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สวัสดีปีใหม่ค่ะ
GIZ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ที่ GIZ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ทั้งในประเทศไทยและ
ในภูมิภาคอาเซียนผ่านช่องทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ (www.thai-german-cooperation.info)  และเฟสบุ้ค (www.facebook.com/gizthailand) นะคะ

ในจดหมายข่าวฉบับน้ี เรามีบทความแนะน�า มร. ชเตฟาน เฮลมิ่ง ผู้อ�านวยการคนใหม่ของ GIZ ประเทศไทย และ GIZ มาเลเซีย รวมทั้งกิจกรรมและความ 
คบืหน้าของโครงการต่างๆ  ซึง่ในไตรมาสสดุท้ายของปี 2558 ม ี2 โครงการท่ีได้สิน้สดุลง ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมภิาคอาเซยีนอย่างย่ังยนื  และโครงการ
เสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนาม นอกจากน้ี ยังมีตารางคอร์สฝึกอบรมต่างๆ ส�าหรับ 
ปี 2559 ซึ่งในปี 2558 ได้มีการจัดฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้นกว่า 80 คร้ัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเกือบ 1,000 คน และใน 
จดหมายข่าวฉบับหน้า เราจะมีบทความแนะน�าโครงการใหม่ๆ มาน�าเสนอด้วย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาติดต่อเราได้ตามอีเมล์และที่อยู่ในตอนท้ายของจดหมายข่าว

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว
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ด้วยพ้ืนฐานการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาระหว่าง 
ประเทศ มร. ชเตฟาน เฮลมิง ได้สร้างสมประสบการณ์ด้านความเป็น
ผู้น�าและความร่วมมือด้านการพัฒนามากว่า 30 ปี โดยได้เริ่มงาน 
กับ GTZ (ชื่อองค์กรในเวลานั้น) เมื่อปี 2525 ในต�าแหน่งผู้ช่วย
โครงการในประเทศโซมาเลีย หลังจากนั้นก็ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร 
อีกหลากหลายต�าแหน่งเพ่ือความร่วมมือระหว่างเยอรมนีกับ 
แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย ซึ่งรวมถึงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ฝ่ายนโยบายบรรษัทและผู ้อ�านวยการฝ่ายแอฟริกาเหนือและ

มร. ชเตฟ�น เฮลมิง

เข้�รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร GIZ ประจำ�ประเทศไทย

ตะวันออกกลาง ณ ส�านักงานใหญ่ GTZ ที่เมืองเอชบอร์น สายงาน 
ของ มร. เฮลมิง จึงมีท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและท่ีส�านักงานใหญ  ่
ต่อมาระหว่างปี 2546–2549 มร. เฮลมิง ได้รับต�าแหน่งรอง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้อ�านวย
การของ GTZ International Services (GTZ IS) ที่ประเทศเอธิโอเปีย 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นโปรแกรม GTZ IS ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

ก่อนหน้าทีจ่ะมาประจ�าท่ี GIZ ประเทศไทย มร. เฮลมงิ ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการแผนงานโครงการของ GIZ ณ ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการ 
เกษตรและอาหารในช่วงปี 2558 และผู้อ�านวยการ GIZ ประจ�า 
ประเทศอินเดียระหว่างปี 2553-2557

มร. เฮลมิง กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่ได้มาประจ�าที่ประเทศไทย 
ซึ่งเรามีความร่วมมือกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และปีนี้ก็เป็น 
ปีฉลองครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน 
ประเทศไทยเป็นผู้น�าในภูมิภาคในหลากหลายสาขา จึงเป็นภาคี 
ท่ีส�าคัญของประเทศเยอรมนีในภูมิภาคน้ี ประเทศไทยยังเป็นฐาน 
การท�างานของโครงการเยอรมัน-ไทย และโครงการเยอรมัน-อาเซียน 
มากกว่า 20 โครงการ ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พลังงานการเติบโตสีเขียว การเกษตร การพัฒนาเมือง และการ 
รวมกลุ่มระดับภูมิภาค และประเด็นส�าคัญๆ ระดับโลกอื่นๆ อีกทั้ง 
กรุงเทพฯ ในขณะนี้ยังเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมระดับภูมิภาคของ 
GIZ ในด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน กรุงเทพฯ จึงเป็นฐานส�าหรับงาน
ของเราในภูมิภาคเอเชีย  ผมมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเข้าร่วมเป็น 
ภาคีความร่วมมือท่ีแข็งแกร่งกับประเทศไทยเพ่ือสานประโยชน์และ 
ความสนใจร่วมกันของประเทศไทยและประเทศเยอรมนี รวมท้ัง 
ประเทศภาคีในภูมิภาคนี้”
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ในปี พ.ศ. 2559 นี้ สถาบันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของ GIZ (GIZ’s Academy for International Cooperation) จะเปิดส�านักงาน 
ในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ โดยให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงหน่วยงานคู่ร่วมมือ และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายในภูมิภาคเอเชีย สถาบันฯ ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการจัดสัมมนาที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุม 
หลายสาขาและมุ่งสนับสนุนงานด้านการพัฒนา นอกจากจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคลากร GIZ แล้ว สถาบันยังมีแผนที่จะขยายการ 
บริการนี้ไปสู่ผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอกตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ประมวลผลงานในปี พ.ศ. 2558 
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• ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 965 คน
• ผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากร GIZ จากส�านักงานต่างๆ
   ในภูมิภาคเอเชียจ�านวน 609 คน 
• ผู้เข้าอบรมที่มาจากหน่วยงานพันธมิตรจ�านวน 356 คน 

1. การบริหารจัดการ และการให้ค�าปรึกษา
2. สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ทักษะด้านการสื่อสาร 
4. การสร้างความร่วมมือ
5. การเกษตรและอาหาร

จ�านวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด

จ�านวนผู้เข้าอบรม

5 อันดับ สาขาการฝึกอบรมยอดนิยมของปี

3

โดย จารุกาญจน์ ราษฎร์ศิริ  สถาบันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของ GIZ ประจำากรุงเทพมหานคร

สถ�บันเพื่อคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ
ของ GIZ ประจำ�กรุงเทพมห�นคร 
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“อย่างท่ีเค้าพูดกันว่า เมื่อเราได้ยินเราจะลืมง่าย ถ้าได้เห็นภาพ
เราจะจ�าได้มากขึ้น แต่ถ้าเราได้ลงมือท�าเองเราจึงจะเข้าใจ นี่คือ
สาเหตุท่ีฉันชอบการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าและฝึกฝน เพราะว่า
มันท�าให้ฉันได้พัฒนาตนเองจริงๆ” 

“การอบรมเรื่องการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิน้ีเป็นหลักสูตร 
ท่ีจ�าเป็นส�าหรับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 
นักพัฒนาทุกคน เพราะว่าท�าให้เราเข้าใจ มีทิศทาง ว่าเรา 
จะท�างานของเราไปเพ่ืออะไร และไปทางไหน  และยังช่วยให ้
พวกเราค�านึงถึงแนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ 
บริหารงานพัฒนาในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากอดีตและอยู่ใน
สภาวการณ์ที่ผันแปรอยู่ตลอด”

ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนรู้
มา” และเปิดรับแนวคิดและศักยภาพใหม่ๆ ของตน 

จงละทิ้งวิช�ที่เคยเรียนม�
ม�สเตอร์ โยด� จ�กสต�ร์ วอร์ส 

“แปลกมาก สิ่งท่ียากที่สุดในการท�างานด้านการพัฒนา คือ 
การคิดในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพราะเรา 
อดไม่ได้ที่จะมองปัญหาผ่านมุมมองของเราเองและสิ่งท่ีเรารู ้ 
ซึ่งท�าให้เราไม่สามารถเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและหาแนวทาง
ความร่วมมือที่เหมาะสมได้”

“ท่ีผ่านมา เราคิดว่าการติดตามโครงการด้านการพัฒนาเหมือน 
จับรถไฟวางบนรางแล้วเราก็คอยดูให้รถแล่นไปบนรางที่ได  ้
สร้างไว้ แต่ในความเป็นจริงของโลกปัจจุบันท่ีซับซ้อนกว่าน้ัน 
การบริหารและติดตามโครงการเป็นเหมือนการ “แล่นเรือใบ” 
มากกว่า เพราะเราจะต้องน�าทางและติดตามทิศทางความ
ก้าวหน้าอยู่ตลอด ปรับเปลี่ยนการน�าทางโดยค�านึงถึงผืนน�้า 
ทิศทางลม และอุปสรรคที่เราอาจจะเจอระหว่างทาง”
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Land Policy and Land Management
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3/18/2016
3/15/2016
3/18/2016
3/21/2016
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4/22/2016
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4/27/2016
4/29/2016
5/13/2016
5/18/2016
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ปฏิทินการเรียนรู้ พ.ศ. 2559*

ในปี พ.ศ. 2559 สถาบันได้วางแผนจัดหลักสูตรฝึกอบรมท่ีน่าสนใจและหลากหลาย เพ่ือสนับสนุนงานของ GIZ และองค์กรพันธมิตร 
ให้บรรลุเป้าหมายด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

*หมายเหตุ: หลักสูตรทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าใช้ภาษาอื่น (เช่น ภาษาไทย หรือ ภาษาเยอรมัน)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
GIZ Academy Bangkok โทร + 66 2 661 9273 ต่อ 34
อีเมล training-bangkok@giz.de
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  NAP คือ อะไร?

ในปี พ.ศ. 2553  ภายใต้กรอบการเจรจากรอบอนุสัญญาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้มีการก�าหนดกรอบ 
การด�าเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แคนคูน (Cancun Adaptation Framework) เพ่ือสนับสนุนให ้
ประเทศก�าลังพัฒนาจัดท�า “แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Plan - NAP)”  ขึ้น เพื่อช่วย
ในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการด�าเนินการเพ่ือลดความ 
เปราะบาง เสรมิสร้างความสามารถในการปรบัตวั ตลอดจนบูรณาการ 
แนวทางการด�าเนินงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศร่วมกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการสนับสนุน
การจัดท�าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบนมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National 
Adaptation Plan – Risk NAP) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจาก GIZ  
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ร ่วมหารือเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การบูรณาการด้านเพศภาวะเข้าในขั้นตอนการจัดท�าแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบ 
ต่อเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน ซึ่งท�าให้การรับมือต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่างกัน
ดงันัน้การจดัท�าแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
นัน้จ�าเป็นจะต้องพิจารณาให้ครบทกุมติริวมถึงประเดน็เรือ่งเพศภาวะ
เช่นกัน โดยการพิจารณาประเด็นด้านเพศภาวะนั้นจะท�าให้เกิด 
ความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจและ 
การด�าเนินการ และการสร้างสังคมและชุมชนที่มีการตั้งรับปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากการหารือเชิงปฏิบัติการทีมงานโครงการฯ ได้ข้อสรุปที่จะท�าการ
วิเคราะห์เบื้องต้น รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองเพศภาวะและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ผนวกเรื่องเพศภาวะ 
ให้อยู่ในขอบเขตของการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และระบุมาตรการการปรับตัวที่เฉพาะเจาะจง 
เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างทางเพศภาวะ และในส่วนของการ 
ด�าเนินการนั้น ทีมงานโครงการฯ ได้ลงความเห็นว่าจะเริ่มด�าเนินการ
ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นก่อน 
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ก�รบูรณ�ก�รด้�นเพศภ�วะเข้�ในขั้นตอน

ก�รจัดทำ�แผนปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

โดย พิมกานต์ ขัตติยวงศ์  ทีมงาน Connecting Climate Action (CCA)



ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและ 
ด�าเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพ้ืนท่ีน�าร่องทั้ง 17 จังหวัด 32 เทศบาล 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐระดับภูมิภาคและท้องถ่ินใน 
การบูรณาการแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้า 
ในการจัดท�าแผนพัฒนา โดยการฝึกอบรม 2 คร้ังแรกนั้นครอบคลุม 
ถึงเนื้อหาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การล�าดับความส�าคัญของประเด็นในพ้ืนท่ี การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถานการณ์และผู้เกี่ยวข้อง และการตั้งเป้าหมาย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีผ่านมา โครงการฯ ได้จัดการอบรม 
ครั้งที่ 3 ขึ้นโดยมุ่งหวังให้พื้นที่น�าร่องได้เลือกแนวทางและมาตรการ 
ในแต่ละสาขาได้อย่างเหมาะสม โดยการอบรมคร้ังท่ี 3 นั้นได้แบ่ง 
ออกเป็นการอบรมย่อยท้ังหมด 3 คร้ังตามรายสาขาที่เก่ียวข้อง 
และมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ท่าน จากส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาค ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จงัหวัด คณะกรรมการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศระดบัจงัหวัด 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

• การอบรมครั้งที่  3.1 สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละป่าไม้ ภาคการเกษตร และการกัดเซาะชายฝ่ัง 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ
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โดย พิมกานต์ ขัตติยวงศ์  ทีมงาน Connecting Climate Action (CCA)

ก�รฝึกอบรมก�รบูรณ�ก�รแนวคิดด้�นก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศในกระบวนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัดและท้องถิ่น

ครั้งที่ 3 ก�รจัดทำ�แนวท�งและม�ตรก�ร

• การอบรมครั้งท่ี 3.2 สาขาการจัดการเมือง การจัดการขยะ 
การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และการคมนาคมขนส่ง 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ 
สวีท กรุงเทพฯ

• การอบรมครั้งท่ี 3.3 สาขาการผลิตไฟฟ้า (พลังงานทดแทน) การ
ใช้พลังงานในอาคาร และภาคอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที ่
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น�้า 
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ในวันแรกของการอบรมผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านแนวทางเชิง
เทคนิคท่ีเหมาะสมในแต่ละสาขาจากท้ังผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยในช่วงท้ายผู้เข้าอบรมได้ฝึกน�าแนวทางท่ีได้เรียนรู้
ไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ส�าหรับวันที่สองจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกรณี
ตัวอย่างเพ่ือดึงความสนใจของผู้ร่วมอบรมไม่ให้ติดอยู่กับมุมมอง
บริบทของพ้ืนท่ีมากเกินไป ด้วยค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญผู้อบรม 
จะได้ฝึกหาเหตุผลความเชื่อมโยงระหว่างความจ�าเป็นในการ 
ด�าเนินการแต่ละสาขา สถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมายที่ตั้งขึ้น และ
แนวทางท่ีจะท�าให้บรรลุเป้าหมาย ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม 
ผู้ร่วมอบรมจะได้น�าความรู ้เชิงเทคนิคท่ีได้ในวันแรกและความรู ้
ในเชิงการวางแผนในวันท่ีสองไปประยุกต์ใช้ในบริบทพ้ืนที่ของ 
แต่ละท่านอีกครั้ง เมื่อเปรียบเทียบผลจากการน�าไปประยุกต์ใช ้
ในวันแรกและวันท่ีสองนั้น ผู้ร่วมอบรมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาการน�าไปประยุกต์ใช้อย่างเห็นได้ชัด 
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ระหว่างวันที ่23 - 24 พฤศจกิายน 2558 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยส�านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ GIZ ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง การส�ารวจสถานะความพร้อมในการจัดท�าแผนการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ (SNAP) 
ซึ่งเป็นการต่อยอดการจัดท�าโร้ดแมปที่ร่วมกันพัฒนาข้ึนระหว่าง 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดท�าแผนการปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ เมื่อ 
เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา โดยการประชุมคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบ ุ
ความต้องการของประเทศไทย และทราบถึงศักยภาพในการปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง 
แนวทางการเตรียมพร้อมและการด�าเนินการจัดท�าแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศระดบัชาต ิ(NAP)

ในวันแรกของการประชุม ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 
15 หน่วยงานได้ร่วมกันท�าแบบประเมิน โดยมีข้อค�าถามทั้งสิ้น 
21 ข้อ ซึ่งเก่ียวข้องกับความพร้อมและความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูล องค์ความรู้ และการด�าเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย จากการ 
วิเคราะห์ผลการส�ารวจในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทย 
จะมีจุดแข็งด้านวิสัยทัศน์ระยะยาวและมีการระบุอ�านาจหน้าท่ีในการ
ด�าเนินงานอย่างชัดเจน แต่ในทางกลับกันการเข้าถึงข้อมูลด้านสภาพ
ภูมิอากาศ และระบบการติดตามและประเมินผลส�าหรับการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นประเด็น
ที่เป็นจุดอ่อนของกระบวนการจัดท�าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ (NAP Process)

ก�รประชุมเชิงปฎิบัติก�ร เรื่อง ก�รสำ�รวจสถ�นะ
คว�มพร้อมในก�รจัดทำ�แผนก�รปรับตัวต่อผลกระทบ

จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศระดับช�ติ ที่กรุงเทพฯ

ในวันท่ีสองของการประชุม ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมฯ จัดท�าโร้ดแมป
ส�าหรับกระบวนการจัดท�าแผนการปรับตัวฯ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 
กลุ่มย่อย และหารือร่วมกันเก่ียวกับถึงกิจกรรม หรือสิ่งที่จ�าเป็น 
จะต้องด�าเนินการภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อสนองต่อความส�าเร็จของ
เป้าหมายของแผนการปรับตัวฯ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ยังได้ร่วมกัน 
ระบุกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีควรจะเป็นผู ้น�าในการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวอีกด้วย โดยผลจากกิจกรรมในวันที่สองนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ได้ร่วม
กันจัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการภายใต้โร้ดแมปดังกล่าว 
ซึง่ผลท่ีได้น้ันมคีวามสอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์ผลส�ารวจทีไ่ด้
ด�าเนินการในวันแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ปัจจุบัน

โดยภาพรวมแล้วการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทาง สผ. ได้เผยแพร่
ข้อมูลและความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในเรื่องของการ 
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สถานะปัจจุบันของ NAP Process ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการก�าหนด 
เป้าหมายและการจัดล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินร่วมกับผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ส�าหรับการด�าเนินงานในขั้นตอน 
ต่อไปน้ัน โครงการฯจะสนับสนุนให้เกิดการประสานการด�าเนินงาน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
แนวทางของ NAP Process เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทาง
การพัฒนาโดยภาพรวมของประเทศ

SNAP  เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ ที่ พัฒนาขึ้นโดย GIZ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับคู ่มือทางเทคนิคของแผนการปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศ (UNFCCC) ซึง่ช่วยในการประเมนิสถานะความพร้อม
ในการด�าเนินงานตามกระบวนการจัดท�าแผนการปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศระดับชาต ิ(NAP 
Process) บนพ้ืนฐานของปัจจัยความส�าเร็จ 7 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์และสถาบัน วิสัยทัศน์ระยะยาวและอ�านาจหน้าที่ การ 
ด�าเนินงาน แนวทางการบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการ
ติดตามและประเมินผล  
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โดย โทมัส โครเม็ทซ์กา   โปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยมุ ่งรักษาต�าแหน่งผู ้น�าด้านการใช้พลังงานทดแทน 
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา 
กระทรวงพลงังาน ได้ลงนามความร่วมมอืกบั GIZ ด�าเนนิโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุโครงการพลงังานทดแทนระดบัชมุชน ทีมุ่ง่เน้น
การสร้างคุณค่าแก่ชุมชนในประเทศไทย

นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กระทรวงพลงังาน กล่าวว่า “เรามุง่มัน่ทีจ่ะใช้ประโยชน์
สงูสุดจากศกัยภาพพลงังานทดแทน ส�าหรบัโครงการพลงังานทดแทน
ระดบัชมุชนในประเทศไทย โดยร่วมมอืและแลกเปลีย่นประสบการณ์
กับชุมชน บริษัทและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี”  การให้ความ
ส�าคัญกับโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน ไม่เพียงก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย แต่ยังช่วยสร้าง
ความตระหนักในการใช้พลังงานสะอาด และเพ่ิมคุณค่าแก่ชุมชน 
ท้องถ่ินอกีด้วย “ชมุชนถือเป็นผูม้บีทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงการ
พลังงานทดแทนในประเทศเยอรมนี โดยมากกว่าร้อยละ 40 ของ
ก�าลังการผลิตติดตั้งของพลังงานทดแทนนั้น อยู่ในมือของประชาชน  
โครงการความร่วมมือนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการประสานความ 
ร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศเยอรมนี 
และ GIZ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้แก่ภาคพลังงานทดแทนใน
ประเทศ รวมทั้งสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน” 

ในประเทศเยอรมนีมีโครงการพลังงานทดแทนหลายพันโครงการ 
ที่ด�าเนินการในชุมชนโดยมีความร่วมมือกันจากหลายฝ่าย นับตั้งแต่
ปี 2553 มีสหกรณ์พลังงานเกือบ 800 แห่งที่ได้รับการจัดต้ังขึ้น 
ซึ่งคิดเป็นก�าลังการผลิตรวมกันกว่า 933 เมกกะวัตต์ การแลก
เปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศเยอรมนีจะเพ่ิมความตระหนักให้
ชุมชนในประเทศไทย เข้าใจประโยชน์ของการผลิตพลังงานในชุมชน 
“ในอนาคตสถานการณ์การผลิตพลังงาน มีแนวโน้มจะเป็นการผลิต
พลังงานแบบกระจายศูนย์ โดยฐานการผลิตนั้นจะตั้งอยู่ใกล้กับ

ความต้องการพลงังานในชมุชน” นายโทมสั โครเมท็ซ์กา ผูอ้�านวยการ
โครงการพลังงานทดแทนของ GIZ ในประเทศไทยกล่าว “โครงการ
พลังงานทดแทนระดับชุมชน เริ่มมีการด�าเนินการอย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
รูปแบบการผลิตพลังงานในอนาคตด้วย”

เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้เกิดโครงการพลังงาน
ทดแทนระดับชุมชน กระทรวงพลังงาน และ GIZ ได้ด�าเนินโครงการ
ร่วมกันผ่านการสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนไทย-เยอรมัน 
ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2558 การสัมมนาครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วม
ประมาณ 280 คนซึง่เป็นตัวแทนจากไทยและเยอรมนี หน่วยงานภาค
รฐัและภาคเอกชน ในงานนีผู้เ้ชีย่วชาญจากเยอรมนีและประเทศไทย 
ได้ร่วมสนทนาถึงความท้าทายและแนวคดิของการด�าเนนิโครงการใน
ชุมชนประมาณ 8 แห่งท่ีอยู่ในประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยและ
เยอรมันได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแก้ปัญหาด้าน
เทคนิคให้แก่ชุมชนของโครงการ  ภายใต้การด�าเนินโครงการ 2 ปีนี้ 
GIZ และกระทรวงพลังงานจะสนับสนุนชุมชนโดยการให้ค�าแนะน�า
ทางเทคนิคและการออกแบบรูปแบบธุรกิจในชุมชนท่ีเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ ในพื้นที่

“งานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างโอกาสให้แก่
ชุมชนภายใต้โครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน” 
ครั้งน้ี จัดสืบเน่ืองจากงานสัมมนาซึ่งจัดข้ึนเมื่อเดือนกันยายน 2556 
ท่ีกรุงเทพฯ โดยงานสัมมนาครั้งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของชุดการสัมมนา
ประจ�าปีของโปรแกรมพัฒนาโครงการท่ีจะด�าเนินการร่วมกันตาม 
ข้อตกลงในการด�าเนินโครงการในช่วงเวลา 3 ปี (2558-2561) โดย
กระทรวงพลังงานและ GIZ ท่ีจะร่วมมือส่งเสริมให้เกิดโครงการด้าน
พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ชุมชนไทยกับเยอรมัน

กระทรวงพลังง�นร่วมกับ GIZ 

เปิดตัวคว�มร่วมมือโครงก�รพลังง�นทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน
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โดย ฟรังกา ชปร็อง และ ยศธนา ศรีพรหมไชย  โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

ในการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 9  ภาคีความร่วมมือทุกฝ่ายได้น�า
เสนอภาพรวมความร่วมมือที่ประสบความส�าเร็จในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา
นอกจากน้ี ได้มกีารจดัท�ากลยุทธ์และแผนงานต่อเน่ืองทีข่ยายขอบเขต
เลยระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไปเพ่ือให้มั่นใจว่าผลส�าเร็จจะมี
ความย่ังยืน ท่าเรือแต่ละแห่งได้รับมอบรายงานสรุปผลส�าเร็จและ
ความคืบหน้าตลอดระยะเวลาของโครงการ  ท่าเรือที่เข้าร่วมยังได ้
แลกเปลีย่นข้อมลูความต้องการและโอกาสด้านการเรยีนรูร้ะหว่างกัน 
ทัง้ยังได้ก�าหนดความร่วมมอืแบบ south-south ในอนาคต (การเรยีนรู้
จากท่าเรือสู ่ท่าเรือ) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้าง 
เครือข่ายภายใต้โครงการจะยังคงด�าเนินต่อไปผ่านความร่วมมือกับ
องค์กรระดับภูมิภาค ที่มีชื่อว่า โครงการสร้างพันธมิตรเพื่อการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออก (PEMSEA) ซึ่งได้พัฒนา 
กรอบการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนส�าหรับภูมิภาค โดย
ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาค
อาเซียนอย่างยั่งยืน (SPD) อย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตร
และศักยภาพบุคลากรที่ได้พัฒนาข้ึนในช่วงระยะเวลาของโครงการ 
จะยงัคงมอียูแ่ละด�าเนนิต่อไปส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หมด  
ศนูย์แห่งความเป็นเลศินานาชาตนิอร์ธพอร์ท (NICE) ประเทศมาเลเซยี 

และสถาบันฝึกอบรมของการท่าเรือแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (PPATI) 
จะรับภาระหน้าที่ภายใต้โครงการ โดยจะพัฒนาและจัดการคุณภาพ
การฝึกอบรม พร้อมท้ังฝึกอบรมวิทยากรของหลักสูตรในอนาคต 
ศูนย์ฝึกอบรมแห่งชาติอีก 5 แห่งจะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมใน 
ประเทศของตนด้วย

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งท่ี 9 เพ่ือทบทวนความคืบหน้าโครงการ
และวางแผนการขยายผลส�าเร็จของโครงการ จัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ 
ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปกิจกรรมโครงการและส่งมอบ 
เอกสารและวัสดุต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาข้ึนร่วมกัน และโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพ่ือสะท้อนถึงผลส�าเร็จท่ีบรรลุแล้วและรายการที่ยังคงต้อง
ด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ ท้ังน้ี มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ 55 ท่าน ซึง่มาจากท่าเรือ
ท่ีเข้าร่วมโครงการในกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานระดับชาติ และ
ส่วนของเจ้าหน้าที่โครงการ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ GIZ)

จุดเทียบท่�สุดท้�ยของโครงก�ร: คว�มยั่งยืน

Photo : ก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย
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“เป้าหมายระดับโลก – ผลประโยชน์ของท้องถิ่น
: การก�าหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับทะเลเอเชียตะวันออกภายหลังจากปี ค.ศ. 2015”
ณ การประชุมสภาแห่งทะเลเอเชียตะวันออกประจ�าปี 2558

เมื่อวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2558 โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างย่ังยืนได้เข้าร่วมประชุมสภาแห่งทะเลเอเชียตะวันออก 
ประจ�าปี 2558 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีโครงการสร้างพันธมิตรเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออก (PEMSEA)
เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายระดับโลก - ผลประโยชน์ของท้องถิ่น: การก�าหนดวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนส�าหรับทะเลเอเชีย 
ตะวันออกภายหลังจากปี 2558”  ทั้งนี้ สภาแห่งทะเลเอเชียตะวันออกท�าหน้าที่เป็นเวทีส�าหรับประเมินบทเรียนและความคืบหน้า ขยายผล
การปฏิบัติที่ดีและความคิดริเริ่มเพ่ือน�าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสีฟ้า และจัดท�าแผนท่ีเป้าหมายและกรอบเวลาใหม่ส�าหรับทะเลเอเชียตะวันออก
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

โครงการพัฒนาท่าเรอืในภูมภิาคอาเซยีนอย่างย่ังยืน ได้จดัประชมุเชงิปฏบิติัการเมือ่วันที ่18 พฤศจกิายน 2558 ร่วมกับสมาคมอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (IPIECA) ภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคการเดินเรือทางทะเลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีฟ้า
ของทะเลเอเชียตะวันออก”

โครงการฯ ได้น�าเสนอผลงานความส�าเร็จที่ส�าคัญของท่าเรือตามแนวทางการด�าเนินงานเชิงรุกเพ่ือลดและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการปฏิบัติงานของท่าเรือ การประชุมมุ่งไปที่มาตรการท่ีท่าเรือเป็นผู้ด�าเนินการ แต่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญให้เกิดการลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม

ในตอนท้าย ท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการได้ให้การยอมรับว่า การรักษาไว้ซึ่งความความพยายามของรัฐบาลและของอุตสาหกรรมในการส่งเสริม 
ระบบการขนส่งทางทะเลที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาเศรษฐกิจสีฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รเยอรมัน-อ�เซียน:

โครงก�รพัฒน�ท่�เรือในภูมิภ�คอ�เซียนอย่�งยั่งยืน (SPD)

โดย ฟรังกา ชปร็อง และ ยศธนา ศรีพรหมไชย  โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
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โครงการ “การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการ 
ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง” ต้องการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อยกระดับ
คุณภาพการสอนงานในสถานประกอบการในประเทศอาเซียน และ 
ได้เตรียมพร้อมต่อการน�ามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ 
ส�าหรับประเทศอาเซียนที่พัฒนาเสร็จสิ้นไปใช้จริง

เพิ่มการอบรมวิทยากรต้นแบบ: ภายหลังการจัดอบรมวิทยากร
ต้นแบบในระดับภูมิภาค ณ สปป.ลาว และฟิลิปปินส์เสร็จสิ้น 
โครงการได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เพื่อจัดโครงการพัฒนาครูฝึกต้นแบบในประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย
ในการเพ่ิมจ�านวนวิทยากรต้นแบบชาวไทย เพ่ือสอนงานครูฝึก 
ในสถานประกอบการ และประสานความร่วมมือในอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี ครูฝึกจากสอศ. ทั้ง 4 รุ่น รวม 48 คน ได้ผ่านการอบรม 
เพ่ือเป็นวิทยากรต้นแบบในอนาคต ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
วิทยากรต้นแบบชาวไทย 8 คนจาก 2 รุ่นแรก ร่วมด้วย ดร.วินฟรีด 
ฮอยซิงเง่อร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน โครงการยังได้รับข้อเรียกร้อง 
เพ่ือเพ่ิมการอบรมวิทยากรต้นแบบจากประเทศผูเ้ข้าร่วมอืน่อกี ได้แก่ 
เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย ซึ่งการอบรมวิทยากร 
ต้นแบบ มีแผนจะจัดขึ้นในต้นปีหน้า ณ ประเทศเวียดนาม

ครูฝึกในสถานประกอบการรุ่นแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
สอนงาน: เมื่อมีวิทยากรต้นแบบเพียงพอ ก็ถึงเวลาเร่ิมการอบรม
ครูฝึกในสถานประกอบการ การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมด้านงาน
บริการได้จัดขึ้น ณ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้มีครูฝึก 
ที่คุณสมบัติครบถ้วนจ�านวน 40 คนก�าลังปฏิบัติหน้าท่ี และมีแผน 
จะเปิดการอบรมเพ่ิมอีกในอนาคต เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ได้จัด 
อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ณ ประเทศสปป.ลาว สถาน
ประกอบการจากหลายภาคอตุสาหกรรมร่วมส่งครฝึูกเข้าอบรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร การท่ีสถานประกอบการเหล่านี้ลงทุนสนับสนุน 
ค่าหลักสูตรฝึกอบรมแก่ครูฝึกด้วยตนเอง ย่อมแสดงให้เห็นว่า 
การสอนงานอย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการภายในภูมิภาค
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มุ่งหน้�ไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รสอนง�นในสถ�นประกอบก�รในประเทศอ�เซียน

โดย ศิริพร ภาวิขัมภ์ และ นลินา หิรัญพฤกษ์   
โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

มุ ่งมั่นสู ่ความย่ังยืนกับ “คณะกรรมการมาตรฐานครูฝึกใน 
สถานประกอบการส�าหรับประเทศอาเซียน”: เน่ืองจากโครงการ
มีระยะเวลาด�าเนินงานจ�ากัด จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีกิจกรรมและ 
แผนงานของโครงการต้องย่ังยืนและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น จึงมีการ 
รเิริม่คณะกรรมการ “มาตรฐานครฝึูกในสถานประกอบการส�าหรบั
ประเทศอาเซียน” (The ASEAN In-Company Training Standard 
Steering Committee) อันเป็นผลสืบเนื่องจากการร่วมพัฒนาและ
ส่งเสริมมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการฯ ของสมาชิกอาเซียน 
8 ประเทศ ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนจากแต่ละประเทศได ้
รับเลือกให้เข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการท่ีสถาบัน 
เยอรมัน-มาเลเซีย (GMI) ณ ประเทศมาเลเซยี เพือ่เสนอความคดิเหน็
ต่อการก�าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
น�ามาตรฐานฯ ไปปรับใช้ในประเทศ และผลักดันให้เกิดการยอมรับ
ในระดับภูมิภาค

ผลลัพธ์ของการประชุมคือ แต่ละประเทศได้วางแผนปฏิบัติการใน
ปี 2559 เสนอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนระหว่างประเทศ
สมาชิก รวมถึงก�าหนดนโยบายระดับภูมิภาคเพ่ือผลักดันมาตรฐาน
ครูฝึกในสถานประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน

อีกหลายกิจกรรมในต้นปี 2559:  

ระดับภูมิภาค: 
• การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมาตรฐานครูฝึกในสถาน 
 ประกอบการส�าหรับประเทศอาเซียน (The ASEAN In-Company 
  Training Standard Steering Committee) ครั้งต่อไปจะจัดข้ึน 
 ร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ ์
 ถึง 3 มีนาคม 2559

• คณะกรรมการจะมีบทบาทส�าคัญมากข้ึนต่อการพัฒนาระเบียบ 
 วาระการประชุมและก�าหนดหัวข้อของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ครั้งท่ี 7 ซึ่งจะเน้นการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
 เป็นหลัก รวมถึงการยอมรับมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ 
 ส�าหรับประเทศอาเซียนทั้งหมด

