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เราหวังว่าท่านจะได้หยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา ในจดหมายข่าวฉบับนี้ เราขอน�าเสนอบทความพิเศษ
เกี่ยวกับแผนกฝึกอบรมของ GIZ ส�านักงานกรุงเทพ ซึ่งให้บริการคอร์สฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเป็นรากฐานหนึ่ง
ที่ส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://training.thai-german-cooperation.info/ 

นอกจากจดหมายข่าวแล้ว ท่านยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารของเราได้ทางเฟสบุ้ค www.facebook.com/gizthailand และเว็บไซต์ 
www.thai-german-cooperation.info 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาติดต่อคณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว และเราหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์
จากจดหมายข่าวฉบับนี้ 
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โดย จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ  กีซ่า โฮล์ฮาวเซ่น  และ นฤมล เลาหะกังวาลวิทย์
แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ

“ก�รเรียนรู้” หม�ยถึง
ก�รประสบคว�มสำ�เร็จได้ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ในกระบวนก�ร “พัฒน�ที่ยั่งยืน” จำ�เป็นที่จะต้องสร้�งบุคล�กรที่มีสมรรถนะที่เหม�ะสมในก�รทำ�ง�น

และเครือข่�ยที่จำ�เป็น นี่เป็นวิธีเดียวที่เร�จะมั่นใจได้ว่�ก�รพัฒน�นั้นนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้และสร้�งสรรค์อย่�งแท้จริง

ซึ่งจะทำ�ให้องค์กรมีประสิทธิภ�พและส�ม�รถสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมได้อย่�งมีประสิทธิผล...

ทุกวันนี้คว�มเชี่ยวช�ญที่มีอยู่ล้�สมัยเร็วม�ก จึงจำ�เป็นที่ผู้เชี่ยวช�ญ ผู้บริห�ร และคนทำ�ง�น

จะต้อง “เท่�ทันกับสิ่งต่�งๆ ที่เกิดขึ้น” ซึ่งหม�ยคว�มว่�พวกเข�จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้องเรียนรู้

จ�กประสบก�รณ์และจ�กเครือข่�ย เพื่อร่วมกันสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่และคว�มเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ต่อไป

แบร์นด์ เครเวอร์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพื่อคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ GIZ

GIZ ได้จัดตั้งแผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ (GIZ Training Service Bangkok) ขึ้นเพื่อให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
แก่บคุคลากร และองค์กรต่างๆ ในเอเชยี โดยให้บรกิารหลกัสตูรฝึกอบรม การศกึษาดงูาน และการจดัสมัมนาทีม่คีณุภาพ ซึง่ครอบคลมุ
หลายสาขา และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหลากหลายด้าน แผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของ 
สถาบันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (หรือ AIZ) ประเทศเยอรมนี และเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมประสบการณ์และความ 
เชี่ยวชาญของเยอรมนีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ประสบการณ์ของประเทศคู่ร่วมมือ ความเชี่ยวชาญและ 
ภูมิปัญญาของภูมิภาคไว้ด้วยกัน และถ่ายทอดแบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไป
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หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ใช้แนวทางและวิธีการเรียนรู ้ที่ผ่าน 
การทดลองและทดสอบมาแล้ว โดยเน้นเสริมสร้างสมรรถนะ 
ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ และกลับ 
ไปช่วยพัฒนาองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมได้ เราสรรหาวิทยากรและครูฝึกโดยพิจารณาทั้ง 
ความเชีย่วชาญในแต่ละสาขา ประสบการณ์การท�างานจรงิ และ 
ความเข้าใจเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการจัดการเรียนรู้ และวิธี 
การสอน โดยแผนกฯ มีทีมวิทยากรและครูฝึกทั้งจากสถาบัน
เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (AIZ) ประเทศเยอรมนี และ 
ในภูมิภาค

หลักสูตรต่างๆ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง 
มีประสิทธิผลด้วยวิธีและเครื่องมือที่เหมาะสม หลายหลักสูตร 
มีการประเมินความต้องการการฝึกอบรม (Training Need 
Analysis) เพื่อก�าหนดและปรับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ให้ 
เหมาะกับผู้เรียน มีการใช้หลักการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ เช่น หลักการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนโดยเน้นการน�าไป

ปฏบิตัจิรงิ การส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสร้างเครอืข่าย การสอนงาน
และการเรียนรู ้จากกลุ ่ม การฝึกอบรมนั้นสามารถจัดได้ใน 
หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาไทย 
และสามารถจัดได้ “ตามค�าขอ” และความต้องการของกลุ่ม 
ผู้ที่สนใจตามช่วงเวลาและสถานที่ที่ต้องการได้

หลักสูตรฝึกอบรมและบริการของแผนกฯ ไม่แสวงหาผลก�าไร 
โดยค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเน้นเฉลี่ยให้ได้รายได้ที่สามารถ
ครอบคลมุต้นทนุการจดัอบรม ในปี พ.ศ. 2557 ทีผ่่านมา แผนกฯ 
จัดการอบรมไปรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 หลักสูตร และมีผู้เข้า
อบรมกว่า 500 คน มาจากหลากหลายประเทศและหลากหลาย
องค์กร รวมทัง้บคุลากรของ GIZ เอง  หลกัสตูรส่วนใหญ่เน้นด้าน
ทักษะการบริหารจัดการและการให้ค�าปรึกษา การสร้างความ 
ร่วมมอื การพฒันาทกัษะความเป็นผูน้�า และการพฒันาศกัยภาพ 
ในภาคอาหารและการเกษตร ในปีนี้ แผนกฯ จะพัฒนาหลักสูตร
ให้มีจ�านวนมากขึ้นโดยเน้นตอบสนองความต้องการที่หลาก
หลาย และเสรมิสร้างสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนจ�านวนมากขึน้ สามารถ
เรียนรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้
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หลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะเฉพาะทาง: ภาคการค้าและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การค้าและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) (ภาษาอังกฤษ และ ไทย)
สมรรถนะเฉพาะทาง: ภาคการเกษตรและอาหาร
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า (Value Links) 
การบริหารเกษตรพันธสัญญาเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน (ภาษาอังกฤษ และ ไทย)
สมรรถนะเฉพาะทาง: ภาคทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศ
แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชีย ในภาคเกษตร
และการบริหารจัดการพื้นที่และชายฝั่ง 
การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศน์ Ecosystem-Based Adaptation
การติดตามและประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมรรถนะเฉพาะทาง: ภาคพลังงาน
การจัดการระบบก๊าซซีวภาพ (ภาษาอังกฤษ และ ไทย)
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Technology) (ภาษาอังกฤษ และ ไทย)
สมรรถนะด้านการสื่อสารและการสร้างความร่วมมือ
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานด้านการพัฒนา:
วิธีใช้สื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ของสาธารณะ และการขยายผล 
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานด้านการพัฒนา:
วิธีใช้สื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ของสาธารณะ และการขยายผล (หลักสูตรภาษาไทย)
เทคนิคเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความร่วมมือที่ประสบความส�าเร็จ
เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม: เรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมัน และเข้าใจวิธีท�างานกับคนเยอรมันให้ประสบความส�าเร็จ
การท�างานและใช้ชีวิตในประเทศพม่า 
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการให้ค�าปรึกษา
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารงานด้านการพัฒนา (หลักสูตรภาษาไทย)
การบริหารเพื่อผลลัพธ์ด้านการพัฒนา (หลักสูตรพื้นฐาน)
การบริหารเพื่อผลลัพธ์ด้านการพัฒนา (หลักสูตรขั้นสูง)
การติดตามและประเมินผลเพื่อผลลัพธ์ด้านการพัฒนา (หลักสูตรพื้นฐาน)
การติดตามและประเมินผลเพื่อผลลัพธ์ด้านการพัฒนา (หลักสูตรขั้นสูง)
การบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานด้านการพัฒนา
ส�าหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการและเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เทคนิคการเจรจาภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย
แนวคิดและเครื่องมือในการทบทวนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผ่านปัจจัยความส�าเร็จห้าประการ
(Capacity WORKS) (หลักสูตรพื้นฐาน)
แนวคิดและเครื่องมือในการทบทวนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผ่านปัจจัยความส�าเร็จห้าประการ
(Capacity WORKS) (หลักสูตรส�าหรับที่ปรึกษาโครงการ)
แนวคิดและเครื่องมือในการทบทวนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผ่านปัจจัยความส�าเร็จห้าประการ
(Capacity WORKS) (การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้จัดการ)
การออกแบบและวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล

การหาแหล่งทุน และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนา
บทบาทและสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา (หลักสูตรพื้นฐาน)
บทบาทและสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา (หลักสูตรขั้นสูง)
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย
สมรรถนะด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า
การสื่อสารเพื่อความส�าเร็จในการเป็นผู้น�า
สมรรถนะด้านอื่นๆ 
ทักษะการเป็นครูผู้ฝึกอบรม: รูปแบบและวิธีการการจัดอบรม
ทักษะการเป็นครูผู้ฝึกอบรม (หลักสูตรขั้นสูง)
การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ 
การบูรณาการประเด็นบทบาทชายหญิงในความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Gender Mainstreaming)
สิทธิมนุษยชนในความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

รหัส

รอยืนยัน
รอยืนยัน

(150308)  
รอยืนยัน
รอยืนยัน

(151001)  

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

รอยืนยัน
รอยืนยัน

(150305)
(150711)   
(150802)  

(150506)  
(150702)
(151101)   
รอยืนยัน
รอยืนยัน

(150403)  
(150602)  
(150901)  
(150902)  
(150704)  
รอยืนยัน

รอยืนยัน
(150601)
(150605)
รอยืนยัน

รอยืนยัน

(150701)
(151102)  
(150703)  
(150705)
(150706)
รอยืนยัน
รอยืนยัน

รอยืนยัน
 
(150501)  
(150502)  
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

วันที่อบรม
 
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3

23-26 มี.ค.
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

5-9 ต.ค.

ไตรมาสที่ 2
กรกฎาคม
พฤศจิกายน

ไตรมาสที่ 3
สิงหาคม

31 มี.ค. -3 เม.ย.
30 ก.ย. -3 ต.ค. 
17-20 ส.ค.

13-15 พ.ค.
27-29 ก.ค.
23-25 พ.ย.
ไตรมาศที่ 2
ไตรมาศที่ 3

27-30 เม.ย.
30 มิ.ย.-3 ก.ค.
14-18 ก.ย
21-23 ก.ย
6-10 ก.ค.
พฤษภาคม

กรกฎาคม
16-19 มิ.ย
22-25 มิ.ย
พฤษภาคม

5-9 ต.ค.

22-24 ก.ค.
18-20 พ.ย.
21-24 ก.ค.
13-17 ก.ค.
20-24 ก.ค.
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

8-12 มิ.ย.
 
18-22 พ.ค.
25-27 พ.ค.
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 3

ปฏิทินการเรียนรู้ พ.ศ. 2558* *การอบรมส่วนใหญ่จัดเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นที่ระบุภาษา หากสนใจหลักสูตรภาษาไทย กรุณาติดต่อแผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ
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น�งส�วจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล นักวิช�ก�รสิ่งแวดล้อมชำ�น�ญก�ร ฝ่�ยคุณภ�พสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติก�ร กรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย

บันทึกการเรียนรู้

ทักษะการเป็นครูผู้ฝึกอบรม มาเรียนรู้วิธีเรียน!

19-23 มกราคม 2558

ผู้เข้าอบรม 13 คน ที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นครูผู้ฝึก ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเราจะสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมที่ 
เหมาะสมให้ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของตนได้อย่างไร และวิธีการไหนเหมาะที่สุด 
ส�าหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มิชาเอล ซิลลิค เทรนเน่อร์ผู้มีประสบการณ์จากประเทศเยอรมนีช่วยแนะน�าผู้เข้าอบรม ให้ข้อมูลทาง 
ทฤษฎี และให้ทุกคนฝึกปฏิบัติตามวงจรการจัดการฝึกอบรม โดยเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม ก�าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ออกแบบวิธีการฝึกอบรม ด�าเนินการฝึกอบรม จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในการอบรม จนถึงการประเมินผล

ตลอดห้าวัน ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิคการเป็นครูฝึกที่ดี และเรียนรู้ประเด็นต่างๆ อย่างลึกซึ้ง แต่ละคนได้วางแผนว่าจะน�าสิ่งที่ได้ 
เรยีนรูไ้ปใช้ประโยชน์ในงานตนเองต่อไปอย่างไร หลงัจากการอบรมสิน้สดุลง ผูเ้ข้าอบรมได้ตดิต่อแลกเปลีย่นประสบการณ์กนั และใน 
เดอืนพฤษภาคมนี ้ทัง้หมดจะมโีอกาสได้พบปะกบัเทรนเน่อร์อกีครัง้ เพือ่ตดิตามผลการน�าทกัษะไปใช้ ผูเ้ข้าอบรมหลายคนยงัวางแผน 
ที่จะเข้าร่วมหลักสูตรขั้นสูงในเดือนพฤษภาคมเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปเป็นครูผู้ฝึกที่เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

เคยเข้�รับก�รฝึกอบรมเป็นครูผู้ฝึกม�แล้วหล�ยครั้ง แต่หลักสูตรนี้

ที่จัดโดยแผนกบริก�รฝึกอบรมของ GIZ แตกต่�งจ�กที่เคยเรียนม� ตอนนี้รู้สึกเข้�ใจอย่�งลึกซึ้ง

ทั้งทฤษฎีและเหตุผลว่�ผู้ใหญ่นั้นเรียนรู้ได้อย่�งไร มั่นใจค่ะว่�จะส�ม�รถนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้

ไปใช้ในก�รปรับปรุงหลักสูตรก�รฝึกอบรมของกรมควบคุมมลพิษได้อย่�งดี” 
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ที่ผ่�นม� เร�คิดว่�ก�รติดต�มโครงก�รด้�นก�รพัฒน�เหมือนจับรถไฟว�งบนร�ง

แล้วเร�ก็ติดต�มให้รถไฟแล่นไปบนร�งที่ได้สร้�งไว้ แต่ในคว�มเป็นจริงของโลกปัจจุบันที่ซับซ้อนกว่�นั้น

