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สวัสดีค่ะ

เราหวังว่าท่านจะเริ่มต้นปีใหม่อย่างราบรื่น และขอขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือที่ดีจากทั้งองค์กรของประเทศไทย ประเทศเยอรมนี
และองค์กรนานาชาติ ผลการด�ำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมานับว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งยังมีโครงการใหม่และโครงการ
ที่ด�ำเนินงานต่อในเฟสที่ 2 รวม 7 โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีและไทย และระหว่างประเทศเยอรมนีและ
ภูมิภาคอาเซียน
ในไตรมาสแรกของปีนี้ จะมีโครงการใหม่สามโครงการ คือโครงการวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย รวมทั้งโครงการระดับโลกคือโครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ และโครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้ำแบบคาร์บอนสมดุล
ซึ่งสองโครงการนี้ก็ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ที่จะเพิ่มบทบาทในเวทีนานาชาติเพื่อต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งทั่วโลกให้ความส�ำคัญอยู่ในขณะนี้
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา
เราขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองและประสบความส�ำเร็จในปี 2557 นี้
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว

News & Features
โครงการ RIICE ลงนาม “บันทึกความเข้าใจ” กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การประชุมเรื่องความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความร่วมมือไทย-เยอรมันเรื่องการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในท่าเรือในภูมิภาคอาเซียน
ผลสำ�รวจความตระหนักด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
พิธีมอบรางวัล SCP Thailand Video “รักษ์โลก… เพื่อลูกหลาน”
การศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส
การริเริ่มโครงการโรงเรียนสีเขียว
นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเมืองตอบรับวาระการบริหารทรัพยากรเมืองแบบผสมผสาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากประเทศเวียดนามศึกษาดูงานด้านระบบสหกรณ์ ในประเทศเยอรมนีและไทย
โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมันเริ่มดำ�เนินโครงการที่ 2 ในประเทศติมอร์เลสเต
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โครงการ RIICE ลงนาม “บันทึกความเข้าใจ”
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดย เลน่า แคน
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ GIZ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การตลาดและการจ�ำหน่าย เพื่อการประกันภัยพืชผลส�ำหรับ
เกษตรกรรายย่อย” ณ ธ.ก.ส. ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ มร.ดาวิด โอเบอร์
ฮูเบอร์ ผู้อ�ำนวยการ GIZ ประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว
GIZ และ ธ.ก.ส. มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นเป็นระยะเวลายาวนาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่ง GIZ (หรือ GTZ ในขณะนั้น) ร่วมสนับสนุน
ธ.ก.ส. ในการด�ำเนินโครงการเงินฝากออมทรัพย์

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย (ที่สองจากซ้าย) และ มร. ดาวิด โอเบอร์ฮูเบอร์
(ที่สองจากขวา) ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อ “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาดและ
การจำ�หน่ายเพื่อการประกันภัยพืชผลสำ�หรับเกษตรกรรายย่อย”

ในความร่วมมือกันครั้งนี้ มร. โอเบอร์ฮูเบอร์ กล่าวว่า “ธ.ก.ส. เป็น
องค์กรกลางส�ำคัญในการออกแบบและด�ำเนินการประกันภัยพืช
ผลในประเทศไทย ทั้งยังมีเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางและ
เข้าใจถึงความต้องการทางการเงินของลูกค้า จึงเป็นเหตุผลที่ GIZ
ร่วมมือกับธ.ก.ส.” นอกจากนี้ มร.ดาวิดยังให้ความส�ำคัญกับการ
ประกันภัยทางการเกษตร “ภูมิภาคเอเชียถือเป็นแหล่งการผลิตและ
บริโภคข้าวที่ส�ำคัญของโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 แต่ร้อย
ละ 70 ของประชากรในภูมิภาคยังประสบปัญหาความยากจน ดัง
นั้น ความร่วมมือด้านการประกันภัยพืชผลของ GIZ จึงจะช่วยลด
ความเสี่ยงของเกษตรกรข้าวรายย่อย” มร.ดาวิด กล่าว

การลงนามบันทึกความเข้าใจในนามของโครงการ RIICE (การ
ส�ำรวจระยะไกลและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่) นับเป็นก้าวแรกในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยสร้าง
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนที่ท�ำงานด้านประกัน
ภัย ทั้งนี้ โครงการฯ น�ำเอาเทคโนโลยีการส�ำรวจระยะไกลมาใช้ใน
การสังเกตการเจริญเติบโตของข้าว ท�ำให้ได้ข้อมูลการสูญเสียพืช
ผลจากภัยธรรมชาติที่ชัดเจนและทันเวลา ส่งผลให้บริษัทประกันภัย
สามารถจัดการจ่ายเงินประกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

โครงการ RIICE มีเป้าหมายใน
การสร้างต้นแบบความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกร โดยสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนที่
ทำ�งานด้านประกันภัย

บันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือ
และความเข้าใจร่วมกัน และยังสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่จะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาดและการจ�ำหน่ายเพื่อการ
ประกันภัยพืชผลส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย อันเดรีย อูลบริคช, มารีเค่ ครูล, นภาพร รัตนเมตตา และ ชเตฟานี่ เคียส

