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สวัสดีค่ะ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  เช่นเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกปี  

GIZ และพันธมิตรความร่วมมือก�าลังเริ่มด�าเนินโครงการใหม่ๆ อาทิ

• โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรป)

• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�าความเย็นและการปรับอากาศ (RAC NAMA)

• โครงการศึกษาศักยภาพความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ภายหลังปี พ.ศ. 2563

• โครงการนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตามรายละเอียดล่าสุดของโครงการของเรา

ส�าหรับการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จะมีขึ้น โปรดติดตามได้ใน ปฏิทินการฝึกอบรมส�าหรับปี 2559 

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าว

http://www.thai-german-cooperation.info/admin/uploads/factsheet/209c4a27a8ac58216fec0ff432e8d61cth.pdf
http://training.thai-german-cooperation.info/index.php/upcoming-events/9-training-calendar-2016
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ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ 
และเวียดนามจ�านวน 16 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครฝึูกต้นแบบระดบั
ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ศูนย์ฝึกอบรม
ด้านอาชีวศึกษาของประเทศเวียดนามในอนาคต

โครงการฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 4-22 เมษายน 2559 
ภายใต ้ความร ่วมมือระหว ่างโครงการ “การสอนงานที่ มี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง” 
และโครงการ “ปฏิรูปด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมใน 
ประเทศเวียดนาม” ซึ่งด�าเนินงานโดย GIZ และการฝึกอบรมยัง 
ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรด้าน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (GDVT) หอการค้าเวียดนาม (VCCI) 
และวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาลีลาม่า 2 เป็นเจ้าภาพจัดงาน

เครือข่�ยกว้�งไกล อ�ชีวะก้�วไปในระดับอ�เซียน

โดย ศิริพร ภาวิขัมภ์ และราฟ ฮิลล์  โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำา โขง

มาตรฐานและหลักสูตร “การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพในสถาน
ประกอบการในประเทศอาเซียน” ได้พัฒนาข้ึนโดยตัวแทนจาก 
ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร ์
ฟิลปิปินส์ ไทย และเวียดนามร่วม 60 คน โครงการ “การสอนงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง” 
เป็นแกนหลกัส�าคญัในกระบวนการพัฒนาดงักล่าว โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีคาร์ลสรูเฮ่อ (KIT) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�า 
ด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเยอรมันเป็นที่ปรึกษา

นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการฝึกอบรมครูฝึกต้นแบบเพ่ือสอนงานครูฝึก 
ในสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นท่ีประเทศเวียดนาม ตามมาตรฐาน 
และหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่

ผู้เข้�ร่วมอบรมและแขกผู้มีเกียรติจ�กประเทศกัมพูช� เมียนม�ร์ ไทย และเวียดน�ม
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มาตรฐานและหลกัสตูรครฝึูกในสถานประกอบการดงักล่าวได้รบัการ
ยอมรับว่ามีคุณภาพ สามาถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง และตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในเวลาต่อมา 
และมีอีกหลายประเทศสนใจเข้าร่วมเช่นกัน

การฝึกอบรม มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะท่ีจ�าเป็นของครูฝึกต้นแบบ 
เพ่ือสอนงานครูฝึกในสถานประกอบการในอนาคต และช่วยให้ 
เกิดการยอมรับการฝึกอบรมคุณภาพสูงจากความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบันอาชีวศึกษา นอกจากนี้ โครงการ 
ฝึกอบรมยังแสดงให้ภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศอาเซียนที่ 
เข้าร่วมโครงการเห็นว่า มาตรฐานและหลักสูตรครูฝึกในสถาน
ประกอบการเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดร. Le Van Hien ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ได้กล่าวระหว่างพิธีเปิดการฝึกอบรมว่า 
วิทยาลัยเทคนิคลีลาม่า 2 ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของตนเพ่ือ
พัฒนาต้นแบบการฝึกร่วมของเวียดนาม จงึตดัสนิใจรเิริม่เป็นเจ้าภาพ
โครงการฝึกอบรมนี้

รศ. ดร. Cao Van Sam รองผู้อ�านวยการองค์กรด้านอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมของประเทศเวียดนามให้ความเห็นว่า “ความร่วมมือ
ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนของประเทศเวยีดนาม จ�าเป็นอย่างย่ิง 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาอย่างย่ังยืนและ 
การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ”

นอกจากนี้ Mrs. Bui Thi Ninh หัวหน้าฝ่ายงานนายจ้างของ 
หอการค้าเวียดนาม และสมาชิกคณะกรรมการอ�านวยการเพ่ือ 
สร้างมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศเวียดนามได ้
เน้นย�้าความส�าคัญของความร่วมมือนี้เช่นกัน

รศ. ดร. Cao Van Sam รองผู้อำ�นวยก�รองค์กรด้�นอ�ชีวศึกษ�และก�รฝึกอบรม
ของประเทศเวียดน�มกล่�วว่� ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านการสอนงานเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา

ดร. Le Van Hien ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยเทคนิคลีล�ม่� 2 ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำาคัญ
ของวิทยาลัยฯ กับการสร้างครูฝึกต้นแบบของการฝึกอบรมร่วมกันในประเทศเวียดนาม

Mrs. Bui Thi Ninh หัวหน้�ฝ่�ยง�นน�ยจ้�งของหอก�รค้�เวียดน�มกล่�วถึง
ความจำาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้วยการสอนงานในสถานประกอบการ

ตัวแทนจ�กองค์กรด้�นอ�ชีวศึกษ�และก�รฝึกอบรม หอก�รค้�เวียดน�ม
GIZ ประเทศไทยและเวียดน�ม รวมถึงวิทย�ลัยเทคนิคลีล�มะ 2 เข้�ร่วมพิธีเปิด

คว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน

ของประเทศเวียดน�ม จำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อก�รพัฒน�

คุณภ�พก�รฝึกอบรมด้�นอ�ชีวศึกษ�อย่�งยั่งยืน

และก�รพัฒน�บุคล�กรในสถ�นประกอบก�ร

รศ. ดร. Cao Van Sam

รองผู้อำ�นวยก�รองค์กรด้�นอ�ชีวศึกษ�

และก�รฝึกอบรมของประเทศเวียดน�ม
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โดย นลินา หิรัญพฤกษ์  โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

เจ�ะลึก ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ฝีมือแรงง�น
ในภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS)

เพ่ือริเริ่มการปรึกษาหารือ และเจรจาระหว่างประเทศด้านการ 
พัฒนาฝีมอืแรงงาน และการอาชีวศกึษา ในกลุม่ประเทศลุม่แม่น�า้โขง
ซึ่งประกอบด้วยประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนม่าร์ ไทย และ 
เวียดนาม โครงการมุ่งพัฒนากรอบการยอมรับร่วม หรือ Mutual 
Recognition Frameworks (MRFs) ใน 3 สาขาอุตสาหกรรมท่ี 
เป็นท่ีต้องการของภูมิภาค เน่ืองจากโครงการเล็งเห็นว่าการม ี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคในกระบวนการการพัฒนา
MRFs จะท�าให้กรอบที่จะพัฒนาไม่เพียงแต่มีเน้ือหาท่ีครบถ้วน 
และเป็นที่ยอมรับจากแต่ละประเทศ แต่ยังเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้จริงในภูมิภาค โครงการจึงได้วางแผนจัดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการแบบเน้นการมีส ่วนร ่วมของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียขึ้น 
โดยหารือ และเปรียบเทียบสถานการณ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ของแต่ละประเทศ อันจะน�าไปสู่การเทียบเคียง และการพัฒนาฝีมือ
ในภูมิภาคในอนาคต
 

นับจากเดือนมกราคม 2559 โครงการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขึ้นแล้วจ�านวน 2 ครั้ง โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนภาครัฐ 
และเอกชนจาก 5 ประเทศเข้าร่วม รวม 70 คน
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 จัดข้ึนในเดือนมกราคมที่ 
ผ่านมา เพ่ือเลือก 3 สาขาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการร่วมกันของ 
ทุกประเทศลุ่มแม่น�้าโขง มาพัฒนา MRFs ในสาขาดังกล่าว โดย
ตัวแทนจากประเทศต่างๆได้ร่วมกันเลือก สาขาการแปรรูปอาหาร 
โลจิสติกส์ และเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่ต่างเห็นตรงกันว่าส�าคัญ 
ย่ิงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และมีความต้องการ 
แรงงานฝีมือ นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนา 
กรอบข้อตกลงมาก่อน ยังได ้ร ่วมกันพัฒนาโครงสร ้างกรอบ 
ความร่วมมือให้สามารถน�าไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ก�รพัฒน� GMS MRFs ถือเป็นก้�วสำ�คัญในก�รเทียบเคียงม�ตรฐ�น และคุณวุฒิระหว่�งประเทศลุ่มแม่น้ำ�โขง

 ในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เร�ได้เรียนรู้จ�กประเทศต่�งๆ ถึงสถ�นก�รณ์ก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น

ระบบคุณวุฒิ และสมรรถนะที่ใช้ในแต่ละประเทศ เร�เรียนรู้จ�กประเทศของเข� และหันกลับม�มองประเทศของเร�

แล้วเร�ก็ได้รู้ว่�เร�ควรจะพัฒน�ตัวเร�อย่�งไร และจะพัฒน�ไปด้วยกันได้อย่�งไร

Ms. Hla Hla Yee ตัวแทนจ�ก Myanmar International Freight Forwarder Association (MIFFA)

5

ต่อมาในเดือนมีนาคม ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 ขึ้นเพ่ือพัฒนา MRFs ในสาขาท่ีเลือกไว้ในการประชุมครั้งแรก  
โดยได้เชิญผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาจากทุกประเทศเข้าร่วม

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 คร้ัง ทางโครงการได้พัฒนาร่าง GMS MRFs เสร็จท้ัง 3 สาขา และก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา 
ข้อเสนอมาตรฐานครู และครูฝึกอาชีวะจากข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะมีการเชิญตัวแทนแต่ละประเทศเข้ามา 
ร่วมพิจารณาร่าง MRFs และมาตรฐานครูอีกครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ที่จะจัดขี้นในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้
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ประเทศไทยและเยอรมนีจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

คว�มร่วมมือด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

โดย พิมกานต์ ขัตติยวงศ์  และ อิ่มพร อาจบุตร  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำาเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

“ความร่วมมือระหว่างประเทศ
จะสามารถช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร”

“ท�าอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบรรลุ 
เป้าหมาย เชื่อมต่อความร่วมมือ และก้าวข้ามความท้าทายได้” 
 
ค�าถามข้างต้น เป็นแนวทางการประชุมความร่วมมือเยอรมัน-ไทย 
ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ
สากล (หรือ IKI Cooperation Meeting) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 
2559 โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม (สผ.) และ GIZ ซึ่งมีผู้แทนจากรัฐบาลไทย และกระทรวง
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี (BMUB) เข้าร่วม เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาความร่วมมอืของโครงการในประเทศไทยซึง่ได้รบัการสนบัสนนุ
ด้านเงินทุนจากแผนงาน IKI ของ BMUB นอกจากนี้ รัฐบาลทั้งสอง 
ยังได้แลกเปลี่ยนเป้าหมายและล�าดับความส�าคัญการด�าเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือก�าหนดขอบเขตความ 
ร่วมมือในอนาคต