 ก�รบริห�รและติดต�มโครงก�รเป็นเสมือนก�ร “แล่นเรือใบ” ม�กกว่� เพร�ะเร�จะต้องนำ�ท�ง

และติดต�มทิศท�งคว�มก้�วหน้�อยู่ตลอด ปรับเปลี่ยนก�รนำ�ท�งโดยคำ�นึงถึงผืนน้ำ�

ทิศท�งลม และอุปสรรคที่เร�อ�จจะเจอระหว่�งท�ง

โมฮ�น ธัมโมธ�รัน 

ก�รบริห�รจัดก�รไม่ได้ทำ�ต�ม

กฏเกณฑ์ แต่เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วม

และก�รสร้�งสรรค์ร่วมกัน

การบริหาร ติดตามและประเมินผลเพื่อผลลัพธ์ด้านการ 
พัฒนา ในความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เราต้องรับผิดชอบ 
ต่อผลลัพธ์ที่นอกเหนือการควบคุม

27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558

ตลอดเวลา 4 วันแรกของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจาก 
หลากหลายประเทศได้เรยีนรูแ้ละถกเถยีงประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบั
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการบริหารความร่วมมือเพื่อ 
ให้ได้ผลกระทบตามที่ตั้งเป้าไว้ โมฮาน ธัมโมธารัน เทรนเน่อร์ 
จากเยอรมนี ช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
อธิบายแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังปฏิญญาปารีส สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
ในการท�างานด้านการพฒันา ความสามารถทีต้่องการในโครงการ
ด้านการพัฒนา  รวมทั้งหลักการบริหาร แนวคิด และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่หลากหลาย

“การฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนักพัฒนาทุกคน 
เพราะว่าท�าให้เราเข้าใจ มีทิศทาง ว่าเราจะท�างานของเราไป 
เพือ่อะไร และไปทางไหน  และยงัช่วยให้พวกเราค�านงึถงึแนวคดิ
และเครื่องมือต่างๆ ที่จ�าเป็นในการบริหารงานพัฒนาในปัจจุบัน 
ซึ่งแตกต่างจากอดีตและอยู่ในสภาวการณ์ที่ผันแปรอยู่ตลอด” 
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รุ่นแรกในเดือนมกราคม 2558 กล่าว

ในช่วง 3 วันหลัง เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียง
เรื่องการติดตามประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาที่เหมาะสม 
ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนและปรับปรุงห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด 
และแผนการติดตามโครงการของตน รวมทั้งแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการประเมินผลกระทบของ OECD 
DAC ว่าจะน�าไปใช้จริงได้อย่างไร
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ก�รฝึกอบรมครั้งนี้ทำ�ให้เร�เข้�ใจวิธีคิด ออกแบบ และว�งแผนโครงก�รม�กขึ้น

ตอนนี้เร�เข้�ใจหลักก�รของ LogFrame และรู้แล้วว่�จะใช้เครื่องมือนี้อย่�งไร

เนื้อห�ก�รฝึกอบรมน่�สนใจม�ก และใกล้เคียงกับง�นจริง

เร�ส�ม�รถนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ม�ใช้ในง�นได้ น่�จะได้เข้�อบรมแบบนี้ม�ตั้งน�นแล้ว!

คำ�กล่�วของ ผู้เข้�รับก�รอบรมจ�กมูลนิธิไทยรักษ์ป่�

เข้าใจพม่า:  ถ้าจะท�างานในพม่าต้องค�านึงถึงเรื่องใดบ้าง 
รวมทั้ง วิธีการนุ่งโสร่งลองยี!

22-23 มกราคม 2558

โดมินิค ไวเดอร์ท และออง เทียน จอว์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม 
2 วัน เพื่อให้ความรู้เชิงวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ของ
ประเทศพม่าแก่ผู้เข้าอบรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ควร
และไม่ควรท�าในพม่า นอกจากนี้ ดร. โมนิกา ชแตร์ค ผู้แทนจาก
ประเทศเยอรมนด้ีานอตุสาหกรรมและพาณชิย์ ประจ�าพม่า ยงัได้
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการท�าธุรกิจ
ในตลาดเปิดใหม่แห่งนีอ้กีด้วย ผูเ้ข้าอบรมมทีัง้จากบรษิทัเอกชน
ซึง่ต้องการขยายธรุกจิไปยงัพม่า และผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันา
ซึง่จะเดนิทางไปใช้ชวีติและท�างานทีน่ัน่ นอกจากจะได้รบัความรู้
ทฤษฎีพื้นฐาน ผสมผสานกับวิธีด�าเนินธุรกิจแล้ว ผู้เข้าอบรม 
ยังสนุกสนานไปกับค�าแนะน�าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และน�าไป
ใช้ได้จริง เช่น วิธีนุ่งลองยี (หรือโสร่ง) แบบชาวพม่าแท้ๆ อีกด้วย

การอบรมการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่า (หลักสูตรภาษาไทย)

3-4 พฤศจิกายน 2557

GIZ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่าจัดการฝึกอบรม 2 วัน เรื่องการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเครื่องมือหลักเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธ ิการฝกึอบรมมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารแบบมุง่ผลสัมฤทธิ ์หรือ RBM และ LogFrame 
ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่ก�าลังด�าเนินงานอยู่ และวางแผนโครงการใหม่ในปี พ.ศ. 2558 การฝึก 
อบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่จาก GIZ ซึ่งจัดอบรมเป็นภาษาไทย สถานที่จัดการฝึกอบรมคือ ดอยค�ารีสอร์ท จังหวัด 
เชียงใหม่ ประเทศไทย
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การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานด้านการพัฒนา - 
จะใช้สื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ของสาธารณะ และการขยายผล
โครงการได้อย่างไร 

“การสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องท�าด้วยความประณีต
และแม่นย�า เพราะทุกความคิดและทุกค�าพูดล้วนมีผลทั้งสิ้น” 

กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีและการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องท�าให้
โครงการและองค์กรสามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธผิล โดยสามารถกระตุน้ความสนใจ 
และความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการได้ การฝึกอบรมนี้
นอกจากจะปูพื้นฐานทฤษฎี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แล้ว ยังเปิดเวทีให้ผู้เข้าอบรมได้
ฝึกปฏิบัติจริง โดยเลือกประเด็นจากโครงการที่ตนรับผิดชอบอยู่
และอยากสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
ท�าให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ จากทั้งวิทยากรและระหว่างผู้เข้าร่วม
การอบรมด้วยกัน

 รู้ไหมว่า…?

• ห้องประชุมที่มีแสงธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศในการ 
 เรียนรู้ให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า และช่วยให้ผู้เข้าอบรม 
 คิดนอกกรอบได้

• นักสังคมวิทยาบอกว่าคนเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในกลุ่ม 
 ไม่เกนิ 6 คนเท่านัน้ ดงันัน้การจดัห้อง Workshop หรอืการอบรม 
 ที่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนจึงควรจัดโต๊ะแบบโต๊ะกลม 
 หลายๆ ตัว มีเก้าอี้ไม่เกิน 6 ที่ต่อโต๊ะ โดยจัดให้ทุกคนสามารถ 
 มองเห็นจอหรือเวทีได้ การจัดที่นั่งเป็นรูปตัว U หรือวงกลม 
 ก็สามารถใช้ได้ในกรณีมีจ�านวนที่ไม่เกิน 12-15 คน โดยควรมี
 เฉพาะเก้าอี้ ถ้าต้องการให้คนมีส่วนร่วม
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• ในร้านน�้าชาในพม่า ถ้าต้องการเรียกพนักงาน เราต้องท�าเสียง 
  “จุ๊บๆ” เหมือนเสียงจูบเป็นสัญญาณ

•  หญิงและชายในพม่าจะนุ่งผ้าคล้ายผ้าโสร่งที่เรียกว่า “ลองยี” 
  ทั้งในชีวิตประจ�าวันและเมื่อมีพิธีการส�าคัญๆ 

•  “โฆษณานั้นใช้เงินซื้อ แต่การประชาสัมพันธ์ซื้อไม่ได้” 
 นักประชาสัมพันธ์ต้องพยายามสร้างเรื่องราวให้ดึงดูดความ 
 สนใจของบรรณาธิการ เมื่อเรื่องราวนั้นๆ ได้รับการตีพิมพ์ 
 หรือเผยแพร่ออกอากาศ จึงน่าเชื่อถือกว่าโฆษณาในสายตา 
 ของผู้ชม เพราะผ่านการเห็นชอบจากบุคคลที่สามแล้ว

• ในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เราควรหลีกเลี่ยงการ 
 ลงภาพหมู่หรือภาพคนนั่งประชุม แต่ควรใช้ภาพที่สื่อให้เห็น 
 การกระท�าหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่า การใช้สัญลักษณ์ 
 แผนภูมิ หรือ ภาพ/ข้อความที่น�าเสนอบนจอซึ่งสื่อถึงใจความ 
 หลัก ก็จะท�าให้การสื่อสารของเราน่าสนใจได้เช่นกัน
 

เกร็ดความรู้ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

เมื่อออกแบบการอบรมให้ผู้ใหญ่ อย่าลืมว่าผู้ใหญ่มีวิธีเรียนรู้
อย่างไรนะ!

• ผู้ใหญ่มีความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นต้องกระตุ้นสิ่งที่เขา 
 รู้อยู่แล้ว ก่อนจะป้อนข้อมูลใหม่ๆ

• ผู้ใหญ่ต้องการให้คนอื่นรับรู้และรับรองประสบการณ์ที่เขามี

• ผู้ใหญ่ควรรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้นครูฝึกจึงควร 
 แค่อ�านวยความสะดวกและจดักระบวนการการเรยีนรูใ้ห้กบัเขา

• ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์และน�าไปใช้ได้จริง 
  ครูฝึกต้องเชื่อมโยงเรื่องใหม่ๆ ที่สอนไปให้เข้ากับบริบทการ 
 ใช้ชีวิตและการท�างานของผู้เรียน

• การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ส่วนใหญ่มุง่ไปทีก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
 ดงันัน้จงึควรใช้วธิทีีเ่น้นกจิกรรมและกระตุน้ให้ให้มกีารโต้ตอบ

• ผูใ้หญ่ต้องการความตืน่ตวัและการกระตุน้ ดงันัน้จงึควรเปลีย่น
 วิธีการสอนหรือการน�าเสนอ เป็นระยะๆ

คนเราสามารถจดจ�าและเรียนรู้ได้แค่ไหน?
การทดลองจ�านวนมากยืนยันว่าคนเราสามารถรับข้อมูลใหม่ได้ดีถ้ามีการ 
น�าเสนอผ่านช่องทางการรับรู้หลายๆ ช่องทาง เช่น ภาพประกอบ ที่แสดง 
ด้านล่างนี้ คนเราสามารถจดจ�า...

นี่คือสาเหตุที่หลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องการผลสูงสุด จะต้องกระตุ้นการเรียนรู้ 
โดยใช้หลายช่องทางการรับรู ้ของมนุษย์ และให้ความส�าคัญกับการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการฝึกปฏิบัติ

ทีม่า: คูม่อืการอบรม “ทกัษะการเป็นครผููฝึ้กอบรม” (Training of Trainers)
รวบรวมโดย มิชาเอล ซิลลิค

ร้อยละ 10
ของสิ่งที่เราอ่าน

ร้อยละ 20
ของสิ่งที่เราได้ยิน

ร้อยละ 30
ของสิ่งที่เราเห็น

ร้อยละ 50
ของสิ่งที่เราได้ยิน
และเห็นพร้อมกัน

ร้อยละ 70
ของสิ่งที่เรา

พูดออกมาเอง

ร้อยละ 90
ของสิ่งที่เรา

ลงมือท�าเอง
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โดย วริษา สังฆพรม  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ�าประเทศไทย (ไทก้า) 
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่องระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมสหกรณ์จากเวียดนาม จ�านวน 7 ท่าน ณ จังหวัด 
นครนายก และจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุน 
ทางวิชาการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเทศไทย สหกรณ์ 
จังหวัดนครนายก และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกจิกรรมภายใต้โครงการเสรมิสร้างการบรหิารระบบสหกรณ์ 
และ SME ในเขตภาคกลางของเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ระดับภูมิภาคและ 
ระดับจังหวัด ให้มีความสามารถในการวางแผนและด�าเนินการ 
เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีแบบแผน ควบคู่กับการพัฒนา 
ทักษะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ 
สหกรณ์ และการตลาด 

การดูงานการส่งเสริมสหกรณ์ใน 2 จังหวัดข้างต้น เจ้าหน้าที่ 
ส ่งเสริมสหกรณ์จากเวียดนามได้เรียนรู ้ระบบการส่งเสริม 
สหกรณ์ในประเทศไทย และการท�างานโดยใช้ระบบ CPS 
(Cooperative Promotion System) โดยผู้ศึกษาดูงานได้รับการ 
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของไทย ช่วยให้ 
ความรู้และตอบค�าถามตลอดการดูงาน รวมทั้งช่วยชี้แนะและ 
พัฒนาแผนการส่งเสริมสหกรณ์ของสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของโครงการไตรภาคี นอกจากนั้นผู ้ศึกษา 
ดูงาน ยังได้ลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมเตรียมงาน 
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และการประชุมประจ�าปีของ 
สหกรณ์ระดับหมู ่บ้าน ได้เรียนรู ้วิธีและเทคนิคการส่งเสริม 
สหกรณ์ การบริหารสหกรณ์ และการตลาด และได้มีส่วนร่วม 
ในการซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
สหกรณ์ที่มีประสบการณ์ ผู ้บริหารจากสหกรณ์ต่างๆ และ 
ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ท�าให้ผู้ศึกษาดูงานเห็นภาพ
การส่งเสริมสหกรณ์ของประเทศไทยในหลายมิติ และเข้าใจการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อน�าความรู้ 
กลับไปปรับใช้กับแผนงานของตนเอง อีกทั้งยังกลับไปเผยแพร่ 
ความรู ้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่านอื่นๆ ในระดับ 
ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น และยกระดับสหกรณ์ในเวียดนาม
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ก�รศึกษ�ดูง�นของเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมสหกรณ์จ�กประเทศเวียดน�ม
 ที่จังหวัดนครน�ยก และจังหวัดนครร�ชสีม�
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ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System: CPS)