• จัดอบรมครูฝึกต้นแบบระดับภูมิภาคในประเทศเวียดนาม โดยม ี
 ผู้เข้าร่วมจากประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา
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บทความพิเศษ – งานประชุมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระดับภูมิภาค

การประชุมครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “การสนับสนุน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน”

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 น้ี ท�าให้เราต่างตระหนักว่า ความรู้น้ันส�าคัญ และประเทศในภูมิภาคน้ีล้วนต้องการแรงงาน
มีฝีมือ อาชีวศึกษาจึงถือเป็นเสาหลักส�าคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม เราเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน
ความรู้ การปรับปรุงระบบการศึกษาด้วยวิธีเจรจาหารือ และการเปิดกว้างของตลาดแรงงานจะช่วยให้ทุกประเทศอาเซียนสามารถ
รับมือกับการเปิดตลาดร่วมในอนาคตได้ดีขึ้น จากความเชื่อดังกล่าว กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) กระทรวงแรงงาน ผู้พิการ และงานด้านสังคม  ของประเทศเวียดนามได้ให้เกียรติเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมครั้งที่1 หัวข้อ “พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม” 
ณ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม ในเดอืนตลุาคม 2556 เมือ่การประชมุสิน้สุดลง ผู้เข้าร่วมประชมุจ�านวน 300 คนจาก 14 ประเทศ 
ต่างให้ความส�าคัญและเห็นพ้องว่า ผู้มีส่วนร่วมด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในกลุ่มประเทศอาเซียนควรหมั่น 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์ด้านความร่วมมือกับเยอรมนี

ต่อมา การประชุมคร้ังที่ 2 หัวข้อ “การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม - เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ปี 2558” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2557 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ผู้เชี่ยวชาญกว่า 350 คนจาก 
18 ประเทศได้แลกเปลีย่นความเหน็อย่างเข้มข้นเรือ่งการร่วมมอืกับภาคเอกชน ปรบัปรงุมาตรฐานและประกาศนียบตัรเพ่ือใช้ร่วมกัน 
รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

และในปีนี้ การประชุมครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ 
“การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน” ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 450 คน 
จากภาคอาชีวศึกษาและแรงงานใน 14 ประเทศยอมรับว่า ระบบอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมกับตลาดแรงงานมีความเก่ียวข้อง 
กันมากขึ้นต่อการสนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน งานประชุมจัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือ 
ด้านอุปสรรคและโอกาส โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการอาชีวะ อาชีวศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาส อาชีวศึกษาที่มุ่ง
เน้นกระบวนการท�างาน รวมถึง การพัฒนาบุคลากรอาชีวะ ทุกหัวข้อล้วนมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
ให้ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

ภายหลังการประชุม ได้มีค�าแถลงร่วมอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนความส�าคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษาและการ 
ฝึกอบรมต่อการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

13
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โดย นลินา หิรัญพฤกษ์  โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 GIZ International Services ได้เริ่มด�าเนิน
โครงการ “Implementing the Greater Mekong Subregion Human
Resource Development Strategic Framework and Action 
Plan (TVET HR GMS) โดยมี ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian 
Development Bank (ADB) เป็นผู้สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ

โครงการนี้มุ ่งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ประกอบ
ไปด้วย 5 ประเทศคือ กัมพูชา สปป. ลาว เมยีนมาร์ ไทย และ เวียดนาม 
โดยการพัฒนา “กรอบข้อตกลงการยอมรบัร่วม ส�าหรบัอนุภมิูภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง” หรือ Mutual Recognition Frameworks (MRF GMS) 
ใน 3 สาขาอาชีพ โดยกรอบข้อตกลงการยอมรับร่วม เป็นข้อตกลง
ที่มีข้ึนเพ่ือเปิดกรอบให้มีการเทียบเคียง ยอมรับ และรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา และคุณวุฒิด้านวิชาชีพที่ได้รับมาจากประเทศสมาชิก
อื่น โดยประเทศสมาชิกไม่จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบคุณวุฒ ิ
แห่งชาติของตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกันในระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น
หากมีการจัดท�าข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาอาชีพช่างเชื่อม 
ช่างเชื่อมสัญชาติลาว ที่ได้รับการฝึก และคุณวุฒิใน สปป. ลาว ก็จะ 
ได้รับการยอมรับ เมื่อสมัครงานในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ 
ใน GMS โดยไม่ต้องเข้ารับการฝึกใหม่ในประเทศปลายทาง การมี 
MRF GMS จึงไม่เพียงเป็นการขยายโอกาสการท�างาน และศึกษาต่อ
ให้แรงงาน แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเทียบเคียงคุณสมบัติ
และคณุวฒุขิองแรงงานต่างชาต ิรวมถึงเปิดเสรกีารเคลือ่นย้ายแรงงาน
ในภูมิภาคอีกด้วย 

แนะนำ�โครงก�รใหม่: Implementing the Greater
Mekong Subregion Human Resource Development

Strategic Framework and Action Plan (TVET HR GMS)

ในการด�าเนินงานโครงการ เบื้องต้นโครงการฯ ได้ค้นคว้า และศึกษา
ข้อมูล รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละประเทศ เพ่ือท�าความเข้าใจ
เก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยละเอียด 
และจะมกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภาค
รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา MRF GMS โดยจะมีการจัด
ประชุมครั้งที่ 1 ขึ้นในช่วง 14 - 15 มกราคม 2559 เพื่อเลือก 3 สาขา
อาชพีน�าร่องท่ีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเลง็เห็นว่ามคีวามส�าคัญ และควรจะ 
จัดท�า MRF GMS หลังจากน้ันจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น และแก้ไขร่าง MRF GMS ก่อนจะเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ยอมรบัร่างดังกล่าวในการประชมุครัง้สุดท้าย ในเดือนมถุินายน 2559

จะเห็นได้ว่าโครงการฯ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาร่าง MRF GMS เป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือให้ 
MRF GMS ที่พัฒนาออกมาเป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งจะน�าไปสู่การยอมรับ และการน�าไปใช้
อย่างยั่งยืน

 
 ข้อมูลโครงการ

 ระยะเวลาด�าเนินงานโครงการ:
 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559

 ผู้สนับสนุนโครงการ: ธนาคารพัฒนาเอเชีย

 ผู้อ�านวยการโครงการ:
 คริสเตียน ชเตือร์ christian.stueer@giz.de
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การ “ผลิตอย่างมีคุณภาพ”

“เราต้องใส่คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตที่เก่ียวเนื่องในห่วงโซ่การ
ผลิต ให้ความรู้เกษตรกรตั้งแต่เรื่องการเตรียมดินเพ่ือให้มั่นใจว่า
พ้ืนท่ีปลูกมีความเหมาะสม ปลอดภัย มีการใช้สารก�าจัดแมลงและ
วัชพืชอย่างพอเหมาะในการปลูก ตลอดรวมถึงการตรวจรับวัตถุดิบ 
จากเกษตรกร การตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนขบวนการผลิต 
และการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้าย เพ่ือให้มั่นใจว่าเราจะ 
ส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานที่ก�าหนดไปยังผู ้รับซื้อและผู้บริโภค 
นอกจากนี้ยังมีสมาคมน�้าผลไม้ที่เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นท่ีรู ้จัก
และยอมรับท่ัวโลกในเรื่องของการให้การรับรองคุณภาพและความ
ปลอดภัยอย่าง SGF (สมาคมน�้าผลไม้ประเทศเยอรมนี) เข้ามามี 
ส่วมร่วมโดยท�าการตรวจประเมนิและเก็บตวัอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์
ด้านคุณสมบัติน�้าผลไม้แท้ด้วย”

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน ร่วมมือ
กับ SGF ภายใต้โครงการความร่วมมือ “การพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมน�้าผลไม้ไทย” เพ่ือยก
ระดับคณุภาพและความปลอดภัยของน�า้ผลไม้ไทยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล โดยโครงการได้สิ้นสุด 
ในเดือนเมษายน 2558 ท่ีผ่านมา ซึ่งบริษัทโดลไทยแลนด์ 
เป็นหนึ่งในสมาชิกของ SGF  

15

โดย รจนา มโนวลัยเลา และ นภาพร รัตนเมตตา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

หัวใจของธุรกิจน้ำ�ผลไม้ คือ คุณภ�พและคว�มซื่อสัตย์ 
บทสัมภ�ษณ์คุณไซมอน เดนนี่ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทโดลไทยแลนด์

เกี่ยวกับกุญแจสู่คว�มสำ�เร็จในธุรกิจ

การ “ผลิตน�้าผลไม้ออร์แกนิค” 

“ออร์แกนิคคือ การผลิตแบบปลอดสารเคมี ซึ่งถือเป็นอีกการเดินทาง
หนึ่งของบริษัท โดยตอนนี้ทางโดลมีการท�าแปลงปลูกแบบธรรมชาติ 
คือการให้ความส�าคัญกับการบ�ารงุดิน มกีารใช้ปุย๋หมกั และวิเคราะห์
จลุนิทรย์ีในดิน เมือ่เราใส่ใจดินต้ังแต่ก่อนท�าการปลูก บ�ารงุดนิให้อดุม
สมบูรณ์ พืชจะเจริญเติบโตได้ดีโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องใส่สารเคมีใดๆ 
ลงไปเพิ่มเติม และเป็นมิตรกับระบบนิเวศน์”

“กุญแจสู่ความส�าเร็จ” 

“สิ่งแรกคือ เริ่มจากคุณธรรมของความซื่อสัตย์จริงใจ  ซึ่งจะน�าไปสู่
คุณภาพของสินค้าและความมั่นใจในยี่ห้อสินค้า รวมถึงบุคคลากร 
ท่ีมี ศักยภาพ และการลงทุนท่ีถูกต ้องเหมาะสม อย ่างเช ่น 
การตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยและจ�าหน่ายสินค้าไปยังตลาด 
ที่ดีที่สุดอย่างอเมริกาและประเทศแถบยุโรป”

(บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่ www.asean-agrifood.org)
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ระหว่างการ “ประชมุภาคีความร่วมมอืของโครงการระบบอาหาร-
เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน ครั้งท่ี 6” ณ. นครเวียงจันทน์ 
สปป.ลาวเมื่อวันท่ี 17-20 พฤศจิกายน 2558  ท่ีผ ่านมาน้ัน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพ่ือการเกษตรอย่างย่ังยืนได้เรียกร้องให้ 
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหาร-เกษตรก่อนจะสายเกินไป 
โดยได้ย�า้ในทศิทางเดยีวกันในเรือ่งการจดัท�านโยบาย ความเหน็พ้อง
จากภาคเอกชน ความตระหนักของผู้บริโภค และการเริ่มสร้างวิถีของ
เกษตรกร 

บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังได้แสดงความคิดเห็นว่าการท�าเกษตรแบบ 
รับผิดชอบนั้นเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะน�าไปสู ่อนาคตที่ย่ังยืน 
คือ เกษตรกรทุกคนและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
มองถึงความย่ังยืนทางเกษตรในอนาคต ต้องตระหนักและเปล่ียน
ทศันคตแิละวิธีปฏิบตัใิห้สอดคล้องเพ่ือความย่ังยืนนัน้ โดยเน้นความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค มากกว่าปริมาณผลผลิตท่ีได้ เพ่ือการเกษตร 
ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ กว่า 70 คน ได้แลกเปลี่ยนและสรุปผลการ
ท�างานของโครงการฯ ในระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา และวางแผนร่วมกนั 
ส�าหรับอีก 2 ปีข้างหน้า โดยได้พูดคุยถึงประเด็นท้าทายและปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในด้านความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือปรับเตรียมกลยุทธ์ในการ
ท�างานของโครงการฯ ต่อไปในอนาคต

