
 
สวสัดคีะ่  
ปีน้ีกก็าํลงัจะสิน้สดุลงแลว้ คณะผูจ้ดัทาํจดหมายขา่วจงึไดส้รุปผลการทาํงาน
ตลอดทัง้ปี โดยฉบบัน้ีมเีน้ือหาของโครงการทีก่าํลงัดาํเนินงานอยู ่ทัง้โครงการ
ความรว่มมอืไทย – เยอรมนัและโครงการในระดบัภมูภิาคทีม่ฐีานปฏบิตังิานใน
กรุงเทพฯ  
 
บทความพเิศษในฉบบัน้ีเป็นเรือ่งของโครงการความรว่มมอืไตรภาค ีซึง่เป็น
ความรว่มมอืดา้นการพฒันาทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัมากนกั ในฉบบัน้ี จงึมเีน้ือหา
เกีย่วกบัโครงการฯ ในดา้นต่างๆ อาท ิโครงการความรว่มมอืไตรภาคดีา้นการ
พฒันาและวชิาการคอือะไร มกีารทาํงานอยา่งไร ประโยชน์ของกรอบความ
รว่มมอืไตรภาคต่ีอภมูภิาค และมคีวามรว่มมอืทางวชิาการไทย-เยอรมนัในดา้น
ใดบา้งทีก่าํลงัดาํเนินงานอยูใ่นประเทศทีร่ว่มโครงการฯ 
 
นอกจากนัน้ เราไดพ้ยายามทีจ่ะพฒันาจดหมายขา่วใหอ้่านงา่ยขึน้ และไดเ้พิม่
ชือ่ผูเ้ขยีนบทความไว ้ หากทา่นผูอ้่านทีต่อ้งการตดิต่อผูเ้ขยีน กส็ามารถตดิต่อ
ไดท้างอเีมล ์โดยใสช่ือ่และนามสกุล ดงัน้ี  firstname.familyname@giz.de. 
 
เราขออวยพรใหท้า่นผูอ้่านทุกทา่นประสบความสาํเรจ็ในปี 2556 น้ีคะ่ 
 
ขอแสดงความนบัถอื 
คณะผูจ้ดัทาํจดหมายขา่ว   
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 FEATURE 

ความรว่มมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนักบัประเทศกมัพชูา ลาว และเวยีดนาม 

ความเปนมา 
ปี พ.ศ. 2499 ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีไดล้งนามขอ้ตกลง
วา่ดว้ยความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ  ซึง่ก่อใหเ้กดิ
โครงการพฒันาในสาขาต่างๆ มากมาย  และเกดิเป็นมติรภาพ  
อนัยาวนานผา่นกระบวนการเรยีนรูแ้ละทาํงานรว่มกนั  โดยมี
เป้าหมายคอืการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศไทย  
ผา่นมาหกทศวรรษ ปจัจุบนัประเทศไทยกลายมาเป็นผูนํ้าใน
ภมูภิาคในหลากหลายสาขา และไดใ้หค้วามรว่มมอืทางวชิาการ
แก่ประเทศต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ อกีทัง้ยงัมบีทบาท
สาํคญัในกระบวนการรวมตวักนัของอาเซยีน 
 
ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีจงึได้
พฒันาความสมัพนัธ ์จากเดมิทีอ่ยูใ่นสถานะประเทศผูใ้ห-้ผูร้บั มา
เป็นแบบหุน้สว่นความรว่มมอื โดยไดร้ว่มกนัสนบัสนุนการพฒันา
ในประเทศทีส่ามในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ผา่นโครงการความ
รว่มมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั ซึง่สนบัสนุนโดยสาํนกังานความ
รว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ (สพร.) กระทรวง        
การต่างประเทศของไทย และ กระทรวงเพือ่ความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิและการพฒันาของเยอรมนั (BMZ) 

 พอมาถงึยุคหน่ึงว่าเราให้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กาํลังพัฒนาแล้วมันกเ็กดิความเสียดายขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ใน
เร่ืองของวิชาการเร่ืองของการพัฒนากับทางรัฐบาลเยอรมัน ทีเ่รา
ส่ังสมมา 40-50 ปี มันจะต้องสิ้นสุดวาระไปจากการทีเ่ราไม่รับความ
ช่วยเหลือเขาแล้ว  เรากพ็ยายามหาบริบทใหม่ ซึง่ผมใช้คาํว่า New 
Chapter of Development Cooperation คือพัฒนาจาก Donor-
Recipient ไปสู่ Partnerhip Relation เปล่ียนความสัมพันธ์มาเป็น
หุ้นส่วนสําหรับการพัฒนาระหว่างไทยกับเยอรมัน  แต่เพื่อไปต่อ
ยอดเทคโนโลยีของเยอรมันทีเ่ราได้รับ แล้วไปพัฒนาประเทศทีส่าม 
 
นายอภนัินท์ ภัทรธิยานนท์ ผู้อํานวยการ สพร. ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2554 

โดย จารกุาญจน์ ราษฎรศ์ริ ิ/ โครงการความรว่มมอืไตรภาค ี

 
เปาหมาย 
 โครงการความร่วมมือไตรภาคีมุ่งส่งเสริมเป้าหมายเพื่อการพฒันาในประเทศที่

สาม โดยเน้นท่ีประเทศกมัพชูา สปป. ลาว และเวียดนาม ผ่านการแบง่ปันความ
เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้องจากไทยและเยอรมนี  สาขาท่ีกําลงัดําเนินงานอยู่ คือ 
การศกึษา การพฒันาชนบทและเอสเอ็มอี การเกษตร และ สาธารณสขุ   

 
 โครงการยงัสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้ให้ความร่วมมือ

เพื่อการพฒันา รวมทัง้สนบัสนนุความร่วมมือระหวา่งประเทศกําลงัพฒันา
ด้วยกนั โดยเน้นใช้ความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ในภมิูภาค และการสง่เสริมภมิูปัญญา 
ความเข้มแข็ง และความเป็นเจ้าของภายในภมิูภาค 

แนวทางความรวมมอื 
โครงการสนบัสนุนและเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยและประเทศภาคทีีส่ามโดย 
 รว่มกนัพฒันาและดาํเนินโครงการไตรภาคขีนาดเลก็ในสาขาต่างๆ เริม่ตัง้แต่การออกแบบและเตรยีมโครงการ การพฒันาโครงสรา้งการกาํกบั

ดแูล ตลอดจนการตดิตามประเมนิผลโครงการ 
 ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นสาขาทีท่ ัง้ไทยและเยอรมนีมคีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ พฒันาศกัยภาพและทรพัยากรบุคคล 
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กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ด้านซ่ึงเช่ือมโยงกนัอย่างใกล้ชิด 
 การพฒันาศกัยภาพดา้นความรว่มมอืเพือ่การพฒันา และการบรหิารและกาํกบัโครงการแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์
 การพฒันารปูแบบและเครือ่งมอืความรว่มมอืไตรภาค ี
 การพฒันายุทธศาสตรร์ว่มสาํหรบัความรว่มมอืทางวชิาการไทย-เยอรมนัในภมูภิาค 
 การดาํเนินโครงการไตรภาคขีนาดเลก็จาํนวนไมเ่กนิ 8 โครงการ รว่มกบัประเทศภาคทีีส่าม  

ในระยะทีห่น่ึงของความรว่มมอื (พศ 2552 ถงึ 2557) ประเทศไทยและเยอรมนีวางแผนทีจ่ะรว่มกนัดาํเนินโครงการไตรภาคขีนาดเลก็ประมาณ 8 
โครงการ โดยใชง้บประมาณโครงการละ 120000 ยโูร  

ประโยชนจากความรวมมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั  
การทาํงานรว่มกนั 
 โครงการฯ เพิม่การพฒันาในประเทศเป้าหมายโดยรวบรวมประสบการณ์

และทรพัยากรของทัง้สามฝา่ย ทัง้ยงัสรา้งแนวทางการพฒันาในรปูแบบใหม ่
การบรูณาการในภมิูภาค 
 โครงการฯ สนบัสนุนความรว่มมอืระดบัภมูภิาค การบรูณาการและความ

รว่มมอืเป็นหน่ึงเดยีวของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่ทีจ่ะลดชอ่งวา่งการ
พฒันาในภมูภิาค 

หุ้นส่วนทางยทุธศาสตรเ์พ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 โครงการฯ สง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนัและการแบง่ปนัประสบการณ์ รวมทัง้

การเพิม่บทบาทของประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในการพฒันาความ
รว่มมอืในภมูภิาค 