เป็นระบบการท�างานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีแบบแผนมีขั้นตอนเป็นระบบและเป็นรูปแบบ 
เดียวกันทั้งประเทศ โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีหลักการท�างาน 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. การวางแผน (Planning)

2. การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา (Promotion)

3. การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล (Checking and Reporting)

4. การประเมินผลและพัฒนา (Development)

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์

การวางแผน
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์

• การวางแผน การด�าเนินงาน

การประเมินผล
และพัฒนา

การปฏิบัติงานในพื้นที่
• ตามปฏิทินปฏิบัติงาน

• การส่งเสริมและพัฒนา
• การก�ากับแนะน�า

การรายงาน
และติดตามผล
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แนวท�งก�รส่งเสริมและพัฒน�
8 สหกรณ์ต้นแบบในเวียดน�มกล�ง

โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวยีดนามภายใต้ความ 
ร่วมมือไตรภาคีเวียดนาม-ไทย-เยอรมัน ได้ด�าเนินงานมาแล้ว 
เกือบ 2 ปี ในการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการและกลไก 
การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
ศักยภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และวางแผน
การส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ 
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยการอบรมและให้ค�าปรกึษาอย่างต่อเนือ่ง
โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
คณะท�างานจากกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และจีไอแซด ประเทศไทยและเวียดนาม

ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบศักยภาพและวัดประสิทธิภาพของ
ระบบสหกรณ์ทีผ่่านการปรบัปรงุแล้ว โครงการจงึมแีนวทางทีจ่ะ
ส่งเสริม 8 สหกรณ์น�าร่องจากสหกรณ์ทั้งสิ้นกว่า 2500 แห่งใน
เขตภาคกลางของเวียดนาม ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นร่วม
ในการพัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้
กับสหกรณ์อื่นๆ ในเวียดนามกลาง ได้แก่ 

• การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความหลายหลายของสินค้า 
 ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์หวายเพื่อให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค  
 ส�าหรับสหกรณ์ถวุยเหลิบ จ. เว้

• การสร้างเอกลกัษณ์และเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ “ข้าวฟุโ๊ห่“โดยการ
 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรฟุ๊โห่ จ. เว้ 

•  การส่งเสรมิการตลาดเพือ่เพิม่ช่องทางการกระจายสนิค้าให้กบั
 สินคา้ศลิปะหตัถกรรมมูลค่าสงูประจ�าท้องถิน่ ส�าหรบัสหกรณ์ 
 ผ้าปักเจื่องเซวิน จ. กว๋างหงาย  

•  การพฒันาความสมัพนัธ์กบัสมาชกิและการเพิม่จ�านวนสมาชกิ  
 ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรบิ่งแถ่งดง จ. กว๋างหงาย 

• การรวมกลุ่มและการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเพื่อเตรียม 
 ความพร้อมเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ส�าหรับกลุ่มหัตถกรรมบิ่นอาน  
 จ. กว๋างนาม

• การพฒันาบรกิารทางการเกษตรใหม่เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่น 
 กระบวนการผลิตข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเกษตร 
 ที่ดี หรือจีเอพี ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรฟู้ดง จ. กว๋างนาม

•  การสร้างเครือข่ายเพื่อหาแหล่งทุนและระดมทุนจากสมาชิก 
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ อันเป็นหนึ่ง 
 ในบริการหลักของสหกรณ์เติ่นหว่าบิ่ง จ. ฟุเอี้ยน

•  การส่งเสริมสมาชิกในการผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งก�าลังเป็นที่ 
 ต้องการของตลาดสากล ส�าหรับสหกรณ์หว่าทั้ง 2 จ. ฟุเอี้ยน 

โดยจะมกีารด�าเนนิกจิกรรมดงักล่าวในช่วง มนีาคม ถงึ สงิหาคม 
2558 ซึ่ง 8 สหกรณ์น�าร่องนี้ จะเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ของ 
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์ให้สามารถด�าเนินงานด้านพัฒนา 
สหกรณ์ได้อย่างมีแบบแผน ควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาท 
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมการด�าเนินงานของ
สหกรณ์อย่างเป็นระบบ โดยค�านึงถึงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของสหกรณ์เป็นส�าคัญ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้ 
สหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศเวียตนาม (VCA) และสหพันธ์ 
สหกรณ์ระดับจังหวัด (PCA) ได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ วางแผน และ 
สนับสนุน รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะและ 
วิธีการท�างานภายใน อันจะน�าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดรายได้ที่ 
เพียงพอส�าหรับการบริหารองค์กรต่อไปได้ในอนาคต 
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เกร็ดความรู้

• ในเวียดนาม สหกรณ์การเกษตรจะสามารถให้บริการที่ 
 เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น เป็น แหล่งซื้อ-ขายปัจจัยการผลิต
 ให้บริการที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวบรวมและกระจาย 
 ผลผลิต ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถให้บริการด้านสินเชื่อ ท�าให้มี 
 ข้อจ�ากัดในการสร้างรายรับเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งต่างกับ 
 สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยที่มีผลประกอบการหลัก 
 มาจากธุรกิจสินเชื่อ อันเป็นผลให้สหกรณ์เติบโตและพัฒนา 
 ได้อย่างรวดเร็ว

• แหล่งทุนที่สหกรณ์สามารถเข้าถึงได้ (เรียงตามอัตราดอกเบี้ย 
 จากต�่าไปสูง) ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 ธนาคารทั่วไป สหกรณ์สินเชื่อ ซึ่งต่างก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ 
 ค่อนข้างสูง ท�าให้สหกรณ์ส่วนใหญ่นิยมใช้แนวทางการเพิ่ม 
 จ�านวนสมาชิก การคิดค้นบริการใหม่ และการพัฒนาบริการ 
 เดิม เพื่อหาทุนส�าหรับพัฒนาสหกรณ์ในเบื้องต้น

• ในเวียดนามมีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์ (Coop mart) 
  กระจายอยู่ในแต่ละจังหวัด แต่การที่จะน�าสินค้าของสหกรณ์  
 มาจ�าหน่ายในศูนย์ฯ ได้นั้น สินค้าจะต้องได้รับการรับรอง 
 คณุภาพตามมาตรฐานและข้อก�าหนดของศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า  
 ท�าให้สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาสินค้าของตนอย่าง 
 ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการแสวงหาช่องทางอื่นๆในการกระจาย 
 สินค้าทั้งในและต่างประเทศ 

เร�จะพย�ย�มนำ�สิ่งที่เร�เรียนรู้จ�กประเทศไทย

ม�ประยุกต์ใช้กับก�รพัฒน�โมเดลนำ�ร่องในเวียดน�ม

เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

มร. เล เหงียน ดุ๊ก ท�ง

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์และเอสเอ็มอี

ในพื้นที่สูงภ�คตะวันตกและภ�คกล�งของเวียดน�ม
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ก�รอบรมตัวแทนช�วบ้�นเพื่อก�รบริห�รจัดก�รลุ่มน้ำ�ซอง
ใน สปป. ล�ว อย่�งสอดคล้องในทุกระดับ 

โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

หลังจากที่โครงการบริหารจัดการลุ ่มน�้าซองภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือไตรภาคีลาว-ไทย-เยอรมัน ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว 
เมื่อกลางปี 2557 ปัจจุบันลุ่มน�า้ซองก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ใน 
สปป. ลาว ด้านการบริหารจัดการลุ่มน�้าแบบผสมผสาน และ 
การรักษาคุณภาพน�้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยที่ผ่านมาก็มีการ
ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้ระเบียบลุ่มน�้าซองและ 
การประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติต่างๆที่สอดคล้องกับหลักการ 
การบริหารจัดการลุ่มน�้าแบบผสมผสานซึ่งได้ริเริ่มในช่วงระยะ
เวลาโครงการ ผ่านการด�าเนินงานของคณะท�างานลุ่มน�้าซอง
อย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลง แต่ความร่วมมือระหว่าง 3 รัฐบาล 
ยงัคงอยู ่และเพือ่เป็นการเสรมิต่อจากสิง่ทีโ่ครงการเคยสนบัสนนุ
มาแล้ว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (อดีตคือ ส�านักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ) กระทรวงการ 
ต่างประเทศ ประเทศไทย จึงได้สนับสนุนหลักสูตรการอบรม 
เพิ่มเติมให้แก่ตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และมีบทบาท
เป็นแกนน�าส�าคัญในการอนุรักษ์ลุ ่มแม่น�้าซอง ในช่วงวันที่ 
1-23 กุมภาพันธ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งมีบริบท 
ด้านการจัดการลุ่มน�้าเทียบเคียงกับลุ่มแม่น�้าซองในบางมิติ



1515

ส�าหรับชาวบ้านเมืองกาสี 3 ท่าน ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง 
ระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์ตามแนวทางโครงการหลวงที่มูลนิธิ 
โครงการหลวงแม่โถและแม่แฮ จ. เชียงใหม่ และแนวทางการ
อนุรักษ์ป่าต้นน�้า ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ส�าหรับชาวบ้านเมืองวังเวียง 3 ท่าน ได้รับ 
การฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์และขยายพันธุ ์ไม้ท้องถิ่นและ 
โอกาสการพฒันาธรุกจิไม้ประดบั โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
จ. เชียงใหม่ โดยหลักสูตรการอบรมทุกหลักสูตรได้รับการ 
ออกแบบโดยมุ่งเน้นภาคปฏิบัติและใช้หลักการอย่างง่ายเพื่อที่ 
ผู้เข้าอบรมจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน สปป. ลาว 

เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้าซอง ด�ารงชีพโดยการ 
ท�าไร่ ท�านา ท�าการเกษตรเป็นหลัก การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับหลักการเชิงอนุรักษ์ และการบริหารจัดการลุ่มน�า้ 
เช่น การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยส�าหรับการ 
เพาะปลูก การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของดิน 
การเลอืกใช้สารสกดัชวีภาพทดแทนปุย๋เคม ีการขยายพนัธุไ์ม้ป่า
เพื่ออนุรักษ์และสร้างรายได้ การอนุรักษ์ป่าต้นน�้าเพื่อเป็นแหล่ง 
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ให้แก่ระดับชาวบ้าน จึงเป็นอีกหนึ่ง 

วิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และท�าให้ชาวบ้าน
สามารถน�าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการ 
ด�ารงชีวิตไปเป็นรูปแบบของการใช้ประโยชน์ควบคู ่กับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้จะท�าหน้าที่ 
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกับ 
ภาคส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่มีผลดีต่อทั้งความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนและความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน�้า 

“ปัจจุบัน ทางรัฐบาลได้ให้งบประมาณจ�านวนหนึ่งแก่กรม 
ทรัพยากรน�้าในการด�าเนินการเพื่อจัดตั้งสวนสาธิตแห่งชาติ 
ในเขตหมู่บ้านพูดินแดง เมืองวังเวียง ลุ ่มแม่น�้าซองร่วมกับ 
หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน ซึ่งสวนสาธิตนี้จะเป็น 
แหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้าในระดับชาติ ฉะนั้น บทเรียนที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรม 
ในประเทศไทยจะถูกถ่ายทอดและจัดแสดง ณ สวนสาธิตแห่งนี้
เพื่อให้คนในชุมชน และผู้สนใจ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงการ 
อนุรักษ์และคุ้มครองลุ ่มน�้า และสามารถน�าบทเรียนเหล่านี้ 
ไปขยายผลและปฏิบัติต่อๆกันไปในวงกว้าง”
คณะผู้เข้าอบรมเมืองวังเวียง

เนื่องจ�กประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในลุ่มน้ำ�ซอง ดำ�รงชีพโดยก�ร

ทำ�ไร่ ทำ�น� ทำ�ก�รเกษตรเป็นหลัก ก�รอบรมให้คว�มรู้เพิ่มเติม

เพื่อเสนอแนะแนวท�งก�รดำ�รงชีวิตและประกอบอ�ชีพที่สอดคล้องกับ

หลักก�รเชิงอนุรักษ์ และก�รบริห�รจัดก�รลุ่มน้ำ� 
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โดย พจมาน วงษ์สง่า  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

เยอรมนีสนับสนุน
ระบบเกษตร-อ�ห�รแบบยั่งยืนใน สปป. ล�ว

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 
(GIZ) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับกรมกสิกรรม 
ภายใต้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว เพื่อสร้างกรอบ 
การท�างานและกระชับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อ 
ให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ได้ตกลงร่วมกันในการ 
ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหารอย่างยั่งยืนสู่ความมั่นคงทาง 
อาหารในสปป. ลาว โดยด�าเนินการผ่านโครงการระบบเกษตร-
อาหารอย่างยั่งยืนของอาเซียน (SAS)

ความร่วมมือกับสปป. ลาวในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ด้านระบบเกษตร-อาหาร
อย่างยั่งยืนในอาเซียนและสปป. ลาว โดยมีองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน เป็นผู้ด�าเนินโครงการ    

โดยมีความร่วมมือทางด้าน 1) การสร้างความตระหนักรู้และ 
เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกรอบนโยบายบูรณาการความ
มั่นคงทางอาหารของอาเซียน (AIFS) และแนวทางก�ากับดูแล 
การใช้ และการค้า ชีวภัณฑ์ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช (BCA) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
(SMEs) 2) การพัฒนาความสามารถในการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  
และส่งเสรมิกรอบนโยบายบรูณาการความมัน่คงทางอาหารของ
อาเซียนและแนวทางก�ากับดูแล การใช้ และการค้า ชีวภัณฑ์
ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช และ 3) การจัดให้มีเวทีระดับประเทศ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตพืชอาหารอย่างยั่งยืน  

ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคส่วนที่ส�าคัญของอาเซียน และ 
สปป. ลาว รวมทั้งน�าไปสู่การเกิดความเป็นประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยโครงการระบบ 
เกษตร-อาหารอย่างยั่งยืนของอาเซียนเป็นโครงการหนึ่งใน 
สองโครงการ ภายใต้โครงการอาเซียน-เยอรมันที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ 
ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันตั้งแต่ปี 2557-2560 