ส�าหรับฝ่ายเยอรมัน ด้านการเปิดรับข้อเสนอโครงการในปัจจุบัน 
(มีนาคม-มิถุนายน) ยังคงให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์คาร์บอนต�่า 
การด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA) 
พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การขนส่ง การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�าลายป่าและการเสื่อมโทรมของป่า 
(REDD +) รวมถึงข้อเสนอของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังปี 
ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined Contributions) 
ในด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ BMUB 
จะสนับสนุนโครงการปรับตัวฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับตัว 
ระดับชาติ อาทิ การจัดการน�้าและการใช้ที่ดินโดยอาศัยระบบ 
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

IKI ของ BMUB ในประเทศไทย:

• โครงก�รทวิภ�คี 11 โครงก�ร รวมเงินทุนจำ�นวน 25.8 ล้�นยูโร

• โครงก�รระดับภูมิภ�คและระดับโลก 29 โครงก�ร

   ซึ่งมีประเทศไทยร่วมด้วยในโครงก�ร
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โครงก�รสนับสนุนก�รพัฒน�และดำ�เนินง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของไทย

ช่วยผลักดันนโยบ�ยระดับช�ติลงสู่ระดับภูมิภ�คและท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญม�ก

ด้วยขีดคว�มส�ม�รถของ สผ. โดยลำ�พัง เร�จะไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

น�งอังคณ� เฉลิมพงษ์

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นประส�นง�นกล�งอนุสัญญ� กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
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ส�าหรับฝ่ายไทย ได้น�าเสนอแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ รวมท้ังแผนพัฒนา และแผนรายสาขาอื่นๆ 
ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12
พ.ศ. 2560-2565 ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว พ.ศ. 2558-2563 
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งมีใจความ
ส�าคัญคล้ายกับความส�าคัญที่ฝ่ายเยอรมันได้เน้น คือความสามารถ
ในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศจะสามารถบรรลุได้ด้วยวิถีทาง
คาร์บอนต�่าและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยต่อยอดจากสามเสาหลัก 
ได้แก่ การปรับตัวฯ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้าง
ขีดความสามารถ เป้าหมายระยะสั้นของการด�าเนินงานได้รวมถึง 
การพัฒนาแผนที่น�าทาง (Roadmap INDC) ตัวชี้วัด 11 ประการ 
ได้ถูกก�าหนดขึ้นเพ่ือวัดความคืบหน้าของเป้าหมายระยะสั้นที่ต้ังไว ้
ท้ังน้ี มีการหยิบยกประเด็นด้วยว่า ภาคเอกชนจะต้องเข้ามาม ี
ส่วนร่วมมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ส�าเร็จ

การประชุมครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศ 
ที่ท�าไว้เมื่อเดือนกันยายน 2556 โดยมุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนประจ�าปี
ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างการ
เยือนของผู้แทนจาก BMUB ในประเทศไทย ได้มีการเย่ียมชมพ้ืนที่ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใต้การด�าเนินการตามนโยบาย 
สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวฯ โดยอาศัยระบบนิเวศในพ้ืนที ่
ลุ่มน�้าด้วย
 
ต้ังแต่ปี 2551 แผนงาน IKI ของ BMUB ได้สนับสนุนด้านเงินทุน 
แก่โครงการท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ รวมท้ังให้เงินทุนแก่พันธสัญญาภายใต้กรอบอนุสัญญา 
ว ่าด ้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จนถึงปัจจุบัน BMUB 
ได้สนับสนุนด้านเงินทุนแก่โครงการราว 500 โครงการในกว่า 
100 ประเทศ คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 1.7 พันล้านยูโร



“อะไรเป็นช่องว่างและหนทางไปสู่การคาดการณ์ภูมิอากาศ 
ในประเทศไทย”

“อะไรเป็นความท้าทายในการใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศใน 
อนาคต เพื่อประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของ 
ประเทศไทย รวมถึงการตคีวามข้อมูลส�าหรบัใช้ในระดบัภมูภิาค
และระดับท้องถิ่น”
 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ได้มีการหารือค�าถามเหล่าน้ีและ
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในเวทีการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเตรียม
จัดท�าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศระดับชาติ (NAP) ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยการสนับสนุนของ 
GIZ ภายใต้กรอบโครงการสนับสนุนการจัดท�าแผนการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนมิติการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk-NAP)
 

8

เวทีก�รประชุมผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ (NAP) ครั้งแรกในหัวข้อก�รค�ดก�รณ์ภูมิอ�ก�ศ

โดย มารี โรเซ็ตตี  โครงการสนับสนุนการจัดทำาแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนมิติการจัดการความเสี่ยง (RISK-NAP)

ส�าหรับระยะแรกของกระบวนการจัดท�า NAP ของประเทศไทย  สผ. 
ได้จัดให้มีการศึกษาเพ่ือประเมินความเปราะบางระดับชาติ  ซึ่งมุ่ง
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเปราะ
บางภายในภาคส่วนหลักของประเทศ รวมถึงทรพัยากรธรรมชาต ิการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร สาธารณสุข ความ
มั่นคงและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 
ส�าหรับร่างแรกของ NAP ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ผู้เชี่ยวชาญ
แบบจ�าลองภูมิอากาศได้ถูกเชิญมาร่วมแบ่งปันมุมมองเก่ียวกับ
การคาดการณ์ภูมิอากาศและการจัดท�าแบบจ�าลองภูมิอากาศใน
ประเทศไทย การประชุมครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายการการประชุม
ซึ่งวางแผนจะจัดอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 โดยการประชุมแต่ละครั้ง
จะมีหัวข้อท่ีมีจุดเน้นแตกต่างกันออกไปภายใต้หัวข้อการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
ซึ่งล้วนแต่มุ่งขยายแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกระบวนการจัดท�าแผนระดับชาติ NAP และเชื่อมโยงการหารือ
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้ก�าหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติเข้าหากัน
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ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง เป็นวิธีก�รหนึ่งที่ช่วยให้เข้�ใจ

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ดร. อัศมน ลิ่มสกุล

กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม
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มีการน�าเสนอและอภิปรายแบบจ�าลองภูมิอากาศระดับโลกและ 
ระดบัภมูภิาคในสีช่่วง ซึง่ท้ังหมดสือ่ถึงความท้าทายของการลดขนาด
แบบจ�าลองต่างๆ ลงไปในระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน “ย่ิงเรา 
ลงลึกไปในระดับท้องถ่ินมากเท่าไหร่ การคาดการณ์ก็จะย่ิงมีความ 
ไม่แน่นอนมากขึ้น” ดร. อัศมน ลิ่มสกุล กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม อธิบาย พร้อมเสริมว่า “การสร้างแบบจ�าลองเป็น 
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน 
สภาพภูมิอากาศจ�านวนมาก โดยข้อมูลดังกล่าวถูกน�าไปใช้ใน 
แบบจ�าลองท่ีหลากหลาย เพ่ือคาดการณ์ภูมิอากาศระดับประเทศ 
อย่างไรก็ดี ความท้าทายหลักยังคงเป็นเรื่องของการดึงผลลัพธ์จาก
แต่ละแบบจ�าลองมาใช้ “ไม่มฐีานข้อมลูกลาง” ดร. อศัมน ตัง้ข้อสงัเกต 
“เมื่อสิบปีก่อน เราแทบไม่มีข้อมูล แต่ตอนนี้เราต้องหาวิธีที่จะจัดการ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ”

ประเด็นส�าคัญอีกสองประเด็น คือความพร้อมใช้งานของข้อมูล 
ดังกล่าวส�าหรับผู้มีอ�านาจตัดสินใจในระดับท้องถ่ิน และการเลือก
ขนาดการประเมินความเปราะบาง ซึ่งมีความเห็นที่ตรงกันจาก 
ผู้เชี่ยวชาญว่าการประเมินความเสี่ยงหรือความเปราะบางไม่ควร
จ�ากัดอยู่ภายในขอบเขตพ้ืนท่ีตามการปกครอง (จังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) “เราหลงทางไปเพราะเราได้แต่มองเพียงใน
ระดับจังหวัดและไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับท่ีเล็ก
ลงกว่านั้น” ดร. ราชภัทร รัตนวราห สถานวิจัยทรัพยากรแหล่งน�้า
ลุ่มน�้าโขง-ชี-มูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่นกล่าว อันทีจ่ริงผูเ้ชี่ยวชาญหลายท่านเน้นว่า ในการประเมิน
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ 
เลือกมาตรการปรับตัวท่ีเหมาะสม จะต้องมีการพิจารณาพ้ืนที่และ
ขอบเขตทางธรรมชาติ อาทิ พื้นที่ลุ่มน�้าร่วมด้วย ซึ่งสื่อว่าการประเมิน
ความเสีย่งควรด�าเนินการในหลายระดบัและพิจารณาข้อมลูหลายชัน้

นอกจากน้ี ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันท่ีจะน�าข้อมูลและทรัพยากร
ของกรมอุตุนิยมวิทยา มาใช้งานให้ดีข้ึน โดย ดร.สมชาย อดีตรอง
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้ข้อมูลว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ิงได้รับ 
งบประมาณในการจัดหาแบบจ�าลองภูมิอากาศและเครื่องมือใหม่ๆ 
โดยอาจต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเพ่ือป้อนข้อมูลทั้งหมดเข้าไปใน
ซอฟท์แวร์ใหม่ อย่างไรก็ด ีเครือ่งมอืทีม่นัสมยัขึน้จะช่วยให้ได้ผลลพัธ์
ที่น่าเชื่อถือข้ึนเพ่ือน�าไปวิเคราะห์ส�าหรับด�าเนินการเพ่ือรับมือกับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ออกซิเจนและน�้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญของชีวิต โดยระบบนิเวศเป็นผู้ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริการเพ่ิมเติมจากระบบนิเวศ เช่น 
การจัดสรรทรัพยากร การควบคุม บริการด้านวัฒนธรรม และบริการสนับสนุน เป็นเสาหลักทั้งสี่ที่มนุษย์สามารถใช้ได้ แม้กระน้ันบริการของ 
ระบบนิเวศ ประโยชน์ และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของบริการดังกล่าวไม่เคยได้รับการยอมรับอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่ปรากฏใน 
พื้นที่ชนบทจะได้รับการตีมูลค่าต�่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของที่ดินในเขตเมือง

ผู้คนท่ัวโลกก�าลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นทีละน้อย และผลกระทบดังกล่าวก็ก�าลังทวีความรุนแรงข้ึน 
สบืเนือ่งจากการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่ย่ังยืน การประเมนิผลเชงิเศรษฐกิจของระบบนเิวศ หน้าทีแ่ละบรกิารของระบบนิเวศ (นเิวศบรกิาร) 
อาจช่วยสร้างความตระหนักถึงประโยชน์อันหลากหลายและท�าให้สามารถตีมูลค่าที่จับต้องได้ให้กับนิเวศบริการ วิธีการน้ีอาจช่วยสร้างแรง 
กระตุ้นแก่สาธารณะในการตระหนักถึงความส�าคัญของระบบนิเวศที่ยั่งยืน

ก�รตีมูลค่�ของธรรมช�ติ

โดย จารุวรรณ งามสิงห์ 
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

บริการด้านการจัดสรรทรัพยากร
(เสบียง)

ผลิตผลที่ได้จากระบบนิเวศ

   • อาหาร
   • น�้าจืด
   • ไม้ฟืน
   • เส้นใย
   • ชีวเคมี
   • ทรัพยากรพันธุกรรม

บริการด้านการควบคุม

ประโยชน์ที่ได้จากการควบคุม
กระบวนการระบบนิเวศ

   • การควบคุมสภาพภูมิอากาศ
   • การควบคุมโรค
   • การควบคุมน�้า
   • การท�าน�้าสะอาด
   • การผสมเกสรดอกไม้