องคกรรวมดาํเนินงาน: 
 หน่วยงานร่วมดาํเนินการระดบัแผนงาน:สาํนกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ (สพร.) 
 หน่วยงานร่วมดาํเนินงานระดบัโครงการ:หน่วยงานภาครฐัและเอกชนหลายแหง่ในประเทศไทยกมัพชูา ลาว และเวยีดนาม 

ประเทศ โครงการ ระยะเวลา 

สปป ลาว โครงการห่วงโซอ่ปุทานกระดาษสา 2553-2556 

โครงการการบริหารจดัการลุม่นํา้ซอง 2555-2557 

โครงการเสริมสร้างระบบการปฏิบติัทางการเกษตร
ท่ีดีแห่งชาติ ของ สปป. ลาว (Lao GAP) 

2555-2557 

เวียดนาม โครงการสง่เสริมบริการทางเทคนิคขัน้สงูสําหรับ 
SMEs ในภาคอตุสาหกรรมของเวียดนาม 

2553-2555 

โครงการเสริมสร้างการบริหารระบบสหกรณ์ในเขต
ท่ีสงูตะวนัตกและภาคกลางของเวียดนาม 

2556-2558 
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 ตวัอยา่งโครงการ “โครงการพฒันาหลักการปฏบัิตทิางการที่ดีแห่งชาตขิอง สปป.ลาว” 

สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร? 

อาเซยีนตอ้งการทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัสนิคา้อาหารและผลผลติทางการเกษตรของอาเซยีนใน
ตลาดโลก ดว้ยความพยายามในหลายดา้นทีจ่ะพฒันาระบบการควมคุมอาหาร และการรบัประกนัคุณภาพ
และความปลอดภยัอาหาร มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ีหรอื จเีอพ ีกเ็ป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีถ่กู
นํามาใชเ้พือ่กาํหนดมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรใหด้ยีิง่ขึน้ เกษตรกรใน สปป. ลาว กาํลงัเผชญิกบั
ความทา้ทายจากการพฒันาตลาดรว่มอาเซยีน ทีจ่ะมขีึน้ในปี พ.ศ. 2558  ในขณะที ่สปป. ลาว ยงัไมม่ี
ระบบมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่แีหง่ชาต ิหรอื จเีอพ ีทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานของอาเซยีน 
หรอื อาเซยีนจเีอพ ีเกษตรกรลาวและผูผ้ลติรายยอ่ยจงึยงัไมส่ามารถขอใบรบัรองมาตรฐานการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่เีพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัได ้นอกจากน้ีผูบ้รโิภคภายในประเทศกย็งัไมคุ่น้เคย
และไมม่คีวามตระหนกัในเรือ่งอาหารปลอดภยั 

กิจกรรมของโครงการฯมีอะไรบ้าง? 
 
โครงการสนบัสนุนกรมปลกูฝงัของลาว ในการพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานจเีอพแีหง่ชาต ิทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของอาเซยีน โดยคาดวา่เมือ่เกดิ
ระบบรบัรองมาตรฐานทีน่่าเชือ่ถอืและสามารถเขา้ถงึได ้เกษตรกรลาวกจ็ะสามารถผลติผกัและผลไมท้ีไ่ดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศและในภมูภิาค อนัจะทาํใหผ้กัและผลไมท้ีผ่ลติในลาวสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดอาเซยีน  
เพือ่ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว โครงการมวีตัถุประสงคย์อ่ย 4 ขอ้ 
 
 โครงสรา้งหน่วยงานใหก้ารรบัรอง ทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิเพือ่สนบัสนุนระบบมาตรฐานจเีอพขีอง สปป. ลาว ถกูจดัตัง้ขึน้พรอ้มกบัมแีผนการ

พฒันาหน่วยงาน 
 
 มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ีหรอื จเีอพขีอง สปป. ลาว  พรอ้มคูม่อืการปฏบิตังิานตามมาตรฐานสาํหรบัพชืผกัและผลไมส้ด ทีส่อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ขีองอาเซยีน ไดถ้กูประกาศใช ้
 
 บุคลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามสามารถเพยีงพอในการบรหิารจดัการกระบวนการตรวจประเมนิและใหก้ารรบัรองตามมาตรฐานการ

ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ีหรอื จเีอพขีอง สปป. ลาว รวมทัง้สนบัสนุนการพฒันาตน้แบบงานสง่เสรมิมาตรฐาน 
 เกษตรกรและผูป้ระกอบการในพืน้ทีต่น้แบบสามารถปฏบิตัติามมาตรฐาน และขอรบัใบรบัรองมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ไีด ้อกีทัง้

ผูบ้รโิภคภายในประเทศใหก้ารยอมรบัผลผลติจากกระบวนการผลติตามมาตรฐาน 
 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายและใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์? 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการคอืบุคลากรทีร่บัผดิชอบหน่วยงานตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐาน เจา้หน้าทีแ่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเกษตรกร
และผูป้ระกอบการ ซึง่ทา้ยทีส่ดุ คาดวา่เกษตรกรและผูป้ระกอบการกวา่ 200 รายในพืน้ทีเ่ป้าหมาย จะไดร้บัประโยชน์จากโครงการ 
 
ทัง้สามฝ่ายจะทาํงานร่วมกันได้อย่างไร? 
 แผนกมาตรฐาน ภายใต้กรมปลกูฝัง สปป. ลาว ทาํหน้าทหีลกัในการบรหิารและดาํเนินโครงการ และเป็นเจา้ของโครงการ 
 แผนกมาตรฐาน ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นวชิาการจากกรมวิชาการเกษตรของไทย เน่ืองจากประเทศไทยมปีระสบการณ์ยาวนานในการบรหิาร

ระบบรบัรองมาตรฐานจเีอพแีหง่ชาต ิและมบีทเรยีนมากมายทีพ่รอ้มแลกเปลีย่น GIZ รว่มแบง่ปนัประสบการณ์ของเยอรมนีในการพฒันาระบบจเีอ
พเีอกชน หรอืไทยแกป็ ทีเ่ทยีบเคยีงกบัมาตรฐานยุโรป 

 สพร และ GIZ กรงุเทพ ใหก้ารสนนัสนุนดา้นกรอบความรว่มมอืไตรภาค ีวธิกีารบรหิารโครงการแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์และการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีโ่ครงการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบผลสาํเรจ็ 

 กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ สปป. ลาว สถานเอกอคัรราชฑูตไทยประจาํนครหลวงเวียงจนัทน์ และสาํนักงาน GIZ เวียงจนัทน์ ให้
การสนบัสนุนดา้นธุรการและการตดิต่อประสานงานอยา่งเป็นทางการระหวา่งสามฝา่ย 

 
ทุกหน่วยงานทาํงานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยทีแ่ผนกมาตรฐานไดแ้ต่งตัง้ผูจ้ดัการโครงการ 1 ทา่น พรอ้มผูช้ว่ย 1 ทา่น ใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบงานของ
โครงการโดยเฉพาะ นอกจากน้ีกไ็ดม้กีารจดัตัง้คณะทาํงานโครงการสาํหรบัสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการ ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจะถกูรายงาน
ไปยงัคณะกรรมการกาํกบัโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่กลไกเหล่าน้ีเองทีม่สีว่นชว่ยโครงการในการจดัการกบัความทา้ทายและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 

การลดช่องว่างการพฒันาโครงการ GAPและกระบวนการการบูรณาการในภูมิภาค 
ประสบการณ์จากประเทศไทยในการพฒันาระบบมาตรฐานจีเอพีแหง่ชาติท่ีสอดคล้องตามข้อกําหนดของอาเซียน สามารถเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนของกรณีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีลกัษณะทางภมิูศาสตร์และความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีเยอรมนีเองก็มีประสบการณ์ในการพฒันาระบบจีเอพี
เอกชน หรือไทยแก็ป ท่ีเทียบเคียงกบัมาตรฐานยโุรป และเม่ือ สปป. ลาว มีมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีแหง่ชาติแล้ว ก็จะยงัผลให้กําลงัการผลิตและ
การตลาดภายในประเทศมีการพฒันา อนัจะช่วยสง่เสริมการค้าและยกระดบัความเป็นอยู่ของเกษตรกรในท่ีสดุ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในการลดช่องว่างทางการ
พฒันาในภมิูภาคอาเซียน และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียนในตลาดสากล 
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ความรว่มมอืไตรภาค–ี คอือะไรและมทีีม่าอยา่งไร? 
โดย จเูลยี แลงเกนดอรฟ์ / โครงการความรว่มมอืไตรภาค ี