ระบบเกษตร-อาหารอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางความยั่งยืน 
ระยะยาวที่จะน�าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งจ�าเป็นเป็นต้องมีการศึกษา พัฒนา และส่งเสริมแนวทาง
ตัวอย่างที่ดี เพื่อให้บรรลุถึงการเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน และ 
ให้เกิดขบวนการผลิตและวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการ 
ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

โครงการระบบเกษตร-อาหารอย่างยัง่ยนืของอาเซยีน ร่วมมอืกบั
อาเซียนและประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศ สปป. ลาว ในการ
ด�าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ทีไ่ด้มาจากโครงการควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิใีนภมูภิาคอาเซยีน 
(ปี 2554-2556)  

โครงการระบบเกษตร-อาหารอย่างยั่งยืนของอาเซียน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนด�าเนินงานตาม
กรอบแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงทางอาหารและแผน
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่งคงทางอาหารในภูมิภาค
อาเซียน (SPA-FS) โดยเน้นการส่งเสริมการผลิตอาหารแบบ
ยั่งยืนในระดับประเทศ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean-agrifood.org/

ระบบเกษตร-อ�ห�รอย่�งยั่งยืนเป็นแนวท�งคว�มยั่งยืนระยะย�ว

ที่จะนำ�ไปสู่คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในภูมิภ�คอ�เซียน
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โดย รจนา มโนวลัยเลา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

ส�มบวกหนึ่งคือคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร

ปริมาณอาหารที่ผลิตได้มากขึ้นไม่ได้ท�าให้ประเทศหรือชุมชน 
นั้นๆ ถูกเรียกว่ามีความมั่นคงทางอาหาร ค�าพูดประโยคนี้ 
ถกูกล่าวย�า้หลายครัง้ในการอบรมระดบัภมูภิาคด้านความมัน่คง
ทางอาหาร ที่จัดขึ้นโดยโครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืน
แห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ 

ความมั่นคงทางอาหาร คือ...“มีอาหารเพียงพอ” “อาหาร
ปลอดภัยต่อการบริโภค” “มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม” “อาหารทีม่ปีระโยชน์ มคีณุค่าทางโภชนาการ” 
“ใครๆ ก็เข้าถึงอาหารได้” “ไม่มีผู้หิวโหย” และ “มีอาหาร
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน”

ผูเ้ข้าอบรมจ�านวน 12 ท่าน ทัง้เจ้าหน้าทีร่ะดบัอาวโุส จากภาครฐั
และประชาสังคม จากประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องความเข้าใจและแนวคิดของค�าว่า “ความ
มัน่คงทางอาหาร” ซึง่ถอืเป็นการเริม่ถกประเดน็ในค�าจ�ากดัความ 
“ความมัน่คงทางอาหาร” เพือ่สร้างความตระหนกัถงึสถานการณ์
และความท้าทายในการท�างานด้านความมั่นคงทางอาหาร

ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะน�าไปสู่การผลิตอาหารแบบยั่งยืนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ที่ปรึกษาอาวุโส ของโครงการระบบ
อาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียนกล่าวว่าความมั่นคงทาง
อาหารไม่ใช่เพียงแค่การมีอาหารเท่านั้นแต่หมายรวมถึงความ
สามารถในการเข้าถึงอาหารนั้นได้ และการใช้ และการได้
ประโยชน์จากการใช้

ในการอบรมได้มกีารอธบิายถงึค�าว่าการมอีาหารนัน้หมายความ
ถึงมีอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ ส่วนค�าว่าการเข้าถึงอาหาร
หมายถึงการที่ครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนมีโอกาสที่จะ 
เข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสม ค�าว่าการใช้ หมายถึง 
คนมคีวามรูท้ีจ่ะเลอืกว่าจะรบัประทานอาหารอะไร ในอาหารนัน้ 
ควรมีอะไรบ้าง และต้องเตรียมอาหารอย่างไร ส่วนค�าว่าการ 
ได้ประโยชน์จากการใช้ คือการที่ร่างกายของแต่ละคนน�าอาหาร
ที่ทานเข้าไปนั้นไปใช้อย่างไร ดังนั้นการที่ประเทศหรือชุมชน
นั้นจะกล่าวได้ว่าตนมีความั่นคงทางอาหารต้องประกอบด้วย 
สามองค์ประกอบนี้

คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รไม่ใช่เพียงแค่ก�รมีอ�ห�รเท่�นั้น แต่หม�ยรวมถึง

คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงอ�ห�รนั้นได้ และก�รใช้ และก�รได้ประโยชน์จ�กก�รใช้

น�ยสุริยัน วิจิตรเลขก�ร, ที่ปรึกษ�อ�วุโส ของโครงก�รระบบอ�ห�ร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอ�เซียน
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คุณ ซรี ซูรีฮันที ผู้อ�านวยการศูนย์  Center for Consumption 
Diversification and Food Safety จากประเทศอินโดนีเซีย 
กล่าวว่าในประเทศอนิโดนเีซยีนัน้อาจจะกล่าวได้ว่าไม่ได้มปัีญหา
ด้านปริมาณอาหารที่ผลิตไม่เพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ที่การเข้าถึง 
และการใช้ และการได้ประโยชน์จากการใช้นั้น 

ผู้เข้าร่วมอบรมอีกท่านจากประเทศอินโดนีเซีย คุณ วา โอเด อา
ซามาวาตี กล่าวว่า เธอมีความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ 
การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการผลิตอาหาร-การเกษตร 
ในประเทศของเธอ

คุณอาซามาวาตีกล่าวว่า เธอกลัวที่ต้องบริโภคอาหาร แต่เธอก็
ไม่มีทางเลือกมากนัก จึงต้องระวังเป็นอย่างมากในการบริโภค 
และในฐานะที่ท�างานในองค์กรไม่หวังผลก�าไร เธอได้แนะน�า
สมาชิกชุมชนที่เป็นผู้หญิงด้านการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้
บริโภคในครัวเรือน พร้อมทั้งท�างานรณรงค์ด้านการรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารในเด็กนักเรียนกับโรงเรียนที่อยู่
ในชุมชน 

ความต่อเนื่องของการมีอาหารเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญ
พิเศษที่ต ้องค�านึงถึงเมื่อกล่าวถึงความมั่นคงทางอาหาร 
เนือ่งจากเป็นองค์ประกอบทีค่ลมุอกีสามองค์ประกอบทีก่ล่าวมา
ก่อนหน้านี้อีกที คือ การมีอาหาร การเข้าถึงอาหารและการใช้ 
และการได้ประโยชน์จากการใช้

คุณจอร์จ โบเคโละ จากประเทศเยอรมันนีซึ่งเป็นผู้อบรมหลักใน
การอบรมนีก้ล่าวว่า การทีม่อีาหารหรอืการเข้าถงึอาหารเพยีงใน
บางช่วงระยะเวลาไม่ถอืว่ามคีวามมัน่คงทางอาหาร ดงันัน้จงึเป็น
ที่มาของค�าว่า ‘สามบวกหนึ่งคือความมั่นคงทางอาหาร’ 

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable Agrifood Systems) ที่ด�าเนินการโดยองค์กร 
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์ 
ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินงานตามกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคง
ด้านอาหารของอาเซียนในระดับประเทศ โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 4 เรื่องการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน กรอบนโยบาย 
บรูณาการความมัน่คงด้านอาหารของอาเซยีน (AIFS Framework) และแผนกลยทุธ์ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซยีน (SPA-FS)
ทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการแนวคดิเชงิบรูณาการเพือ่แก้ไขปัญหาความมัน่คงด้านอาหารในภมูภิาค ได้รบัการอนมุตัิ
จากที่ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนครั้งที่ 14 ในปี พ.ศ. 2552 และผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เน้นย�้าความส�าคัญของการ 
พฒันาจดุยนืร่วมกนัเพือ่ส่งเสรมิความมัน่คงด้านอาหารอย่างยัง่ยนืในภมูภิาคอาเซยีนในการประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีนครัง้ที ่25 
ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การอบรมในครั้งนี้ โครงการระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืนของอาเซียน จัดร่วมกับ GIZ Training Services Bangkok
ข้อมูลเพิ่มเติม www.asean-agrifood.org

คุณเช้ทโท ปร๊าก รองอธิบดี ของ General Directorate of 
Agriculture, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
จากประเทศกมัพชูา กล่าวว่าก่อนทีจ่ะเข้าร่วมการอบรมในครัง้นี้ 
มคีวามเข้าใจว่าความมัน่คงทางอาหารคอืการผลติอาหารทีเ่พยีง
พอกบัความต้องการของประเทศ แต่ตอนนีส้ามารถพดูด้วยความ
มั่นใจถึงข้อมูลความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร เช่นว่า ความ
มั่นคงทางอาหารคือการมีอาหารบริโภคที่มีความเหมาะสมทาง
โภชนาการที่หลากหลาย ปลอดภัย และยั่งยืน และอย่างเช่น
เด็กนักเรียนควรมีความรู้ว่าจะเลือกอาหารประเภทไหน อย่างไร 
ในการบริโภค รวมทั้งรู้จักวิธีปรุง และรับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
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ตั้งแต่ที่ GIZ ได้เริ่มท�าโครงการบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน�้าและน�้าเสีย หรือ WaCCliM ร่วมกับองค์การจัดการน�้าเสีย 
หรอื อจน. เมือ่ปีทีแ่ล้ว ระบบบ�าบดัน�า้เสยีเชยีงใหม่ได้รบัเลอืกให้เป็นพืน้ทีศ่กึษาน�าร่องของโครงการ จากการท�างานทมีงานในโครงการ
ได้พบว่าการเก็บข้อมูลเป็นส่วนที่มีความส�าคัญ และเนื่องด้วยทาง อจน. ต้องการขยายผลการด�าเนินงานในโครงการไปยังโรงบ�าบัด
น�้าเสียแห่งอื่นที่ อจน. ดูแลอยู่ทั้งหมด 

GIZ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลจากระบบบ�าบัดน�้าเพื่อวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ขึ้นเมื่อ 
วนัที ่10-12 มนีาคม 2558 ณ โรงแรมอมิพเีรยีล แม่ปิง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดย คาทารนิา ซลิวา ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญจากองค์กรน�า้นานาชาติ 
เป็นผู้ด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมทั้ง 31 คน จาก อจน.ส�านักงานใหญ่ และ ระบบบ�าบัดน�้าเสียทั้ง 17 แห่ง และ 
ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เรียนรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย และได้ฝึกการค�านวณหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ�าบัด 
น�้าเสีย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม ระบบบ�าบัดน�้าเสียเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของโครงการเช่นเดียวกัน

การอบรมในครั้งนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนแสดงความสนใจ และมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา 
การอบรม โดยผูเ้ข้าร่วมอบรมคนหนึง่ได้ให้ความคดิเหน็ว่า “การอบรมในครัง้นีถ้อืเป็นการเปิดประสบการณ์ด้านใหม่ในเรือ่งนีแ้ละ 
เป็นประโยชน์ต่อการท�างานในอนาคต”

เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้บริหาร อจน. ให้ความส�าคัญและสนับสนุนโครงการอย่างมาก โดยหลังจากการอบรม ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ 
อนจ. ที่เข้าอบรมท�าการจัดเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558 ตามแบบที่ได้รับฝึกอบรมมา และในเดือนสิงหาคม 
ปีนี้จะมีการจัดการประชุมเพื่อน�าเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผู้เข้าร่วมได้กลับไปท�าที่ 
หน่วยของตน ซึ่งถือว่ากิจกรรมประชุมในครั้งนี้เป็นก้าวที่ส�าคัญของโครงการในการต่อยอดโครงการสู่เป้าหมายในอนาคต 

โดย สุปัญญา ยนตร์เปี่ยม และ  กิตติศักดิ์ อันวีระวัฒนา
โครงการบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำาและน้ำาเสีย

ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง ก�รใช้ข้อมูล
จ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อวัดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
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เบรีย แถลง แผนปฏิบัติก�รสำ�หรับข้�วอย่�งยั่งยืน
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รแห่งช�ติ ที่กรมก�รข้�ว

Better Rice Initiative Asia (เบรีย) โครงการภายใต้องค์การ
ความร่วมมือด้านอาหารของเยอรมัน หรือ German Food 
Partnership (GFP) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
แห่งชาติขึ้นที่กรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนกิจกรรม ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและ
เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าวไทย  
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การผลิตข้าวแห่งชาติของประเทศ

ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู ้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานทีป่ระชมุ พร้อมน�าเสนอโครงการ 
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตข้าว 
ของประเทศไทย ดร. อภิชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณผลผลิต
ข้าวเกินความต้องการราคาข้าวตกต�่า ชาวนาได้รับความ 
เดอืดร้อน ประสทิธภิาพการผลติต�่าในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม การผลติ
ข้าวส�าหรับตลาดเฉพาะ หรือ Niche Market ยังมีน้อย

แนวคิดโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2558-2562 ส่งเสริมให้เปลี่ยนจากการ 
ท�านาแปลงเล็กให้เป็นแปลงใหญ่ในลักษณะชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม มผีูจ้ดัการประจ�าแต่ละแปลงเพือ่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิ
งานภายในแปลงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ใช้เทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ 
เชื่อมโยงกับตลาด วัตถุประสงค์ของโครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิตข้าว ประการแรก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต ท�าให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ประการ
ที่สอง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของ
ข้าวจากการปรับโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ระบบ zoning และ
ประการทีส่าม เพือ่ให้ชาวนามรีายได้เพิม่ขึน้และมคีวามยัง่ยนืใน 
การประกอบอาชพี งบประมาณโครงการปรบัโครงสร้างการผลติ
ข้าว ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 5,409.12 ล้านบาท เงินกู้ 
12,519.43 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรจ�านวน 236,155 ครัวเรือน 
จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ในปี 2562 ต้นทุนการผลิต 
ต่อตันจะลดลง 3,000 บาทต่อตัน ในขณะที่รายได้สุทธิต่อ 
ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น 27,235 บาทโดยเฉลี่ย
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การช่วยเหลือชาวนาที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ คือมาตรการเพิ่ม 
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 1,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 
15 ไร่ต่อครัวเรือน วงเงิน 40,000 ล้านบาท มาตรการการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 วงเงิน 2,377.79 
ล้านบาท โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน 
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 1 ล้านบาทต่อต�าบล จ�านวน 
3,052 ต�าบล