ดร. แมธเธียส บิกเคล ผู ้อ�านวยการโครงการฯ เน้นในท่ีประชุม 
ครั้งน้ีว่า ในการส่งเสริมระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียน 
ให้เกิดความส�าเร็จน้ัน ต้องมีการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของ 
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต ท้ังส่วนของภาครัฐ 
เกษตรกร ชุมชน ผู ้บริโภค และภาคเอกชน โดยการประชุม 
ครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการฯ ด�าเนินการ
ภายใต้กรอบหลกั 3 ด้านคอื ด้านนโยบาย เทคโนโลยีการผลติ และการ
เชื่อมโยงตลาด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคในการ 
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างย่ังยืนในระดับประเทศ โดยมุ่งหวังให้ 
เกิดการท�างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในวงกว้าง 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.asean-agrifood.org

เรื่องและภาพโดย รจนา มโนวลัยเลา   โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

เมื่อมนุษย์ไม่หยุด...โลกก็จะไม่อยู่
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เครื่องจักรท�งก�รเกษตร

เพื่อปรับปรุงก�รผลิตข้�วในจังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ในจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรมักจะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง
ระดบัโลกในนาน�า้ฝน โครงการเบรยี (Better Rice Initiative Asia) และ 
ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลบัวงาม อ�าเภอเดชอุดม ได้จัดท�าแปลงนาสาธิต     
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน บรรเทาการขาดแคลน
แรงงาน และเพิ่มคุณภาพของข้าวเปลือก เบรีย ได้แนะน�าให้ชุมชนนี้
ทดลองใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง รวมทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวนวด ที่บริจาค
โดย บริษัท จอห์น เดียร์ ประเทศไทย ในการท�านา

เครื่องหยอดข้าวแห้ง ผลิตได้เองในประเทศ ในราคาเพียงเครื่องละ  
6,500 บาท หรือ 180 เหรียญสหรัฐ สามารถต่อเข้ากับรถแทรกเตอร์
เดินตาม และมีประสิทธิภาพในการหยอดข้าวได้ 8-10 ไร่ต่อวัน ช่วย
ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ จาก 25-30 กิโลกรัม / ไร่ เมื่อหว่านด้วยมือ
ลงเหลือ  4-5 กก. / ไร่ (6.25 ไร่ = 1 เฮคเตอร์) ท�าให้เกษตรกรประหยัด 
ต้นทุนประมาณ 500-625 บาทต่อไร่ เมล็ดพันธุ์มีราคากิโลกรัมละ 
25 บาท และคาดว่าผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นจาก 350 กก./ไร่ โดยเฉล่ีย 
เป็นกว่า 450 กก./ไร่ ท้ังยังช่วยลดค่าบ�ารุงรักษา เน่ืองจากเป็น 
การท�างานแบบเครื่องกล ใช้งานง่าย และไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้ามัน 
นอกจากศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลบัวงามท่ีได้รับผลตอบรับในทางบวก 
เครื่องหยอดข้าวแห้งยังเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรผู้น�าในอ�าเภอ
ม่วงสามสิบ และบุณฑริกอีกด้วย

เกษตรกรสามารถใช้เครื่องหยอดข้าว ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม
จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม หรือประมาณ 30-45 วันก่อนฤดูฝน

ความพยายามท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลูกข้าวของ
โครงการ ยังได้รบัการสนับสนนุด้วยเครือ่งเก็บเก่ียวนวด ที ่จอห์น เดียร์  
มอบให้กับศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้เมื่อเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา เพ่ือใช้
ส�าหรับฤดูการท�านา 2558/2559 เคร่ืองเก็บเก่ียวนวดสามารถรวม
สามข้ันตอนของการเก็บเก่ียว นวด และฝัด เข้าสูก่ระบวนการเดยีวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดต้นทุนการเก็บเก่ียวและลดการ 
สูญเสียและประหยัดแรงงาน การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรน้ี 
ได้รับการสนับสนุนจาก จอห์น เดียร์ 

นอกจากน้ี เบรีย ยังได้ส่งเสริมแนวคิดของการท�านาแปลงใหญ่ ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการอยู่ในขณะน้ี วิธีนี้จะรวม
เกษตรกรรายย่อย 20-30 คน ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกัน 500-1,000 
เฮคเตอร์ และเกษตรกรยังคงถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินของตน เพ่ือ
การท�านาแบบประณีต โดยชาวนาจะจัดตั้งองค์กร คณะกรรมการ
บริหาร และผู้จัดการแปลงนา แนวคิดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากการท�านาแปลงใหญ่ เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ
ท�างานแบบบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือปรับปรุงการ 
เข้าถึงตลาดและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเกษตรกรรายย่อย 

ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลบัวงาม มีสมาชิก 64 ราย จะสามารถใช้เครื่อง 
เก็บเกี่ยวนวดได้นี้  ทั้งสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก ภายใต้การดูแลโดย
คณะกรรมการสมาชิก 5 คน น�าโดยนายวาสนา อภัยโคตร  ประธาน
ศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรและสร้างการท�างาน
ร่วมกัน จากการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของต้นทุนท่ีจดัท�าขึน้โดยเบรยี
ได้มีการแนะน�าให้เรียกเก็บเงินค่าเช่า 600 บาทต่อไร่ โดยเบรีย 
เชือ่ว่าเครือ่งจกัรจะช่วยให้เกษตรกรเก็บเก่ียวได้ทันเวลา ได้ผลผลติข้าว 
และคณุภาพ และลดการสญูเสยีหลงัการเก็บเก่ียวได้ เพ่ือการผลติข้าว 
อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

โดย กมล ต่อกิจไพศาล และ อิซาเบล พิรอธ  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

เบรีย (Better Rice Initiative Asia) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับภูมิภาคเรื่อง “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
ด้านการเพาะปลูกข้าว” ข้ึนระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 
ที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลต่อการปลูกข้าวอย่างย่ังยืน และน�าความรู ้
ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทในภาคเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้ 
ในโครงการเบรีย รวมทั้งเพื่อขยายผลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วย

ดร. คริสติน ฟัลเค่น – โกรสเซอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า 
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย 
กล่าวต้อนรับว่า การเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการปลูกข้าวมีบทบาทส�าคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารโลก 
ประเทศในภูมิภาคก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายในภาค
การผลิตข้าว เช่น ด้านภูมิประเทศ นโยบาย และประสบการณ์ที่มี
ความแตกต่างกัน การด�าเนินโครงการเบรยี โดย GIZ ร่วมกับพันธมติร
ภายใต้ความคิดริเริ่มของกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) แสดงให้เห็น
ถึงการมส่ีวนร่วมของรฐับาลเยอรมนัในการเสรมิสร้างการปลูกข้าวใน
ภูมิภาคนี้

นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดงานว่า จาก
ข้อมูลของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) แม้ว่าข้าวจะเป็นอาหาร
หลักของประชากรโลกเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ 90% ของข้าวบนโลกมีการ
บริโภคในเอเชีย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเอเชียส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

รายย่อยที่มีรายได้ต�่า ถ้าพ้ืนฐานของความมั่นคงด้านอาหารคือ 
ความพร้อม การเข้าถึง และใช้ประโยชน์ ความมั่นคงทางอาหารก็ยัง
คงเป็นปัญหาส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนั้น การน�า “วิธีปฏิบัติ 
ท่ีดีท่ีสุดในการเพาะปลูกข้าว” เพ่ือพัฒนาการผลิตข้าว และรักษา 
ความสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมของโลก มนุษย์ และผลก�าไร 
ก็น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันได้ พันธกิจของกรม 
การข้าวคือ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
โลกเทคโนโลยีการผลิตข้าว การเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร 
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ 
เพาะปลูกข้าวเพ่ือการผลิตอย่างย่ังยืน นายวิชาญ จบสุนทรพจน ์
ด้วยการกล่าวว่า เป้าหมายของ เบรีย ควรจะได้น�ามาบูรณาการเข้า
กับกลยุทธ์การพัฒนาข้าวไทย

ในการประชุมภายใต้หัวข้อ โอกาสและความท้าทายของภาคการ
ผลิตข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ได้
น�าเสนอนโยบายข้าวแห่งชาติของประเทศไทยและความร่วมมือใน 
ภูมิภาคในการผลิตข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับค�าแนะน�า
เรื่องความร่วมมือในภูมิภาคน้ัน ประกอบด้วยความร่วมมือทวิภาคี
และพหุภาคี โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (การสร้างเวทีเพื่อการประชุมและแลกเปลี่ยน 
ความคดิเรือ่งข้าวในอาเซยีน) การด�าเนนิการวจิยัร่วมกนั การควบคมุ 
โรคและศตัรพืูชร่วมกัน การแลกเปลีย่นการเย่ียมชมศกึษา การก�าหนด
มาตรฐานข้าว ความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร (AFSIS 
หรอืโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือความมัน่คงทางอาหารแห่งภาคพ้ืน 
อาเซียน / APTERR หรือ องค์กรส�ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน 
บวกสาม) และข้อตกลง/การหารือทางการค้า (AFSRB หรือ คณะ 
กรรมการส�ารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน)

จากน้ัน ผู้เข้าประชุมได้ร่วมหารือและน�าเสนอข้อเสนอแนะในการ
เพาะปลูกข้าวท่ีดีท่ีสุด ภายใต้หัวข้อเรื่อง เมล็ดพันธุ์ การจัดการดิน
และสารอาหาร การบรหิารจดัการศัตรพืูชแบบผสมผสาน (IPM) และ
การอารกัขาพืช เครือ่งจกัรกลการเกษตร การปลกูข้าวเพ่ือการปรบัตวั
ต่อสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาศักยภาพ ในตอนท้ายได้มีการ
อภิปรายเรื่อง แนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อการเพาะ
ปลูกข้าวที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการตอกย�้าความจ�าเป็นในการร่วมมือกันใน
หมู่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีแตกต่างกันในห่วงโซ่มูลค่าข้าวเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ในระดับภูมิภ�ค

เพื่อส่งเสริมก�รปฏิบัติด้�นก�รเพ�ะปลูกข้�วที่ดีที่สุด
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ผลลัพธ์และบทเรียนจากการด�าเนินงานตลอด 2.5 ปี
สหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม – ภาคกลาง หรือ VCA 
ภาคกลาง (VCA Central) ร่วมกับ GIZ และกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ (TICA) จัดงาน “Carry On Workshop - Adding 
Value to Community Enterprises: Future Business Services 
of  Cooperative Alliances, Cooperatives & SMEs in Central 
Vietnam” เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ VCA 
ภาคกลาง เมืองตัมกี จังหวัดกว๋างนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
คณะท�างานโครงการทั้งฝ่ายเวียดนาม ไทย และเยอรมัน ได้เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับตลอดระยะเวลาการ 
ด�าเนินโครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์และธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางของเวียดนามภายใต้ 
ความร่วมมอืไตรภาคเีวียดนาม-ไทย-เยอรมนั ตลอดจนประชาสมัพันธ์
บริการใหม่ๆ ของ VCA ภาคกลางเก่ียวกับการส่งเสริมการบริหาร 
ระบบสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในงาน 
มีคณะท�างานโครงการ ตัวแทนจาก VCA Central  สหพันธ์สหกรณ ์
จังหวัด (PCA) 19 จังหวัด สหกรณ์ในพ้ืนท่ีภาคกลาง 10 แห่ง 
ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปกว่า 80 ท่าน มาเข้าร่วม 