บริการสนับสนุน
บริการที่จ�าเป็นส�าหรับการเตรียมนิเวศบริการอื่นๆ ทั้งหมด

• การก่อตัวของดิน          • การหมุนเวียนของธาตุอาหาร          • การผลิตขั้นต้น
                 แหล่งที่มา: MA2003

บริการด้านวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุ
ซึ่งได้จากระบบนิเวศ

   • จิตวิญญาณและศาสนา
   • สันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • ความสวยงาม
   • แรงบันดาลใจ
   • การศึกษา
   • ส�านึกแห่งถิ่นก�าเนิด
   • มรดกทางวัฒนธรรม

บริการของระบบนิเวศ (นิเวศบริการ)
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ผมส�ม�รถนำ�เสนอกร�ฟนี้ต่อผู้บังคับบัญช�ของผม

และแม้กระทั่งต่อคณะกรรมก�รลุ่มน้ำ� มันง่�ยม�กและเข้�ใจได้ง่�ยด้วย
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ในบริบทดังกล่าว โครงการ ECOSWat ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “การประเมินผลเชงิเศรษฐกจิของมาตรการปรบัตวัโดย
อาศัยระบบนิเวศ” (Economic Evaluation of Ecosystem-based 
Adaptation Measures หรือ EbA) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ 
ทีด่ขีึน้เก่ียวกับคณุค่าของระบบนิเวศ  ในช่วงสามวนัของการประชมุฯ 
ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรน�า้ (ส�านักงาน
ส่วนกลางและส�านักงานภูมิภาค) กรมชลประทาน และส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได ้
เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นมาของการตีมูลค่าบริการของระบบนิเวศ 
นอกจากนี้ การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA หรือมาตรการ 
สีเขียว) ในพ้ืนท่ีน�าร ่องของโครงการได้รับการประเมินผลเชิง 
เศรษฐกิจและน�าไปเปรียบเทียบกับมาตรการเชิงโครงสร้าง (Grey 
infrastructure)

ผลลัพธ์จากการประเมินผลบ่งชี้ว ่ามาตรการปรับตัวโดยอาศัย
ระบบนิเวศบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นแม้ในช่วงระยะ
เวลาที่ค่อนข้างสั้น ย่ิงกรอบเวลาย่ิงยาวออกไป ผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของมาตรการ EbA ก็จะย่ิงสูงขึ้น อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุนของมาตรการ EbA สูงถึงห้าเท่าของอัตราส่วนเดียวกันของ
โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม ยิ่งกว่านั้น การลงทุนในมาตรการ EbA  
โดยท่ัวไป ยังมีมูลค่าต�่ากว่าความต้องการด้านการเงินส�าหรับ 
มาตรการเชิงโครงสร้าง
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อากาศยานไร ้คนขับ (UAV) ซึ่ง รู ้ จักกันในนามของ “โดรน” 
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บภาพถ่ายทางอากาศ 
ความละเอียดสูง ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี การตรวจจับข้อมูล โดรนนับเป็น
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ท�าแผนที่แบบดั้งเดิมและภาพถ่ายจากดาวเทียม การท�าแผนท่ีแบบ
ดั้งเดิมผ่านการส�ารวจภาคสนาม เป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานาน 
และใช้แรงงานคนจ�านวนมากแต่โดรนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
จากพ้ืนท่ีซึ่งเข้าถึงยาก หรือพ้ืนที่อันตรายที่จะเข้าถึงได้ด้วยการเดิน 
ในขณะทีภ่าพถ่ายจากดาวเทยีมนัน้ก็ยังมข้ีอจ�ากัดด้านความละเอยีด
ของภาพ เมฆท่ีปกคลุม และความพร้อมใช้งานส�าหรับผู้ใช้ในโหมด 
เรียลไทม์ ซึ่งโดรนสามารถทดแทนข้อจ�ากัดเหล่านี้ได้

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดรนถูกน�ามาใช้วิเคราะห์ปริมาณผลผลิต
พืช และบริษัทโลจิสติกส์ก�าลังหารือว่าจะสามารถใช้โดรนส�าหรับ 
งานบริการของบริษัทได้อย่างไรบ้าง แถบทวีปแอฟริกาได้น�าโดรน 
มาใช้ส�ารวจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนการใช้โดรนในการ 
บริหารจัดการน�้านับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น

ในส่วนของการบริหารจัดการลุ่มน�้า โครงการ ECOSWat ก�าลังใช้
เทคโนโลยีโดรนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น�้า ระบบนิเวศวิทยา และระบบไฮโดรลิค ซึ่งจะน�าไปสู่ความ
เข้าใจท่ีดีข้ึน ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติมที่เก็บรวบรวมได้ด้วยโดรนจะช่วย
ในการตัดสินใจเลือกมาตรการและออกแบบรูปแบบการด�าเนินงาน
ต่อไป

เทคโนโลยีชั้นสูง ต้นทุนต่ำ�

นวัตกรรมเพื่อก�รบริห�รจัดก�รลุ่มน้ำ�ของไทย

โดย เกตน์พริมา แสนสุด 
โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำาในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำา (ECOSWat)

เพ่ือต่อยอดการด�าเนินงาน โครงการ ECOSWat ได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนในภาคส่วนท่ีเก่ียวกับน�้าของ
ไทย” ขึ้นเมื่อปี 2558 ให้กับองค์กรภาคน�้าของไทย โดยมีผู้แทนจาก 
กรมทรัพยากรน�้า กรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า
และการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วม

ภายหลังการประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้น�าความรู้ใหม่นี ้
ไปใช้งานในหลายโอกาส และด�าเนินการบินส�ารวจ ณ ลุ่มน�้าย่อย
คลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับกรมทรัพยากรน�้า

และระหว่างวันท่ี 19-23 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ยังได้ท�าการส�ารวจพ้ืนท่ีลุ่มน�้าย่อยล�าภาชี จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บ
รวบรวมภาพถ่ายทางอากาศและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสร้างแบบ
จ�าลอง 3 มิติเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการออกแบบมาตรการปรับตัว 
โดยอาศัยระบบนิเวศท่ีน�าเสนอ ซึ่งคาดว่าจะมีความเหมาะสม 
ในการป้องกันน�้าท่วมและภัยแล้ง และจะสามารถช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ าในประเทศไทยได ้อย ่าง 
ไม่ต้องสงสัย
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ก�รลงทุนเป็นพันล้�นเพื่อสร้�งสิ่งก่อสร้�งในก�รแก้ปัญห�

แต่ปัญห�ยังคงมีอยู่ จึงได้ข้อสรุปว่�ก�รหันม�พึ่งพ�ธรรมช�ติ น่�จะเป็นก�รแก้ปัญห�อย่�งยั่งยืน

คุณจ�รุวรรณ ง�มสิงห์ เจ้�หน้�ที่โครงก�ร

13

โดย ปริยา วงศาโรจน์  GIZ สำานักงานกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการจัดการน�้า
ในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน�้า (ECOSWat) ได้รับ
เกียรติจากรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” ซึ่งออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส 
(ThaiPBS) มาถ่ายท�าสกู๊ปเรื่องการส�ารวจพ้ืนที่ลุ่มน�้าสาขาล�าภาช ี
โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อมวิเคราะห ์
ความเสีย่งและผลกระทบจากน�า้ท่วมและภัยแล้งบรเิวณแม่น�า้ล�าภาชี 
บ้านท่าอีปะ อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 

รู้สู้ภัยพิบัติ: ก�รใช้เทคโนโลยีอ�ก�ศย�นไร้คนขับ

หรือ โดรน (Drone) สำ�รวจลุ่มน้ำ�ป้องกันภัย

ทางรายการ ได้รับฟังความเป็นมาและการด�าเนินงานจากเจ้าหน้าท่ี 
โครงการฯ ส�านักงานทรัพยากรน�้า ภาค 7 อบต.ด่านทับตะโก และ
คณะท�างานลุ่มน�้าย่อยล�าภาชี โดยคุณจารุวรรณ งามสิงห์ เจ้าหน้าที่
โครงการฯ ของ GIZ กล่าวว่า “โครงการฯ เกิดจากความร่วมมอืระหว่าง
รัฐบาลไทย-เยอรมัน ที่ต้องการน�าระบบนิเวศมาจัดการน�้า โดยอิง
ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี ท่ีประสบปัญหาน�้าท่วมอย่าง 
รุนแรง และมีการลงทุนเป็นพันล้านเพ่ือสร้างส่ิงก่อสร้างในการ 
แก้ปัญหา แต่ปัญหายังคงมีอยู่ จึงได้ข้อสรุปว่า การหันมาพ่ึงพา
ธรรมชาติ น่าจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน โดยโครงการฯ ส่ง 
ผู ้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนีมาส�ารวจลุ่มน�้าล�าภาชีว่าต้นตอ 
ของน�้าท่วมและน�้าแล้งเกิดจากอะไร และจะสามารถพัฒนาเป็น 
พ้ืนท่ีกักเก็บน�้าส�าหรับใช้ในหน้าแล้ง และชะลอความเร็วของน�้า 
ในภาวะน�้าหลากได้หรือไม่ พร้อมทั้งยังให้ค�าแนะน�าในการใช้โดรน 
มาส�ารวจพ้ืนท่ีและวิเคราะห์ออกมาเป็นภาพถ่ายจ�าลองสามมิต ิ
ให้เห็นสภาพภเูขา ต้นไม้ แม่น�า้ว่าหากน�า้ท่วม ปริมาณน�า้จะสงูแค่ไหน
และหากน�้าแล้ง น�้าที่เก็บได้จะได้ปริมาณสักเท่าไหร่  โดยลุ่มน�้าสาขา
ล�าภาชี ถูกยกมาเป็นพ้ืนท่ีน�าร่อง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความต่าง 
ด้านสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง กล่าวคือ เมื่อหน้าร้อน จะประสบ
ปัญหาภัยแล้ง และเมื่อฤดูฝนจะเกิดภาวะน�้าท่วมอย่างรุนแรง 
จึงเหมาะสมท่ีโครงการฯ จะน�ามาส�ารวจและร่วมกันแก้ปัญหา 
ให้ได้มากที่สุด”
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อาจารย์สุธีระ ทองขาว ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สาธิตการใช้ Drone เพ่ือส�ารวจและ 
เก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยอธิบายว่า “เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศ 
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ย่ิงถ้าส�ารวจในพ้ืนท่ีท่ีไม่ใหญ่ จะสิ้นเปลือง
มาก โดรนจึงเป็นค�าตอบในการใช้บินถ่าย เพื่อส�ารวจเบื้องต้นว่าพื้นที่
เป็นอย่างไร เช่น หากเราต้องการส�ารวจแนวคลอง ปรกติภาพถ่าย
อากาศไม่สามารถลงต�่ามา 50 เมตร 100 เมตรได้ แต่โดรนลงต�่าได้
ให้เห็นความละเอียดเชิงลึกท่ีจะน�ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงของล�าน�้า การกัดเซาะความลึกของล�าน�้า และการ
เปลี่ยนแปลงของตะกอนท้องน�้าของแม่น�้าล�าภาชี”
 