ในประเทศไทย กรมการข้าว และ GIZ ด�าเนินโครงการเบรีย 
โดยความร่วมมือกับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ�ากัด และ 
ไบเออร์ ครอปซายน์ กิจกรรมของเบรีย มี 4 องค์ประกอบ คือ 
การฝึกอบรมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การเพิ่มความตระหนัก 
ในการผลิตอย่างยั่งยืนผ่านสื่อสารมวลชน การลดความ 
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การเชื่อมโยงการตลาดและการ 
ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ‘Young Agripreneurs’

เมื่อปีที่แล้ว เบรีย และ บีเอเอสเอฟ เปิดตัวรายการแข่งขัน 
เรยีลลติีท้างทวีภีายใต้ชือ่ ‘เกษตรกรรกัความปลอดภยั’ ประกอบ
ด้วยเกษตรกรสองทีมจากจังหวัดอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี 
เข้าร่วมในการแข่งขัน ซึ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 
ด้วยความรับผิดชอบและอย่างเหมาะสม โดยแข่งขันกันในการ 
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ที่ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียน
ชาวนาภายในกรมการข้าว ให้กับเพื่อนเกษตรกรในชุมชน 
โดยรอบ การแข่งขันเรียลลิตี้นี้ออกอากาศในรายการ ‘เกษตรกร
ยิ้ม’ ทางช่อง ‘ฟาร์มแชนแนล’ ในปีนี้ แนวคิดของรายการ 
ทางโทรทัศน์นี้ จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการพืชแบบบูรณาการ 
(Integrated Crop Management) และให้ความส�าคัญกับการ
จัดการเมล็ดพันธุ์ การจัดการดินและโภชนาการของพืช และการ
อารักขาพืช

ในปี 2558 เบรีย และ กรมการข้าว จะเริ่มต้นการฝึกอบรม
เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุน
จาก ไบเออร์ ครอปซายน์ ความส�าเร็จของกิจกรรมนี้ จะได้รับ 
การวัดโดยใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ : 80% ของผู ้น�าเกษตรกร 
300 คน น�าความรู้ใหม่เรื่องการปฏิบัติการเกษตร ที่แนะน�าใน 
การฝึกอบรมเกษตรกร ไปสูก่ารใช้ 60% ของเกษตรกร 10,000 คน
ที่ผ ่านการฝึกอบรม น�าการปฏิบัติการเกษตรที่แนะน�าไป 
ประยุกต์ใช้ และค�าแนะน�าจากการฝึกอบรมสามารถเพิ่มราย
ได้มากขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของชาวนาในจังหวัด



22

โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

เบรีย จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร PIPA 
ขึ้นในจังหวัดอุบลร�ชธ�นี

สิ่งที่เกษตรกรต้องก�ร คือ ก�รลดต้นทุน

ก�รผลิต เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภ�พข้�ว

คว�มส�ม�รถในก�รปลูกพืช

ต�มฤดูก�ล และก�รเชื่อมโยงกับตล�ด

Better Rice Initiative Asia (เบรีย) ภายใต้ องค์การความร่วมมือ 
ด้านอาหารเยอรมัน (German Food Partnership หรือ GFP) 
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไบเออร์ ครอปซายน์ 
ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ที่ โรงแรม รีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี เพื่อรวบรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกร ในการเตรียมการส�าหรับ 
กิจกรรมสร้างขีดความสามารถของเบรีย

นายกู้เกียรติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาโครงการเบรียและอดีตผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งเสรมิข้าวของกรมการข้าวกล่าวว่า การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ในครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบโดยการมีส่วนร่วม 
หรือ Participatory Impact Pathways Analysis (PIPA) โดย 
พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหา พร้อมเตรียมการ 
ขับเคลื่อน ‘ความคิดริเริ่มที่ดีกว่าส�าหรับข้าว’ ของชุมชนของตน

นอกเหนือจากเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนเป้าหมายทั้ง 8 แห่ง 
ยังมีผู ้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ 
โรงสีข้าว ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข้าว ส�านักงานส่งเสริม 
การเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด ส�านักงาน 
พาณิชย์จังหวัด หอการค้า และผู ้ เชี่ยวชาญจากกรมการข้าว 
เป็นผู้อ�านวยการจัดอบรม 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการท�าการประเมินปัญหา ตั้งแต่การ 
เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมและอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การ 
เตรยีมดนิ ระยะเวลาการปลกูทีเ่หมาะสม การจดัการน�้า การเกบ็เกีย่ว
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนย้าย และการเก็บรักษา
ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกษตรกรได้หยิบยกประเด็น 
ปัญหาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
การขาดระบบชลประทาน เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ความรู้และ 
ความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารเคมี การบันทึกข้อมูลและ 
การท�าบัญชี และการไถกลบตอซัง สิ่งที่เกษตรกรต้องการ คือ การลด 
ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพข้าว ความสามารถ 
ในการปลูกพืชตามฤดูกาล และการเชื่อมโยงกับตลาด

นายจ�ารญู ศภุผล ผูจ้ดัการฝ่ายวชิาการและแผนกคุม้ครองผลติภณัฑ์
กลุม่ธรุกจิ ไบเออร์ ครอปซายน์ กล่าวว่า ไบเออร์   ครอปซายน์ มคีวาม 
ประสงค์ทีจ่ะสนบัสนนุกจิกรรมเสรมิสร้างศกัยภาพของเบรยี ด้วยการ 
ฝึกอบรมเกษตรกร เพือ่การผลติข้าวอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ต้องการรเิริม่ 
กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ PIPA ซึ่งเกษตรกรได้มีส่วนร่วม 
จะก�าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมยังได้ระบุและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ในห่วงโซ่ 
มลูค่าข้าว ประกอบด้วย ผูเ้กีย่วข้องในการผลติข้าว ผูเ้กีย่วข้องในด้าน 
นโยบาย ผูใ้ห้บรกิารและสนบัสนนุ นกัวจิยั และผูส้นบัสนนุด้านการเงนิ 
พร้อมทั้งประเมินผลกระทบ อิทธิพล และความสนใจ

ผูน้�าศนูย์ข้าวชมุชนท่านหนึง่ ได้ร่วมแบ่งปันความส�าเรจ็ของศนูย์ข้าว
ของตนที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกบัสหกรณ์ในการจ�าหน่ายข้าว 
ในขณะที่เกษตรกรอีกท่านหนึ่ง มีความประสงค์ที่จะผลิตข้าวที่มี
คุณภาพและขายได้ราคา

ผศ. ณัชพล สามารถ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งข้อสังเกตว่า 
ศูนย์ข้าวชุมชนที่จะประสบความส�าเร็จ ควรมีผู้น�าที่ดี มีกรรมการ 
ชุมชนที่มีจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส มีความร่วมมือจากสมาชิก 
ในชุมชน มีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง  มีการจัดการความรู้ 
ทั้งในและนอกชุมชน และการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก
ชุมชน เป็นต้น

เบรียจะเลือกศูนย์ข้าวชุมชนหนึ่งแห่งให้เป็น ‘ศูนย์กลาง’ ในการ 
ถ่ายทอดความรู้ไปยังอีกเจ็ดแห่ง ซึ่งจะกลายเป็นเครือข่ายของศูนย์
ต่อไป
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

เบรีย และ กรมก�รข้�ว เปิดโครงก�รริเริ่ม
ข้�วที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย ในจังหวัดอุบลร�ชธ�นี

Better Rice Initiative Asia (เบรีย) ภายใต้องค์การความร่วมมือ
ด้านอาหารของเยอรมนั หรอื German Food Partnership (GFP) 
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือกับ 
ไบเออร์ ครอปซายน์ จัดงานเสวนาและเปิดโครงการริเริ่มข้าว 
ที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม สุนีย์ 
แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ดร. อภชิาต ิพงษ์ศรหีดลุชยั ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงปาฐกถา เรือ่งยทุธศาสตร์
และนโยบายพัฒนาข้าวไทยของภาครัฐ และนายชาญพิทยา 
ฉมิพาล ีอธบิดกีรมการข้าว กล่าวปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง แผนพฒันา
การผลิตข้าว 

ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย กล่าวในสุนทรพจน์เปิดงานว่า เบรีย 
ส่งเสรมิการผลติข้าวอย่างยัง่ยนืและคณุภาพข้าวทีด่ขีึน้ในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะน�าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของโลก 
เมื่อประชากรโลกที่มีอยู ่เจ็ดพันล้านคนในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 
มากกว่าเก้าพันล้านคนในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลไทย ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ประเทศไทยเป็น
ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด และเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 6 
ของโลก โครงการเบรียจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และจะ
ด�าเนินการใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ในภาคกลาง

ในงานยังมีการเสวนาในภาคบ่ายอยู่สองช่วงด้วยกัน โดยใน 
ช่วงแรก เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายและปัญหา
ของการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าวไทยที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ 
เช่น บทบาทของศูนย์ข ้าวชุมชนและเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของห่วงโซ่มูลค่าข้าว เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว การเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาห่วงโซ่
การผลิต และการแปรรูป รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจการเกษตร

ในช่วงที่สอง เป็นการเสวนาเรื่องการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครฐั เอกชน และเกษตรกร เพือ่ขบัเคลือ่นข้าวไทยอย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นที่โครงสร้างและบทบาทของภาครัฐ การบริหาร 
งบประมาณและการด�าเนนิงาน การขบัเคลือ่นนโยบายของภาค
รัฐผ่านสหกรณ์การเกษตร บทบาทความร่วมมือของชมรมโรงสี 
สมาคมการเกษตรทีเ่กีย่วข้อง บทบาทความร่วมมอืของผูป้ระกอบ
ธุรกิจการค้าข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อ�านวยการโครงการเบรีย ภูมิภาค 
กล่าวสรุปประเด็นความท้าทาย การด�าเนินการ และบูรณาการ
ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อข้าวที่ดีขึ้น 
ผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากศูนย์ 
ข้าวชุมชน (Community Rice Center หรือ CRC) เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 8 ชุมชน จากจังหวัดอุบลราชธานี 5 ชุมชน จาก
จังหวัดศรีสะเกษ 5 ชุมชน จากจังหวัดสุรินทร์ 7 ชุมชน  และจาก
จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมข้าวในท้องถิ่น

ในโอกาสนี้ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบ 
ประกาศนยีบตัร ให้กบัผูเ้ชีย่วชาญของกรมการข้าว ทีร่่วมจดัการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้มีส่วนได้เสียที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ เพื่อ
เสริมสร้างให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
อุบลราชธานี ได้หยิบยกประเด็นปัญหาที่ก�าลังเผชิญ และร่วม 
พัฒนาวิธีการที่เป็นระบบในการแก้ปัญหา และยกระดับความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร



24

โดย รูท เอลเบค  โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเมืองที่เข้�ร่วม
โครงก�ร Nexus ในประเทศฟิลิปปินส์ 2 แห่ง

รฐับาลท้องถิน่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ (ICLEI SEAS) จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมระหว่างวนัที ่20-22 มกราคม 2558 โดยร่วมกบั
เมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 2 เมืองที่เข้าร่วมโครงการ The Urban 
Nexus คือ เมืองซานตา โรซา และเมืองนากาซิตี้ และวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีแห่งรัฐไบคอล (BISCAST)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแนวทาง 
ที่โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย 
หรือโครงการ Nexus น�ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง 
การบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยการน�าประสบการณ์ 
ของแต่ละเมืองที่เข้าร่วมโครงการมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยน 
ท�าให้เมอืงต่างๆ สามารถแบ่งปันความรูด้้านการจดัการทีป่ระสบ
ผลส�าเร็จในเมืองนั้นๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถน�า
มาท�าซ�้าและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเมือง

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้แทนจาก 5 เมือง ใน 4 ประเทศเข้าร่วมด้วย 
นอกจากเมอืงทีเ่ข้าร่วมโครงการในประเทศฟิลปิปินส์ 2 เมอืงแล้ว
เมอืงอืน่ๆ ทีร่่วมโครงการ Nexus คอื เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม 
เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย และเมืองตันจุงปีนัง ประเทศ 
อินโดนีเซีย

หัวข้อกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีดังต่อไปนี้คือ

มิติหญิงชายและการพัฒนา ในโครงการ Nexus

โครงการ Nexus มอบหมายให้เมืองทั้งสองแห่งในประเทศ
ฟิลิปปินส์ท�าการศึกษาด้านมิติหญิงชาย ในช่วงกลางปี 2557 
ผู ้เชี่ยวชาญเรื่องมิติหญิงชายที่เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยคือ 
นางสาวแอนนา เลอา ซาราเบีย อธิบายว่าการศึกษาในครั้งนี้ 
มุ่ง “ค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดการพัฒนาเมืองกับ
ประเด็นด้านเพศและสังคม และเพื่อศึกษาช่องทางในการท�าให้
มิติหญิงชายเป็นประเด็นหลักและเชื่อมเข้ากับการวางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการ”

ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมืองทั้งสองตระหนักถึงความ 
จ�าเป็นที่จะต้องเชื่อมมิติหญิงชายเข้ากับการพัฒนาเมืองแต่ยัง 
ไม่ทราบว่าจะด�าเนินการในด้านนี้ต่อไปอย่างไร ดังนั้น โครงการ
จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�าเสนอเรื่องมิติหญิงชาย 
และการพัฒนาขึ้น ที่โรงแรมสีดานูวาลีในเมืองซานตา โรซา เมื่อ 
วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา หัวข้อที่มีการน�าเสนอในที่ประชุม 
ได้แก่ แนวคิดพื้นฐานเรื่องมิติหญิงชาย กิจกรรมและโครงการ 
ที่มีการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนานาชาติและ 
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ระดับท้องถิ่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) รวมทั้งการวิเคราะห์เรื่องมิติหญิงชาย
กับการบูรณาการเรื่องนี้เข้ากับการพัฒนาเมือง