การรเิริม่ความรว่มมอืไตรภาคสีว่นใหญ่มาจากสองทศิทางคอื จากบนลงลา่งคอืมาจาก
เจตนารมณ์ทางการเมอืงในระดบัรฐับาล หรอืจากลา่งขึน้บน ซึง่รเิริม่จากการดาํเนิน
โครงการความรว่มมอืทีม่อียูเ่ดมิหรอืการหารอืกนัของผูเ้ชีย่วชาญ ในชว่งแรกน้ี การให้
คาํมัน่สญัญาของบุคคลสาํคญัและเครอืขา่ยนกัวชิาชพีมกัจะเป็นตวัตดัสนิ โครงการทีเ่ริม่
จากระดบัสงูมกัจะมกีารสือ่สารออกไปในเวททีีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง 
เชน่ การเยอืนอยา่งเป็นทางการของผูนํ้าประเทศหรอืระดบัรฐัมนตร ีสว่นโครงการทีเ่ริม่
จากลา่งขึน้บนนัน้มกัจะเริม่จากบรบิททีไ่มเ่ป็นทางการหรอืเป็นผลสบืเน่ืองมาจากโครงการ
เดมิทีย่งัมงีานสว่นใดสว่นหน่ึงคา้งอยู ่ยงัไมไ่ดม้กีารดาํเนินงาน เมือ่เปรยีบเทยีบทีม่าของ
ความรว่มมอืไตรภาคทีัง้สองทางพบวา่ โครงการทีเ่ริม่จากบนลงลา่งมกัจะดาํเนินงานได้
อยา่งรวดเรว็ เพราะมแีรงสนบัสนุนจาก “ระดบัสงู” ทาํใหโ้ครงการมน้ํีาหนกัและ
ความสาํคญั ในทางกลบักนั การดาํเนินงานของโครงการทีเ่ริม่จากลา่งขึน้บนมกัจะมคีวาม
ราบรืน่มากกวา่เพราะเป็นผลจากการตกผลกึของผูป้ฏบิตังิาน “ระดบัพืน้ที”่ ซึง่เขา้ใจความ
ตอ้งการของภาครีว่มงานถ่องแทม้ากกวา่นัน่เอง 

ดงันัน้ ความรว่มมอืไตรภาคจีงึไมไ่ดเ้กดิขึน้มาลอยๆ อยา่งน้อยทีส่ดุประเทศภาคจีะมคีวามสมัพนัธก์นัมาก่อน และความรว่มมอืไตรภาคหีลาย
โครงการนัน้สว่นใหญ่จะเขา้มาเสรมิและเตมิเตม็โครงการความรว่มมอืทีเ่สรจ็สิน้ไปแลว้หรอืโครงการทีก่าํลงัดาํเนินงานอยู ่ประสบการณ์จาก
โครงการไตรภาคหีลายปีทีผ่า่นมาแสดงใหเ้หน็วา่ประสบการณ์และการดาํเนินงานประจาํวนัในแต่ละโครงการมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมาก ไมม่ี
โครงการใดเลยทีเ่หมอืนกนั แต่อาจพอสรุปไดว้า่ความรว่มมอืไตรภาคนีัน้มกัจะเริม่มาจาก 3 รปูแบบดว้ยกนั  
รปูแบบแรก ความรว่มมอืไตรภาคมีจีุดเริม่ตน้มาจากความรว่มมอืระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันาดว้ยกนัโดยประเทศผูใ้หร้ายใหม ่และประเทศกาํลงั
พฒันาจะเขา้มามสีว่นรว่มสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา โดยมบีทบาทเทา่เทยีมกนั ทัง้สองประเทศขอใหป้ระเทศทีเ่ป็นผูใ้หทุ้น
ดัง้เดมิใหก้ารสนบัสนุนวชิาการในบางเรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง ดงันัน้ โครงการความรว่มมอืดงักลา่วจงึไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นวชิาการและอาจ
ไดร้บัการสนบัสนุนทุนดาํเนินงานบางสว่นจากประเทศทีเ่ป็นผูใ้หท้นุดัง้เดมิ หากจะเปรยีบเทยีบกบัการสนบัสนุนทนุใหแ้ก่โครงการความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันาดว้ยกนั ซึง่ประเทศผูใ้หทุ้นดัง้เดมิไมม่บีทบาทอื่น ในความรว่มมอืไตรภาคนีัน้ การสนบัสนุนทางวชิาการของประเทศ
ผูใ้หทุ้นดัง้เดมิจะเขา้มามคีวามสาํคญั ดงัตวัอยา่งดา้นลา่งน้ี: 

 โครงการความร่วมมือไตรภาค ีเกดิขึ้นเม่ือ

มีประเทศผู้สนับสนุนทุนรายใหม่ร่วมกบั

ประเทศผู้สนับสนุนทุนเดมิต้องการนํา

โครงการทวิภาคีทีเ่คยดาํเนินงานแล้ว

ประสบความสําเร็จไปขยายผลในประเทศ

กาํลังพฒันาอีกประเทศหน่ึง 



 โครงการหว่งโซ่อุปทานกระดาษสา ภายใตก้รอบความรว่มมอืไตรภาคลีาว-ไทย-
เยอรมนั สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติทางเศรษฐกจิและสงัคมอยา่ง
ยัง่ยนืใหแ้ก่ชาวชนบทในพืน้ทีส่งูทางภาคเหนือของประเทศลาว โดยโครงการ
สนบัสนุนการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนืควบคูก่บัการพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ 
โดยเน้นการพฒันาคุณภาพเปลอืกปอสา จากการพฒันาหว่งโซ่การคา้ระหวา่ง
ประเทศลาวและประเทศไทยโดยนําเกณฑม์าตรฐานคุณภาพสนิคา้มาใช ้และ
จา่ยคา่ตอบแทนตามมาตรฐานดงักลา่ว ทาํใหป้ระเทศไทยไดร้บัปอสาคุณภาพดี
จากการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการตลาด (เพราะมี
ฉลากสิง่แวดลอ้ม) อกีทัง้มศีกัยภาพเป็นพนัธมติรทางการคา้โดยตรงกบักลุม่
เกษตรกรและสมาคมธุรกจิ  

“ถ้าต้องการเดนิทางให้รวดเร็ว กเ็ดนิทางคน

เดยีว แต่ถ้าต้องการเดนิทางไกล ต้องหาเพือ่น

ร่วมทาง” 

สุภาษติแอฟริกา อ้างโดยพรุิณ ลายสมติ, สพร. 

ประเทศไทย 

ในทาํนองเดยีวกนัโครงการความรว่มมอืไตรภาคทีาํใหม้ลูคา่เพิม่ยา้ยไปทางฝ ัง่ประเทศลาวมากขึน้ การพฒันาศกัยภาพการแปรรปูกระดาษสาใน
ประเทศลาวเป็นกลยุทธท์ีน่่าสนใจ เพราะทาํใหผู้ป้ระกอบการชาวไทยสามารถพฒันาผลติภณัฑส์าํหรบัตลาดเฉพาะไดม้ากขึน้ ซึง่ชว่ยเพิม่โอกาส
ทางการตลาดและทาํใหป้ระเทศลาวเพิม่มลูคา่ภายในประเทศได ้รวมทัง้สรา้งศกัยภาพการแปรรปูในชนบทซึง่ตอ้งการการพฒันาเเป็นอยา่งมาก 

“ละตินอเมริกามีภาษาและวัฒนธรรมเดยีวกนั ดงัน้ันจึงเอ้ือต่อโครงการความร่วมมือไตรภาค ี

แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาเซียนและ ความริเร่ิมเพือ่การรวมตัวของอาเซียน (IAI) ซ่ึง

เป็นแรงขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือไตรภาคีทีเ่ข้มแข็งมากกว่าน้ันเสียอีก” 