“ตัวโดรนประกอบด้วยชุดมอเตอร์ท่ีใช้บิน สมองกลใช้ควบคุมการบิน 
และตัวที่ส�าคัญท่ีสุดคือ GPS ที่จะช่วยก�าหนดพิกัดพ้ืนที่ ให้โดรน
สามารถบินถ่ายแบบอัตโนมัติ นอกจากน้ียังมีใบพัด กล่องใส่กล้อง
ที่ใช้ถ่าย ซอฟแวร์ท่ีจะใช้วางแผนการบิน และคอยส่งข้อมูล ให้บิน
ตามเส้นทางท่ีก�าหนดและถ่ายข้อมูลออกมาด้วยภาพ เทคนิคของ 
โดรน คือ การน�าเอาภาพที่ถ่ายหลายๆ ชอต มารวมกันเป็นผืนใหญ่ 
โดยใช้กล้องท่ีสามารถก�าหนดให้ถ่ายทุกช่วงเวลา ส่วนของเราท่ีใช ้
จะตั้งค่าให้บินหกเมตรต่อวินาที น่ันคือ ทุกๆ หกเมตร จะถ่ายภาพ 
โดยมีซอฟแวร์ท่ีใช้โฟโตแกรมให้ภาพซ้อนทับกัน และประมวลผล 
ออกมาเป็นแบบจ�าลองสามมิติ”
 

อาจารย์กล่าวเสริมว่า “ตอนแรกเลย ผมได้แต่สนใจ แต่พอ GIZ 
เข้ามาช่วยสนับสนุน จึงท�าให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ และหาก
มองในระยะยาว โดรน ถือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในการติดตาม 
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ เช่น การท�าแบบจ�าลองเพ่ือสังเกตการ 
ไหลของน�้า ซึ่งแต่ก่อนเราขาดข้อมูลและรายละเอียดค่อนข้างมาก 
นอกจากน้ี GIZ ยังเข้ามาช่วยอบรมความปลอดภัยก่อนออกบิน 
และแนวทางการศึกษาพื้นที่ก่อนออกบินด้วย”
 
ในมุมมองของนายนวล บัวทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านท่าอีปะ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของชาวบ้าน ที่ก�าลังประสบปัญหาภัยแล้งในลุ่มน�้าย่อย 
ล�าภาชี กล่าวว่า “ปัญหาที่หนักที่สุดตอนนี้ คือ เรื่องน�้า แล้งมากที่สุด
ในรอบสิบปีก็ว่าได้ เกษตรกรต้องใช้น�้าในการปลูกพืชผัก เช่น อ้อย 
ต้นหอม ถ้าโครงการฯ มาช่วยให้มีแหล่งกักเก็บน�้าก็น่าจะดี เพ่ือ 
เก็บน�้าไว้ใช้ยามจ�าเป็น ตอนนี้เรามีบ่อบาดาลประมาณ 10 กว่าบ่อ 
และขุดจากคลองมาใช้ด้วย แต่หน้าแล้งปีน้ี คิดว่าน�้าท่ีมีอยู่คง 
ไม่เพียงพอ เพราะผักที่เราปลูก ต้องใช้น�้าตลอด ถ้าน�้าหมด ก็จบกัน”

จากการส�ารวจเบื้องต้นครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผลการส�ารวจสามารถน�าไป
ต่อยอดเป็นการด�าเนินงานขั้นต่อไป โดยกรมทรัพยากรน�้า คาดว่าจะ 
ท�าแผนงานและงบประมาณไปเสนอรัฐบาล ให้เป็นแผนเร่งด่วน
ส�าหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน�้าย่อยล�าภาชี  และเพ่ือเป็น
พื้นที่ต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันในอนาคต
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โครงก�รริเริ่มด้�นก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) 
เป็นเจ้�ภ�พก�รประชุม Resilient Cities Asia-Pacific 2016

โดย ฮันนา ไมเออร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

การประชุมเอเชียแปซิฟิกฟอรั่ม ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการรับมือและการปรับตัวของเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดขึ้นพร้อมกับ 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 16 ว่าด้วยเมืองคู่แฝดเมลาก้า เมื่อวันท่ี 2-4 มีนาคม 2559 ณ เมืองเมลาก้า  โดยมีผู้แทนกว่า 500 คน 
จากรัฐบาลท้องถ่ิน สถาบัน และชุมชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ และนักวางผังเมืองจากท่ัวโลกเข้าร่วม 
เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่จะเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง

โครงการ GIDRM ได้มีส่วนสนับสนุนการประชุม Resilient Cities Asia-Pacific ประจ�าปีนี้ โดยจัดประชุมหัวข้อ “การหาความสมดุลใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2559 โดยร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา (OECD) และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) 

ภายในงาน ผู้อภิปรายจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินเดีย ได้หารือเกี่ยวกับวิธีบูรณาการความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติเข้ากับ 
การเติบโตสีเขียวในเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บล็อกของการประชุม ภายใต้ชื่อ CityTalk ให้ภาพรวมและรวบรวมบทคัดย่อของกิจกรรมการประชุมไว้ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม:
• การประชุม Resilient Cities Asia-Pacific 2016
• Melaka Call for Action
• CityTalk

http://resilientcitiesasiapacific.iclei.org/fileadmin/user_upload/Presentations/2015_Congress_Report_23Sept15.pdf
http://resilientcitiesasiapacific.iclei.org/fileadmin/user_upload/Melaka_Call_for_Action/Melaka_Call_for_Action_Final_4_Mar_2016.pdf
http://talkofthecities.iclei.org/blog/
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เปิดตัวกระบวนก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรับมือ

ภัยพิบัติของผู้ประกอบก�รโรงแรม (Hotel Resilient) ในประเทศฟิลิปปินส์

โดย ฮันนา ไมเออร์  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก (GIDRM) 
ส�านักงานเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 
(UNISDR) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
(PATA) และกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (DoT) ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ เมืองเซบู เพ่ือริเริ่มกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติของผู้ประกอบการ
โรงแรม (โรงแรมรู้รับมือภัยภิบัติ) ในประเทศฟิลิปปินส์ 

โรงแรมรู้รับมือภัยภิบัติ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อพัฒนากระบวนการ
จดัการความเสีย่งจากภัยพิบตัแิละเพ่ิมขีดความสามารถในการรบัมอื
กับภัยพิบัติให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว คณะท�างาน GIDRM  
ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมืองคาร์ลสรูเฮ่อ(KIT) และสมาชิก 
กลุ่ม หุ้นส่วนของสถาบันฯ พัฒนาโมดูล (ชุดการเรียนรู้) มาตรฐาน 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากอันตรายหลายรูปแบบส�าหรับโรงแรม 
และรีสอร์ทที่พักตากอากาศ

ผู้เข้าร่วมประชมุจากภาครัฐและผูน้�าธุรกิจ ได้พิจารณาน�ากระบวนการ
พัฒนาโมดูลมาจัดท�า (ร่าง) โมดูลมาตรฐานเพื่อจัดการความเสี่ยงภัย
จากหลายรูปแบบ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเท่ียวได้มารวมตัวกัน จึงเป็นโอกาสดีท่ีทางผู้เชี่ยวชาญ 
จะได้หารือถึงการเชื่อมประเด็นการจัดการความเสี่ยงภัยในรูปแบบ
ต่างๆ สู่การจัดการการท่องเที่ยว  

นางสาวริก้า บูโน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้อ�านวยการ
ส�านักงานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านการท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์เน้นย�้าถึงกรอบการด�าเนินงานด้าน
การริเริ่มโรงแรมรู้รับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับประเทศ
ฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีช่วย ฟาติมัธ ธัสนีม แห่งศูนย์การจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติ (NDMC) แห่งมัลดีฟส์ ซึ่งได้เข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วย 
ได้เรียกร้องให้มี “ความคิด” และ “การลงมือท�า” เพ่ือปกป้องการ 
ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
นายฮันด์เลิ้กเท่น หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการภายใต้ GIDRM 
เน้นถึงความส�าคัญของการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และการ
เสนอทางออกส�าหรับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีเหมาะสม
กับตลาด

ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้แทนคณะท�างาน 
GIDRM และสถาบัน KIT ได้เดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือ
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในเมืองโบโฮล เซบู และกรุงมะนิลา 
คณะท�างาน GIDRM and KIT ด�าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว” (ProGED) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของธุรกิจในพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกไว้

โมดูลมาตรฐานเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากภัยหลายรูปแบบจะได้ 
รับการทดสอบในพื้นที่น�าร่อง 3 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

https://www.gidrm.net/activities/hotel-resilient/
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แนวคิดเยอรมันนี เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�

เส้นท�งสู่ศักยภ�พของไทย ในก�รประเมินคว�มเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ควรท�าอย่างแรก ในการวางแผน 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หลายปีที่ผ่านมา มีผู้คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบต่างๆ ท่ีใช ้
ในภาคเศรษฐกิจ จึงมีประเด็นการวิเคราะห์แตกต่างกันไปตามเรื่อง
ที่สนใจ วัตถุประสงค์การศึกษาและข้อมูลที่ได้มา อย่างไรก็ตาม 
องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและการน�าไปใช้ยังคง 
มจี�ากัดในกลุม่ของนกัวิชาการด้านเทคนคิ เช่น นักวิจยั นักสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการส�ารวจระยะไกล วิศวกรชลประทาน วิศวกรโยธา 
ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านจัดการสิ่ งแวดล ้อม การเกษตร พลังงาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับเคร่ืองมือการประเมิน 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ซับซ้อนเกินกว่าที่ผู ้ปฏิบัติงานในระดับท้องถ่ิน 
จะน�าไปใช้เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ การตัดสินใจลงทุนสาธารณะ 
การบริการโครงสร ้างพ้ืนฐานและการจัดการความเสี่ยงของ 
ผู้ประกอบการเอกชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะเป ็นหน ่วยประสานการขับเคลื่อนกลไกการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีภารกิจในการน�าทุกภาคส่วน ได้แก ่
ภาครัฐ การศึกษา เอกชนและภาคประชาสังคม   เข้าร่วมการ 
ด�าเนนิงานขบัเคลือ่นภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 2558  

ในการนี้ ปภ. น�าโดย รองอธิบดี นายกอบชัย บุญอรณะ พร้อมท้ัง 
คณะท�างานของ โครงการริเร่ิมด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
ระดับโลก ของ GIZ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนา
วิธีประเมินความเสี่ยง เพื่อมุ่งสู่การรับรู้-ปรับตัว-ฟื้นเร็วท่ัว- 

โดย นภาพร อยู่เบิก  โครงการริเริ่มด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก

อย่างยั่งยืน (Resilient) ส�าหรับประเทศไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 31 
มนีาคม ถึง 1 เมษายน 2559 โดยม ีดร. แอนด้ี วอลเตอร์ และ มร. ปีเตอร์ 
ลอว์วี่ ผู้เชี่ยวชาญจาก German Federal Office for Civil Protection 
and Disaster Assistance (BBK) กระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ 
รฐัเยอรมนัน ีถ่ายทอดแนวคิดการจดัท�าข้ันตอนเพ่ือจดัการความเสีย่ง
แบบบูรณาการ และอธิบายโครงสร้างทางกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
รวมท้ังเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือการคุ้มครอง
พลเรือนและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ ตลอดจนมี มร. โอราฟ 
นอยส์เนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ความเสี่ยง มาถ่ายทอดวิธีการ
จัดท�าแผนทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้ถิน่ฐาน (Suitability Map) ทีท่�าร่วม
กันกับหน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์  การประชุมฯ  ได้มีการทบทวน
ประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 