นางสาวมารี รูบี้  พาลมา หนึ่งในวิทยากรการประชุมร่วม 
แลกเปลี่ยนว่า “ช่วงที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับเชื่อมมิติหญิงชาย 
เข้ากับโครงการต่างๆ คือช่วงออกแบบโครงการ แต่จริงๆ แล้ว 
มิติหญิงชายสามารถเข้าไปอยู่ในช่วงใดของโครงการก็ได้” เธอ 
ยังกล่าวย�้าด้วยว่า “ยังไม่สายเกินไปถ้าจะเข้ามาร่วมและเริ่ม 
แก้ไขปัญหามิติหญิงชาย ถ้าตั้งใจจะบูรณาการมิติหญิงชาย 
เข้ากับการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ”

นอกจากนั้น มิสซาราเบีย ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า “เรื่องเพศ 
มักจะสัมพันธ์กับระบบสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งระบบ 
การเมืองอย่างแยกไม่ออก” ดังนั้น การมีส่วนร่วมของผู้แทน 
จากหลายๆ ชาตใินการประชมุจงึช่วยให้กจิกรรมมคีวามน่าสนใจ
เพราะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสตรีและมิติหญิงชายใน
บริบทของเมืองต่างๆ และในช่วงการฝึกปฏิบัติ วิทยากรขอให้ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์โครงการน�าร่อง Nexus ต่างๆ 
ในแต่ละเมืองของผู ้เข้าร่วมเพื่อพิจารณาว่าจะด�าเนินงาน 
โครงการโดยค�านึงถึงมิติหญิงชายอย่างไร

แนวทางรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน�้า

ในวันที่สองของการประชุม เมืองซานตา โรซาซึ่งเป็นเจ้าภาพ 
เป็นผู ้น�าเสนอ โดยชูประเด็นโครงการพัฒนาที่อยู ่อาศัยผู ้มี 
รายได้น้อยที่ทางเมืองวางแผนไว้และได้รับการสนับสนุนจาก 
โครงการ Nexus และประเด็นการริเริ่มในการจัดตั้งสภาบริหาร
จัดการลุ่มน�้าแบบบูรณาการ

ฯพณฯ อาร์ลีน อาร์ซิยาส นายกเทศมนตรีเมืองซานตา โรซา 
ให้เกียรติร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลว่า เมืองซานตา 
โรซามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู ่ไปกับการรักษาสภาพ 
แวดล้อมของเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร โดยกล่าว 
ถึงเทศบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ 
ปี 2554 ซึ่งมียุทธศาสตร์ กลไกเชิงโครงสร้างและแผนงานด้าน 
การปกป้องและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด 
เทศบัญญัตินี้มีผลต่อการจัดตั้งสภาบริหารจัดการลุ่มน�้าแบบ 
บูรณาการ ซึ่งมีองค์กรพัฒนาทะเลสาบลากูน่า (LLDA) เป็น 
ตัวจักรส�าคัญ

LLDA เป็นหน่วยงานกึ่งรัฐที่มีภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าที่อ ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศอย่างบรูณาการในเขตลากนู่า เดอ เบย์ โดยมแีนวทาง
ที่ชัดเจนคือ เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศควบคู่กับการส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลากูน่า เดอ เบย์ เป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ และซานตา โรซา 
เป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้

นางสาวรีนา บัวนา ผู้แทนของ LLDA จากฝ่ายพัฒนาชุมชน 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า การรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ
ลุม่น�า้เป็นการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์จากที ่LLDA เคยเน้นการ
ท�างานโดยเอาเมืองหรือเทศบาลเป็นตัวตั้ง ในโครงการน�าร่อง
นี้เทศบาลจังหวัดสิลางงิน คาวิทเท ร่วมกับเมืองซานตา โรซา 
คาบูเยา และบินยันร่วมกันบริหารจัดการลุ่มน�้าซานตา โรซา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน�้าลากูน่า เดอ เบย์ซึ่งเป็นลุ่มน�้าใหญ่

บางประเด็นที่สภาบริหารจัดการลุ่มแม่น�้าแบบบูรณาการได้
ท�าการศกึษาและมแีผนด�าเนนิงานต่อไป ได้แก่ การขดุเจาะและ
การใช้น�า้บาดาล การบ�าบดัน�า้เสยี การอนรุกัษ์และปกป้องลุม่น�า้ 
การพัฒนาแผนการบริหารจัดการคุณภาพน�้า อุปสงค์ อุปทาน
และการใช้น�า้ คาดว่าการด�าเนนิงานขัน้ต่อไปของโครงการซึง่จะ
ร่วมมือกับ LLDA อย่างใกล้ชิด คือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตลากูน่า เดอ เบย์ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับลุ่มน�้า

โดยสรุป ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องกันว่าการรวมกลุ่มกัน 
เป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดย 
เฉพาะทรัพยากรข้ามแดน เช่น ทรัพยากรน�้า นอกจากนั้นการ 
รวมกลุ่มกันยังท�าให้การด�าเนินงานโครงการสาธารณูปโภค 
ขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาในเรื่อง
การเมืองและทุนด�าเนินงานได้ ผู ้แทนจากเมืองดานังแสดง 
ความเห็นว่าการรวมกลุ่มกันด�าเนินงานน่าจะเป็นแนวทางที่
สามารถน�ามาใช้ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง
ของเวียดนามได้
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บทบาทของ BISCAST ในโครงการ Nexus

อาจกล่าวได้ว่าการด�าเนนิงานของ BISCAST ในโครงการ Nexus 
“เป็นแนวทางที่ได้ทดลองด�าเนินงานและพิสูจน์แล้วว่าประสบ
ความส�าเร็จและควรน�าไปขยายผลต่อ” ในวันสุดท้ายของการ 
ประชุม BISCAST น�าโดย ดร. ริชาร์ด คอร์เดียล นายกสภา 
มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการ 
เยี่ยมชมวิทยาเขตของ BISCAST ในเมืองนากาซิตี้

ก่อนหน้านี้ BISCAST เป็นภาคีของเมืองนากาซิตี้ในโครงการ 
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ภารกิจของ BISCAST ในโครงการ 
ดังกล่าวคือช่วยพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัย โครงการ Nexus 
สนับสนุนวิชาการโดยจัดหาผู ้เชี่ยวชาญระยะสั้นมาจัดการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของ 
BISCAST ทัง้นีโ้ครงการทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายได้น้อยในเดลโรซารโิอ 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น�าสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติจริง 

ด้วยการสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่องจากโครงการ Nexus 
ขณะนี้ BISCAST ได้ก�าหนด 5 ด้านหลักที่สามารถน�าแนวคิด 
พฒันาและบรูณาการทรพัยากรเมอืงมาบรูณาการและประยกุต์
ใช้ได้ คือ

1) การเตรียมแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนของ BISCAST
2)  การด�าเนินงานโครงการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ เช่น การกัก
 เก็บน�้าฝน การเพาะปลูกบนหลังคาอาคารในเมือง เป็นต้น
3) การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
4) การบูรณาการการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืนใน 
 หลักสูตรการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม และ
5) การผนวกโครงการบริหารจัดการพลังงานเข้าอยู ่ภายใน 
 BISCAST

ดร. คอร์เดียล เสนอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาจากชาติต่างๆ 
ในภูมิภาค ใช้บริการของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
ในเมืองของตน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและหลักการพัฒนาและ 
บูรณาการทรัพยากรเมือง ทั้งนี้ผู ้แทนของเมืองตันจุงปีนัง 
ประเทศอินโดนเีซีย ได้แสดงความสนใจว่าจะน�าแนวทางนีไ้ปใช้
ในพืน้ที ่หลงัจากการทศันศกึษาสิน้สดุลงผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้
ใช้เวลาช่วงสัน้ๆ แวะไปเยอืน มร. จอห์น บองกาต นายกเทศมนตรี
เมืองนากา ซิตี้ ด้วย

ขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง

มร. วิค อควิทาเนีย ผู้อ�านวยการ ICLEI SEAS ระดับภูมิภาค 
ตั้งข้อสังเกตว่า “ในระหว่างที่ด�าเนินงานโครงการ Nexus มี 
รูปแบบและแนวทางใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานในโครงการครั้งนี้น่าจะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพต่างๆ ของทั้งสองเมืองใน
ประเทศฟิลปิปินส์ รวมถงึความพยายามในการแก้ปัญหาซบัซ้อน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเมืองแบบบูรณาการ ใน
ท�านองเดียวกัน ผมเชื่อว่าทั้ง 2 เมืองที่เราไปเยี่ยมชม คือ นากา
และซานตา โรซา ก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเพื่อนร่วมงาน
ของเราในภูมิภาคนี้”

“ดิฉันคิดว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง เพราะ
สามารถเสรมิสร้างความเข้าใจกนัระหว่างเมอืงทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
Nexus และจุดประกายกระบวนการเรียนรู ้ในเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง เช่น การรวมกลุม่กนัด�าเนนิงาน การด�าเนนิงานโครงการ
โดยค�านึงถึงมิติหญิงชาย บทบาทของสถาบันการศึกษาใน
โครงการ Nexus ซึง่จะท�าให้การด�าเนนิงานโครงการมคีวามยัง่ยนื
ต่อไป” นางสาวรูธ เอิร์ลเบค ผู้อ�านวยการโครงการ Nexus กล่าว

นางสาวเอิร์ลเบคยังขยายความด้วยว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการเยี่ยมชมเมืองที่ร่วมโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วม
งานจากเมืองต่างๆ เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยรับทราบปัญหา
อุปสรรคตลอดจนความส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการ 
“นอกจากนัน้ยงัท�าให้เกดิการรวมตวัของวฒันธรรม ศาสนา และ
ประเพณทีีห่ลากหลายไว้ในทีเ่ดยีวกนัซึง่จะช่วยสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ลดความตึงเครียดและทัศนคติด้านลบที่อาจมีอยู่ เพราะ
เรื่องที่ส�าคัญมากในปัจจุบันคือความตึงเครียดทางการเมือง
ระหว่างประเทศทีเ่พิม่มากขึน้ทัว่โลก” นางสาวเอร์ิลบคักล่าวสรปุ 

ขณะนี้ ICLEI SEAS รับหน้าที่เป็นภาคีด�าเนินงานของโครงการ 
Nexus ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการด�าเนินงานจากกระทรวง
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และด�าเนินงานโดย GIZ ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ประโยชน์จากปฏสิมัพนัธ์และการผนกึก�าลงัของภาคส่วนส�าคญั
ต่างๆ คือความมั่นคงทางน�้า พลังงาน และอาหาร แนวทางการ
ด�าเนินงานโครงการยึดหลักการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม ก้าว
ข้ามแนวคิดและการบริหารแบบ “silo” (หรือการแบ่งงานตาม
หน้าที่มากกว่าการค�านึงถึงกระบวนการ)
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ก�รประชุม Resilient Cities Asia Pacific 2015

โดย รูท เอลเบค  โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร)

ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานี้ มีการจัด 
ประชุม Resilient Cities Asia Pacific 2015 ขึ้นเป็นครั้งแรก 
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวที
ระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่สามารถ 
ปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน�าไปสู่
แนวทางการแก้ปัญหาโดยนวัตกรรมส�าหรับรัฐบาลท้องถิ่น

โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย: 
THE URBAN NEXUS ด�าเนินงานโดย GIZ ร่วมมือกับส�านัก 
เลขาธิการรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ICLEI SEAS) เครือข่ายการปรับตัว 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 
(APAN) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ร่วม 
สนับสนุนและจัดงานประชุม Resilient Cities Asia Pacific 2015 
เพือ่ค้นหาความเชือ่มโยงระหว่างการบรหิารจดัการทรพัยากรแบบ
บรูณาการและความสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์
ต่างๆ โดยแบ่งเป็นสองช่วง

ช่วงแรกเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดภาพรวมการบูรณาการ
ทรัพยากรน�้า-พลังงานและอาหาร ต่อด้วยการแนะน�าโครงการ 
Nexus ที่ GIZ ก�าลังด�าเนินงานอยู่ โดยน�าเสนอวิธีแก้ปัญหา 
โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนน�้าเสียและขยะมูลฝอยให้เป็น
พลังงานและน�าไปใช้ในการเกษตร

ทั้งนี้มีการยืนยันแล้วว ่าการบริหารจัดการทรัพยากรแบบ
บูรณาการ (การวางแผนและด�าเนินงานแบบองค์รวมของ 
โครงการ Nexus) สามารถเกื้อหนุนเมืองต่างๆ ในเอเชียที่ก�าลัง 
พยายามผลักดันให ้เกิดเมืองที่สามารถปรับตัวให ้เข ้ากับ 
สถานการณ์ได้ เมอืงในลกัษณะดงักล่าวเป็น “เมอืงทีเ่พยีบพร้อม”  
ด้วยระบบสาธารณปูโภค (เชงิกายภาพ) ทีด่ ีและมรีะบบโครงสร้าง
ทางสังคมที่เข้มแข็ง

ช่วงที่สองเน้นการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการบูรณาการ
ทรัพยากรน�้า พลังงาน และอาหาร (WEF Nexus) และการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น
ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อการ 
บูรณาการทรัพยากรน�้า พลังงาน และอาหารได้อย่างไร และใน 
ทางกลับกันแนวทางบูรณาการทรัพยากรน�้า พลังงาน และ 
อาหารเกี่ยวข้องกับอาคารที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างไร

การประชุมในช่วงที่โครงการ Nexus ร่วมจัดมีผู้เข้าร่วมจากเมือง
ต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน



28

โดย พิมกานต์ ขัตติยวงศ์ และ คริสโตป แมร์เรส   
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ก�รผนวกประเด็น
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเข้�ในแผนพัฒน�

หลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ประเด็นเชิงนโยบายที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญมาก แม้ว่าองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นที่เด่นชัดมากขึ้น แต่การ
ด�าเนินงาน การตอบสนอง หรือการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ได้สัมพันธ์กับความรู้ที่มากขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนั้นการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความต้องการพลังงานทั่วโลกยังคง
พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง (ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ของประเทศก�าลงัพฒันา) ท�าให้
ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นตลอดมา

จากการสังเกตการณ์ในเบื้องต้นมีค�าถามส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้คือ

1) จะคงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและลดการปล่อยก๊าซ  
 เรือนกระจกไปพร้อมกันได้อย่างไร?