อ้างโดย มร. เบคเคอร ์GIZ อินโดนีเซีย  

ความรว่มมอืไตรภาคอีกีสองรปูแบบมจีุดเริม่ตน้มาจากความรว่มมอืระหวา่งประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันา รปูแบบแรกเกดิจากประเทศ
ผูใ้หร้ายใหมแ่ละประเทศผูใ้หทุ้นดัง้เดมิรว่มกนัขยายผลวธิแีกป้ญัหาทีพ่ฒันาขึน้ผา่นโครงการความรว่มมอืไตรภาค ี
ประเทศผูใ้หร้ายใหมแ่ละประเทศผูใ้หทุ้นดัง้เดมิรว่มกนัขยายผลโครงการทวภิาคทีีป่ระสบความสาํเรจ็แลว้และพฒันาเป็นโครงการไตรภาครีว่มกบั
ประเทศกาํลงัพฒันา ขอ้ดขีองความรว่มมอืไตรภาคลีกัษณะน้ีคอืความใกลช้ดิสนิทสนมกนัทางวฒันธรรมของประเทศผูใ้หแ้ละประเทศผูร้บั รวมถงึ
โครงการนัน้เคยดาํเนินงานและประสบความสาํเรจ็มาแลว้ในประเทศอื่น (สว่นใหญ่เป็นประเทศเพือ่นบา้น) ในการดาํเนินงานโครงการ ผูใ้หร้ายใหม่
มกัจะสนใจดา้นการพฒันาศกัยภาพองคก์รเป็นหลกั แต่ควรคาํนึงดว้ยวา่จะโครงการความรว่มมอืไตรภาคต่ีอเมือ่โครงการนัน้สามารถปรบัใหก้าร
พฒันาเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ และประเทศผูร้บัผลประโยชน์มคีวามสนใจในโครงการความรว่มมอืนัน้ๆ ตวัอยา่งรปูแบบโครงการความรว่มมอืไตรภาคี
ในลกัษณะน้ีคอืกรณีศกึษาระหวา่งประเทศกวัเตมาลา เมก็ซโิกและเยอรมนี โครงการน้ีพฒันามาจากโครงการความรว่มมอืทวภิาคดีา้นการจดัการน้ํา
เสยี ซึง่ไดร้บัแรงขบัเคลือ่นจากความตอ้งการทีช่ดัเจนของประเทศผูร้บัผลประโยชน์ ซึง่มสีว่นชว่ยเสรมิสรา้งความเป็นเจา้ของระดบัชาต ิ
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ความรว่มมอืทวภิาคใีนรปูแบบทีส่ามรเิริม่มาจากโครงการความรว่มมอืทวภิาครีะหวา่งประเทศผูใ้หทุ้นและประเทศกาํลงัพฒันาไดร้บัการ
สนบัสนุนจากประเทศผูใ้หร้ายใหม ่(ซึง่บางครัง้กเ็ป็นประเทศเพือ่นบา้นนัน่เอง) ในชว่งเวลาหลายทศวรรษทีผ่า่นมา ประเทศผูใ้หร้ายใหม่
ไดส้ ัง่สมความเชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศกาํลงัพฒันา เชน่ประเทศบราซลิ แอฟรกิาใตแ้ละอนิเดยีกาํลงัเป็นผูนํ้าดา้นการผลติ
ยาตา้นเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์หรอืงานวจิยัเรือ่งโรคมาลาเรยี มกีารพฒันาแนวทางการดาํเนินโครงการและวธิแีกป้ญัหาภายใตส้ภาวการณ์ที่
ใกลเ้คยีงกนั และดเูหมอืนวา่จะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศกาํลงัพฒันา นอกจากนัน้การนําโครงการเหลา่น้ีมาขยายผลอาจทาํ
ไดโ้ดยสะดวกเพราะมปีจัจยัเอือ้คอืมวีฒันธรรมและภาษาทีค่ลา้ยกนั ในสถานการณ์เชน่น้ีโครงการความรว่มมอืไตรภาคชีว่ยเสรมิแรงการ
พฒันาและทุกภาคทีีร่ว่มงานไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูร้ว่มกนั เชน่ กรณีโครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศเอธโิอเปีย อสิราเอล
และเยอรมนี ประเทศอสิราเอลมคีวามชาํนาญในเรือ่งของการจดัการระบบน้ํา ดงันัน้ โครงการความรว่มมอืทวภิาคเีดมิจงึไดป้ระโยชน์และ
ชว่ยใหก้ารพฒันาประสบผลสาํเรจ็ดยีิง่ขึน้ 

ความร่วมมือไตรภาคแีปลว่าทั้งสามฝ่ายได้รับ

ประโยชน์ร่วมกนั 

อ้างโดย ออท. “ไซนอล (มาเลเซีย) 

ท่ีมา: บทคดัย่อจาก Langendorf, Piefer, Knodt, Müller, Lazaro (eds.) (2012): Triangular Cooperation: A Guideline for Working 

in Practice. NomosVerlag, Baden-Baden.  
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โครงการความร่วมมือไตรภาคีมาเลเซีย-เยอรมนั “ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
อตุสาหกรรมท่าเรือในประเทศกมัพชูา” 

โดย จเูลยี แลงเกนดอรฟ์ / โครงการความรว่มมอืไตรภาค ี

ประเทศมาเลเซยีและเยอรมนีกาํลงัดาํเนินงานโครงการความรว่มมอืไตรภาครีว่มกนัในประเทศผูร้บัความ
ชว่ยเหลอืคอืประเทศกมัพชูา โครงการน้ีเริม่ดาํเนินงานมาตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 และจะดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองไปจนถงึเดอืนธนัวาคม 2556 โดยไดร้บัการสนบัสนุนทุนดาํเนินงานจากเยอรมนีและมาเลเซยี
รว่มกนัในสดัสว่น 70/30 
 
วตัถุประสงคข์องโครงการ คอื “การเสรมิสรา้งศกัยภาพทา่เรอืกมัพชูาเพือ่พฒันาวฒันธรรมองคก์รและ
นโยบายทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั” 
 
โครงการดาํเนินงานโดยรว่มงานอยา่งใกลช้ดิกบั “โครงการพฒันาทา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื - 
“Sustainable Port Development in the ASEAN Region (SPD)” โครงการทัง้สองน้ีไดร้บัการ
พฒันาใหม้คีวามสอดคลอ้งและเสรมิสรา้งกนัเพือ่ขยายผลของโครงการ ซึง่ไดร้บัการพสิจูน์แลว้วา่ชว่ย
ใหผ้ลของโครงการระยะสัน้มคีวามยัง่ยนืเพิม่ขึน้ 

ประวัตคิวามเป็นมาและแนวโน้มในอนาคตของโครงการ 
 
หลงัจากการลงสาํรวจขอ้มลูครัง้แรกของโครงการในเดอืนกนัยายน 
2555 โครงการไดจ้ดัการอบรมระยะเวลา 2 สปัดาหใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม
อบรมชาวกมัพชูาจากภาคเดนิเรอืทะเล ทา่เรอืและกระทรวงที่
เกีย่วขอ้งทีว่ทิยาลยัการเดนิเรอืทะเลของมาเลเซยี (ALAM) ใน
เดอืนมกราคม 2556 หลกัสตูร “การฝึกอบรมการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคลดา้นเดนิเรอืทะเล” ชว่ยเสรมิสรา้งความรูแ้ละ
เครือ่งมอืสาํหรบัการบรหิารจดัการในภาคการเดนิเรอืทะเล 
 
โครงการไดท้าํการศกึษาความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่วเิคราะห์
กจิกรรมดา้นการรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่อียูข่องทา่เรอืทีร่ว่ม
โครงการในมาเลเซยีและกมัพชูา และไดนํ้าเสนอผลการศกึษาไป
แลว้ในการประชุมระดบัภมูภิาคของโครงการพฒันาทา่เรอืใน
ภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนืครัง้ที ่7 ในเดอืนสงิหาคม 2556 ทีผ่า่น
มา พบวา่โครงสรา้งของทา่เรอืสรา้งผลกระทบออกไปกวา้งไกล
กวา่แนวเขตของทา่เรอื เมือ่การจราจรในทา่เรอืในอาเซยีนเตบิโต
ต่อเน่ือง เจา้หน้าทีข่องทา่เรอืและผูด้าํเนินกจิการในทา่เรอืควร
จะตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนขา้งเคยีงทีเ่กดิ
จากกจิกรรมเหลา่นัน้ น่ีคอืเหตุผลวา่ทาํไมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในทา่เรอืจงึมคีวามสาํคญัมาก 

วัตถุประสงค์ของการศกึษาความรับผิดชอบต่อสังคม  

 เพือ่ศกึษาวจิยัจุดแขง็ของความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่อียูเ่ดมิของ
ทา่เรอืในประเทศมาเลเซยีและกมัพชูาโดยใชม้าตรฐานความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของ ISO 26000 เป็นฐาน รวมทัง้แนวทางจาก
ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาตแิละองคก์ารแหง่ความรเิริม่วา่ดว้ย
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)  

 คน้หาประเดน็ทีนํ่าไปสูก่ารเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งทา่เรอืในประเทศ
มาเลเซยีและประเทศกมัพชูาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