• การวิเคราะห์ความเส่ียงหรือการประเมินความเส่ียง เก่ียวข้องกับ 
 ประเด็นใดบ้าง 
• ท�าไมประเทศไทย จ�าเป็นต้องประเมินความเสี่ยง 
• จะต้องท�าอะไรอีกบ้าง จึงจะสามารถประเมินความเสี่ยงของ 
 ประเทศได้
• จะด�าเนินงานอย่างไร เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยง 
 ของประเทศ 

คณะท�างาน GIDRM และหน่วยงานพันธมิตร จะยังคงให้การ
สนับสนุน ปภ. ในการด�าเนินงานจัดท�าแนวทางสู่การเสริมศักยภาพ
การประเมินความเสี่ยงของไทย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ควบคู่
กับการประเมินลักษณะกายภาพทางธรณี และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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โดย คัทริน ลัมเมอร์ส  แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย มีศักยภาพสูงในการใช้พลังงานจาก
แหล่งพลังงานทดแทน ผลการวิเคราะห์ท่ีด�าเนินการโดยสถาบัน 
Fraunhofer ส�าหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ GIZ มอบหมาย 
สรุปได้ดังนี้

น่าน สามารถรักษาภูเขาท่ีปกคลุมด้วยป่าและมีอิสระด้านการใช้ 
พลังงานจาก สปป. ลาว มากกว่าเดิม โดยสามารถติดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน อาทิ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ หรือแผงโซลาร์เซลล์
บนหลังคาได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า น่านจะสามารถเพ่ิมปริมาณการ 
ผลิตไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 100 ภายในปี 2579 

ภูเก็ต แม่เหล็กส�าหรับนักท่องเที่ยวและที่พักตากอากาศ ภูเก็ตมี
ศักยภาพที่จะมีสัดส่วนของพลังงานทดแทนถึงร้อยละ 40 ในปี 2579 
แม้ว่าจะมีความต้องการด้านพลังงานระดับสูงเมื่อเทียบกับท่ีอื่น 
โดยจะสามารถตดิตัง้โซลาร์เซลล์บนหลงัคา ซึง่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์
สเีขยีว และผลกัดนัภูเก็ตให้เข้าสูก่ารท่องเท่ียวเชงินเิวศ (eco-tourism) 
มากขึ้น นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน

ได้เวล�ลงมือทำ�! – จังหวัดน่�น ภูเก็ต และระยอง

บนเส้นท�งสู่พลังง�นสีเขียว

ระยอง แหล่งผลิตพลังงานของประเทศไทย ซึ่งขณะน้ีผลิตไฟฟ้าให ้
ตนเองและจังหวัดใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
และถ่านหิน จังหวัดระยอง มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับสูง 
และมีโรงไฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจ�านวนมาก 
ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนยังมีการค�านวณไว้ที่ร้อยละ 40 ในปี 
พ.ศ. 2579 

สถานการณ์ของทั้งสามจังหวัดสามารถใช้เป็นกรณีตัวอย่างส�าหรับ
จังหวัดอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกรณีแนวทางการปฏิบัติ
ในการลดก๊าซเรอืนกระจก (INDCs) ของประเทศไทยเพ่ือรับมอืกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ในการน้ีประเทศไทยต้องการท่ีจะขยาย
สถานะความเป็นผูน้�าด้านการติดต้ังพลงังานทดแทนในภูมภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้  กระทรวงพลงังานจงึสนับสนุนจงัหวัดต่างๆ ในการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนโดยมุ่งน�ากระบวนการ
พัฒนาให้ทันสมัย และบูรณาการเข้าไปในชุมชน  ซึ่งถือเป็นความ
ท้าทายท่ีส�าคัญเน่ืองจากผูน้�าชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดข้อมลูรายละเอยีด
เก่ียวกับศักยภาพและโอกาสด้านพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ของตน  
ด้วยเหตุนี ้โครงการ “สนับสนนุการพัฒนาและการด�าเนินงานด้าน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย” จึงได้รับ 
การร้องขอให้แบ่งปันประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีและการ
เปลีย่นผ่านพลงังานจากระบบจดัหาพลงังานแบบดัง้เดมิมาเป็นระบบ
จัดหาพลังงานที่ยั่งยืน

สถานการณ์พลังงานทดแทนในสามจังหวัดน�าร่องดังกล่าวข้างต้น 
จัดท�าขึ้นโดยสถาบัน Fraunhofer ส�าหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(ISE) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าจังหวัดดังกล่าว สามารถเข้าถึงสัดส่วนของ
พลังงานทดแทนเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานท้ังหมดได้อย่างไร ทั้งน้ี 
การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท�าให้สิ่ง
แวดล้อมสะอาดขึ้น และเพิ่มการสร้างมูลค่าของท้องถิ่น

ในเดือนมนีาคมและเมษายน ผู้น�าชมุชนจะมารวมตัวกันในการประชมุ
คณะกรรมการจังหวัดและก�าหนดเป้าหมายด้านพลังงานทดแทน 
ของชมุชนของตน โดยอ้างองิสถานการณ์ท่ีพัฒนาขึน้เป็นล�าดับขัน้ตอน
บนเส้นทางสู่แหล่งพลังงานที่ย่ังยืน ซึ่งภารกิจขณะนี้ คือ การพัฒนา
แผนที่น�าทางด้านพลังงานทดแทน (RE roadmaps) เพ่ือบรรล ุ
เป้าหมายด้านพลังงานทดแทนที่ก�าหนดไว้
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จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
หน่ึงในสิบคนของประชากรอาเซียนอยู่อย่างหิวโหย และร้อยละ 9.6 
ของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในภาวะขาด 
สารอาหาร แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศสมาชิกของอาเซียนจะลดจ�านวน 
ประชากรที่ยากไร้ลงได้มากและสามารถเพ่ิมการผลิตอาหารได้ 
เพียงพอต่อความต้องการของประชากรได้มากข้ึน แต่หลายประเทศ 
ก็ยังประสบปัญหาใน “การผลิตอาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณค่า 
ทางอาหารท่ีสนองต่อความต้องการของร่างกายและความ 
ต้องการของผู้บริโภคเพื่อสุขภาพทางกายท่ีดี” ตามความหมาย 
ของ “ความม่ันคงทางอาหาร” ในการประชุมสุดยอดอาหารโลก 
(World Food Summit) ปี 2539

แม้ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางอาหารจะถูก 
ผลักดันให้เกิดการท�างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นมา 
หลายต่อหลายทศวรรษ แต่ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร 
และคุณค่าทางสารอาหาร ความรับผิดชอบในการผลิตอาหารใน 
ราคาท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประชากรในประเทศ รวมท้ัง
เป็นอาหารปลอดภัย และได้คุณค่าทางอาหารท่ีเหมาะกับผู้บริโภค 
ก็ยังคงเป็นความท้าทายของหลายๆประเทศอาเซียน ซึ่งประเด็น 
ความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางอาหารที่ต้องเผชิญน้ียังไม่นับ
รวมกับการที่ต้องเพ่ิมการผลิตให้มากขึ้นถึงร้อยละ 60 เพ่ือรองรับ 
กับจ�านวนประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นมากถึง 9 พันล้านคนในอีก 35 ปี
ข้างหน้า
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โดย รจนา มโนวลัยเลา  โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

อ�เซียนและเยอรมนีร่วมผลักดันคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร

ในการรับมือกับประเด็นความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหาร
และคุณค่าทางอาหารในระดับภูมิภาค โครงการระบบอาหาร-เกษตร 
อย่างยั่งยืนแห่งอาเซียนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้โปรแกรมความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนและเยอรมันเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ: ด้านเกษตรกรรม และป่าไม้ จึงได้เร่ิมด�าเนิน 
การต้ังแต่ปี 2557 เพ่ือสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการ 
จดัท�ากรอบนโยบาย การพฒันาเทคโนโลยีการผลติ และการเชือ่มโยง
การตลาด โดยโครงการเน้นสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
เรื่องความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะ 
“กรอบนโยบายบูรณาการความม่ันคงด้านอาหารของอาเซียน 
(AIFS)” ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนใน 
ปี 2552 และได้เน้นย�้าอีกในปี 2557 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ด�าเนินนโยบายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายดังกล่าว 
เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน  

กิจกรรมท่ีทางโครงการฯด�าเนินงาน ได้แก่ การจัดประชุมเรื่องความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการและกรอบนโยบาย AIFS ในประเทศ
ลาว เมียนมาร์ และไทยในปี 2558 เพ่ือเป็นเวทีส�าหรับผู้บริหาร 
ระดับสูงจากกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงองค์กรด้านการพัฒนา  
ประชาสังคม และภาคเอกชนที่มีส ่วนในการตัดสินใจเร่ืองการ 
ก�าหนดนโยบายในระดับประเทศ ได้ร่วมถกประเด็นความท้าทาย  
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งความสนับสนุนจากโครงการ 
ด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
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คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รเกิดขึ้นต่อเมื่อทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงอ�ห�รที่ปลอดภัย

และมีคุณค่�ท�งอ�ห�รที่สนองต่อคว�มต้องก�รของร่�งก�ยและคว�มต้องก�รของผู้บริโภค

เพื่อสุขภ�พท�งก�ยที่ดีอย่�งทั่วถึง ในร�ค�ที่เหม�ะสมกับเศรษฐกิจของผู้บริโภค

คำ�จำ�กัดคว�มจ�กก�รประชุมสุดยอดอ�ห�รโลก (World Food Summit) ปี 2539

นอกจากนี้ ในปี 2558 ยังมีจัดการอบรมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการส�าหรับผู้ปฎิบัติงานในระดับภูมิภาค เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐจากกระทรวงและกรมที่เก่ียวข้องในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู ้และ 
ความเข้าใจ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท้ังในระดับ
ประเทศและภูมิภาคในการด�าเนินนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ที่ 
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

คุณเช้ทโท ปร๊าก รองอธิบดีส�านักการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตร 
ป่าไม้และประมง จากประเทศกัมพูชากล่าวว่าก่อนเข้าร่วมการ 
อบรมเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการส�าหรับผู้ปฎิบัติงาน
ในระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท่านรองฯ มีความ
เข้าใจว่าความมั่นคงทางอาหารคือการผลิตอาหารท่ีเพียงพอกับ 
ความต้องการของประเทศ แต่อันที่จริงแล้ว ความมั่นคงทางอาหาร 
ยังรวมไปถึงการมีอาหารที่ปลอดภัย หลากหลาย ยั่งยืน และมีคุณค่า
ทางอาหาร ตามความต้องการท่ีเหมาะสมต่อผู ้บริโภค อาทิเช่น 
เด็กควรมีความรู้ในการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับตน รู้วิธีการปรุง 
และรับประทานอย่างถูกต้อง