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 วิทยากรและผู้เข้าอบรม
จากหลายประเทศในเอเชียและประเทศเยอรมนีได้เข้าร่วมอบรม
ในกรุงเทพฯ เพื่อหารือเรื่องประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดโดย
GIZ องค์กรผู้บริโภคระหว่างประเทศ (CI) สถาบันมาตรวิทยา
แห่งประเทศเยอรมนี (PTB) สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
(MST) และสถาบันการตรวจสอบควบคุมอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้
สมาคมน�้ำผลไม้แห่งประเทศเยอรมนี (SGF International)
การประชุมฯ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. มาตรการการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร
ของประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งด�ำเนินการโดย CI ในนามของ GIZ นี้
เป็นกิจกรรมสุดท้ายในหัวข้อ “มาตรการการควบคุมความปลอดภัย
ด้านอาหารของประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย” และยังเป็น
เวทีในการน�ำเสนอ แลกเปลี่ยนและตรวจสอบผลการวิจัยร่วมกัน
ด้านมาตรการการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารจากประเทศ
บังคลาเทศ กัมพูชา ลาวและพม่า นอกจากนี้ ผู้อบรมยังร่วมกัน
อภิปรายเรื่องอุปสรรคและความท้าทาย แนวทางการแก้ไข รวม
ทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภูมิภาคอาเซียน จากการประชุมดัง
กล่าว จะมีการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมทั้งการประเมินผลของประเทศต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ stefanie.kirse@giz.de

food safety
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2. การประกันคุณภาพวัตถุดิบ
สมาคมน�้ำผลไม้แห่งประเทศเยอรมนีจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการประกันคุณภาพวัตถุดิบนานาชาติ โดยมีสมาชิกจากประเทศไทยและ
ตะวันออกไกลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ นอกจากผู้เข้าประชุมจะร่วมอภิปรายและน�ำเสนอภาพรวมพันธกิจ วัตถุประสงค์และผล
งานของสมาคมฯ แล้ว หัวข้อการอภิปรายยังรวมถึงผลการตรวจสอบของสมาคมฯ /การประกันคุณภาพวัตถุดิบนานาชาติ และผลการตรวจ
สอบของการควบคุมความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทยอีกด้วย
การประชุมการประกันคุณภาพวัตถุดิบนานาชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือปัญหาที่เกี่ยวกับสุขอนามัยตามหลักที่ถูกต้องและปลอดภัย
แลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับสมาชิกโครงการฯ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประกันคุณภาพวัตถุดิบนานาชาติ กรุณาติดต่อ napaporn.rattanametta@giz.de หรือ www.sgf.org

3. การปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ไทย
การประชุมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมน�้ำผลไม้แห่งประเทศเยอรมนี และ GIZ เพื่อแนะน�ำและอภิปรายผลการตรวจสอบน�ำร่องของมาตรฐาน
น�้ำผลไม้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของอุตสาหกรรมน�้ำผลไม้ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าโรงงานน�ำร่อง
ที่เข้ารับการตรวจสอบจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและยังขาดการสนับสนุนทางด้านเทคนิคการผลิต
ในการประชุมฯ ได้มีการน�ำเสนอและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตผลไม้แปรรูปของไทย
การส�ำรวจตลาด การคัดเลือกผู้ตรวจสอบและองค์กรที่จัดการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบและรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสารก�ำจัดศัตรูพืช

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลความร่วมมือ PTB-MST
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย MST และ PTB และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพผักและผลไม้ของไทย ในการประชุม
ได้มีการอภิปรายในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดจากสารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ โดยดร.ดอริส เจอร์ลาช
ผู้เชี่ยวชาญจากจุดตรวจสอบสินค้าของสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตได้เข้าร่วมอภิปรายประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง และมีการน�ำเสนอภาพรวม
ของผลการท�ำงานของโครงการในด้านเสริมสร้างคุณภาพการผลิตในในห่วงโซ่การผลิตและผลของการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
นอกจากนั้น นายจรัญ ยะฝา สมาชิกหลักของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยและพนักงานฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศไทยได้น�ำเสนอบทเรียนที่ได้จากโครงการเพื่อที่จะปรับปรุงด้านการส่งออกและจัดการกับปัญหาและอุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ดร. คลีเมน ซาเนตร้า ผู้เชี่ยวชาญหลักของโครงการได้ร่วมน�ำเสนอทิศทางในอนาคต
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ andrea.ulbrich@ptb.de
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บริษัทเยอรมันศึกษาดูงานในประเทศไทย
เรื่องการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
และการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

โดย กีซ่า โฮลซเฮ้าเซ่น

แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในนามของ GIZ ร่วมกับหอการค้าไทย-เยอรมัน
(GTCC) ได้จัดให้คณะผู้แทนบริษัทจากประเทศเยอรมนีเข้ามา
ศึกษาดูงานในประเทศไทย 2 ครั้ง ในหัวข้อเรื่องการผลิตความร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 และต่อมา
ในหัวข้อเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารในประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556
ปัจจุบันประเทศไทยมีการติดตั้งระบบผลิตความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารและสิ่งทอ รวมไปถึงภาคการเกษตรและธุรกิจโรงแรม
โดยบางส่วนได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการติดตั้ง
ถึงร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนระบบที่ติดตั้งในประเทศไทย
ยังถือว่ามีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับศักยภาพการผลิตที่แท้จริง
เนื่องจากความตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยียังมีน้อย และ
ภาพลักษณ์มักค่อนไปทางลบ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตั้งแบบผิดๆ
และการบ�ำรุงรักษาที่ไม่สม�่ำเสมอ ท�ำให้ระบบไม่คงทน แผนงาน
พัฒนาโครงการฯ จึงได้ใช้โอกาสในการมาเยือนของคณะผู้แทน
จากเยอรมนี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะนอกรอบขึ้น ระหว่าง
สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของเยอรมัน และส�ำนัก
พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน รวมไปถึงผู้ประกอบการไทย
โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการปรับปรุงการด�ำเนิน
งานของสมาคมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศไทย และการติด
ตั้งและดูแลระบบให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การลดต้นทุนด้าน
พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