งานน้ีได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมเีน้ือหา
และรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

• ช่วงน�าเสนอผลลัพธ์โครงการ สามารถรับชมวีดีโอสรุปผลลัพธ ์
 โครงการ ความยาว 8 นาทีได้ที่
 https://www.youtube.com/watch?v=nuZHTtEr0Wo] 

• ช่วงบรรยายเรือ่งหลกัการและแนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณ์ 
 โดยผู้เชี่ยวชาญไทย

• ช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงานโครงการ 
 โดยคณะท�างานโครงการทั้งสามฝ่าย

• ช่วงถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาสหกรณ์ การน�า 
 ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
  โดยตัวแทนจากสหกรณ์ต้นแบบ

• ช่วงประชาสัมพันธ์และขอข้อเสนอแนะส�าหรับการยกระดับการ 
 บริการของ VCA ภาคกลาง เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการด�าเนิน 
 กิจการของสหกรณ์ในความรับผิดชอบได้ตรงกับความต้องการ 
 และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• การจดัแสดงนทิรรศการสรปุผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ต้นแบบ 
  และการจัดซุ้มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

กิจกรรมครัง้น้ีเป็นกิจกรรมสดุท้ายภายใต้การสนับสนนุของโครงการฯ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงการไปสู่วงกว้าง 
โดยมุ่งหวังว่าจะมีการส่งเสริมให้น�าบทเรียนและความรู้ทั้งในแง่การ
พัฒนาและส่งเสรมิระบบสหกรณ์ และแง่การบรหิารโครงการระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต่างก็เป็นผลลัพธ์ส�าคัญของโครงการไปประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน ผ่านการผลักดันของหน่วยงานรับผิดชอบเรื่อง 
การส่งเสริมระบบสหกรณ์ของฝ่ายเวียดนาม

ค�ากล่าวปิดท้ายของผู้สนับสนุนหลักของโครงการ:

Q: อะไรเป็นปัจจัยให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

มร. Le Duc Thang (ผู้จัดการโครงการ สหพันธ์สหกรณ์แห่ง
ประเทศเวียดนามภาคกลาง): หากปราศจากความร่วมมือท่ีดี
กับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โครงการคงจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
ความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลักในระยะการเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ ซึ่งก่อ 
ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับขอบเขต กลยุทธ์ และแผนงาน 
ของโครงการ รวมท้ังบทบาทและความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย  และ
เมือ่มกีารน�าแนวทางการมีส่วนร่วมมาใช้ตัง้แต่ต้น ชวิีตการท�างาน
ของเราก็จะง่ายข้ึนเพราะจะได้รับการสนับสนุน (ท้ังในด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการ) เป็นอย่างดีในเวลาต่อมา รวมถึงการร่วม 
แบ่งปันความรบัผดิชอบในระยะการด�าเนินโครงการด้วย นอกจากน้ี 
เราได้มีการพัฒนากลไกและกระบวนการร่วมในการท�างาน 
ร่วมกันรวมถึงแบ่งปันบทเรียนเพ่ือปรับปรุงและแสวงหาแนวทาง
การแก้ปัญหาอย่างสม�่าเสมอ

โครงก�รเสริมสร้�งก�รบริห�รระบบสหกรณ์

และธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมในเขตภ�คกล�งของเวียดน�ม

โดย จิราลักษณ์ อินวงศ์์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน



“การประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ”

เป็นหลกัสตูรสดุท้ายท่ีทางโครงการความร่วมมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั 
ร่วมกับแผนกบริการฝึกอบรม GIZ กรุงเทพฯ จัดฝึกอบรมให้กับ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมแผน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมฯ โดยการอบรมน้ีจัดข้ึนระหว่าง 
วันท่ี 19-21 ตุลาคม 2558 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักประชาสัมพันธ์ 
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของกรมฯ มีกลยุทธ์และ 
ทักษะทางการสื่อสารที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานพัฒนา

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญหน่ึง 
ในการด�าเนินโครงการด้านการพัฒนา ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้น 
เรื่องกลยุทธ ์การสื่อสาร การเขียน และการสื่อสารอย ่างม ี
ประสิทธิภาพ การผลิตสื่อและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
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โดย วริษา สังฆพรม  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

“ก�รประช�สัมพันธ์และสื่อส�รโครงก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ”

การจัดการความรู ้และข้อมูล และการส่งเสริมอัตลักษณ์และ 
ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ือสารอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถในการสื่อสารและ 
จัดการข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีโครงการในการประสานงาน การ 
เผยแพร่บทเรียนและผลลัพธ์ของโครงการ รวมท้ังส่งเสริมการ 
ขยายผลไปในวงกว้างต่อไป

จากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 หลักสูตรที่ผ่านมา ส่งผลให้ 
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนของกรมฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของตนในการท�างานด้านความร่วมมือเพ่ือ 
การพัฒนา และน�าความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดและพัฒนาสร้างเป็น
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์กรเองในภายภาคหน้า
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โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน 

ในยุคของสังคมสารสนเทศ ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ 
ทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่  ซึ่งองค์กรที ่
สามารถจัดการข้อมูลได้ดีย่อมได้เปรียบกว่าในทุกๆ ด้าน ดังน้ัน 
จึงได้มีความพยายามในการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ 
ข้อมูลแทนที่การบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ เพ่ือให้ข้อมูลของ 
องค์กรมีความถูกต้อง แม่นย�า ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว สะดวกต่อการเรียกใช้งาน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์การรับรองพืช เป็นอีกหน่ึงใน 
กิจกรรมภายใต้กรอบงานความร่วมมือไตรภาคีลาว-ไทย-เยอรมัน 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติในสปป.ลาว 
(Strengthening National Good Agriculture Practices in Lao 
PDR) ด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตร 
และทีมนักพัฒนาซอร์ฟแวร์ ฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการออกแบบ 
เ พ่ือเก็บรวบรวมข ้อมูลของแหล ่งผลิตพืชที่ขอรับการรับรอง 

มาตรฐานกสิกรรมท่ีดีส�าหรับผักและผลไม้ของสปป.ลาว ซ่ึงการน�า 
ฐานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์มาใช้จะช่วยให้ผู ้ใช้ได้ข้อมูลท่ีมี 
ความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยตรวจรับรองในการรองรับ 
ปริมาณความต้องการของการขอการรับรองกสิกรรมที่ดีในอนาคต  

ส�าหรับฐานข้อมูลออนไลน์การรับรองพืชของสปป.ลาว ที่โครงการฯ 
ได้ร่วมพัฒนาขึ้นมานั้น ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม
ต้นแบบ ก�าหนดให้มีการทดสอบระบบ และการฝึกอบรมผู้บริหาร
จัดการฐานข้อมูล ในช่วงต้นปี 2559 และจะสามารถเปิดใช้ระบบ 
ได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2559

ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลออนไลน์

ก�รรับรองพืชใน สปป.ล�ว

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ช่วยลดปัญหาการซ�้าซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บ

สามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้ผ่านการ
ก�าหนดรูปแบบและรหัสของข้อมูล

สามารถใช้ร่วมกันหลายคน และหลายหน่วยงาน

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ให้ข้อมูลสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ช่วยควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เนื่องจากมีผู้ดูแลและบริหารจัดการฐานข้อมูล
อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของฐ�นข้อมูล 
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เมื่อเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา โครงการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติในสปป.ลาว ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
โครงสร้าง ขั้นตอน รวมทั้งระบบเอกสารในการให้การรับรองมาตรฐานกสิกรรมท่ีดี (Lao GAP) ของกรมปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 
ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานในการตรวจรับรอง  มาตรฐานกสิกรรมท่ีดีส�าหรับผักและผลไม้ของสปป.ลาว เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ 
ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานระดับสากลในล�าดับต่อไป

ทั้งนี้  ก่อนการเข้ารับการประเมินจากหน่วยรับรองงาน หน่วยรับรองสามารถท�าการประเมินเบื้องต้น โดยจัดตั้งทีมผู้ประเมินภายใน เพื่อท�าการ
ประเมินระบบการตรวจรับรอง โดยท�าการประเมินเทียบกับแนวทางมาตรฐานสากลที่พึงปฏิบัติ (ISO17065) ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะ 
ช่วยระบุถึงประเด็นความเสี่ยงในระบบตรวจรับรอง และปรับปรุงโอกาสในการผ่านการประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานได้มากขึ้น

ในส่วนของสปป.ลาว กรมปลกูฝัง ได้จดัให้มกีารประเมนิเบือ้งต้น ขึน้เมือ่วันที ่19-20 ตลุาคมทีผ่่านมา โดยมทีีมผูป้ระเมนิภายในจากกรมวิชาการ
เกษตรประเทศไทย เป็นผู้ตรวจประเมินทั้งการสุ่มตรวจสอบเอกสารระบบคุณภาพ และการสุ่มตรวจที่ท�าการกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง 
ณ บ้านดอนเชียงสู้ เมืองสีโคตะบอง นครหลวงเวียงจัน

หลังเสร็จสิ้นการประเมิน หัวหน้าผู้ประเมินได้สรุปผลจากการประเมิน พร้อมข้อควรพิจารณาให้แก่รองหัวหน้ากรมปลูกฝัง ผู้จัดการระบบ
คุณภาพ พร้อมคณะท�างาน ได้รับทราบ และน�าประเด็นข้อควรพิจารณาท่ีได้จากการประเมินเบื้องต้นไปทบทวนและปรับปรุงเพ่ือให ้
หน่วยรับรองกสิกรรมที่ดีของสปป.ลาว ให้มีความพร้อมมากย่ิงข้ึนในการขอการรับรองการตรวจประเมินระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ในอนาคต

ก�รประเมินหน่วยรับรองก�รปฎิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

ในสปป.ล�ว ต�มม�ตรฐ�น ISO17065:2012 

โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน 
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เมืองสามแห่งของฟิลิปปินส์ หน่วยงานรัฐบาลระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ินที่คัดเลือกมา หารือเก่ียวกับการวางผังเมือง การพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยผู้มีรายได้น้อย การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดหา 
เงินทุนสนับสนุนในการประชุม Nexus Dialogue

การประชุมหน่วยงานรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ครั้งที่ 4 
จดัขึน้ทีก่รงุมะนลิา เมือ่วันที ่6 พฤศจกิายน 2558 โดย ICLEI1 ประจ�า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับโครงการ Urban Nexus ของ 
GIZ การประชุมนี้เป็นความพยายามท่ีจะลดช่องว่างระหว่างรัฐบาล
ท้องถ่ิน รัฐบาลระดับภูมิภาค และรัฐบาลระดับชาติ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในประเด็นที่เก่ียวข้องกับน�้า น�้าเสีย พลังงาน และการใช ้
ที่ดิน รวมถึงการกระจายอ�านาจด้านการเงินไปสู่ท้องถิ่น