โครงการระบบอาหาร-เกษตรอย่างย่ังยืนแห่งอาเซียน ยังมุ่งเน้นให ้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสรรหาต้นแบบที่ 
เหมาะสมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการอารกัขาพืชและการจดัการ
ศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์ควบคุม และการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
(Integrated Pest Management) ตลอดจนรูปแบบธุรกิจและการ 
จัดการฟาร์มท่ีก่อให้เกิดรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
แก่เกษตรกร เพ่ือน�าไปสู่การผลิตอาหาร-เกษตรอย่างย่ังยืนท่ีจะน�า 
ไปสู่การบรรลุความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซีย โครงการระบบอาหาร-เกษตร 
อย่างย่ังยืนแห่งอาเซียน ได้ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิง 
เกษตร Taman Simalem Resort (TSR) และ มหาวิทยาลัยอิสลาม 
แห่งสุมาตราเหนือ (Islamic University of North Sumatra) จัดอบรม 
ให้ความรู ้และฝึกทักษะแก่เกษตรกรท้องถ่ินด้านการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุม และการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์
โดยเกษตรกรจ�านวนกว่า 70 คนได้เปลี่ยนวิถีมาท�าการเกษตรแบบ 
ไร้สารเคมแีละได้รบัการรบัรองจาก “ออแกนิค อนิโดนีเซยี (Organik 
Indonesia)” ท�าให้มีรายได้จากการท�าเกษตรอินทรีย์ท่ีเพ่ิมขึ้นกว่า 
ร้อยละ 180 หลังจากเข้าร่วมโครงการปลูกผลไม้และผักแบบไร้สาร

คุณเออร์เซมิน่า มันเธย์ เกษตรกรจากกลุ่ม Treasure of Farmers – 
Organik Indah Lestari กล่าวว่า สาเหตุท่ีเกษตรกรในโครงการ 
มีผลผลิตมากขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้นน้ัน เป็นเพราะเปลี่ยนวิธีการ 
ท�าเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีใช้สารเคมีมาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ไร้สาร 
และจากการท�าการเกษตรแบบสัญญา (contract farming) ร่วมกับ 
TSR นั้น ยังได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ผลิต รวมท้ังสามารถขายผลผลิตท้ังหมดให้กับทางโครงการในราคา
ที่น่าพอใจ

ต่อจากนี้ ในปี 2559-2560 โครงการระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืน
แห่งอาเซียน นอกจากจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางนโยบายใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป ยังจะมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืน 
ในการพัฒนาระบบอาหาร-เกษตรอย่างย่ังยืนในภูมิภาค รวมทั้งการ 
น�าเสนอต้นแบบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต 
การจัดการดินและปุ๋ย การเชื่อมโยงการตลาด เพ่ือผลักดันให้เกิด 
ระบบอาหาร-เกษตรอย่างยั่งยืนอันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้าน
ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.asean-agrifood.org
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ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รทำ�ก�รเกษตรสมัยใหม่  ซึ่งเน้นคว�มปลอดภัยและยั่งยืน

ดังนั้นจึงได้รับคว�มสนใจม�กขึ้นโดยเฉพ�ะในประเทศเศรษฐกิจใหม่ เนื่องด้วยปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตได้เองในครัวเรือน และเหม�ะสำ�หรับเกษตรกรร�ยย่อย ซึ่งเป็นรูปแบบก�รทำ�ก�รเกษตรส่วนใหญ่ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ม�: แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ ก�รใช้ และก�รค้�ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชของอ�เซียน

(ASEAN Guidelines on the Regulation, Use, and Trade of Biological Control Agents)
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แม้คุณเควียน หง้อก ซุง นักวิจัยจากประเทศเวียดนาม จะกล่าวว่า 
ส่ิงทีเ่ธอประทับใจมากทีส่ดุจากการอบรมระดบัภมูภิาคเรือ่งข้อบงัคบั
ในการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพคือ วิธีที่นักวิจัยไทย
ผลติอาหารเลีย้งหนอนเพ่ือใช้ในการผลติชวีภณัฑ์ควบคมุศตัรพืูช แต่
เธอกลบัไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถผลติเองได้ เนือ่งจากขาดเครือ่งมอื 
อุปกรณ์และความรู้ด้านเทคนิค เธอกล่าวว่าท่ีประเทศเวียดนามยัง
จ�าเป็นต้องปรบัปรงุทกัษะและความรูเ้รือ่งชวีภัณฑ์ควบคมุศตัรพืูชให้
ดีขึ้น  ทั้งด้านการวิจัย กฎหมายการน�าใช้ และการขึ้นทะเบียน 

ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยร่วมกับ
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบย่ังยืนแห่งอาเซียนจัดอบรมเป็น
เวลา 5 วัน โดยมนีกัวิจยัจากประเทศสมาชกิอาเซยีน 4 ประเทศเข้าร่วม 
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม การอบรมน�าเสนอ
เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ทั้งด้านกฎการขึ้นทะเบียน การน�าไปใช้ 
และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการวิจัย รวมท้ังการศึกษาดูงาน
โรงงานผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมฯ ในพื้นที่เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์
และทักษะด้านเทคนิคให้แก่นักวิจัย

เช่นเดียวกับ ประเทศกัมพูชา ลาว และ พม่าต่างก็เห็นพ้องว่า ในการ 
ส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัยและย่ังยืนนั้น จ�าเป็นต้องปรับข้อ
บังคับและการลงทะเบียนชีวภัณฑ์ควบคุมฯ ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือใน
ห้องวิจัย รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคนิคของนักวิจัย

โดย รจนา มโนวลัยเลา และ ปทมศิริ หุ่นทอง   โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน

นักวิจัยในประเทศสม�ชิกอ�เซียน

เรียกขอให้มีก�รอบรมด้�นชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพิ่มขึ้น

คุณโปว เมียส หัวหน้ากลุ่มการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัด
ส�านักการเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของ
ประเทศกัมพูชา กล่าวเสรมิว่า ในประเทศกัมพูชา เกษตรกรต่างพูดถึง 
ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมฯ กันในเชิงลบ และพบของปลอมเป็น
จ�านวนมาก จงึจ�าเป็นต้องเร่งปรบัปรงุการตรวจสอบคุณภาพ ข้ันตอน 
วิธีการ รวมทั้งอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ 

ด้านคณุศภุไซย อดุมเสน นกัวจิยัจากหน่วยโรคพืชวิทยา ศนูย์อารกัขา
พืช ประเทศลาว กล่าวถึงการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมและ 
ปุย๋ชวีภาพในประเทศลาวทีม่มีากกว่าร้อยละ 60 ซึง่ผลติภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยี และ
ความเชีย่วชาญของนกัวิจยัเอง การควบคมุคณุภาพจงึเป็นไปได้ยาก

ส่วนคุณธิ ธิ ออง นักวิจัยจากหน่วยโรคพืช กรมวิจัยการเกษตร 
จากประเทศพม่า ได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ชวีภณัฑ์ควบคุมฯ 
มีส่วนประกอบท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เคมีสังเคราะห์ที่ใช้ควบคุม
ศัตรูพืช ดังน้ันขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีการของการขึ้นทะเบียน 
ย่อมแตกต่างกัน เช่น การดูจ�านวนเชื้อรา หรือแบคทีเรีย การทดลอง
หาค่าที่เหมาะสมเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.asean-agrifood.org



กรมก�รข้�ว รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

“เกษตรกรรักษ์ดิน” ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือของภ�ครัฐและเอกชน

ที่ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้เกี่ยวกับก�รผลิตข้�วอย่�งยั่งยืน

ไปสู่เกษตรกรได้อย่�งน่�สนใจ

น�ยอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมก�รข้�ว
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ทีม YSF หรือ Young Smart Farmers จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรายการ “เกษตรกรรักษ์ดิน” 
เรียลลิตี้ทีวีที่ให้สาระความรู้สอดแทรกความบันเทิง ในพิธีปิดการ
แข่งขนัซึง่จดัขึน้เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ทีก่รมการข้าว โดยโครงการเบรยี (โครงการ
ริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย) ร่วมกับกรมการข้าว กรมพัฒนาท่ีดิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท บีเอเอสเอฟ 
(ไทย) จ�ากัดและบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

“เกษตรกรรักษ์ดิน” จัดข้ึนเพ่ือฉลองปี 2558 เป็น “ปีสากลแห่ง
ดิน” ซึ่งการแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการจัดการดินและ 
ธาตุอาหาร ลดต้นทุนการผลิต การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practice) และอนุรักษ์นาข้าวที่อุดมสมบูรณ์
 
ทีม YSF ชนะการแข่งขันและได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ส่วน
ทีม “รักษ์ดอนเจดีย์” ของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสองทีมจะได้รับการฝึกอบรมเรื่อง การ 
จัดการดิน การทดสอบดินส�าหรับการวิเคราะห์สารอาหารและการ 
ให้ปุ ๋ยจากเจ้าหน้าที่กรมการข้าว กรมพัฒนาท่ีดิน และธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และทั้งสองทีม จะต้อง 
ถ่ายทอดความรู ้ไปยังเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนของตนในช่วง 
ระยะเวลาสามเดือนของการแข่งขัน โดยช่องฟาร์มแชนแนล จะท�า 
การบันทึกภาพตลอดการท�ากิจกรรม

โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

ทีมอยุธย�ชนะก�รแข่งขัน “เกษตรกรรักษ์ดิน”

เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารเครือข่าย 
ของท้ังสองทีม ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการดิน
และธาตุอาหารอย่างมปีระสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลติ ตลอดจน 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายโอนความรู ้ท่ีได้มาให้กับ 
เพ่ือนเกษตรกร โดยคณะกรรมการ ซึง่น�าทีมโดย ดร. อภิชาติ พงษ์ศร-ี
หดุลชัย อดีตผู ้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจากผลคะแนนจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผลโหวตจากผู้ชม 
ทางบ้านที่สามารถส่ง SMS ลงคะแนนเสียงให้กับทีมโปรดของตน
อีกด้วย
 
เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความรู ้ที่เป็นประโยชน์มากมายจาก
รายการ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ การ
ทดสอบดิน การท�าบัญชี การจัดการตอซัง การใช้น�้าหมักทางชีวภาพ  
การเตรียมดิน การจัดการเมล็ดพันธุ ์ ท่ีดี การบริหารจัดการน�้า  
ตลอดจนการใช้ปุ๋ยและค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยที่เหมาะส�าหรับแต่ละ 
ท่ีนา โดยออกอากาศทางช่อง มิราเคิล ทุกวันศุกร์ เวลา 06:00- 
06:30 น. ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 11 ธันวาคม 2558
 
“เกษตรกรรักษ์ดิน” เป็นซีรี่ส์ที่สองต่อจาก “เกษตรกรรักษ์ความ
ปลอดภัย” ท่ี เบรีย กรมการข้าว บีเอเอสเอฟ และ ฟาร์มแชนแนล 
ประสบความส�าเร็จในการน�าเสนอด้านการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 
ให้แก่เกษตรกรไปเมื่อปี 2557 และในอนาคต เบรีย จะเน้นเรื่องการ
จัดการเมล็ดพันธุ์ และการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(IPM) มากขึน้ โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิการเจรญิเติบโตทางการ 
เกษตรอย่างยั่งยืนและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว ซึ่งด�าเนินการภายใต้ 
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน อันมีเป้าหมายให้เกษตรกร 
มีความรู้ที่ดีขึ้นในการใช้ปัจจัยการผลิตและการเข้าถึงตลาด
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โดย กมล ต่อกิจไพศาล  โครงการการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย

GIZ ด�าเนินโครงการหลายโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการด�าเนินงาน โครงการเบรีย (โครงการริเริ่มข้าวที่
ดีขึ้นแห่งเอเชีย) จะร่วมมือกับโครงการ อาเซียน SAS (โครงการ
ระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห่งอาเซียน) และ RIICE (โครงการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีด้านการส�ารวจระยะไกลเพ่ือการประกัน
ภัยส�าหรบัพืช ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่) เสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
ในภาคการผลิตข้าวในระดับภูมิภาคและลดความยากจน