การประชุมสัมมนาวันต่อมา เรื่อง “การผลิตความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในประเทศไทย” การ
ประชุมดังกล่าวได้เผยมุมมองให้นักลงทุนชาวไทยพิจารณาถึงผล
ตอบแทนระยะยาวมากกว่าแค่ระยะเวลาคืนทุน ในการติดตั้งระบบ
ผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ระหว่างการสัมมนา
ผู้แทนจากบริษัท Viessmann และ บริษัท Linuo Ritter
International จากประเทศเยอรมนีได้มีโอกาสน�ำเสนอเทคโนโลยี
คุณภาพสูง ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ให้ผล
ตอบแทนระยะยาวได้ นอกจากนี้ คณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐของไทย และบริษัทเยอรมันได้เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานระบบผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง
ในสมุทรปราการและกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุน
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การ
เยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้แทนจากบริษัท
เยอรมันถึงมาตรฐานการติดตั้งระบบของไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิด
การพูดคุยเพิ่มเติมถึงการเดินระบบและการบ�ำรุงรักษาที่เหมาะสม
อีกด้วย

การติดตั้งแบบผิดๆ และการบำ�รุงรักษา
ที่ไม่สม่�ำ เสมอ ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานความร้อนด้วยแสงอาทิตย์
ค่อนไปทางลบ และความตระหนักถึงประโยชน์
ก็ยังมีน้อย
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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 แผนงานพัฒนาโครงการฯ ร่วมกับหอการค้าไทย-เยอรมัน จัดการประชุมสัมมนาขึ้นอีกครั้ง ในหัวข้อ “การอนุรักษ์
พลังงานในอาคารในประเทศไทย” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจ�ำนวนมากเกินความคาดหมาย แสดงให้เห็นว่า หลังจากมุ่งความสนใจไปที่พลังงาน
ทดแทนอย่างเดียวมานาน คนไทยเริ่มหันมาให้ความส�ำคัญกับเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้
การรับรองอาคารเป็นประเด็นที่ก�ำลังเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบ
อาคาร รวมไปถึงเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว ผู้แทนจากบริษัทเยอรมันได้น�ำเสนอ
ให้นักลงทุนและนักวิชาการไทยเห็นว่าเทคโนโลยีของเยอรมัน อาทิ ระบบแสง หรือการหุ้มฉนวนความร้อน รวมถึงการให้บริการด้านการ
วางแผนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้
จุดเด่นของการสัมมนาในครั้งนี้คือ พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอาคารจากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building
Council – DGNB) ให้แก่ อาคารเฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นอาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
เยอรมนี โดยเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจาก GIZ ได้ท�ำการ
ปรับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาคารของ DGNB ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย เป็นผลให้อาคารต่างๆ ในประเทศไทยสามารถรับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลได้
ทั้งนี้ กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด จัดขึ้นภายใต้กรอบการท�ำงาน 2 ด้าน ของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMWi) ได้แก่ “renewables and energy efficiency – Made in Germany”

บริษัทเยอรมันและตัวแทนจาก GIZ และ พพ. เข้าชมการติดตั้งระบบ
ผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่กรุงเทพฯ

มร. ไมเคิล แด็กซ (ขวา) จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German
Sustainable Building Council – DGNB) มอบใบรับรองมาตรฐาน
DGNB แก่ มร. โวลเคอร์ เฮลซแตร์น (กลาง) บริษัทเฮเฟเล่ โดยมี
มร. เอลมาร์ ไคลเนอร์ (ซ้าย) จากบริษัทอินทีเรียร์แอนด์อาคิเทคเจอร์
ร่วมแสดงความยินดี
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เพิ่มความปลอดภัยด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ในท่าเรือในภูมิภาคอาเซียน
โดย ยศธนา ศรีพรหมไชย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ณ เมืองยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2556 โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนร่วมกับการท่าเรือเมืองยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นโยบายท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างนโยบายท่าเรือที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับท่าเรือที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการบูรณาการหลักการความยั่งยืนซึ่งจะกลายเป็นแนวทางการตัดสินใจของธุรกิจในอนาคต
และเพื่อที่จะระบุความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายดังกล่าว
ในการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบนโยบายได้ จึงมีการจัดการฝึกอบรมเทคนิคในการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น การจัดกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแบบวิเคราะห์ 4 ส่วน ทั้งยังมีการน�ำเสนอจากการท่าเรือยะโฮร์ การท่าเรือยะโฮร์ เบอร์ฮัด
และ การท่าเรือทันจุง เพเลพัส

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาท่าเรืออย่างยั่งยืน”
ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 โครงการฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาท่าเรือ
อย่างยั่งยืน – การออกแบบโครงการและแนวทางเชิงกลยุทธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางเชิงกลยุทธ์และระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากการท่าเรือที่เข้าร่วมโครงการฯ หน่วยงานระดับชาติในภูมิภาคอาเซียน และทีมงานของโครงการฯ
ทั้งหมด 36 ท่าน โดยมีประเด็นหลักในการอภิปรายว่าด้วยวิธีการและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครง
การฯ รวมทั้งแนวทางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการฯ จะร่วมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
จะถูกน�ำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงกิจกรรมของโครงการฯ ในอีกสองปีข้างหน้า 		