การประชุมซึ่งเพ่ิงผ่านมานี้เป็นไปเพ่ือติดตามผลการประชุม Nexus 
Dialogue ครั้งแรก ซึ่งจัดเมื่อเดือนตุลาคม 2557 รวมทั้งติดตามผล
การประชุมเฉพาะระดับเมือง (city-specific dialogues) ซึ่งจัดข้ึน 
ท่ีเมืองซานตาโรซาและเมืองนากา การประชุม Nexus Dialogue 
ครั้งแรกยืนยันถึงความส�าคัญของการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างรัฐบาลท้องถ่ินและรัฐบาลระดับชาติ ส่วนการประชุมเฉพาะ
ระดับเมืองจัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นความกังวลของเมืองและของ
จงัหวดั รวมทัง้ขององค์กรระดบัภูมภิาค การประชมุหน่วยงานรฐับาล
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ครั้งที่ 4 นี้มุ่งติดตามความคืบหน้าของ 
ข้อตกลงจากกิจกรรมก่อนหน้า ระบุถึงอุปสรรค และช้ีแจงประเด็น
ปัญหาและความกังวลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเงิน

ในช่วงเริ่มต้นการประชุม ลินดา มาเลนหนับ-ฮอร์นิลลา กรรมการ 
คณะกรรมการก�ากับการเคหะและการใช้ท่ีดิน ชี้ให้เห็นบทบาทที่ 
ส�าคัญของรัฐบาลท้องถ่ินในการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา 
ระดับชาติ โดยย�้าว่าช่องว่างระหว่างรัฐบาลระดับชาติและรัฐบาล 
ท้องถิ่นควรได้รับการแก้ไขผ่านการหารืออย่างต่อเนื่อง

โดย รูท เอลเบค  โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร) 

ทางเลอืกทางการเงนิทีร่ฐับาลระดบัชาตมิอียู่ส�าหรบัโครงการ Nexus 
เป็นหน่ึงในประเด็นท่ีมุ่งหาค�าตอบในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้มี 
การหารือกลไกทั้งสาม กล่าวคือ
1) แผนงานแห่งชาตด้ิานการจดัการการบ�าบดัน�า้เสยีและกากตะกอน  
 (NSSMP) ของกรมโยธาธิการและทางหลวง (DPWH)
2) กองทุนการมีชีวิตรอดของประชาชน (PSF) และ
3) กรอบการเงินรวม (UFF) ท่ีจัดต้ังขึ้นเมื่อเร็วๆ น้ีท่ี NEDA เพ่ือ 
 ส่งเสริมโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานของรัฐบาล 
 ท้องถิ่น

อธิการบดีวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีแห่ง 
รัฐไบคอล (BISCAST) น�าเสนอความริเริ่มของวิทยาลัยโดยเน้น
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีทนทานต่อภัยพิบัติของ Nexus ซึ่งปัจจุบัน
ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่ ในฐานะท่ีเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการเพียง 
แห่งเดียวของ Nexus ประสบการณ์ของวิทยาลัย BISCAST เน้นย�้า
ให้เห็นถึงศักยภาพท่ีย่ิงใหญ่ของสถาบันการศึกษาในด้านการวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล
ระดับชาติจ�านวน 8 แห่ง วิทยาแห่งรัฐ 1 แห่ง และรัฐบาลท้องถ่ิน 
3 แห่ง เมอืงบาเกียวในฐานะทีเ่ป็นเมอืงทีม่คีวามเป็นเมอืงสงู (Highly 
Urbanised City หรือ HUC) ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ 
ยังได้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย โดยแบ่งปันให้ทราบว่าเมืองบาเกียว
ตั้งใจจะใช้กรอบของ Nexus อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวกับน�้าเสีย

1 รฐับาลท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Local Governments for  
  Sustainability: ICLEI)

ก�รประชุมหน่วยง�นรัฐบ�ลระดับช�ติและระดับท้องถิ่น

ครั้งที่ 4 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
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วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2558 การฝึกอบรมระบบระบายน�้าเสียแบบ
สญุญากาศ ครัง้ท่ี 2 จดัข้ึนท่ีกรงุมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ มผีูเ้ข้าร่วม 
ทัง้สิน้ 48 คน การฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วันดังกล่าวท�าให้ผูเ้ข้าร่วมเข้าใจ
วิธีการท�างานของระบบระบายน�้าเสียแบบสุญญากาศและความ 
เป็นไปได้ของการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

โครงการ Urban Nexus ของ GIZ และ ICLEI1 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับบริษัท Bilfinger Water Technologies จัด
ฝึกอบรมทางเทคนิคเป็นเวลา 2 วัน ในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากร
แบบบูรณาการในเมืองของภูมิภาคเอเชีย: โครงการ Urban 
Nexus” ซึ่งได้รับการสนับสุนนด้านเงินทุนจากกระทรวงเพ่ือความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนั (BMZ) ดร. มชิาเอล 
เกอร์ทเลอร์ และ มร. อริเินอสุ คูเบค็ ผูแ้ทนของบรษิทั Bilfinger ปฏบิตัิ
หน้าท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ มร. ราล์ฟ ทรอสเซ่อ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายเทคนิคของโครงการ Urban Nexus ของ GIZ ไฮไลท์ของการ
อภิปรายคือ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบระบายน�้าเสียแบบสุญญากาศที่จัด
ว่ามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีต�่าท่ีสุดในบรรดาระบบระบายน�้าเสียในเขต 
เทศบาลใดๆ เน่ืองจากระบบท�าการเก็บรวบรวมน�้าเสียโดยวิธีการ
ท�างานแบบสุญญากาศ จึงท�าให้มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยลงในกระบวนการดงักล่าว นอกจากนี ้ ยังมกีารอธิบายความเชือ่ม
โยงระหว่างน�้าเสีย การผลิตพลังงาน และการเกษตรอีกด้วย ระบบ
บ�าบดัน�า้เสยีระดบันวัตกรรมซึง่ตอบสนองความต้องการของศตวรรษ
ที ่ 21 ในห้วงเวลาทีก่ารขาดแคลนน�า้ พลงังาน ความมัน่คงด้านอาหาร 
และที่ดินมีเพ่ิมมากข้ึน จ�าเป็นต้องพิจารณาแยกพลังงานออกจาก
วัฏจักรสาร ซึ่งแยกประเภทของน�า้ออกเป็นน�้าเสียสีด�า น�้าเสียสีเทา 

และน�้าฝนในการผลิตพลังงาน ปุ๋ย น�้าประปา และน�้าชลประทาน 
การด�าเนนิการดงักล่าวจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างน�า้ พลงังาน อาหาร 
และการใช้ที่ดิน

ในระหว่างการอภิปรายโต๊ะกลม ซึ่งมีนางรูธ แอร์ลเบ็ค ผู้อ�านวยการ 
โครงการ Urban Nexus ท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากร ผู้แทนจากกรม 
โยธาธิการและทางหลวง (DPWH) และองค์การบรหิารสาธารณูปโภค
น�้าส่วนท้องถิ่น (LWUA) ได้แสดงความชื่นชมต่อเทคโนโลยีดังกล่าว 
พร้อมท้ังแสดงความมั่นใจว่าได้ความรู้เก่ียวกับทางเลือกเทคโนโลยี 
ในการดูแลปัญหาน�้าเสียมากข้ึน นอกจากน้ียังได้เน้นย�้าด้วยว่า 
“บริบทของท้องถิ่นเป็นสิ่งท่ีส�าคัญในการเลือกความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี” ผู้ร่วมอภิปรายทั้งหมดยังเห็นพ้องว่า ส�าหรับการตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่ทะเล (ซึ่งใช้เสา) ระบบระบายน�้าเสียแบบสุญญากาศ
เป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่เป็นไปได้ในการจัดการสุขาภิบาลให้ดีขึ้น

สองเมืองน�าร่องของโครงการฯ ในฟิลิปปินส์ ได้แก่ เมืองซานตาโรซา  
และเมืองนากา ได้ย�้าถึงความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีระบบระบายน�้า
เสยีแบบสุญญากาศในโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึง่เมอืงทัง้สอง
ก�าลังด�าเนินงานเป็นภาคีร่วมกับโครงการ Urban Nexus ของ GIZ 
ในการนี ้ Laguna Water ซึง่เป็นบรษิทัเอกชนท่ีได้รบัสมัปทานแห่งหน่ึง 
ยืนยันที่จะช่วยเมืองซานตาโรซาในความพยายามนี้

1 รัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Local Governments 
for Sustainability: ICLEI)

โครงก�ร Urban Nexus ของ GIZ บริษัท Bilfinger

และ ICLEI1 ประจำ�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จัดฝึกอบรมระบบระบ�ยน้ำ�เสียแบบสุญญ�ก�ศที่กรุงมะนิล�

โดย รูท เอลเบค  โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง (ด้านน้ำา พลังงาน และอาหาร)

น�งรูธ แอร์ลเบ็ค ผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร Urban Nexus ของ GIZ นำ�อภิปร�ยโต๊ะกลมกับผู้เข้�ร่วมฝึกอบรม
ที่คัดเลือกม�ในหัวข้อก�รใช้ง�นของระบบระบ�ยน้ำ�เสียแบบสุญญ�ก�ศในประเทศฟิลิปปินส์
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โดย เกตน์พริมา แสนสุด  
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

โครงการส่งเสริมการจัดการน�้าในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศ
ในพ้ืนท่ีลุ ่มน�้า (GIZ- ECOSWat) ร่วมกับ GIZ Training Hub 
ได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการปรับตัวโดยอาศัย 
ระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคส่วนท่ี 
เกี่ยวกับน�้า ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ อ�าเภอ 
หัวหิน โดยมีผู ้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ 
บริหารจัดการน�้าในประเทศไทย อันประกอบด้วย ผู ้แทนจาก 
กรมทรัพยากรน�้า กรมชลประทาน ส�านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 
GIZ ในประเทศไทย อัฟกานิสถาน และติมอร์ตะวันออก 

ในการฝึกอบรมครั้งน้ีใช้รูปแบบการด�าเนินการของ Harvard Case 
Study Method โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้อง
ต้นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก�าหนดขอบเขต
มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ การประเมินความเสี่ยงและ
ความเปราะบาง แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโดยชุมชน เครื่องมือประเมินความเสี่ยง และการบูรณาการ
มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศสู่แผนการพัฒนา

โครงการ ECOSWat จะน�าผลที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือฝึกอบรมให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร 
จัดการน�้า อันจะช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน

ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร  เรื่อง ม�ตรก�รปรับตัวโดยอ�ศัยระบบนิเวศ

กับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศในภ�คส่วนที่เกี่ยวกับน้ำ�
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สบืเน่ืองจากผลการศกึษาความเปราะบางในพ้ืนท่ีต่อผลการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  และรายงานน�าเสนอมาตรการการปรบัตวัโดยอาศยั 
ระบบนิเวศที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในพ้ืนที่ลุ่มน�้าย่อยห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น ของโครงการ ECOSWat  ตัวแทนจากกรมทรัพยากรน�้า 
น�าโดยทีมวิศวกรจากส�านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า  และส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และผู้แทนจากคณะท�างานลุ่มน�้าย่อยห้วยสายบาตร ได้จัดประชุมในวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 เพ่ือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ในข้อเสนอมาตรการ
การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ห้วยสายบาตรว่าสามารถน�ามาตรการมาปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้การพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียและการลงส�ารวจพ้ืนท่ีจริง ช่วยให้คณะวิศวกรได้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีได้ชัดเจน อันเป็นประโยชน์ 
ในขั้นตอนการออกแบบตามมาตรการที่วางไว้  นอกจากนี้ระหว่างลงพ้ืนท่ี ทีมงานยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย อันเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ท้ังนี้การลงพ้ืนท่ีและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ในส่วนของการวางแผนออกแบบ มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ อันจะจะช่วยให้ท้องถ่ินสามารถจัดการและแก้ปัญหาการทับถมของ
ตะกอน บริเวณอ่างเก็บน�้าหนองใหญ่ 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการขอจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน�้า ซึ่งคณะจะมีการลงพ้ืนท่ีอีก 2 ครั้งท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดราชบุรี โดยงบประมาณดังกล่าวจะถูกจัดสรรงบและบรรจุในแผนปีงบประมาณ 2560 เพ่ือท่ีจะมีการสร้าง 
มาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศต่อไป