“อาเซียน SAS สร้างความม่ันคงด้านอาหารในระยะยาวในภูมิภาค
อาเซยีน และปรบัปรงุชวิีตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เยอรมัน ในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรและป่าไม้ (GAP-
CC) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเพ่ือความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)” ดร. ยศวิน 
กู่แก้วเกษม ผู้รับผิดชอบหลักด้านความเชื่อมโยงตลาดของโครงการ
อาเซียน SAS กล่าว

เบรียร่วมมือกับ 2 โครงก�ร

เสริมคว�มเข้มแข็งภ�คก�รผลิตข้�ว

ความมัน่คงด้านอาหาร ต้องมรีะบบการผลติทีย่ั่งยืน สร้างแหล่งอาหาร
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเข้าถึงได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ไปพร้อมๆ กับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยอาเซียน SAS มุ่งเน้นกิจกรรมดังนี้

• พัฒนากรอบนโยบายส�าหรับภาค เกษตร-อาหาร ที่ยั่งยืน
• ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและแนวทางการบริหารจัดการ 
 การเพาะปลูกอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าในการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างยั่งยืน
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GIZ ดำ�เนินโครงก�รก�รเกษตรในระดับภูมิภ�ค

ที่ส่งเสริมคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร และลดคว�มย�กจนในโลก

ด้วยระบบก�รเกษตรและอ�ห�รที่ยั่งยืน

ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถผลิตอ�ห�รที่ปลอดภัย

มีคุณภ�พ และมีกำ�ไรป้อนสู่ตล�ด

ดร.ยศวิน กู่แก้วเกษม
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นอกจากนี้ ดร. ยศวิน ยังให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับห่วงโซ่มูลค่าและ 
การเชื่อมโยงการตลาดแก่โครงการ เบรีย โดยเชื่อว่าการน�าพันธมิตร
ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จะยังประโยชน์แก่เกษตรกร 
รายย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการ โดยเมื่อปีที่แล้ว เบรีย ได้ลงนามใน
บนัทกึความเข้าใจ (MoU) กับโอแลม อนิเตอร์เนชัน่แนล และธนาคาร
ดอยช์แบงก์ โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้น�าระดับโลก ในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและส่วนผสมอาหาร 
ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการ 
ผลิตข้าว การเชื่อมโยงตลาด และพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว และกับ
จอห์น เดียร์ ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตข้าว 

ในขณะเดียวกัน เบรีย ยังสามารถได้รับประโยชน์จากความ 
เชี่ยวชาญทางการเงินส�าหรับห่วงโซ่มูลค่าทางภาคการเกษตร 
(Agricultural Value Chain Financing) ของธนาคารดอยช์แบงก์ 
และจากมาตรฐานข้าวของเวทีการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน (SRP) 
ท่ีเบรียและโอแลมสนับสนุน อันจะช่วยก�าหนดมาตรฐานท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมส�าหรับการผลิตข้าวอย่างย่ังยืนที่สามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลับได้อีกด้วย

และเน่ืองจากชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ีชนบท ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
ท�าให้ในแต่ละวันเกษตรกรต้องเผชิญกับความเส่ียงประเภทต่างๆ 
ดร. ยศวิน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงทางการ
เกษตรอีกด้านหน่ึง ได้อธิบายว่า  เกษตรกรอาจลดความเสี่ยงทาง 
การเกษตร ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การกระจายความเสี่ยง 
การประกันภัยพืชผลการเกษตร เกษตรพันธสัญญา (Contract 
Farming) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ การรวมกลุ่มเกษตรกร 
หรือจัดตั้งสหกรณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

การประกันภัยพืชผลการเกษตร (Crop Insurance) ไม่เพียงแต่ 
ช่วยป้องกันการสญูเสยี แต่เกษตรกรยังได้รบัโอกาสจากผลตอบแทน
ที่มั่นคง โดยเบรียจะร่วมมือกับ RIICE เสริมสร้างความเข้าใจของ
เกษตรกรเก่ียวกับการประกันภัยพืชผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้า
ร่วมใน “โครงการน�าร่องการประกันภัยโดยใช้ดัชนีประสิทธิภาพ
การผลิตของพื้นท่ี” ท่ี RIICE จะด�าเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี 
และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสองจังหวัดท่ีอยู่ภายใต้การด�าเนินโครงการ 
ของเบรียในประเทศไทย เพ่ือให้มีการจัดการความเสี่ยงทางการ 
ผลิตที่ดีขึ้น
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GIZ เข้�ร่วมก�รประชุมและนิทรรศก�รน�น�ช�ติพลังง�น

และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจำ�ปี 2559 (SETA 2016)

การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
แห่งเอเชยี หรอื SETA จดัโดยกระทรวงพลงังาน กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการ 
ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเวทีการประชุมประจ�าปี และแบ่งปันความรู้ พร้อมสร้าง 
เครอืข่ายระหว่างผูเ้ชีย่วชาญด้านพลงังานและเทคโนโลยีจากภาครฐั
และภาคอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ  โดยโครงการความร่วมมอืทาง
วิชาการเยอรมนี-อาเซียน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (เรียกช่ือย่อว่า การขนส่ง
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ TCC) ได้มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการ SETA ในครั้งนี้ด้วย

TCC สนับสนุนงาน SETA 2016 โดยให้ข้อมูลปัจจุบันที่เก่ียวกับ
กิจกรรมโครงการด้านการขนส่งท่ีย่ังยืนกับผู้เข้าชม และส่งวิทยากร
เพ่ือบรรยายใน 3 ช่วง ภายใต้หัวข้อ “การขนส่งและพลังงาน 
ทางเลือก” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลัก ที่โครงการ TCC ก�าลัง 
ด�าเนินงานอยู่ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในภาคการขนส่งทางบก

ช่วงที่ 1: นโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับ
ยานพาหนะส�าหรับภาคการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
มร. อเล็กซ์ เคอร์เนอร์ – ที่ปรึกษาของโครงการ TCC ในการจัดท�า
รายงานประสทิธิภาพการใช้พลงังานส�าหรบัยานยนต์ในประเทศไทย
และเวียดนาม  ได้น�าเสนอนโยบายด้านการประหยัดพลังงานส�าหรับ
ยานยนต์ที่ด�าเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  โดย มร. เคอร์เนอร์ 
เน้นท่ีตัวอย่างนโยบาย/มาตรการที่ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์
ที่มีประสิทธิภาพ และยังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะน�าไปสู่
การใช้เชื้อเพลิงที่ลดลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมท้ังลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

ช่วงที่ 2: การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียว
หลังจากที่ มร. สุมิต โปเครล จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(ADB) ได้น�าเสนอความคิดริเร่ิมด้านการขนส่งสินค้าสีเขียวใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง มร. โรลันด์ ฮาส ผู้อ�านวยการโปรแกรม
เยอรมัน-อาเซียนด้านเมือง สิ่งแวดล้อม และการขนส่ง ได้ให ้
รายละเอียดเก่ียวกับศักยภาพในการประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง TCC ได้เร่ิมด�าเนินกิจกรรมการขนส่งสินค้า 
สีเขียวในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในโครงการใหม่ “การขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส์ 

โดย ฟาริดา โมอาหวัด   โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน 

ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS)” ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ด้านเงินทุนจากสหภาพยุโรป มาช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เชือ้เพลิง การปรบัปรงุการ 
จัดการด้านความปลอดภัย และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากน้ี 
โครงการฯ ยังส่งเสริมการติดฉลากรถบรรทุก แผนปฏิบัติการการ 
ขนส่งสินค้าสีเขียว และการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

ช่วงท่ี 3: ยานพาหนะสองล้อท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูงใน 
ภูมิภาคอาเซียน
แม้ว่ายานพาหนะสองล้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ จะมี
จ�านวนคิดเป็นครึ่งหน่ึงของจ�านวนยานพาหนะท้ังหมดในภูมิภาค
อาเซียน แต่การให้ความส�าคัญด้านนโยบายกับยานพาหนะสองล้อ
นั้นยังมีน้อยมาก  ดร. ฮอไรซอน วอล์คเกอร์ จิทาโน-บริกส์-ที่ปรึกษา
ของโครงการ TCC  ทีก่�าลงัจดัท�ารายงานข้อมลูและนโยบายด้านการ
ขนส่งทางบกของประเทศมาเลเซีย  ได้อธิบายว่าเหตุใดยานพาหนะ
สองล้อจึงใช้น�้ามันเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์ และมีประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานที่ดีกว่า นอกจากนั้นยังยกตัวอย่าง โครงสร้างพื้นฐาน
เฉพาะมอเตอร์ไซด์ในประเทศมาเลเซีย เช่น ช่องทางส�าหรับ 
มอเตอร์ไซด์ และสะพานข้ามส�าหรับมอเตอร์ไซด์ ซึ่งช่วยเพ่ิมความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะสองล้อได้

การประชมุทัง้ 3 ช่วงได้ให้ข้อมลูเชงิลกึในแต่ละประเดน็ของมาตรการ
ประสทิธิภาพการใช้เชือ้เพลงิ การขนส่งสนิค้าสเีขยีว และยานพาหนะ
สองล้อ ทั้งนี้โครงการ TCC เพิ่งเริ่มเข้าสู่การด�าเนินงานในระยะที่สอง 
(พ.ศ. 2559-2561) และก�าลังด�าเนินการส่งเสรมิการพัฒนาการขนส่ง
ที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของโครงการ

http://transportandclimatechange.org/news-events/seta2016/
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โดย ราเชน ศาลางาม  โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย

ตล�ดเมืองใหม่

ตล�ดสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชยีงใหม่ได้ขอความช่วยเหลอืทางวิชาการจากโครงการ
บริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย ให้ศึกษาความ 
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการระบายน�้าเสียที่ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ตลาดเมืองใหม่เป็นหน่ึงในตลาดสด 16 แห่ง ท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดและ 
เป็นตลาดสดขายส่งเพียงแห่งเดียวในเทศบาลเชียงใหม่  ระบบ 
ระบายน�้าเสียของตลาดเป็นระบบเปิดแบบรวม (ท่อน�้ารวมส�าหรับ 
น�้าฝนและน�้าเสีย) ซึ่งปัจจุบันอุดตันจากขยะมูลฝอยและขยะอินทรีย์
จงึท�างานได้ไม่เต็มประสทิธิภาพ อกีทัง้การวางท่อระบายน�า้เสยีมกีาร
วางเพียงบางจุดและไม่ครอบคลุมพื้นที่ตลาดทั้งหมด

น�้าเสียและขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมในตลาดท่ีหลากหลาย 
เช่น การเตรียมเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักผลไม้ การท�าความสะอาด
แผง การเตรยีมและการบรโิภคอาหาร รวมถึงน�า้เสยีจากการท�าความ
สะอาดพื้นตลาด ถนน และน�้าเสียจากห้องน�้าสาธารณะ

น�้าเสียและขยะมูลฝอยอินทรีย์มักจะถูกทิ้งเข้าสู ่ระบบระบายน�้า 
ท�าให้ระบบระบายน�้าเสียอุดตันอย่างมาก และเน่ืองจากการอุดตัน 
ฝนทีต่กลงมาในปรมิาณน้อย กส็ามารถท�าให้เกิดน�า้ท่วมในหลายจดุ
ของตลาดภายในเวลาไม่กี่นาที 