2) จะเชื่อมโยงความเข ้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภมูอิากาศกบัการก�าหนดนโยบายทีน่�าไปสูเ่กดิการด�าเนนิงาน
 เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร

ค�าตอบส�าหรับค�าถามดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการเป้าหมาย
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่การจัดท�าแผนการพัฒนาประเทศ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและด�าเนินงานด้านนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
การด�าเนินงานจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศระดับสากล (ICI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงด�าเนินงานร่วมกับภาคีคือ
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(สผ.) และหน่วยงานสนบัสนนุในระดบัต่างๆ ในประเทศไทย เพือ่
บรูณาการมาตรการต่างๆ ของแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเข้าสู่การจัดท�าแผนพัฒนา
ระดับจังหวัดและระดับเทศบาล

ทั้งนี้โครงการฯ ได้คัดเลือกจังหวัดต่างๆ รวม 17 จังหวัดและ
เทศบาลจ�านวน 32 แห่งให้เข้าร่วมโครงการโดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เช่น ความพร้อมและความสนใจที่จะเข้าร่วม
โครงการ ลักษณะทางภูมิประเทศ ความเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอกาสการ
พฒันาและการพฒันาเศรษฐกจิของพืน้ที ่ซึง่จงัหวดัและเทศบาล
น�าร่องนี้จะเป็นตัวแทนภาคต่างๆ ของประเทศไทย โครงการฯ 
และสผ. ได้จัดงานเปิดตัวโครงการไปเมื่อในวันที่ 16 ธันวาคม 
2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากส่วนกลาง ผู้แทนจากภูมิภาค 
และผู ้แทนจากท้องถิ่น ซึ่งโครงการได้น�าเสนอแผนแม่บทฯ 
แนวทางการด�าเนนิงานโครงการ พร้อมทัง้หลกัสตูรและแผนการ
ฝึกอบรมซึ่งจะช่วยให้ผู ้ก�าหนดนโยบายระดับจังหวัดและ 
ท ้องถิ่นสามารถปรับกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาให ้ 
สอดคล้องกัน
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หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยแผนการฝึกอบรม 5 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 3 วัน โดยทั้ง 5 แผนนั้นมีเนื้อหาสืบเนื่องกัน  ระหว่าง
การฝึกอบรมแต่ละแผนทางโครงการฯ จะเว้นช่วงให้มกีารประชมุหารอืในพืน้ที ่โดยทางโครงการฯ จะมผีูเ้ชีย่วชาญลงพืน้ทีท่ัง้สิน้ 5 ครัง้ 
ทัง้นี ้โครงการจะสนบัสนนุการด�าเนนิงานแก่หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาหนึง่ปีครึง่ โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมดงักล่าว
จะจดัขึน้ใน 4 ภมูภิาค คอืภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ของประเทศไทย การฝึกอบรมนีเ้ป็นการฝึกอบรม
กลุม่เลก็ทีม่ผีูเ้ข้าร่วมอบรมครัง้ละประมาณ 20-30 คน ซึง่จะท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูเ้ข้ารบัการอบรม โดยมกีารก�าหนด
ให้ช่วงประชุมหารือในพื้นที่เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
แต่ละแผนการเรยีนรูสู้ค่ณะท�างานในจงัหวดัและเทศบาลทีร่่วมโครงการ เมือ่สิน้สดุการอบรม แต่ละพืน้ทีจ่ะเกดิการบรูณาการการจดัการ
ความเสีย่งและโอกาสการพฒันาอนัสบืเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศให้เข้าสูแ่ผนการพฒันาของหน่วยงานร่วมโครงการ

ทัง้นีก้ารจดัการอบรมครัง้แรกใน 4 ภมูภิาคระหว่างเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2558 ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีผูเ้ข้าร่วมการอบรม
ได้เรยีนรูเ้รือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย แนวคดิเรือ่งการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืและความรูเ้บือ้งต้นในการจดัท�าแผนแบบบรูณาการ รวมทัง้มกีารตัง้ค�าถามว่าจะพฒันาวสิยัทศัน์และเป้าหมายเพือ่
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่น�าร่อง
นั้นๆ มีอะไรบ้าง หน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะช่วยสนับสนุน
เป้าหมายการพฒันาในพืน้ทีน่�าร่องได้อย่างไรบ้าง และในช่วงท้ายของการอบรม ผูเ้ชีย่วชาญยงัช่วยจดัล�าดบัความส�าคญัประเดน็การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จ�าเป็นและเร่งด่วนในพื้นที่น�าร่องให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย



30

โดย โยฮานเนส ลังเรอร์  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

ก�รประชุมคว�มร่วมมือโครงก�ร
ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ภ�ยใต้แผนง�น IKI

นอกจากเพลโตและโซคราตสีแล้ว อรสิโตเตลิ นกัปราชญ์โบราณ
ชั้นแนวหน้าที่สุดคนหนึ่งเคยกล่าวว่า “ทั้งหมดยิ่งใหญ่กว่า 
ผลรวมของส่วนประกอบ” ค�ากล่าวนี้เกี่ยวข้องกับบทความนี้
อย่างไร? แท้จรงิแล้วค�ากล่าวนีส้ือ่ถงึการ “ผนกึก�าลงั” ซึง่หมายถงึ 
“การท�างานร่วมกัน” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ความร่วมมือ” นั่นเอง

ความร่วมมือ คือเนื้อหาของการประชุมความร่วมมือโครงการ
ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ระดับสากล (IKI) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  20 มกราคม 2558 
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาและ
ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
(หรือเรียกโดยย่อว่า Connecting Climate Action) ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก IKI  การประชุมดังกล่าวเป็นการรวมตัว
ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก IKI มาด�าเนินงานใน
ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้ง โดยเป็นที่รู้กันว่าการประชุม
ท�าให้ผู ้ร่วมงานโครงการต่างๆ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความ 
คืบหน้าในการด�าเนินงาน และรับทราบเกี่ยวกับการพัฒนา 
นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทยในบรรยากาศ
ทีไ่ม่เป็นทางการจนเกนิไป การประชมุนีย้งัเป็นเวททีีเ่ป็นประโยชน์
อย่างมากเพราะท�าให้ผูร่้วมงานโครงการทัง้หมดมองเหน็ช่องทาง
ทีจ่ะด�าเนนิงานทีม่ปีระเดน็ทบัซ้อนร่วมกนั การผนกึก�าลงักนัเช่น
นี้ท�าให้โครงการต่างๆ ของ IKI เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งานมากขึ้นและได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและประสบการณ์
จากโครงการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และองค์ความรูก้นัอย่าง
กว้างขวาง ได้มีการแบ่งโครงการออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อหารือ
ตามขอบเขตของโครงการต่างๆ ทีด่�าเนนิงานเกีย่วข้องในด้านการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและด้านปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยมี มร. มายเรส และ มร. มาห์เลอร์ ผู้อ�านวยการ
โครงการเป็นผู้ด�าเนินรายการ จากนั้นนายประเสริฐ ศิรินภาพร 
ผู้อ�านวยการส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้น�าเสนอกรอบนโยบายด้านการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทยโดยเน้นแผนแม่บทรองรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2593 
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ สผ. ยังได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในกลุ่มย่อยอีกด้วย

แม้ว่าครัง้นีจ้ะเป็นครัง้แรกของการประชมุความร่วมมอืโครงการ
ภายใต้แผนงาน IKI แต่กป็ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีผูเ้ข้าร่วม
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติด้านการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภมูอิากาศ และความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มอเิลก็
ทรอนกิส์ ‘IKIpedia’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลออนไลน์ ที่พฒันา
ขึ้นมาเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการของ IKI ใน 
อนาคต การประชุมความร่วมมือนี้ท�าให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงาน IKI  เช่น การจัดการ
ประชุมปฏิบัติการร่วมกันเรื่องกลไกการเงินของการด�าเนินงาน
ลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs) การจดัท�า
เป้าหมาย แนวทางและมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกในระยะยาว 
ภายหลงัปี พ.ศ. 2563 หรอื Post-2020 (INDC) และการวางแผน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

คณะท�างานโครงการ Connecting Climate Action ขอขอบคุณ
ทุกโครงการที่ร่วมประชุมกันอย่างแข็งขัน และพบกันอีกครั้งใน
การประชุมความร่วมมือโครงการของแผนงาน IKI ครั้งที่สอง ซึ่ง
ก�าหนดจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2558 นี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
และสรุปการประชุมได้ที่ www.thai-german-cooperation.info
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เทศบ�ลนครเชียงใหม่
เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อ�ก�ศ”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลนครเชียงใหม่  ซึ่งเป็น1 ใน 12 เมืองที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศเขตเมือง 
ขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน ได้เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและมี 
ส่วนร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ โดยกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้มุ่งเน้นใน 3 มาตรการ ได้แก่ งดการเผา 
ในที่โล่ง รดน�้าให้ชุ่มฉ�่าเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และงดใช้รถควันด�า ซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรการที่ได้น�าเสนอไว้ 
ในแผนอากาศสะอาดเมืองเชียงใหม่ 

โดย มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ  โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน
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โดย โทมัส เลมันน์
โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม

ก�รประชุมระดับภูมิภ�คเรื่องก�รพัฒน�เกณฑ์ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันได้ (CCC)
สำ�หรับฉล�กสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ในอ�เซียน

เมือ่วนัที ่25-26 มนีาคม 2558 ทีผ่่านมา กรมควบคมุมลพษิ (คพ.) 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และโครงการฯ ร่วมกันจัดและ
สนับสนุน “การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาเกณฑ์ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันได้ (CCC) ส�าหรับฉลาก 
สิ่งแวดล้อมประเภทที่  1 ในบางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้” ที่โรงแรม สวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ 
 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาและ
ท�าความตกลงร่วมกันในเรื่องเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันได้ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท คือ
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ ทั้งนี้เกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วม 
กันได้จะน�าไปสู่การท�าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) หรือ 
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันพหุภาคี (MLA) ด้านฉลากสิ่งแวดล้อม
ประเภทที่ 1 ซึ่งในประเทศไทย คือ Thai Green Label ประเทศ
อนิโดนเีซยี คอื Lembaga Indonesia Ekolabel ประเทศมาเลเซยี 
คือ SIRIM Eco-labelling Scheme และประเทศฟิลิปปินส์ 
คือ Green Choice Philippines ข้อตกลงดังกล่าวนี้จะจูงใจ
ให้บริษัทต่างๆ ขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 
เพราะการปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกันสามารถลดค่าใช้จ่ายและ 
ความยุ่งยากในการขอรับรองผลิตภัณฑ์ได้

ในการประชุม ดร. อูลฟ์ ดี เยเกิล หัวหน้าฝ่ายของกระทรวง 
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัย

ทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ร่วม 
แลกเปลีย่นประสบการณ์เรือ่งความท้าทายและความร่วมมอืของ
ฉลาก Blue Angel ของเยอรมันและฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท 
ที่ 1 อื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)  

ตลอดช่วงการแลกเปลี่ยนมีการน�าเสนอเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันได้ของผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท 
ข้างต้น และมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางทั้งเรื่องของ
ระดับความเข้มข้นของเกณฑ์และวิธีตรวจสอบ 

ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นชอบเกณฑ์ CCC ที่
ร่วมกันก�าหนดขึ้น รวมทั้งบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย 
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียต่างสนใจที่จะพัฒนาไปสู่การท�า MRA 
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หลังจากที่ร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันแล้ว แต่ละประเทศได้มี
การจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิด MRA ได้จริง โดยโครงการ 
SCP4LCE จะเป็นหน่วยงานที่ติดตามการด�าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการดังกล่าว

วัตถุประสงค์ที่สองของการจัดประชุมคือเพื่อแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นกับดร. อูลฟ์ ดี เยเกิล แห่ง BMUB (เยอรมนี) เกี่ยวกับ
โอกาสสานความร่วมมือต่อเนื่องภายใต้กรอบการท�างานของ
โครงการใหม่ (“Advance SCP”) ซึง่จะเป็นโครงการทีต่่อเนือ่งจาก
โครงการ SCP4LCE ดังนั้นจึงจัดการเจรจาเชิงนโยบายโดยมี 
ผู้แทนจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
เข้าร่วม ซึง่ผูเ้ข้าร่วมงานได้ให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ว่าโครงการ
ใหม่นี้จะสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ของตนอย่างไร

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 30 คนจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรที่ด�าเนินงานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 จากประเทศ
หลกัของโครงการในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ การประชมุ
ครั้งนี้สนับสนุนความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการผลิตและ 
การบรโิภคอย่างยัง่ยนื (SCP) การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิาร 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GPP) และความสอดคล้องกันของ
ฉลากสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งจะเอื้อ 
ประโยชน์ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งก�าลังจะ 
เกิดขึ้นในไม่ช้านี้
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โดย นลินา หิรัญพฤกษ์ และ วรรณวดี เอราวรรณ์
โครงการการพัฒนาการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 

ม�ตรฐ�นครูฝึก
ในสถ�นประกอบก�รสำ�หรับประเทศอ�เซียน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ของเยอรมนั (GIZ) ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงเพือ่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี น�าเสนอ มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ
ส�าหรับประเทศอาเซียน ให้แก่ผู ้ที่สนใจ และตัวแทนจาก 
6 ประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ทั้งนี้ ผู ้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นว่ามาตรฐานดังกล่าวจะสามารถ
ยกระดับระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทั้งในระดับชาติและ
ระดบัภมูภิาค และยงัแสดงความตัง้ใจทีจ่ะน�ามาตรฐานดงักล่าว
ไปปรับใช้ในประเทศของตนอีกด้วย   

มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการส�าหรับประเทศ
อาเซียน พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 60 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 
ทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา 
สปป. ลาว เมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนาม ภายใต้ความ
ร่วมมอืระหว่างโครงการด้านการอาชวีศกึษาของ GIZ ในประเทศ
ต่างๆ และโครงการ  “K to 12 PLUS Project” โดย Sequa GmbH 
ในฟิลิปปินส์ ในการพัฒนามาตฐานดังกล่าวทางโครงการได้ใช้ 
participatory approach หรือแนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นหลัก 
ในการพัฒนา โดยใช้ประสบการณ์และความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพื้นฐานในการพัฒนามาตรฐาน ร่วมกับความ 
คดิเหน็และประสบการณ์ของผูเ้ข้าร่วมประชมุจากประเทศต่างๆ 
เพือ่ทีจ่ะได้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ�ากดั และความต้องการ
ในภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยการประชุมเชิงปฎิบัติการได้จัดให้มี
ขึ้นจ�านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ งานและความรับผิดชอบ 
ของครูฝึกในสถานประกอบการให้แก่ผู ้เข้าร่วมการประชุม 
จากนั้นแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความรู ้ และสมรรถนะที่ 
ครูฝึกพึงมีในการสอนงานในสถานประกอบการ โดยข้อมูล 
เหล่านี้ก็ถูกน�าไปพัฒนาเป็นร่างมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
วิจารณ์ และแก้ไขเพิ่มเติม และยอมรับร่างร่วมกัน    
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โครงการเลือกใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน 
เนื่องจากต้องการให้มาตรฐานได้รับการยอมรับ และให้ผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสยีในภมูภิาคเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของ อนัจะน�ามา
ซึ่งความยั่งยืนของการใช้มาตรฐานในระยะยาว การปรับเนื้อหา
ของมาตรฐานให้ตรงตามความต้องการ และสถานการณ์ของ
ภูมิภาค แทนที่จะใช้มาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอื่น 
น่าจะท�าให้หน่วยงานต่างๆ น�ามาตรฐานไปปรับใช้กับประเทศ 
ของตนได้ง่ายกว่า และเพิ่มโอกาสที่ประเทศต่างๆ จะน�าไป 
ใช้จริง 

The Way Forward 

ปัจจุบัน แม้กระบวนการการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการส�าหรับประเทศอาเซียนได้เสร็จสิ้นลง โครงการ
ยังคงสนับสนุนและมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล 
การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานครูฝึกในสถาน 
ประกอบการ การสร้างวิทยากรเพื่ออบรมครูฝ ึกในสถาน 
ประกอบการ และการน�ามาตรฐานไปใช้ในแต่ละประเทศ 
อย่างจริง ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 จะจัดขึ้น
ในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 60 คน ได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประเมินผล การประกัน
คุณภาพและการรับรองมาตรฐาน รวมถึง ร่วมกันวางแผนเพื่อ
น�ามาตรฐานไปใช้ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน 
นอกจากนี้ ทางโครงการจะร่วมกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ 
ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรเพื่อออกแบบและ
พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และน�าหลักสูตรมาใช้ 
ฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Master Trainer) และวิทยากร 
เหล ่านี้จะน�าหลักสูตรไปใช ้ เพื่อฝ ึกอบรมครูฝ ึกในสถาน 
ประกอบการในประเทศตนเองต่อไป 

การสร้างวิทยากรส�าหรับฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
จะจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2558 ที่ สปป. ลาว และการฝึก
อบรมครฝึูกในสถานประกอบการโดยวทิยากร (Master Trainer) 
จะจัดในช่วงครึ่งปีหลัง ในช่วงปลายปี 2558 โครงการจะ 
ติดตามผลการพัฒนาความสามารถการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมในสถานการณ์จริงที่ 
สถานประกอบการ 

โครงก�รเลือกใช้แนวคิดก�รมีส่วนร่วม

ในก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น เนื่องจ�กต้องก�ร

ให้ม�ตรฐ�นได้รับก�รยอมรับ

และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภ�ค

เกิดคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ อันจะนำ�ม�ซึ่ง

คว�มยั่งยืนของก�รใช้ม�ตรฐ�นในระยะย�ว
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โดย ฟอล์ค มอมเบอร์ และ วิจิตรา แสนสุด
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา 

โครงก�ร ECOSWat  นำ�เสนอเรื่องบริก�รของระบบนิเวศ
ในเวทีเครือข่�ย SUMERNET

มร. โรลันด์ ไทร์ทเลอร์ ผู้อ�านวยการโครงการ ECOSWat ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายของเวทีงานเครือข่ายการวิจัยเพื่อลุ่มน�า้โขง 
ที่ยั่งยืน (SUMERNET) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อวิจัยและพัฒนานโยบายที่รวบรวมเอาภาคีผู้วิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศใน 
ลุ่มน�้าโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม เข้ามาไว้ด้วยกัน เวทีนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มร. โรลันด์ ไทร์ทเลอร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพและ 
บริการของระบบนิเวศจะสามารถน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร ความท้าทายต่างๆ เช่น อุปทาน คุณภาพ และการป้องกัน 
อุทกภัยนั้นไม่สามารถแก้ได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เพียงอย่างเดียว การคุ้มครองหรือฟื้นฟูบริการระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้าไว้ 
เพื่อใช้พัฒนาประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้คงอยู่ในระยะยาว จะน�าไปสู่การเติบโตเศรษฐกิจและความเจริญ 
รุ่งเรืองสืบไป
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โดย ฟอล์ค มอมเบอร์ และ วิจิตรา แสนสุด
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ข้�ร�ชก�รไทยร่วมเวทีอภิปร�ยเรื่องก�รจัดก�รอุทกภัย
ที่เมืองโคโลญจ์น ประเทศเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ 
โครงการ ECOSWat ของ GIZ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด 
ราชบุรี และนายอ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทาง 
ไปอภิปรายเรื่องการจัดการอุทกภัย ครั้งที่ 6 เมืองโคโลญจ์น 
ประเทศเยอรมนี เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ได้พบปะ
แลกเปลีย่นประสบการณ์เรือ่งการป้องกนัและการบรหิารจดัการ
อุทกภัย ในงานนี้ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการ ทส. 
กล่าวค�าปราศรัยเรื่องความท้าทายของการบริหารจัดการ 
อุทกภัยในประเทศไทย โดยเน้นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้น 

เมื่อปี 2554 และส่งผลกระทบต่อคนจ�านวน 13.6 ล้านคน 
นอกจากนัน้ นายอ�าเภอทัง้สองยงัได้น�าเสนอเรือ่งความท้าทายใน
การบริหารจัดการตะกอนในพื้นที่ลุ่มน�้าในพื้นที่รับผิดชอบด้วย 
จากการพบปะกันในครั้งนี้ ได้ท�าให้เกิดความร่วมมือในการ 
บริหารจัดการอุทกภัยในมิติต่างๆ ระหว่างผู ้แทนไทยและ 
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากเมือง รัฐ และหน่วยงาน 
ระดับชาติจากประเทศเยอรมนี ไทย บราซิล อินโดนีเซีย จีน 
เนเธอร์แลนด์ เซอร์เบีย ไอร์แลนด์และปากีสถาน
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โดย ฟอล์ค มอมเบอร์ และ วิจิตรา แสนสุด
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา 

ก�รศึกษ�คว�มเปร�ะบ�งของพื้นที่ลุ่มน้ำ�พัฒน�ร�กฐ�น
ของม�ตรก�รป้องกันอุทกภัยได้ในอน�คต

ดร. ฮิวเบิร์ต ลอห์ร ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาด้านแม่น�้า มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น�าเสนอผลการประเมินความ 
เปราะบางของพื้นที่น�าร่องของโครงการ ECOSWat ที่ด�าเนินงานร่วมกัน 
คือ พื้นที่ลุ่มน�้าห้วยสายบาตรและลุ่มน�้าท่าดีในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558 
ที่ผ่านมา การศึกษาท�าให้มีข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวนและรุนแรง) 
จะสง่ผลอย่างไรต่อปรมิาณน�้าในลุม่น�้าดงักลา่ว โดยเฉพาะผลกระทบรายวนั
ของผู้ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน�้าห้วยสายบาตรและลุ่มน�้าท่าดีจะเป็นเช่นไร

พร้อมกันนี้ สถาบันเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตร้อน 
และกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งโคโลญจ์นได้เริ่มท�าการ 
ศึกษาความเปราะบางของพื้นที่ลุ ่มน�้าล�าภาชีแล้ว โดยจะน�าผลจากการ 
ศึกษาทั้งสองมาเป็นกรอบในการออกแบบมาตรการปรับตัวเชิงนิเวศส�าหรับ
ลุ่มน�้า
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โดย รุ่งทิพย์ จันหล้า  นิโคลา สตาเลฟสกี  ปพนธนัย นันทชัชวาลย์กุล
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน 

ก้�วต่อไปของก�ร
ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในภ�คก�รขนส่ง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการการขนส่งและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ GIZ ส�านักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และส�านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ร่วมกนัเสนอ
แนวคิดการขนส่งสาธารณะในเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งเป็นหัวข้อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง 
ในการประชุมครั้งแรกของคณะท�างานเพื่อพัฒนาแนวทาง 
ในการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ในการ
ขนส่งทางบกของประเทศไทย การประชุมคณะท�างานครั้งนี้ ได้ 
ข้อสรุปนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NAMA 
ด้านการขนส่ง 2 หัวข้อ ได้แก่

(1) การปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเดินทางที่ไม่ใช้ 
เครื่องยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู ้โดยสารสามารถ
เข้าถึงสถานีขนส่งสาธารณะโดยการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ 
(การเดินและการปั่นจักรยาน) อีกนัยหนึ่งคือ ชุมชนรอบๆ สถานี
ขนส่งสาธารณะ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถใช้การ
ขี่จักรยานหรือการเดินเท้าได้เพิ่มมากขึ้น

(2) การบริหารจดัการการขนส่งสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพือ่
เพิ่มจ�านวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดยเฉพาะ 
การใช้รถประจ�าทาง โดยจะบูรณาการการเดินทางที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์ให้เข้ากับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ก�าลังมีการ 
ขยายตัวมากขึ้น และปรับปรุงการให้บริการของรถโดยสาร 
ประจ�าทาง (ด้วยการใช้ตั๋วโดยสารร่วม การปรับเส้นทางเดินรถ 
และมาตรการอื่นๆ)
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คณะท�างานฯ (สนข. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ต�ารวจ 
จราจร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
และ โครงการการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของ GIZ) ร่วมการประชุม และเห็นชอบกรอบของแผนโครงการ 
NAMA และตกลงจัดตั้งคณะท�างานย่อยด้านวิชาการด้วย

ในขัน้ต่อไป คณะท�างานย่อยด้านวชิาการจะให้การข้อเสนอแนะ
และพิจารณาเนื้อหาด้านเทคนิคในการจัดท�าข้อเสนอ NAMA 
โดยคณะท�างานฯ จะต้องจัดท�าบันทึกแนวคิดข้อเสนอแนวทาง 
ในการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
ให้แล้วเสร็จและพร้อมเสนอให้หน่วยงานสนับสนุนทุนระหว่าง 
ประเทศพิจารณา ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจ�านงต่อ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
ภาคการพลังงานและการขนส่งลงร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://newsroom.unfccc-newsroom/thailand-submits-nama.  

เอกสารอ้างอิง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(UNFCCC, 2557): การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7172.php.
(เข้าถึงเมื่อ 1.มี.ค. 2558)  

แนวทางในการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมของประเทศคืออะไร?

แนวทางในการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ (NAMA) หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ลดก๊าซเรือน
กระจกในประเทศก�าลังพัฒนาและเป็นโครงการระดับชาติ
ที่ริเริ่มโดยรัฐบาล ข้อเสนอด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมของประเทศ สามารถด�าเนินการได้โดยใช้
เทคโนโลยี แผนการเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพ และ
มีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่เกี่ยวข้องกับ ก๊าซเรือนกระจก “ธุรกิจปกติ” ในปี 2563 

(UNFCC, 2557) 
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บรรณาธิการ: วรเทพ ทรงปัญญา 

 ศิริพร ตรีพรไพรัช

ผู้เขียน:

จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ

กีซ่า โฮล์ฮาวเซ่น

นฤมล เลาหะกังวาลวิทย์

วริษา สังฆพรม

จิราลักษณ์ อินวงศ์

พจมาน วงษ์สง่า

รจนา มโนวลัยเลา

สุปัญญา ยนตร์เปี่ยม

กิตติศักดิ์ อันวีระวัฒนา

กมล ต่อกิจไพศาล

รูท เอลเบค

พิมกานต์ ขัตติยวงศ์

คริสโตป แมร์เรส

โยฮานเนส ลังเรอร์

มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ

โทมัส เลมันน์

นลินา หิรัญพฤกษ์

วรรณวดี เอราวรรณ์

ฟอล์ค มอมเบอร์

วิจิตรา แสนสุด

รุ่งทิพย์ จันหล้า

นิโคลา สตาเลฟสกี

ปพนธนัย นันทชัชวาลย์กุล

                                                                                                                                                                                                       

รูปภาพทั้งหมดจัดท�าขึ้นโดยคณะท�างานของโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

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

อีเมล์: siriporn.treepornpairat@giz.de 

เว็บไซต์: www.thai-german-cooperation.info
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โครงการการสอนงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี - BMZ)

โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
(ได้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน-ประเทศไทย
(ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป-EU)

โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-BMUB)

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว (EU/BMUB)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย 
(BMUB)

โครงการส่งเสริมการจัดการน�้าในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้า (BMUB)

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ (EU)

โครงการจัดการสาธารณูปโภคน�้าแบบคาร์บอนสมดุล (BMUB)

โครงการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (BMZ)

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (BMUB)

แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 
BMWi)
 

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน (BMZ)

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน (BMZ)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (BMZ)

โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน�้า พลังงานและอาหาร) (BMZ)

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน 
(ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย)

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
(ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์)

การผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

และสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

การใช้พลังงานทดแทน

การเกษตรและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร

การพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืนและ

การขนส่ง

การบูรณาการโครงการ

ระดับภูมิภาค และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนา


