. ทาลี ทริค ผู้อำานวยการโครงการ TCC ตั้งข้อสังเกต

ผู้ร่วมอภิปราย ณ การประชุมเชิงวิชาการ ATRANS ปีนี้ โดย มร. ทาลี ทริก เป็นผู้แทนของโครงการ TCC

โครงการ TCC เน้นย้ำาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านยานยนต์ในการประชุมเชิงวิชาการของ ATRANS

โดย ฟาริดา โมอาหวัด  โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน

“การขนส่งเพื่อชีวิตท่ีดีกว่า: เมืองปลอดภัยและอัจฉริยะ” เป็น 
ธีมการประชุมเชิงวิชาการของสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 
(ATRANS) ของปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที ่
กรุงเทพฯ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่ง 
ทางบก ภูมิภาคอาเซียนหรือ TCC ได้รับเชิญให้อภิปรายในหัวข้อ
แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ ภาค 
“การขนส่ง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

มร. ทาลี ทริค ผู้อ�านวยการโครงการ TCC ตั้งข้อสังเกตว่า การขนส่ง
ทางถนนใช้พลังงานรวมประมาณร้อยละ 80 ของการใช้พลังงาน
ทัง้หมดในภาคการขนส่งของโลก โดยคาดว่าการเดนิทางด้วยรถยนต์
จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 ในภูมิภาคอาเซียนและการ
ขายรถยนต์จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 500 จากกรณีปกติ (BAU Scenario) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 และ 2593 (IEA ค.ศ.2012) การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้จากการขนส่งทางถนนจงึอยู่ใน
ระดบัท่ีน่าตกใจ ดงัน้ัน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย
การด�าเนนินโยบายและมาตรการการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ
ด้านยานยนต์ (หรือเรียกสั้นๆ ว่า แนวทางประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง
ส�าหรับยานยนต์) จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน

แนวทางประหยัดน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัยานยนต์สามารถแบ่งได้เป็น
สามประเภท ได้แก่ มาตรการด้านกฎระเบียบ มาตรการทางการเงิน 
และมาตรการทีเ่ก่ียวกับการให้ความรูแ้ละการปลกุจติส�านกึ ในขณะที่
มาตรการประเภทแรกอาจหมายถึงการก�าหนดมาตรฐานของยางหรอื
มาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของยานยนต์ มาตรการ
ประเภทที่สองอาจเก่ียวข้องกับการด�าเนินการ “feebate” หรือการ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและ/หรอืการให้เงนิคนืจากการซือ้รถยนต์ตาม
มาตรฐานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีก�าหนด โดยรถยนต์

ท่ีปล่อยจ�านวนกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตรสูงกว่า
มาตรฐานท่ีก�าหนดจะต้องจ่ายภาษเีพ่ิม ส่วนยานพาหนะทีม่อีตัราการ
ปล่อยต�า่กว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดได้รบัเครดติเงนิคนื ส�าหรบัมาตรการ
ประเภทสดุท้าย คอืการปลกุจติส�านึกของผูบ้รโิภครวมถึงการตดิฉลาก 
เน่ืองจากฉลากจะให้ข้อมูลของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ของยานพาหนะและยังอาจแสดงถึงผลตอบแทนท่ีได้จากการ
ประหยัดน�า้มนัเชือ้เพลงิจากการใช้ยานพาหนะ ซึง่อาจช่วยให้ผูบ้รโิภค
ตัดสินใจจากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะซื้อยานพาหนะ

ประเทศพันธมิตรของโครงการ TCC ประกอบด้วยเวียดนาม ไทย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า เวียดนาม
และไทยมีการน�านโยบายประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับยานยนต ์
มาใช้แล้ว ส่วนประเทศท่ีเหลือ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนานโยบาย 
ดังกล่าว บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ท่ีก�าหนดโดยแผนยุทธศาสตร ์
การขนส่งของอาเซียน (KLTSP ค.ศ. 2016-2025) โครงการ TCC จะ 
ส่งเสริมให้ประเทศพันธมิตรด�าเนินมาตรการการขนส่งท่ีย่ังยืน 
ปรับปรุงระบบข้อมูลและการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ 
(MRV) ซึ่งรวมถึงการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงโดยใช้แนวทาง Avoid-
Shift-Improve/Fuel (ASI/F) ในการนี้ โครงการ TCC มีความสนใจ
เป็นอย่างย่ิงที่จะร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือขยายการเข้าถึงข้อมูล 
ภาคการขนส่ง ตลอดจนส่งเสริมการฝึกอบรมและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในประเทศพันธมิตรของโครงการ
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สานกำาลังแนวทางการดำาเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน และการพัฒนาชนบทในเอเชีย

โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์ และ นลินา หิรัญพฤกษ์  เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) และเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำาในเอเชีย (TUEWAS)

เมื่อกล่าวถึง “สองหัวดีย่อมดีกว่าหัวเดียว” ในบริบทของความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ สุภาษิตนี้คงหมายถึง การดึงจุดแข็งของ 
แต่ละฝ่ายออกมาเติมเต็มกันและกันเพ่ือผนึกก�าลังไปสู่เป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  แนวคิดดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นความ 
ร่วมมือระหว่าง Sector Networks หรือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย 
(SNRD Asia) และเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและ
น�้าในเอเชีย (TUEWAS)  ในการจัดตั้งหน่วยประสานงานร่วมขึ้นที่
ส�านักงาน GIZ ประเทศไทย โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่อ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินงานของเครือข่าย และสนับสนุนการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติงาน สร้างองค์ความรู ้
หรือความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินโครงการของ
สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ท่ีมี GIZ 
เป็นผู้ด�าเนินโครงการ 

ความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยประสานงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
ปฏริปูภายในองค์กร ทีรู่จ้กักันในนาม Bauhaus ทีส่่งเสรมิให้เกิดความ
ร่วมมอืและการประสานงานระหว่างเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญท่ีมขีอบเขต
ในการท�างานที่เก่ียวเนื่อง และมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ในงานประชุมร่วม SNRD Asia และ 

TUEWAS เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ทางคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายทั้งสองจึงลงความเห็นให้จัดตั้งหน่วย
ประสานงานร่วมระหว่างสองเครือข่ายขึ้น เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่าย

ในโอกาสน้ี เราจึงขอน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเครือข่ายผู ้
เชี่ยวชาญในฐานะที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดการองค์ความรู้
ขององค์กร โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจการด�าเนิน
งานของเครือข่ายมากขึ้น และสนใจเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์
และความรู้ร่วมกัน 

คำาถามที่พบบ่อย
“เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ หรือ Sector Network” คืออะไร
Sector Network คือ เวทีท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรและโครงการที่
มีขอบเขตความสนใจ หรือเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ได้มา
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือการด�าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังเสริมสร้างความสัมพันธ์เพ่ือก่อให้เกิด
ความร่วมมือใหม่ๆ ในอนาคต 
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จุดประสงค์หลักของ “Sector Network” คืออะไร
“Sector Network” มีหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมือ
ในภูมิภาค ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการด�าเนิน
งาน และองค์ความรู้ระหว่างโครงการต่างๆ ของ GIZ อีกท้ังยังรวม 
ไปถึงการเกื้อกูล และประสานงานร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

SNRD Asia คืออะไร
SNRD Asia คอื เครอืข่ายทรพัยากรสิง่แวดล้อมและการพฒันาชนบท
ในเอเชีย ประกอบไปด้วยโครงการ 58 โครงการ อยู่ใน 21 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ของโลก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที ่http://www.snrd-asia.org
   

http://www.snrd-asia.org
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TUEWAS คืออะไร
TUEWAS หมายถึง เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน�้า
ในเอเชีย มีสมาชิกมากกว่า 70 โครงการ ใน 16 ประเทศในเอเชียและ
สมาชิกกว่า 150 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.giz.de/fachexpertise/html/3358.html

หากสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายควรต้องท�าอย่างไร
เราอยากแนะน�าให้พนักงาน GIZ ทุกคนสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายท่ีใกล้เคียงกับงานท่ีท�าอย่างน้อยหน่ึงเครือข่าย หาก 
คุณสนใจเราพร้อมท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการเป็นสมาชิก
ของคุณ และถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ GIZ คุณก็ 
สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้เช่นกัน

สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ SNRD Asia หรือ TUEWAS
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: 
นลินา หิรัญพฤกษ์
ผู้จัดการเครือข่าย SNRD Asia และ TUEWAS
โทรศัพท์ +66 2 661 9273
อีเมล nalina.hiranprueck@giz.de 

ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ:
อนุสรา แท่นพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่าย SNRD Asia และ TUEWAS
โทรศัพท์ +66 81 904 3326
อีเมล anusara.tanpitak@giz.de

http://www.giz.de/fachexpertise/html/3358.html


บรรณาธิการ 
วรเทพ ทรงปัญญา 
ปริยา วงศาโรจน์ 
กาญจนา งามกาหลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ปริยา วงศาโรจน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 
อีเมล์: pariya.wongsarot@giz.de 

กาญจนา งามกาหลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
อีเมล์: kanjana.ngamkalong@giz.de

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

เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info



www.training.thai-german-cooperation.info

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