ปัญหาด้านสุขอนามัยภายในตลาดก็เป็นอีกหน่ึงปัญหา ที่เกิดจาก
น�้าเสีย ปัญหาหนูและพาหะน�าโรคชนิดอ่ืนๆ เช่น แมลงสาบและยุง 
ทีอ่าศยัอยู่ภายในท่อระบายน�า้ รวมถึงเน้ือสตัว์ อาหารทะเล และปลา
ที่มีแมลงวันตอม และบางครั้งก็ถูกแช่ในสารฟอร์มาลีน 

นอกจากน้ี น�้าเสียจากตลาดยังถูกปล่อยเข้าสู่ทางน�้าธรรมชาติท่ี 
ใกล้ท่ีสุด ตลาดเมืองใหม่ในปัจจุบันจึงกลายเป็นแหล่งหลักที่ปล่อย 
น�้าเสียลงคลองแม่ข่า ซึ่งเคยเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของคนเชียงใหม่ น�้าเสียที่ปล่อยออกมา 
มีผลกระทบต่อชุมชนคลองแม่ข่าและสถานประกอบการท้ายน�้า 
รวมถึงภาพลกัษณ์โดยรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่มต่ีอการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจและการพัฒนาของเมือง 

ส่ิงท่ีน่ากังวลอย่างมากอีกประเด็นหน่ึง คือ การรุกล�้าถนนและ 
ทางเดินเท้าในตลาด เจ้าของอาคารพาณิชย์สร้างกันสาดย่ืนออก 
นอกตัวอาคารและก่อปูนปิดทับช่องทางระบายน�้าเสีย ท�าให้ถนน 
ของตลาดแคบลงและไม่สามารถระบายน�้าเสียได้ การรุกล�้าดังกล่าว 
ปิดก้ันเส้นทางการจราจรและท�าให้ไม่สามารถซ่อมบ�ารุงระบบ 
ระบายน�้าเสียได้

นอกจากน้ี การถือกรรมสิทธ์ิพ้ืนที่ท่ีซับซ้อนในตลาดเมืองท�าให ้
การบริหารจัดการน�้าเสียเป็นไปได้ยาก ในเขตเมืองใหม่มีตลาดสด 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสด 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ 
บริษัทตลาดเมืองใหม่ บริษัทตลาดเมืองสมุทร และบริษัทตลาด 
ชาวเหนือ รวมทั้งสิ้นมีผู้ค้าที่ได้รับใบอนุญาตราว 500 ราย ส่วนผู้ค้า
อีก 500 ราย (รวมถึงอาคารพาณิชย์และผู้ค้าริมถนน) ค้าขายโดย
ไม่มีใบอนุญาต

ในอนาคตจะมีการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียด เพ่ือออกแบบ
และประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนแก้ไขปัญหาการจัดการน�้าเสีย
ตลาดเมืองใหม่ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน
ต่อไป
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โดย วริษา สังฆพรม และ จิราลักษณ์ อินวงศ์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน 

โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2551 โดยประเทศไทยและประเทศเยอรมนีร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
และองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศภาคีที่สามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบันมีการด�าเนินงานในประเทศ สปป. ลาว 
เวียดนาม และติมอร์-เลสเต และมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์ 

โครงการความร่วมมือไตรภาคีตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยยึดหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
การออกแบบ วางแผน และด�าเนินโครงการจะยึดหลักการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพคนและระบบและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับสากล ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ถึงปี 2573

เป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาท่ีองค์การสหประชาชาติก�าหนดขึ้นใหม่ 
ภายหลังท่ีเป ้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) สิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 โดยเปลี่ยนจาก 
กรอบความคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบ 3 เสาหลัก (Pillars) มาสู ่
กรอบความคิดใหม่ท่ีมองการพัฒนาท่ีย่ังยืนผ่านมิติที่เชื่อมโยงกัน 
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคี 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 
มีทั้งสิ้น 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย

source: www.unis.unvienna.org

บนเส้นท�งปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน: 

ประสบก�รณ์จ�กโครงก�รคว�มร่วมมือไตรภ�คี ไทย-เยอรมัน

source: www.oknation.net
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ประเทศไทยเชื่อว่� หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงมีคว�มเป็นส�กล เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้�งภูมิคุ้มกันจ�ก “โรค”

ที่เกิดจ�กคว�มประม�ท คว�มไม่แน่นอน และคว�มเสื่อมโทรม อันสืบเนื่องจ�กผลกระทบท�งลบด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยยินดีเป็นอย่�งยิ่งที่จะส�ม�รถแบ่งปันตัวอย่�งก�รนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ในพิธีเปิดก�รประชุม

“G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: an Approach to Implementing the Sustainable Development Goals”

28

ตัวอย่างความสอดคล้องของการด�าเนินโครงการความร่วมมือ
ไตรภาคีกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” 

• โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์ในเขตท่ีสูงภาค 
ตะวันตกและภาคกลางของเวียดนาม มุ่งพัฒนาศักยภาพของคน 
และเศรษฐกิจ (SDGs ข้อท่ี 8) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได ้
เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
(SDGs ข้อที่ 1, 2, 5) 

• โครงการบริหารจัดการลุ่มน�้าซองใน สปป. ลาว มุ่งพัฒนาและ
อนุรักษ์แหล่งน�้า และป่าต้นน�้า (SDGs ข้อที่ 14, 15) ช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน (SDGs ข้อท่ี 8) พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ี 
รักษาแหล่งน�้าเพ่ือสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท่ีด ี
ยิ่งขึ้น (SDGs ข้อที่ 5, 6)   

• โครงการเสริมสร้างระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ
ของ สปป. ลาว มุ่งสร้างมาตรฐานส�าหรับการผลิตผักและผลไม้ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค (SDGs ข้อที่ 2, 3) เพิ่มคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าให้แก่เกษตรกร  รวมทั้งช่วยผลักดันด้านเศรษฐกิจ ให้มี
การขยายตลาดการค้า (SDGs ข้อที่ 8)  

• โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมในตมิอร์-เลสเต   มุง่พัฒนาระบบส่งเสรมิ
การเกษตร (SDGs ข้อที่ 4, 16)   เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งส�าหรับการบริโภคในครัวเรือนและการสร้างอาชีพ (SDGs ข้อที่ 2, 
3) อีกท้ังยังมีการพัฒนากลไกการตลาด ตลอดจนส่งเสริมแนวทาง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย  (SDGs ข้อที่ 1, 5)  โดยอิงตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรยั่งยืน (SDGs ข้อที่ 12, 15, 17)  

เมื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ถูกก�าหนดเป็นเป้าหมาย
ของงานพัฒนาท่ัวโลก ท้ังไทยและเยอรมนีต่างตื่นตัวที่จะส่งเสริม 
การด�าเนินการในทุกรูปแบบเพ่ือบรรลุเป้าหมายน้ัน โดยร่วมกัน
แสวงหาเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�าเนินความร่วมมือต่อไป และเล็งเห็นว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เป็นอีกแนวคิดที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คือ การพัฒนาท่ีต้ังบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท 
โดยค�านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติ

source: www.ftnnews.com

ในปีน้ีประเทศไทยเป็นประธานของกลุ่มจี 77 (กลุ่มพันธมิตรของ
ประเทศก�าลังพัฒนา) ประเทศไทยได้ยกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้มุ่ง 
ไปสู่ “เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)” โดยประเทศไทยได ้
ส่งเสริมการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับ
โครงการต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น กัมพูชา ติมอร์-เลสเต เลโซโท 
จนเกิดเป็นผลส�าเรจ็ท่ีพร้อมจะถ่ายทอดและขยายผลสู่นานาประเทศ
ต่อไป
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โครงก�รคว�มร่วมมือส�มฝ่�ย นับว่�มีคว�มสำ�คัญ เพร�ะเนื้อง�นสอดคล้องกับ

แผนยุทธศ�สตร์ของสปป.ล�ว โดยเฉพ�ะก�รสร้�งหน่วยรับรอง Lao GAP เพื่อเตรียมคว�มพร้อม

ในก�รก้�วสู่ AEC ห�กกรมปลูกฝังทำ�ต�มลำ�พังก็อ�จจะไม่เห็นผลสำ�เร็จได้

ท่�นน�งอินทะนงสิด กมมะเมือง รองอธิบดีกรมปลูกฝัง

29

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 กรมปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สปป.ลาว ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย และ GIZ 
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว  เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินกิจกรรม
โครงการความร่วมมือไตรภาคีฯ ในระยะท่ี 2 (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2559) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�างานร่วมกัน 
อันจะน�าไปสู่การก�าหนดกรอบแนวคิดและร่างกิจกรรมของแผนพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสปป.ลาวต่อไป
 
แผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรในสปป.ลาว
เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมปลูกฝัง (2558-2568) จากนโยบายด้านกสิกรรมที่ดี (Lao GAP) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึง่จะช่วยก�าหนดแนวปฏบิตัเิพ่ือเพ่ิมจ�านวนเกษตรกรและพ้ืนทีที่ไ่ด้รบัการรบัรองกสกิรรมท่ีดจี�านวน 3% หรอืคดิเป็น 100,000 ฟาร์ม ในปี 2563 
ร่างแผนพัฒนาดังกล่าว เบื้องต้นก�าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติระยะกลาง 5 ปี (2559-2563) โดยมุ่งเน้น 5 ประเด็นหลัก คือ
• ก�าหนดพื้นที่ในการท�ากสิกรรมที่ดี
• ยกระดับมาตรฐานกสิกรรมที่ดีเป็นมาตรฐานแห่งชาติ
• ยกระดับระบบการรับรองกสิกรรมที่ดีให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
• เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกสิกรรมที่ดี
• มาตรการสนับสนุนการกสิกรรมที่ดี

หลังจากได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกิจกรรมหลักๆ ของแผนฯ แล้ว กรมปลูกฝัง จะน�าเสนอร่างแผนฯ ดังกล่าวแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และผลักดันการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ข�นรับ AEC ล�วตั้งเป้�ขย�ยก�รรับรองก�รเกษตรที่ดีต�มแผนพัฒน�ฯ 

จำ�นวน 100,000 ฟ�ร์ม ภ�ยในปี 2563

โดย พิมพ์พิลาส นันทิพล เคยรัมย์  โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมัน 
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SNRD ASIA เตรียมความพร้อมจัดประชุมร่วมระหว่างสองเครือข่ายการพัฒนาในเอเชียที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การพัฒนาชุมชนท่ีจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 นี้ ภายหลังประเทศสมาชิกสหประชาชาติมีฉันทามติรับรองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติได้เรียกร้องให้เหล่าประเทศสมาชิกและองค์กร 
ความร่วมมือน�ากรอบพัฒนานี้ไปก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ภายในงาน จะมีผู้เชียวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ GIZ กว่า 250 คนร่วมประชุมในหัวข้อ “แตกประเด็นเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน” ท่ีกรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชามชัด อัคห์ตาร์ เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับเอเชียแปซิฟิก 
(UNESCAP) มากล่าวปาฐกถาพิเศษในวาระการพัฒนานี้ด้วย

เจ้าหน้าท่ีในองค์กรความร่วมมือถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
งานประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการถกเถียงที่น�าไปสู่การพัฒนาหลักการและนโยบายต่างๆ ที่ยั่งยืนได้

โดย อนุสรา แท่นพิทักษ์  เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย

SNRD ASIA 

รุดจัดประชุมอภิปร�ยเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 



บรรณาธิการ

วรเทพ ทรงปัญญา 

ปริยา วงศาโรจน์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
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โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2

อีเมล์: pariya.wongsarot@giz.de
เว็บไซต์: http://www.thai-german-cooperation.info 