การอบรมหลักสูตร “สร้างความตระหนักรู้อย่างบูรณาการ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE)”
ส�ำหรับการท่าเรือแห่งประเทศเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 โครงการฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างความตระหนักรู้อย่างบูรณาการ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม (SHE)” ส�ำหรับการท่าเรือแห่งประเทศเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นพนักงานของการท่าเรือประเทศเมียนมาร์ และท่าเรือในกรุงย่างกุ้ง ทั้งหมด 31 ท่าน โดยมีวัตถุ
ประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยภายในท่าเรือ และเพิ่มความตระหนักในด้านความปลอดภัย สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (SHE) ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของท่าเรือ และมีผู้เชี่ยวชาญด้าน SHE 2 ท่าน จากท่าเรือในภูมิภาค
เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม
นอกจากนั้น เพื่อที่จะจัดห้องฝึกอบรมตามเทคนิคเฉพาะทางของการจัดการ SHE ภายในท่าเรือและฝึกปฏิบัติงานจริง ผู้เข้าอบรมจึงได้เข้า
เยี่ยมชมท่าเรือ Asia World Port Terminal (AWPT) ในกรุงย่างกุ้งการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกิจกรรม
แรกของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศเมียนมาร์
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ผลสำ�รวจความตระหนักด้านการผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน
โดย รัชนก สุวัฒนบรรพต
แนวคิดด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
หรือ SCP อาจไม่คุ้นเคยส�ำหรับบางคน เนื่องจากเป็นค�ำที่ค่อนข้าง
ใหม่ในสังคมไทย แนวคิดด้าน SCP ได้รับการยอมรับในที่ประชุม
สมัชชาโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีพ.ศ. 2545 ซึ่งหมายถึง
“การผลิตและการบริโภคที่สามารถตอบสนองความจ�ำเป็นของคนรุ่น
ปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สร้างข้อจ�ำกัดต่อความจ�ำเป็นของ
คนรุ่นถัดไปภายใต้สภาวะที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ต้องสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น” ในทางปฏิบัติ มีกิจกรรมหลากหลายที่สอดคล้องกับแนวคิด
SCP และช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

นายเอกลักษณ์ นัถฤทธิ์ หัวหน้าทีมสำ�รวจภาคตะวันออก เข้าสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นาย วิจัย อัมราลิขิต

เทศบาลถือเป็นหน่วยงานส�ำคัญที่จะช่วยประสานการท�ำงานร่วมกัน
กับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูล SCP ให้กับประชาชน และสนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น เพื่อส�ำรวจความตระหนักด้าน
SCP ของเทศบาล โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุนร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.) จึงจัดท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของเทศบาล
เมืองและนครทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบัติผ่านแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์

ผลการส�ำรวจพบว่าในฐานะผู้สนับสนุนเทศบาลส่วนใหญ่เน้นการ
ส่งเสริมชุมชนด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการคัดแยกขยะ
การท�ำธนาคารขยะและการรีไซเคิล ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการ
ในท้องถิ่น เช่นสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แต่เทศบาลส่วนน้อย
ที่จะมีการรณรงณ์ด้านการผลิตอย่างยั่งยืน หรือส่งเสริมมาตรฐาน
การผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ และการเดินทางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ปฏิบัติเทศบาลจะเน้นเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในส�ำนักงานเช่น มีการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานในส�ำนักงาน ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง แต่ยังมี
การด�ำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มากนัก ผลการส�ำรวจครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้โครงการฯ
คัดเลือกเทศบาลน�ำร่องเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ และกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน SCP ให้กับเทศบาลน�ำร่อง
ในระยะต่อไป

จากการส่งแบบสอบถามทั้งหมด 196 เทศบาล ได้รับค�ำตอบจาก
90 เทศบาล และจากจ�ำนวนนี้ทางโครงการฯ ได้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
กับ 26 เทศบาล ที่มีความยินดีในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลให้ความสำ�คัญเรื่องการแยกขยะ
การรีไซเคิล และการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
แต่ไม่เน้นส่งเสริมด้านการผลิตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.scp-thailand.info
หรือ Facebook/ScpPolicyThailand

8

พิธีมอบรางวัล SCP Thailand Video
“รักษ์โลก… เพื่อลูกหลาน”
โดย รัชนก สุวัฒนบรรพต

เมื่อ 4 ธันวาคม 2556 โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
สหภาพยุโรป และรัฐบาลไทย ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ
ในหัวข้อ “รักษ์โลก… เพื่อลูกหลาน”
ส�ำหรับผลการประกวด ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ เรื่อง Save the Earth โดยนายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม
และนางสาวชัคคนตา เพ็งอุดม
โดยรางวัลรองชนะเลิศอีกสามล�ำดับ ประกอบด้วย
“Start by yourself” โดยคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายวีรภัทร เกิดทองมี
นายกิตติคุณ งาเนียม นายญาณวุฒิ วิลาชัย
นายอภิสิทธิ์ เกียรติพานิช และนายเตชธรรม ก่อเกิดบุญ

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง Save the Earth
โดย นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม และนางสาวชัคคนตา เพ็งอุดม