ก�รลงพื้นที่ลุ่มน้ำ�ย่อยห้วยส�ยบ�ตร  จังหวัดขอนแก่น

โดย ภูมิ พิณเทพ และ ฟอล์ค มอมเบอร์   
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)
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โดย จารุวรรณ งามสิงห์ 
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

มาตรการการบริหารจัดการน�้าโดยอาศัยการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ 
เป็นหนึ่งในวิธีรับมือกับปัญหาน�้าท่วมและภัยแล้ง กรมทรัพยากรน�้า 
ประเทศไทย และโครงการ GIZ-ECOSWat ร่วมกับชาวบ้านใน
พ้ืนท่ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ได้ศึกษา วิเคราะห์
สถานการณ์และปัญหาในด้านบริหารจัดการน�้าใน 3 พ้ืนท่ีน�าร่อง 
ของประเทศไทย โดยผลของการศึกษา ได้แสดงให้เห็นว่า การผสม
ผสานความภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมท้ังความรู ้และประสบการณ ์
จากประเทศเยอรมนี เป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ 
นอกจากนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้ ยังเป็น 
การส่งเสริมวิถีการใช้ชีวิตแบบกลมกลืนกับธรรมชาติอีกด้วย

เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากระดับต้น สู่ความร่วมมือ
ระดับสากล ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2558 กรมทรัพยากรน�้า 
ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ GIZ-ECOSWat ได้ต้อนรับคณะผู้แทน
จากประเทศเวียดนามจ�านวน 19 คน ในการไปเยี่ยมชมพื้นที่น�าร่อง
ในจังหวัดกรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และราชบุรี ตามล�าดับ

ส�าหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ัน ทางคณะผู้แทนได้ศึกษาเรียนรู้
เก่ียวกับผลการศึกษาความเปราะบางในพ้ืนที่ รวมท้ังมาตรการการ
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศท่ีสามารถปรับใช้ได้จริงในพ้ืนท่ี โดย
การศึกษาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
เยอรมนี และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจาก
นั้น ทางโครงการ GIZ-ECOSWat ได้น�าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
การน�าอากาศยานไร้คนขบั (Drone) เข้ามาใช้กบัการบรหิารจดัการน�า้ 
เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ความเสีย่ง และผลกระทบจากน�า้ท่วมและภยัแล้ง 
อีกด้วย ทางคณะผู้แทนมีความสนใจเก่ียวกับการน�าเสนอเป็นอย่าง
มาก และได้พูดคุย ซักถาม รวมทั้งสนทนาเก่ียวกับความเป็นไปได้
ในการน�าเอาแนวคิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ที่ประเทศเวียดนามต่อไป

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง:

ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�โดยอ�ศัยก�รปรับตัวเชิงระบบนิเวศ

ต่อจากน้ัน ทางคณะได้เดินทางต่อไปยังบริเวณฝายมีชีวิต เพ่ือ
ศึกษาลักษณะของล�าน�้า โดยตัวแทนชาวบ้านได้เล่าถึงที่มา และ
คุณประโยชน์ของฝายมีชีวิต สถานการณ์ในด้านน�้า ปัญหาระหว่าง
ผู้ใช้น�้า และการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้าย่อย คลองท่าดี ทั้งนี้
คณะผูแ้ทนจากประเทศเวียดนามได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ พร้อม
ด้วยแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับการบรหิารจดัการน�า้ อาทิเช่น 
ปัญหาน�้าท่วมและภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน�้าใช้ และปัญหา
คุณภาพน�้าเป็นต้น

ในจังหวัดราชบุรี ตัวแทนของส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค 7 ได้น�า
เสนอลักษณะทางกายภาพ และปัญหาในด้านน�้าของพ้ืนที่ลุ่มน�้า
ย่อยล�าภาชี ซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่น�าร่องของโครงการ โดยโครงการ 
GIZ-ECOSWat ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความเปราะบางใน
พ้ืนทีเ่ช่นเดียวกัน และได้น�าเสนอผลการศกึษาแก่ผูม้ส่ีวนได้ ส่วนเสยี 
ตัวแทนจากภาครัฐฯ และเอกชน ไปเมื่อไม่นานมานี้ 

หลังจากนั้น ทางคณะผู้แทนได้เดินทางไปศึกษาพ้ืนท่ีและมาตรการ
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ โดยคณะท�างานลุ่มน�้าย่อยล�าภาชี 
ได้อธิบายและถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์จริงที่ได้ 
ลองผิดลองถูกในพ้ืนท่ี เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง และน�้าท่วม โดยที ่
หลังจากได้เข้าร่วมประชุม เพ่ือรับฟังการน�าเสนอมาตรการการ 
ปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ คณะท�างานจึงตกลงประยุกต์องค์- 
ความรู้ใหม่นี้ อาทิเช่น อนุรักษ์ตลิ่งแม่น�้าโดยใช้วัสดุธรรมชาติ มา 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน น่ันคือการน�าไผ่มาปลูกตามแนว 
ตล่ิงแม่น�้า เพ่ือลดการกัดเซาะและอนุรักษ์หน้าดิน นอกจากนั้น 
ชาวบ้านยังสามารถน�าเอาหน่อไม้ไปท�าอาหารหรือไปขายได้ อีกทั้ง 
ยังเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร เพราะการอนุรักษ ์
ตลิ่งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่อยู่ของสัตว์น�้าอีกด้วย 
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เปิดตัวหนังสือ ก�รทบทวนก�รปฏิบัติที่ดี 9 –
ก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กส�ธ�รณภัยในภูมิภ�คเอเชีย

โดย ฮันนา ไมเออร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

หนังสือการทบทวนการปฏิบัติที่ดี 9 (GPR9) – การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงลอนดอนโดย ดร. จอห์น ทวิกก์ 
และเครือข่ายการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล ประจ�าปี 2558 (IDDR2015)2 

ผู ้สนับสนุนเงินทุน ได ้แก ่  รัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย 
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี

โดยที่น�าเสนอประสบการณ์จากทั่วโลกและเจาะลึกในหลักการ
และการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หนังสือ GPR9 
ต้ังใจเขียนขึ้นส�าหรับผู้ปฏิบัติเป็นหลัก หนังสือให้แนวทางส�าหรับ
การวางแผนและการด�าเนินโครงการและแผนงาน รวมทั้งมุ่งเน้น
ประสบการณ์และบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านมาไม่นาน อาทิ 
แผ่นดนิไหวทีป่ระเทศเนปาลในปีน้ี (คลกิดวีูดโีอ Surviving the Nepal 
Earthquake ได้ที่นี่ https://vimeo.com/142170423)

การเปิดตัวของหนังสือ GPR9 ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการของ 
ผู้ปฏิบัติด้านการลดความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัว 
ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ที่ กรุงเทพฯ เป็น
หน่ึงในไฮไลท์ของงาน โดย GPR9 สามารถมีส่วนอย่างส�าคัญใน
การน�าพันธสัญญาท่ีระบุไว้ใน “สรุปกรอบการด�าเนินงานเซนได 
ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”3 ลงสู ่การปฏิบัติและ 
ด�าเนินการตามกรอบดังกล่าวในการปฏิบัติงานจริง

1 เครือข่ายการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม http://odihpn.org/

2 วันลดภัยพิบัติสากล ประจ�าปี 2558
 http://www.unisdr.org/we/campaign/iddr

3 กรอบการด�าเนินงานเซนไดว่าด้วยการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ  
 http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframe 
 workfordrren.pdf 
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ดร. แกร์ด มึลเลอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนั (BMZ) พร้อมด้วย มร. โทฟาอลิ 
อาเหม็ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของบังคลาเทศ ได้ร่วมกัน
วางศิลาฤกษ์หน่วยดับเพลิงขนาดเล็ก1 ณ Jinnat Complex ของ
กลุ่ม DBL ที่เมืองกาสิปูร์ เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558  กลุ่ม DBL 
ในฐานะท่ีเป็นภาคีความร่วมมือ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการน�าร่อง 
ของหน่วยดับเพลิงขนาดเล็ก โดยจัดสรรท่ีดิน สิ่งอ�านวยความ 
สะดวก และอาสาสมัครให้ ทั้งน้ี ระหว่างพิธีเปิดแผ่นป้ายชื่อ ได้ม ี
การส่งมอบรถดับเพลิง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับ
หน่วยดับเพลิงขนาดเล็ก ให้กับฝ่ายบังคลาเทศ

หน่วยดับเพลิงขนาดเล็กเป็นความริเริ่มร่วมกันกับโครงการริเริ่ม 
ด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) ภายใต้การ 
สนบัสนนุของกระทรวงเพ่ือความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของเยอรมัน (BMZ) และภาคีความร่วมมือ ได้แก่ GIZ และกรม 
ดับเพลิงและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของบังคลาเทศ (BFSCD) 
จุดประสงค์หลักของหน่วยดับเพลิงขนาดเล็กคือ การเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการป้องกันไฟและการปรบัลดเวลาในการตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินลงอย่างมีนัยส�าคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมคาชิมปูร์- 
โคนาบารีท่ีเมืองกาสิปูร์ โดยแนวทางการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็น 
ประโยชน์กับโรงงาน 48 แห่ง ซึ่งมีลูกจ้างประมาณ 65,000 คน 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวและชุมชนโดยรอบ

หน่วยดับเพลิงขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการ “เสริม
สร้างมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม 
(PSES)”2 ซึ่ง GIZ เป็นผู้ด�าเนินการในนามของกระทรวง BMZ

ดร. แกร์ด มึลเลอร์ เดินทางมาพร้อมด้วย มร. ฮันส์-โยอาคิม ฟุคเทล
ปลัดกระทรวง BMZ ฝ่ายรัฐสภา และคณะผู้แทนจากเยอรมนีอีก 
17 ท่าน เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแผ่นป้ายชื่อ โดยมีผู้แทนจากกลุ่ม DBL 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน รวมท้ัง 
มร. อาล ีอาเหมด็ ข่าน อธิบดกีรมดบัเพลงิและป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน
ของบังคลาเทศ (BFSCD) และบริษัทต่างๆ จ�านวนมาก เข้าร่วม 
ในพิธีด้วย

1 หน่วยดับเพลิงขนาดเล็ก
 https://www.gidrm.net/activities/integrated-fire-prevention/

2 เสรมิสร้างมาตรฐานทางสังคมและส่ิงแวดล้อมในภาคอตุสาหกรรม 
  (PSES) https://www.giz.de/en/worldwide/14900.html

เปิดตัวหน่วยดับเพลิงนำ�ร่องขน�ดเล็กในบังคล�เทศ

โดย ฮันนา ไมเออร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

มร. โทฟ�อิล อ�เหม็ด รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ของบังคล�เทศ และ ดร. แกร์ด มึลเลอร์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
เพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�ของเยอรมัน (BMZ) ในพิธีว�งศิล�ฤกษ์หน่วยดับเพลิงขน�ดเล็กที่เมืองก�สิปูร์

(ภ�พจ�ก Dhaka Tribune)
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