“รักษ์โลกเริ่มที่ตัวเรา” โดยนายศรัณย์ ใจแก้ว
“Save the World for the Next Generation” โดยคณะนักศึกษา
จาก AIT น�ำโดย Mr. Fawad Ahmed Najam Mr. Muhammad
Zeeshan Ali Khan และ Mr. Adnan Nawaz
พิธีมอบรางวัล ได้มีขึ้นในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้อง
Grand Diamond Ballroom ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี และ
เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป
ประจ�ำประเทศไทย มร.แอททิล่า ยีไตร ให้เกียรติมอบรางวัล
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.scp-thailand.info
หรือ Facebook/ScpPolicyThailand
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การศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและ
ฉลากสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส
โดย กานต์ชเนตตี วสุวัต
เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 2556 ทางโครงการการจัดซื้อสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
(SCP4LCE) ได้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
นานาชาติประจ�ำปีครั้งที่ 4 (4th International Conference on
Green Purchasing) ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
สีเขียวนานาชาติ (IGPN) ด้วยความร่วมมือระหว่าง Malaysia
Productivity Corporation (MPC) และ Green Purchasing
Network Malaysia (GPNM) ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ร่วมกล่าว
สุนทรพจน์ในครั้งนี้ด้วย โดยข้อหัวและประเด็นที่น่าสนใจคือ การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านใน
หลายประเทศ อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน รวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่น
UNEP และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มากประสบการณ์มาร่วมแสดง
ความคิดเห็นในวันสุดท้ายของงาน มีการกล่าวถึงก้าวต่อไปของ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ และแนวทางในการร่วมมือกันในอนาคต

Oekoinstitut ได้พัฒนาเครื่องมือการค�ำนวณ พร้อมทั้งได้ร่วมกัน
ท�ำแบบทดสอบร่วมกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน จากการ
สัมมนาฯ ในครั้งนี้ ทางประเทศมาเลเซียได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะ
น�ำเครื่องมือนี้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศไทยก็มีความตั้งใจที่จะผลักดันเรื่องนี้
เช่นกัน

มีผู้แทนจากประเทศไทยทั้งสิ้น 17 ท่านเข้าร่วมในการเดินทาง
เพื่อการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส
คณะผู้แทนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศเยอรมนี รวมทั้งวิธีการในการสนับสนุน
หลักเกณฑ์ของทางหน่วยงานของรัฐและวิธีการประเมินฉลาก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศสก็ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งความท้าทายที่พบในประเทศอาณานิคมเดิมของ
ฝรั่งเศสในส่วนต่างๆ ของโลก ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ
ได้ร่วมสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ด้วย

ทางโครงการฯ ยังได้เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนบวก 3 และโปรแกรมการแบ่งปันความรู้ในการ
ผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ณ กรุงโซล ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกับ KEITI และ MEP
และการประชุมสามัญประจ�ำปีของเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก
(Global Ecolabelling Network) ที่จัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์
ในหัวข้อการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงผลงาน
ของโครงการต่างๆ ที่จะมีการจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ
ในระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2557

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2556 โครงการฯ ร่วมกับโครงการการผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน (EU-SWITCHASIA SCP Policy projects on SCP) ของประเทศไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคอาเซียน ในหัวข้อการด�ำเนินการประเมินต้นทุนรวมตลอด
อายุการใช้งานของสินค้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60 ท่านจาก
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยทางสถาบัน
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การริเริ่มโครงการโรงเรียนสีเขียว
โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์

“โรงเรียนสีเขียว” เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ
สามโครงการ คือ โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม โครงการระบบเกษตร-อาหาร
แบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแห่งอาเซียน)
และหน่วยงานด้านอาสาสมัครของรัฐบาลประเทศเยอรมนี
(Weltwärts) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ
แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดด้านการ
จัดการอาหารปลอดภัย มาตรการประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ
รวมทั้งมุมมองด้านการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บนกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมแบบ IEC (Information
Educational and Communication) โดยมีระยะเวลาในการ
ด�ำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม 2556)
ใน 5 โรงเรียนน�ำร่องที่มีอาสาสมัครชาวเยอรมันท�ำงานอยู่ ได้แก่
โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โรงเรียนบ้านขามป้อม
ชานบึงโพธิ์ทอง (ส�ำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) โรงเรียน
บ้านชาด จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัด
นครราชสีมา
ถึงแม้เป็นกิจกรรมที่มีการด�ำเนินการในระยะสั้นๆ แต่จากการ
ประเมิน ผู้ด�ำเนินโครงการฯ พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับในชีวิตประจ�ำวัน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บางอย่างอย่างชัดเจน เช่น การล้างมืออย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ
หรือการประยุกต์ใช้เศษสิ่งของวัสดุเหลือใช้ เช่น เสื่อรองนั่งจาก
กล่องนมโรงเรียน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท�ำงานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างอาสาสมัครและคุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ
ในโรงเรียนน�ำร่อง ซึ่งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่จูงใจ และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เกิดผลส�ำเร็จภายในระยะเวลาอันจ�ำกัด
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นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเมือง
ตอบรับวาระการบริหารทรัพยากรเมืองแบบผสมผสาน
โดย รูท เอลเบค และราฟ ทรอสเซ่อ

ทุกเมืองที่ร่วมโครงการขาดเครื่องมือ
วางแผน การกระจายอำ�นาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทหลัก
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนรายละเอียด
โครงการลงทุนและการจัดหาเงิน
สนับสนุนการดำ�เนินงาน
การประชุมนานาชาติระดับภูมิภาคครั้งที่สอง หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรแบบผสมผสานของเมืองในเอเชีย: The Urban NEXUS”
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 และมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 50 คนจากประเทศมองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ไทย
เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนีและเดนมาร์ก จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ
(UN ESCAP) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ดร. โธมัส มุลเธาพ์ อุปทูตด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจ�ำประเทศไทยร่วมเปิดการประชุมครั้งนี้กับ
ดร. โดโนแวน สตอรี หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ของ UN ESCAP ซึ่งเป็นองค์กรร่วมงานของโครงการแผนพัฒนาและบูรณาการ
ทรัพยากรเมืองในอาเซียน ด�ำเนินงานโดย GIZ และได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายกเทศมนตรี อาร์ลีน บี อาร์ซิลลาส แห่งเมืองซานตา โรซา และคณะผู้แทนอีก 6 คน
นายกเทศมนตรี จอห์น เอฟ บองการ์ต แห่งเมืองนากาจากประเทศฟิลิปปินส์ ผู้บริหารเมืองและหัวหน้าส�ำนักผู้ว่าราชการ บี บาดราล
แห่งอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย

การบูรณาการแนวคิด Nexus
ผู้แทนจากส�ำนักเลขาธิการ ICLEI (Local Governments for Sustainability หรือรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ซึ่งตั้งอยู่ที่
กรุงบอนน์ ส�ำนักงาน ICLEI ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ สถาบัน Fraunhofer CIM
ของเวียดนาม กระทรวงก่อสร้าง พัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมองโกเลีย กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และการเคหะแห่งชาติของประเทศไทย กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศฟิลิปปินส์ กระทรวงก่อสร้าง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนามต่างมีส่วนร่วมผลักดันแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรแบบผสมผสานในระดับต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในเมืองและประเทศของตนอย่างแข็งขันเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่มีอยู่เดิม
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การจัดตั้งคณะท�ำงาน Nexus เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรแบบผสมผสาน
พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงาน Nexus ขึ้นแล้วจ�ำนวน 4 คณะ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก “มติ” หรือ “ค�ำสั่ง” ของนายกเทศมนตรีของ
เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Nexus นับเป็นก้าวแรกที่จะน�ำไปสู่การวางผังเมืองอย่างบูรณาการและการด�ำเนินงานโครงการ คาดว่าไม่ช้านี้
จะมีการจัดตั้งคณะท�ำงาน Nexus เพิ่มขึ้นอีก
คณะท�ำงาน Nexus เริ่มจัดท�ำรายละเอียด จากนั้นมีการคัดกรองโครงการ Nexus เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการในอันดับ
ต่อไป

เกิดโครงการ Nexus ขึ้นแล้ว
โครงการ Nexus รุ่นแรกที่ผ่านการประเมินแล้ว ได้แก่
โครงการการออกแบบและการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพ
ภูมิอากาศที่แตกต่างกันและฟื้นฟูอาคารโดยใช้เทอร์โมเทคนิคซึ่ง
จะด�ำเนินงานในชุมชนละแวกหนึ่งในอูลานบาตอร์ (Khoroo 16)
ประกอบด้วยห้องชุด 1,465 หลัง (ครัวเรือน มีผู้อยู่อาศัยทั้งสิ้น
4,972 คน) โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง
โรงพยาบาล 1 แห่งและสถานสงเคราะห์เด็ก มูลค่าโครงการรวม
6 ล้านยูโร (คาดว่าน่าจะได้รับทุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย และ/
หรือ KfW)

นายกเทศมนตรี อาร์ลีน บี อาร์ซิลลาส แห่งเมืองซานตา โรซา
กล่าวขอบคุณโครงการ Nexus และลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ GIZ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยประหยัดพลังงานและทนทาน
ต่อภัยพิบัติในเมืองนากาและซานตา โรซาในประเทศฟิลิปปินส์
โดยอาจเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีท่อระบายน�้ำเสียแบบสุญญากาศ
ของเมืองนากา มูลค่าโครงการราว 500,000 ยูโร โครงการนี้ได้รับ
การยืนยันการสนับสนุนทุนด�ำเนินงานระยะแรกแล้วจากกองทุนรวม
ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage Fund) และการเคหะ
แห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์

ขาดเครื่องมือส�ำหรับการวางผังเมือง
พบว่าทุกเมืองที่ร่วมโครงการขาดเครื่องมือวางแผน เช่น แผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สมบูรณ์ และแผนรายละเอียดที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย ทั้งนี้ อาจจ�ำเป็นต้องปรับกฎหมายผังเมืองเพื่อก�ำหนด
โครงสร้างการพัฒนาเมืองและจัดท�ำแผนรายละเอียดที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เช่น ก�ำหนดให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
รายละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระจายอ�ำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนราย
ละเอียด โครงการลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุนการด�ำเนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการซ่อมบ�ำรุงและเปลี่ยน
ปั๊มน�้ำและปั๊มน�้ำเสียเก่าแก่ตกรุ่น หลังจากการศึกษานี้เสร็จสิ้นลง
ในเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557 พบว่าสามารถน�ำค่าไฟฟ้า
ที่ประหยัดได้มาลงทุนซ่อมแซมท่อประปาที่รั่วในเมืองโคราชของ
ประเทศไทยได้ และจะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน�ำระบบน�้ำเสีย
แบบสุญญากาศมาใช้ในเขตชุมชนแห่งใหม่ต่อไป

การกระจายอ�ำนาจช่วยสร้างการเป็นเจ้าของ
และเกิดพันธสัญญา
แม้ว่าบางประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Nexus จะมีกฎหมายกระจาย
อ�ำนาจอยู่แล้ว แต่ระดับของการกระจายอ�ำนาจในแต่ละประเทศ
ยังแตกต่างกัน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือการมีแหล่งทุนในท้องถิ่นที่
สามารถเสริมพลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาและปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส่วนใหญ่
ไม่ได้รวมต้นทุนทั้งหมด และไม่ได้เน้น
ที่การบริโภค ขณะนี้ยังไม่มีแรงจูงใจ
ให้ลดการใช้น้ำ�และพลังงาน
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าการออกกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ
ใหม่จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลย หากไม่มีผู้ปฏิบัติตาม
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับกระทรวงและ
รัฐบาลจะต้องท�ำงานอย่างหนักทั้งในด้านการออกกฎระเบียบ ข้อ
บังคับและกฎหมายที่ก้าวหน้า และใช้กลไกทั้งทางบวกและทางลบ
ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นได้

โครงการ Nexus นำ�ร่อง
จะต้องมีนวัตกรรมเพราะ
“เราไม่อาจแก้ปัญหา
ด้วยความคิดแบบเดียวกับ
ที่สร้างปัญหานั้นได้”
(อัลเบิร์ต ไอนสไตน์)

การเน้นการบริโภคและและค่าธรรมเนียมที่รวมต้นทุน
สามารถช่วยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพได้
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส่วนใหญ่ไม่ได้รวมต้นทุนทั้งหมดและการเน้น
การบริโภคเป็นอุปสรรคส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรน�้ำและพลังงาน
อย่างคุ้มค่า

เป้าหมายคือเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสวน
ไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยขยะ

ขณะนี้ยังไม่มีกลไกใดๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนลดการ
บริโภคพลังงานและน�้ำ

หากเราตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองที่แวดล้อม
ไปด้วยสวน (garden city) ไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยขยะ (garbage
city)” แล้วละก็ ยังมีอีกหลายเรื่องที่รออยู่ข้างหน้า

ยังคงมีการใช้น�้ำประปาอันมีค่าไปช�ำระล้างสุขภัณฑ์ ทั้งที่สามารถ
ใช้น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ท่อระบายน�้ำเสียแบบสุญญากาศได้

ในหลายเดือนข้างหน้านี้ โครงการ Nexus จะเน้นการศึกษาร่วม
กับองค์กรร่วมงานและสถาบัน Fraunhofer ของเยอรมนีเพื่อหาวิธี
บ�ำบัดน�้ำเสียและผลิตพลังงานที่มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้มีการ
ท�ำการเกษตรในเมืองเพิ่มมากขึ้น จัดท�ำรายละเอียดการวัดเปรียบ
เทียบสมรรถนะของเมือง น�ำเสนอการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ
และแบบที่พักอาศัยที่ทนทานเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติของผู้ยากไร้ในเขตเมือง

ตั้งค�ำถามกับหน่วยงานระดับชาติ
ในเวทีแลกเปลี่ยนช่วงท้ายการประชุม มีการกระตุ้นให้ผู้แทนของ
เมืองต่างๆ เสนอให้ผู้แทนระดับชาติน�ำแนวคิด Nexus ไปผนวกกับ
นโยบายและแผนหลัก
ซึ่งผู้แทนระดับชาติต่างรับปากว่าจะน�ำแนวคิด Nexus ไปเสนอใน
ระดับชาติต่อไปและจะให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด�ำเนินงานโครงการน�ำร่อง Nexus ที่มีนวัตกรรมแม้ว่าขณะนี้
จะยังไม่มีมาตรฐานต่างๆ ครบถ้วนก็ตาม

ทั้งนี้คณะท�ำงาน Nexus จะเป็นผู้น�ำและร่วมด�ำเนินงาน
กระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการทรัพยากร
เมืองแบบผสมผสาน โดยจะท�ำการพัฒนารายละเอียด คัดกรองและ
แนะน�ำโครงการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวคิด Nexus
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประเทศเวียดนามศึกษาเยือนเยอรมนี
และไทยเพื่อดูงานด้านขบวนการและการบริหารระบบสหกรณ์
โดย จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม (VCA) ประจ�ำเขตภาคกลาง
และพื้นที่สูงตะวันตก รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญไทยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านขบวนการสหกรณ์ ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี
โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและโครงสร้างระบบสหกรณ์ วิธีการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ การศึกษาดูงานนี้จัดโดย
แผนงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันโดยร่วมมือกับ German Cooperative and Raiffeisen Confederation (DGRV) หรือ สมาพันธ์
สหกรณ์และไรฟ์ไฟเซนของเยอรมัน และสถาบันอบรมด้านวิชาการของสมาพันธ์ นอกจากได้เยี่ยมชมการด�ำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร
และสหกรณ์อื่นๆ ในหลายๆ ขนาด คณะดูงานยังได้รับการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบริหารสหกรณ์อีกด้วย การดูงานในครั้งนี้ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารขบวนการสหกรณ์เวียดนามและผู้เชี่ยวชาญไทยได้เห็นโครงสร้างขบวนการสหกรณ์เยอรมันและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
สหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบสหกรณ์ของอดีตเยอรมันตะวันออก รวมถึงการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สามารถอยู่ได้ใน
กลไกตลาด คณะดูงานได้เรียนรู้ถึงขบวนการสหกรณ์เยอรมันซึ่งเป็นอิสระจากการสนับสนุนของรัฐบาล แต่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชน
และยังสามารถบริหารตามหลักปรัชญาพื้นฐานของการสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสหกรณ์อีกด้วย
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หนึ่งสัปดาห์หลังจากการศึกษาดูงานที่เยอรมัน ผู้บริหารสหพันธ์
สหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม (VCA) ประจ�ำเขตภาคกลางและ
พื้นที่สูงตะวันตก ประธาน VCA ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดน�ำร่อง
และ ผู้น�ำ 12 สหกรณ์น�ำร่องของโครงการฯ ได้เดินทางมาศึกษาดู
งานขบวนการสหกรณ์ และการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อ
น�ำเอาบทเรียนจากไทยและเยอรมนีไปปรับใช้ในสหกรณ์น�ำร่องของ
โครงการทั้ง 12 แห่ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2556
ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา การดูงานในครั้งนี้
ประสานโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 5 นครราชสีมา คณะศึกษาดูงานทั้ง 24 คน ได้เข้า
พบผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรับทราบถึงขบวนการสหกรณ์
ในประเทศไทย และวิธีการส่งเสริมโดยรัฐบาล จากนั้นได้ศึกษาดู
งานการบริหารสหกรณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เข้าไปเยี่ยมชม
สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 3 แห่ง ในอ�ำเภอ
ขามสะแกแสง พิมาย และปักธงชัย และได้เยี่ยมชมสหกรณ์สินเชื่อ
ขนาดเล็กอีกหนึ่งแห่งด้วย ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน
โครงการฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการ
ศึกษาดูงานในประเทศไทยและเยอรมนี คณะศึกษาดูงานจาก
เวียดนามและผู้เชี่ยวชาญไทยและเยอรมันได้ร่วมกันวางแผนเพื่อน�ำ
บทเรียนไปปรับใช้ในสหกรณ์น�ำร่องของเวียดนามต่อไป โดยมีการ
ร่างแผนปฏิบัติงานทั้งในระดับของ VCA และระดับสหกรณ์
บทเรียนส�ำคัญจากการดูงานที่ประเทศไทยได้แก่การท�ำงานด้าน
การส่งเสริมสหกรณ์ของรัฐบาลไทยซึ่งได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตกรและ
ชาวชนบทในการเข้ามาเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน และช่วยกัน
บริหารสหกรณ์ให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ระบบการบริหารจัดการภายใน
ของสหกรณ์ไทยซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ความส�ำคัญต่อ
การให้บริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิก การบริหารกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยังเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญ ซึ่งคณะดูงานเห็นพ้องกันว่าท�ำให้ขบวนการสหกรณ์ไทยมี
ความก้าวหน้า โดยบทเรียนเหล่านี้จะได้น�ำไปปรับใช้ในแผนปฏิบัติ
งานต่อไป โดยแผนปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานในการด�ำเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ VCA ภาคกลาง VCA
ระดับจังหวัด และสหกรณ์น�ำร่องของโครงการฯ ตลอดระยะเวลา
โครงการจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 โครงการฯ นี้ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศของไทย
และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของเยอรมัน
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โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน
เริ่มดำ�เนินโครงการที่ 2 ในประเทศติมอร์เลสเต
โดย มิชาเอล ชล็อตเฮาเอ่อร์
โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน เริ่มด�ำเนินโครงการ
ที่ 2 ในประเทศติมอร์-เลสเต หลังจากโครงการน�ำร่องด้านบรรษัท
บริบาล (CSR) ในภาคการท่าเรือของประเทศกัมพูชาประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน
ได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศติมอร์-เลสเต โดยให้การสนับสนุน
ด้านการประมง
ประเทศติมอร์-เลสเตถือเป็นประเทศเกิดใหม่ที่ได้รับเอกราชเป็นรัฐอิสระ
ไม่ถึงทศวรรษแต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม ประเทศติมอร์-เลสเตยังต้องเผชิญกับความ
ท้าทายในการพัฒนาประเทศอีกหลายด้าน ทั้งปัญหาด้านประชากรขาด
สารอาหารซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ หรือปัญหาด้านความยากจนซึ่งประชากร
เกือบร้อยละ 40 มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน ในทางภูมิศาสตร์ แม้ว่า
ประเทศติมอร์ -เลสเตจะมีพื้นที่ติดทะเลและมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดม
สมบูรณ์แต่การประมงแบบดั้งเดิมไม่ได้ถือเป็นอาชีพหลักของประชากร
ในประเทศ
จากการที่ประเทศติมอร์ -เลสเตให้ความสนใจด้านความร่วมมือไตรภาคี ประเทศเยอรมนีและมาเลเซียจึงให้การสนับสนุนด้านโภชนาการ
และการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมง โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพให้กับชาวประมงและให้ค�ำปรึกษาด้านนโยบายกับกระทรวง
เกษตรและการประมง ประเทศติมอร์-เลสเตจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือไตรภาคีนี้ นอกจากนี้ เพื่อให้การท�ำงานเป็นไป
อย่างราบรื่น ประเทศเยอรมนีและมาเลเซียจึงมุ่งจัดกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคีโดยใช้แนวทางการท�ำงานร่วมกันแบบทวิภาคี
หลังจากภารกิจในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเสร็จสิ้นลงในเดือนพฤศจิกายน 2556 โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมัน ก�ำลังอยู่
ระหว่างการจัดท�ำข้อเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณในระยะเวลา 2 ปี โดยคาดว่ากิจกรรมแรกในประเทศติมอร์-เลสเตจะเกิดขึ้น
ในช่วงต้นปี 2557
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การผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)
โครงการเยอรมัน - ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
(ได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป - EU)
โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - BMUB)
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (EU/BMUB)

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ

โครงการวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
(BMUB)
โครงการบริหารพื้นที่ลุ่มน�้ำเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย (BMUB)
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ (EU)
โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้ำแบบคาร์บอนสมดุล (BMUB)
โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
การใช้พลังงานทดแทน

โครงการความร่วมมือไทย - เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (BMUB)
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี BMWi)

การเกษตรและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการควบคุมศัตรูพืชส�ำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนและ
การขนส่ง

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน (BMZ)
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)
โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน�้ำ พลังงานและอาหาร) (BMZ)

การบูรณาการโครงการ
ระดับภูมิภาค และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน และมาเลเซีย - เยอรมัน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)
โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์)
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