 คน้หาประเดน็เพือ่พฒันาขอ้เสนอแนะโดยพจิารณาจากชอ่งวา่ง
ระหวา่งการปฏบิตัใินเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีค่น้พบและ
มาตรฐาน ISO ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
ในเดอืนกนัยายน 2566 ทีผ่า่นมา ALAM จดัการสมัมนาอบรมวทิยากร 
(TOT) เพือ่พฒันาและรบัรองคุณวฒุเิจา้หน้าทีท่า่เรอืของกมัพชูาเพือ่ให้
ไปจดัการอบรมในทา่เรอืทีร่บัผดิชอบในเรือ่งรหสัมาตรฐาน (Code) และ
อนุสญัญาต่างๆ 

การพฒันาศกัยภาพให้แก่ท่าเรอืของประเทศกมัพชูาท่ีจะต้องดาํเนินงานต่อไปจะใช้ระบบนิเทศออนไลน์ (E-coaching) ซ่ึงทาง 
ALAM จะให้บริการจนกว่าจะส้ินสดุระยะเวลาของโครงการ GIZ จะพฒันาเน้ือหาความรบัผิดชอบต่อสงัคมและให้ ALAM นําเน้ือหา
ดงักล่าวไปใช้ในหลกัสตูรอบรมในอนาคตของ ALAM ได้ เม่ือส้ินสดุโครงการจะมีการประเมินผลโดย Malaysian Technical Cooper-
ation Programme (MTCP), GIZ และ ALAM จะวดัผลการดาํเนินงานของโครงการร่วมกนั 
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รูไ้หมว่า... 

 …ขณะนี ้GIZ กําลงัดําเนินโครงการความร่วมมือไตรภาคีใน 31 ประเทศ รวมมลูคา่โครงการทัง้หมด 33 
ล้านยโูร (1,353 ล้านบาท) 

 
 …โครงการความร่วมมือไตรภาคีโครงการแรกของ GIZ เร่ิมดําเนินงานในปี พ.ศ. 2529 เป็นโครงการนํา

แกลบมาผลติพลงังานในสาธารณรัฐมาลีท่ี GIZ ดําเนินงานร่วมกบัประเทศจีน 
 
 …สารานกุรมบริตานิการะบวุา่โครงสร้าง 3 ประสานเหมาะสําหรับการสร้างสะพานเพราะเป็นโครงสร้างท่ีมี

ความมัน่คงสามารถรับนํา้หนกัจํานวนมากได้ถ้าช่วงสะพานกว้าง 
 
 …ความตกลงร่วมของรัฐบาลผสมของรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเม่ือปี พ.ศ. 2542 ระบถุึงความ

ร่วมมือไตรภาคีเอาไว้อยา่งชดัเจน 
 
 …ประเทศไทยและเยอรมนีเป็นภาคีความร่วมมือไตรภาคีมายาวนานท่ีสดุแห่งหนึง่ในทวีปเอเชีย 
 
 …ความร่วมมือไตรภาคีช่วยเสริมสร้างให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ภายใต้ IAI 

ได้ 
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พนัธมิตรด้านอาหารของเยอรมนั - โครงการพฒันาข้าวของเอเชีย 
โดยการปรบัปรงุห่วงโซ่คณุค่าของข้าวให้เหมาะสม  

ในปี ค.ศ. 2050 โลกใบนี้จะมปีระชากรกวา่ 9 พนัลา้นคน ทัง้ภาคธุรกจิและ
การเมอืงจะประสบปญัหาจากความตอ้งการอาหาร พลงังานและผลผลติทางการ
เกษตรทีเ่พิม่สงูขึน้  
 
ดว้ยความทา้ทายดงักล่าว บรษิทัและสถาบนัต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตรภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
และการพฒันาแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี (BMZ) จงึไดก้่อตัง้พนัธมิตรด้าน
อาหารของเยอรมนั (GFP) ขึน้เมือ่เดอืนมถุินายนของปีทีแ่ลว้ โดยทาํหน้าทีเ่ป็น
เวทใีหห้น่วยงานทีม่บีทบาททัง้ภาครฐัและเอกชนผนึกกาํลงัรว่มกนัดาํเนินงาน
โครงการต่างๆ ในหว่งโซ่คุณคา่ทางการเกษตร ดงันัน้ โครงการจงึมวีตัถุประสงค์
เพือ่เพิม่ผลติภาพของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและชว่ยใหเ้กษตรกรเขา้ถงึปจัจยั
การผลติทางการเกษตรและตลาดซึง่จะชว่ยสรา้งความมัน่คงทางอาหารในระยะยาว 

 บริษัทเยอรมันและผู้ร่วมโครงการช่วยเกษตรกร
20,000 ราย ในการเพิม่ผลติผลเพ่ือสร้างความม่ันคง
ทางอาหารในภูมภิาค 

โดย มารค์ุส อนิไอเชน็ / โครงการควบคุมศตัรพูชืสาํหรบัพชือาหารโดยชวีวธิใีนภมูภิาคอาเซยีน  

นอกจากนัน้ โครงการจะสง่เสรมิใหเ้กดิ “ยุวเกษตรธุรกจิ” อยา่งจรงิจงั โดยจะสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่เยาวชนวา่การทาํนาเป็นธรุกจิทีม่กีาํไรเพือ่ใหเ้ยาวชนหนั
มาประกอบอาชพีน้ีเพิม่ขึน้ โครงการ BRIA คาดวา่จะเริม่ดาํเนินงานโครงการไดใ้นชว่งไตรมาสสดุทา้ยของปี พ.ศ.2556 โดยมปีระเทศเป้าหมาย 4 ประเทศ คอื 
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ไทยและเวยีดนาม โครงการซึง่ไดร้บัทุนสนบัสนุนบางสว่นจากแผนงาน develoPPP.de ของ BMZ น้ีเน้นใหก้ารชว่ยเหลอืแก่เกษตรกร
รายยอ่ยไมเ่กนิ  20,000 รายใหม้ฐีานะทางเศรษฐกจิดขีึน้โดยการใชค้วามเชีย่วชาญและเทคโนโลยขีองเยอรมนั นอกจากเกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์จากการ
ผลติอาหารอยา่งยัง่ยนืแลว้ ผูบ้รโิภคจาํนวนมากจะไดร้บัประโยชน์จากโครงการนี้ดว้ย  
 
การใชป้จัจยัการผลติทางการเกษตรอยา่งเหมาะสมและการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ซึง่จะทาํใหผ้ลผลติขา้วเพิม่ขึน้ และเพือ่ใหเ้กษตรกรไดร้บัประโยชน์จากการซือ้
ปรมิาณมากเพือ่ใหไ้ดร้าคาทีต่ํ่าลง (เชน่ เครือ่งจกัรและเมลด็พนัธุ)์ และเอือ้ใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางการเงนิและบรกิารอื่นๆ โครงการจะสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลุ่ม
เกษตรกร และบรูณาการใหเ้กดิโมเดลธุรกจิทีม่ผีูแ้ปรรปูขา้วและผูค้า้ขา้วรว่มดว้ย รวมทัง้ โครงการจะพฒันาประสทิธภิาพและความยัง่ยนืโดยการพฒันา
อุตสาหกรรมขา้วทีอ่งิความรูแ้ละทนัสมยั และถ่ายทอดเทคโนโลยทีีใ่ชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และเป็นมติรกบัสภาพภมูอิากาศ 
 
โครงการ BRIA ในประเทศไทยจะใชช้ือ่วา่ PROSPECT (การสง่เสรมิใหม้กีารผลติขา้วอยา่งยัง่ยนืและชว่ยปกป้องสภาพภมูอิากาศในประเทศไทย) โดยรว่มมอื
กบัหน่วยงานรว่มโครงการหลกัคอื AGCO,บเีอเอสเอฟ กลุ่มผลติภณัฑอ์ารกัขาพชื, ไบเออรค์รอปซายน์และ GIZ   
 
คน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั GFP และ BRIA เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.germanfoodpartnership.de/ 

โครงการพฒันาข้าวของเอเชีย (BRIA) เป็นโครงการ GFP โครงการแรกๆ  ที่
เปิดตวั และมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาและปรบัปรงุหว่งโซ่คุณคา่ขา้วใหเ้หมาะสม 
รวมทัง้ปรบัปรงุคุณคา่ทางโภชนาการของขา้วในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
หน่วยงานทีร่ว่มโครงการจงึพฒันาแนวคดิโครงการแบบบรูณาการ โดยกาํหนด
ประเดน็เรง่ดว่นทีจ่ะดาํเนินงาน 3 ประเดน็ดงัต่อไปน้ี: 

 ปรบัปรงุกระบวนการผลติขา้ว (เชน่ การปรบัปรงุปจัจยัการผลติขา้วให้
เหมาะสม) 

 ปรบัปรงุคุณคา่ทางโภชนาการของขา้ว (เชน่ การเสรมิวติามนิใหข้า้วและ
น้ํามนั) 

 พฒันาการศกึษาและจดัการอบรมดา้นการผลติขา้ว (เชน่ การนํา
เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใช)้ 

 Roundup 

http://www.germanfoodpartnership.de/�
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 เทยีบชัน้ธุรกจิสากล:  
มาตรฐานความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมน้ําผลไมไ้ทย 

ปจัจุบนัความสนใจของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสนิคา้อาหารแปรรปูคุณภาพสงูทีม่ ี
กระบวนการผลติยัง่ยนืมแีนวโน้มเตบิโตต่อเน่ืองทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
พรอ้มกนันัน้ผูผ้ลติและจาํหน่ายปลกีของอุตสาหกรรมน้ําผลไมใ้นตลาดโลกต่าง
ตระหนกัถงึความสาํคญัของมาตรฐานดา้นความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มและ
มาตรฐานขัน้ตํ่าทางสงัคม เมือ่หว่งโซ่อุปทานปรบัตวัขึน้สูร่ะดบัสากลมากขึน้เทา่ใด 
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบแหลง่ทีม่าของผูจ้ดัสง่วตัถุดบิในประเทศ
กาํลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิเกดิใหมจ่ะยิง่ทวคีวามสาํคญัมากขึน้เทา่นัน้ 

 เพือ่ท่ีจะมีความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน  

ผู้ผลิตน้ําผลไม้ไทยและห้องปฏิบัติการจะต้อง

พฒันาศักยภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก 

สาํหรบัประเทศไทย ความอุดมสมบรูณ์ของวตัถุดบิเป็นหลกัประกนัความสามารถในการแขง่ขนัและศกัยภาพของการสง่ออกน้ําผลไมแ้ละน้ําผลไม้
เขม้ขน้ แต่สิง่ทีต่อ้งคาํนึงคอืสนิคา้น้ําผลไมข้องไทยจะไดม้าตรฐานความยัง่ยนืระดบัสากลหรอืไม ่ดงันัน้จงึจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินงานตัง้แต่ขัน้แรกของ
กระบวนการผลติและแปรรปู ปญัหาการขาดแคลนโครงสรา้งพืน้ฐานและผูใ้หบ้รกิารทีม่คีุณภาพ เชน่ หอ้งปฏบิตักิารและผูต้รวจสอบจะตอ้งไดร้บั
การแกไ้ข รวมทัง้ผูผ้ลติเองกย็งัไมไ่ดร้บัขอ้มลูเรือ่งการใชส้ารควบคุมกาํจดัศตัรพูชืมากนกั 

SGF ย่อมาจาก “Sure, Global and 

Fair” 
 
ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎและข้อกาํหนด
มาตรฐานคณุภาพและความปลอดภัย
อตุสาหกรรมในอตุสาหกรรมน้ําผลไม้ทั่วโลก   
www.sgf.org 

ดว้ยเหตุน้ี ความร่วมมอืดา้นการพฒันาระหว่าง SGF และ GIZ จงึเกดิขึน้ ในโครงการน้ี SGF 
และ GIZ จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมน้ําผลไม้ไทยสามารถปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของตลาด
สากลได้ วตัถุประสงค์ร่วมของโครงการ คอื การพฒันาใหส้นิค้าประเภทน้ําผลไมข้องไทยได้
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัทีเ่ป็นทีย่ออมรบัทัง้ในและต่างประเทศ เชน่: 

 ปฏบิตัติามกฎและขอ้กาํหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัของอุตสาหกรรม 
 มกีารแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
 สง่เสรมิชือ่เสยีงของผลติภณัฑน้ํ์าผลไมธ้รรมชาตทิีด่ต่ีอสขุภาพและ 
 ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑ ์

โครงการจะเชือ่มโยงใหผู้ป้ระกอบการแปรรปูผลไม ้ ซพัพลายเออร ์หอ้งปฏบิตักิารและผูต้รวจสอบทีค่ดัเลอืกไวจ้าํนวนหน่ึงใหเ้ขา้สูร่ะบบควบคุมซพั
พลายเออรว์ตัถุดบิโดยสมคัรใจ เชน่บรษิทัผูผ้ลติน้ําสปัปะรดและน้ําสปัปะรดเขม้ขน้ 10 แหง่ไดเ้ขา้มาร่วมในโครงการควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรม
กบั SGF แลว้ 
 
 ผูผ้ลติน้ําผลไมแ้ละสนิคา้กึง่สาํเรจ็รูป 3 รายและหอ้งปฏบิตักิาร  4 แห่งเขา้ร่วมโครงการแลว้ ขัน้ต่อไปคอืการประเมนิความรู ้ศกัยภาพและความ
ต้องการด้านการอบรม จากนัน้จะปรกึษาหารอืกบัผูผ้ลติ เกษตรกรพนัธะสญัญา ผูแ้ปรรูป หอ้งปฏบิตักิารและผูต้รวจสอบ และจดัการอบรมให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละกลุม่  
 
นอกจากนัน้ หอ้งปฏบิตักิารในประเทศไทยรวม 13 แหง่ทีเ่ขา้ร่วมเปรยีบเทยีบคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารระดบันานาชาตขิอง SGF โดยมกีารทดสอบ
ผูเ้ขา้รว่มจาํนวน 101 คนจาก 26 ประเทศ กจิกรรมน้ีชว่ยใหห้อ้งปฏบิตักิารมโีอกาสทบทวนวธิกีารตรวจสอบคา่ต่างๆ ทีใ่ชว้ดัน้ําผลไม ้โดย SGF จะ
เสนอมาตรการดา้นคุณภาพทีส่อดคลอ้งกนัใหแ้ก่ผูส้นใจต่อไป 

ติดต่อ: Dr. Wilhelm Rieth (rieth@sgf.org) หรือ Ms. Napaporn Rattanametta (napaporn.rattanametta@giz.de) 

โดย เลนา เคริน์ / โครงการควบคุมศตัรพูชืสาํหรบัพชือาหารโดยชวีวธิใีนภมูภิาคอาเซยีน  

http://www.sgf.org�
mailto:rieth@sgf.org�
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การจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานในอตุสาหกรรมยานยนต ์ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณจ์ากประเทศเยอรมนี 

ระหวา่งวนัที ่28 กรกฎาคม- 2 สงิหาคม 2556  ทีผ่า่นมา คณะผูแ้ทน
ไทย 19 ทา่น ไดไ้ปศกึษาดงูานทีป่ระเทศเยอรมนีไดร้บัเชญิเขา้รว่ม
ศกึษาดงูานจากโครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์เีขยีว
(Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts 
Industries) ซึง่ไดร้บังบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU)  

 โดยคณะเขา้รว่มศกึษาดงูานทัง้ จากสถาบนัยานยนต ์สภาอุตสาหกรรม 
ธนาคารเพือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
รว่มโครงการฯ ไดเ้ขา้เยีย่มชมหน่วยงานและบรษิทัต่างๆ ทีส่นบัสนุน
และเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์หรอืทัง้หว่งโซ่อุปทาน อาทเิชน่ 
ธนาคาร Kfw, , VDMA e.V.,  Fraunhofer institute, Mercedes Benz, 
Robert Bosch Schuler, Elring Klinger, Eissmann Group และ BMW  

โดยหน่วยงานเหลา่น้ีสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งเป็นรปูธรรม
และมจีุดมุง่หมายเดยีวกนั โดยมแีผนและนโยบายทีร่ว่มมอืกบัภาครฐัฯ 
อยา่งชดัเจน เชน่  National Platform of Electromobility ซึง่เป็นกลุม่
พนัธมติรทีร่ว่มมอืสนบัสนุนการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า  

จากการไปศกึษาดงูานครัง้น้ีผูร้ว่มเดนิไดล้งความเหน็วา่อุตสาหกรรมไทยควรดงึจุดเดน่ของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูต่้างๆ จากประเทศเยอรมนี เชน่ การ
ศกึษาวจิยั  การรวบรวมฐานขอ้มลู  การวางวสิยัทศัน์และแผนพฒันาทีช่ดัเจนและต่อเน่ือง เพือ่ทาํใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตไ์ทยเขม้แขง็และสามารถ
แขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 

โดย วลิาสนีิ ภนุูชอภยั / โครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์เีขยีว 

ส่ิงทีสํ่าคญัทีสุ่ดในการสร้างห่วงโซ่อปุทานสีเขียวใน   
อตุสากรรมยานยนต์ คอืความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนจากทุกภาคส่วน ทัง้จากภาคธุรกจิ การเงิน 
วิจัย นโยบาย รวมทั้งการสร้างความตระหนักของภาค
ประชาชน  



 ลดตน้ทนุการผลติกวา่ 12 ลา้นบาท 

ผู้ประกอบการชิน้ส่วนยานยนตไ์ทย 13 แห่งรว่มใจลดของเสียและพลงังาน  

โดย วลิาสนีิ ภนุูชอภยั /  โครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์เีขยีว 
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กจิกรรมหน่ึงภายใตโ้ครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์เีขยีว คอืการให้
คาํปรกึษาการบรหิารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทีก่่อใหเ้กดิกาํไร (PREMA) ซึง่
การอบรมในรุน่ที ่2 ไดส้ิน้สดุลงเมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมา โดยมสีถานประกอบการ
ชิน้สว่นยานยนตเ์ขา้รว่มกจิกรรม 13 แหง่ 
 
ระหวา่งการอบรมไดม้กีารจดัทาํผงัการผลติเพือ่คน้หา “วตัถุดบิทีส่ญูเสยีไปใน

กระบวนการผลติหรอืวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติแต่ไมเ่ป็นสว่นหน่ึงของผลติภณัฑ ์(Non 

Product Output)” เพือ่วเิคราะหห์าสาเหตุ และนําไปกาํหนดเป็นมาตรการในการแกไ้ข

และแผนปฏบิตักิารในการนําไปปฏบิตัจิรงิ ทาํใหส้ถานประกอบการสามารถลดตน้ทนุ 

ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและพฒันาศกัยภาพองคก์รไดด้ว้ยตนเอง  

จากการประมวลผลสาํเรจ็ของกจิกรรม พบวา่ สถานประกอบการเน้นการใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  เชน่ มาตรการการลดการ
ใชว้ตัถุดบิในกระบวนการผลติทัง้สิน้ 7 มาตรการ คดิเป็นมลูคา่ความสญูเสยีทีล่ดลงไดส้งูถงึ 4,686,304 บาท/ปี มาตรการดา้นการลดการใชพ้ลงังาน
ประเภทพลงังานไฟฟ้า ประเภทเชือ้เพลงิ  (แกซ็ LPG) มทีัง้สิน้ 6 มาตรการ คดิเป็นมลูคา่ความสญูเสยีทีล่ดลงได ้2,243,144 บาท/ปี และมาตรการ
ดา้นการลดความสญูเสยีจากกระบวนการผลติ เชน่ ชิน้งานทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน หรอื เศษวตัถุดบิเหลอืทิง้จากการบวนการผลติรวมถงึมาตรการในการ
ของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่ทัง้สิน้ 9 มาตรการ คดิเป็นมลูคา่ความสญูเสยีทีล่ดลงไดส้งูถงึ 5,404,348 บาท/ปี และการใหค้าํปรกึษาดา้น PREMA นัน้ ทาง
โครงการฯ ตัง้เป้าหมายไวท้ี ่250 โรงงาน  
ตวัอยา่งของมาตรการและผลความสาํเรจ็ มดีงัน้ี 

การจัดการส่ิงแวดล้อมสร้างผลกาํไร และช่วย

ลดค่าใช้จ่ายในการผลติเป็นอย่างมาก ทั้งยงัเพิม่

ความปลอดภัยและสุขภาพทีด่ขีึ้นของพนักงาน 

ตลอดจนช่วยในการพฒันาองค์กรในระยะยาว 

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร ์ ด้านการพฒันาองคก์ร ด้านสขุอนามยัและความ
ปลอดภยั 

มาตรการ ลดการสญูเสียพลงังานในการผลิตไอน้ํา โดยการหุ้มฉนวนและปิดรอยรัว่ของท่อไอน้ํา 

ลดปริมาณการใช้ Gas LPG  

67,095 กิโลกรมัต่อปี 
  

ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน (LPG) 
1,474,570 บาท/ปี 

ลดเวลาในการทาํงานของพนกังาน
พนกังานมเีวลาไปทาํงานอยา่งอืน่
เพิม่มากขึน้ 

ลดอุบตัเิหตุจากการปฏบิตังิานใน
สถานทีท่ีไ่มป่ลอดภยั เชน่ บรเิวณทีม่ี
ไอน้ํารอ้นรัว่ 

มาตรการ นําวตัถดิุบประเภทสารเคมีกลบัมาใช้ใหม่และปรบัปรงุระบบเพ่ือลดการสญูเสียสารเคมี 

ลดการสญูเสียสารเคมีจากกระบวนการผลิต 
336 ลบ.ม./ปี 

ลดกากตะกอนจากการบาํบดัน้ํายา 295,680 
กก./ปี 

ลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ กระบวนการผลิต 
2,850 กก./ปี 

ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นตน้ทุนสารเคม ี
และตน้ทุนดา้นการกาํจดัของเสยี
ประเภทสารเคมลีงได ้รวมแลว้ 
2,802,816  บาท/ปี 

ลดเวลาในการทาํงานลงรวมแลว้ 
144 ชม. /ปี 

เพิม่พืน้ทีก่ารทาํงาน 25 ตร.ม. 

ลดอุบตัเิหตุจากสารเคม ี



  ดชันีประสิทธภิาพการใช้พลงังาน 
เพือ่อะไรและจะวดักนัไดอ้ยา่งไร   

ตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายลดความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน (Energy Intensity: EI) ลงรอ้ยละ 25 
ในปี 2573 (เมือ่เทยีบกบัปี 2553) นอกจากการวางแผนยุทธศาสตรแ์ละจดัทาํมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานต่างๆ แลว้ ประเทศไทยตอ้งมรีะบบ
ตรวจสอบประเมนิผลทีเ่หมาะสมอกีดว้ย  

เพ่ีอลดความเข้นข้นของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity) ลงร้อยละ 25 ในปี 
2573 ประเทศไทยจาํเป็นต้องมีดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในระดับ
สาขาเศรษฐกิจย่อย 

โดย มณฑล กาํแพงเศรษฐ และ การนัต ์แป้นทอง / โครงการความรว่มมอืไทย-เยอรมนั ตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน  

ปจัจุบนั ประเทศไทยมกีารรายงานคา่ความเขม้ขน้การใชพ้ลงังาน (Energy 
Intensity: EI)  หรอืพลงังานทีใ่ชต่้อหน่วยผลผลติมวลรวม (GDP)  ซึง่ EI ถอื
ไดว้า่เป็นดชันีประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในภาพรวมระดบัประเทศ และ
ระดบัสาขาเศรษฐกจิ (sector) เชน่ ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร แต่ยงั
ขาดดชันีประสิทธิภาพการใช้พลงังานในระดบัสาขาเศรษฐกิจย่อย (Sub-
Sector) ซ่ึงเรียกว่า Energy Efficiency Indicator (EEI) เชน่ หมวด
อุตสาหกรรมอาหาร หรอื อาคารพาณิชย ์เป็นตน้   

ดชันีประสิทธิภาพการใช้พลงังาน  หรอื Energy 
Efficiency Indicator (EEI) คอื ปรมิาณพลงังานทีใ่ช้
ต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บั อยา่งเชน่ใน 
 

 ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ต่อประโยนชม์ลูคา่เพิม่ 
ดชันีการผลติ หรอืต่อหน่วยผลผลติ 

หรอื 
 ภาคอาคารโรงแรม ต่อพืน้ทีใ่ชส้อย หรอืต่อจาํนวน

หอ้งพกัทีม่ผีูเ้ขา้พกัต่อปี 

นอกจากน้ี การจดัทาํดชันีดงักลา่วควรสอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัสากลเพือ่สามารถใชเ้ปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศได ้ทัง้น้ีเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
การแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยอกีดว้ย 
 
เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2556 ทีผ่า่นมา โครงการความรว่มมอืไทย-เยอรมนั ตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน (TGP-EEDP) จงึไดจ้ดังานสมัมนาวา่ดว้ย
เรือ่ง “การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพลงังานในประเทศไทย” เพือ่นําเสนอภาพรวมของระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นพลงังานในประเทศไทย และ
ความสาํคญัของดชันีประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน รวมทัง้รา่งรายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพลงังานในประเทศไทย งานสมัมนาครัง้น้ียงัเป็นเวที
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการพฒันาและการใชด้ชันีประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานจากนานาชาต ิและแลกเปลีย่นขอ้มลูความคดิเหน็เรือ่งขอ้มลู
เกีย่วกบัพลงังานในประเทศไทย 

นายสุเทพ เหลีย่มศริเิจรญิ (กลาง) ผูอ้าํนวยการ สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน  (สนพ.) เป็นประธานเปิดงาน  13 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=ueY5UsLHEM2SrgfzqICAAg&ved=0CC8QvwUoAA�
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ความเป็นมาและการพฒันากจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ 
(NAMA) 

ในปจัจุบนั กรอบแนวคดิของ NAMA ไดถ้กูนําไปใชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินงานดา้นการลดก๊าซเรอืนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศกาํลงัพฒันา ในบรบิทของการพฒันา
อยา่งยัง่ยนืภายใตก้รอบนโยบายของประเทศนัน้ๆ กรณีของ
ประเทศไทยทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการลดก๊าซเรอืนกระจกมาโดย
ตลอดภายใตห้ลกัการทีไ่ทยตอ้งไดร้บัผลประโยชน์รว่มจาก
การพฒันา NAMA นัน้ ถอืเป็นโอกาสสาํคญัของประเทศใน
การผลกัดนัแผนงานระดบัชาตทิีม่อียูใ่นปจัจุบนัใหเ้ป็นสว่น
หน่ึงของกจิกรรมดาํเนินการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสม
ของประเทศ เชน่ แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี เป็นตน้ 

NAMA คอือะไร? 
 

Nationally Appropriate Mitigation Action หรอื NAMA คอืกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของ
ประเทศ มจีุดเริม่ตน้จากการประชุมประเทศภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ สมยัที ่13 (COP13) ณ เกาะบาหล ีทีนํ่าไปสูก่ารกาํหนดกจิกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจก
โดยประเทศกาํลงัพฒันา ทัง้น้ี NAMA แบง่ออกเป็นสองรปูแบบคอื กจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกที่
สนบัสนุนภายในประเทศและทีไ่ดร้บัการสนนัสนุนโดยแหล่งทุนและทรพัยากรจากต่างประเทศ  

Source: NAMA: A technical assistance Source Book for Practitioners, GIZ, 2012  

วนัที ่26 สงิหาคม 2553 โครงการความรว่มมอืไทย-เยอรมนัตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน (TGP-EEDP) ไดจ้ดัสมัมนาเรือ่ง “ความเป็นมา 
การพฒันา และการดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMA)” เพือ่เผยแพรข่อ้มลู กรอบแนวคดิ และแนวทาง
การพฒันากจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจ โดยเฉพาะเจา้หน้าทีภ่าครฐัในภาคพลงังาน นอกจากน้ี 
รวมถงึมกีารนําเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ์ และบทเรยีนในการพฒันา NAMA จากประเทศอื่นๆ เชน่ ประเทศเวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี เป็นตน้   

โดย อมัพวา มลูเมอืง /  โครงการความรว่มมอืไทย-เยอรมนั ตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน  
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 โครงการความรว่มมอืไทย-เยอรมนัดา้นพลงังานทดแทนโดยชุมชน  

เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งประเทศไทยและเยอรมนีในเรือ่งแนวทางการสง่เสรมิใหม้กีารผลติพลงังานทดแทนในระดบัทอ้งถิน่ สถาน
เอกอคัรราชทตูไทยในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีและแผนงานพฒันาโครงการของ  GIZ ซึง่เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนแผนงาน  “พลงังานทดแทน - 
พฒันาในเยอรมนี” หรอื “Renewables – Made in Germany” และหอการคา้เยอรมนั - ไทย (GTCC) ไดร้ว่มกนัจดัการประชุมเชงิปฏบิตังิานเมือ่
วนัที ่ 2 กนัยายนทีผ่า่นมาทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีกาํลงัผลกัดนัอยา่งหนกัเพือ่ใหม้กีารปรบัเปลีย่นชนิดของพลงังานจากพลงังานฟอสซลิไปเป็นพลงังานชนิดอื่น - ถงึขนาด
ทีม่กีารคดิคน้คาํศพัทใ์หมค่อื “Energiewende” ซึง่หมายถงึการเปลีย่นชนิดพลงังานนัน่เอง ประเทศไทยเองกก็าํลงัพยายามใหค้รวัเรอืน เทศบาล 
และประชากรในชนบทใชศ้กัยภาพพลงังานทดแทนทีม่ใีนประเทศ โครงการทีม่กีารดาํเนินงานไปเมือ่ไมน่านมาน้ีคอืมาตรการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน (Feed-In Tariff) ทีร่บัซือ้ไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยข์องครวัเรอืนและชุมชน หรอืการสง่เสรมิการผลติก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน
เป็นแนวทางทีร่ฐับาลกาํหนดเพือ่สง่เสรมิใหร้อ้ยละ 25 ของการใชพ้ลงังานรวมทัง้หมดในปี พ.ศ. 2564 มาจากพลงังานทดแทน 

 ประเทศไทยกาํลงัจะสร้างชุมชนแห่งแรก

ทีมี่การใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน

เพยีงอย่างเดยีว  

ขอ้มลูเพิม่เตมิและรายละเอยีดกจิกรรมของโครงการฯ : h p://www.thai‐german‐coopera on.info/renewables‐sea.html 

แต่การมนีโยบายจะไมม่ปีระโยชน์อยา่งใดเลย ถา้ไมไ่ดนํ้าไปปฏบิตัใิหป้ระสบผลสาํเรจ็และมวีธิกีารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นตวันํา 
ดงันัน้ ในการประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ีผูข้บัเคลือ่นนโยบายจากทัง้สองประเทศจงึแลกเปลีย่นกนันําเสนอโมเดลทางธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็ เชน่ 
“ชุมชนปกป้องสภาพภมูอิากาศแซรเ์บค” ของเยอรมนัซึง่สรา้งอุทยานพลงังานขนาด 29 เมกะวตัต ์หรอืวธิกีารขบัเคลือ่นชุมชน (เชน่ จงัหวดั
แมฮ่อ่งสอนของประเทศไทย)  
 
มร.เดทเลฟ เดาเคอ ผูอ้าํนวยการนโยบายพลงังานของกระทรวงเศรษฐกจิและเทคโนโลยแีหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี (BMWi)  และเป็นหน่ึงใน
ผูท้ีใ่หก้ารสนบัสนุน “Energiewende” อยา่งเขม้แขง็กลา่วเน้นวา่ “เราเดนิมาถูกทางแลว้” ทางทีว่า่นัน้คอืการแลกเปลีย่นแนวคดิ เรยีนรูจ้ากกนัและ
กนั และพยายามขบัเคลือ่นใหก้ารปรบัเปลีย่นชนิดของพลงังานในทัง้สองประเทศเกดิขึน้ไดจ้รงิโดยการใหผู้ม้บีทบาทพืน้ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มจะเกดิ
ชุมชนทีใ่ชพ้ลงังานทดแทนเพยีงอยา่งเดยีว (รอ้ยละรอ้ย) ในประเทศไดห้รอืไม?่ สิง่ทีผู่เ้ขา้รว่มการประชุมในครัง้น้ีกวา่ 150 คนทัง้ภาครฐัและเอกชน
ใหค้วามสนใจและเหน็ตรงกนัคอื  สิง่น้ีไมค่วรหยุดอยูแ่คเ่ป็นแนวคดิเทา่นัน้ 
 
หลงัจากนัน้ GIZ ไดเ้ชญิผูแ้ทนจากชุมชนมารว่มแลกเปลีย่นเรือ่งของการเป็นหุน้สว่นรว่มกนัเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาพลงังานทดแทนโดยชุมชน      
ทัง้สองประเทศเดนิมาถูกทางแลว้ แต่เสน้ทางน้ีไปยงัมจีุดหมายอกียาวไกล 

โดย  กซิ่า โฮลเฮาเซ่น / แผนงานพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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  สหภาพยโุรปส่งเสรมิประเทศไทยดา้นการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื 

กวา่สองปีทีผ่า่นมา โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื ดา้นนโยบาย
สนบัสนุน ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งสหภาพยุโรปและรฐับาลไทย ไดส้ง่เสรมิภาครฐั เอกชน 
รวมถงึประชาชนทัว่ไปใหต้ระหนกัถงึความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
กระบวนการผลติและการบรโิภค 
 
ทัง้น้ี โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื หรอื Sustainable Consumption 
and Production (SCP) ไดร้ว่มกบัหา้องคก์รรฐัของไทยจดัการประชุมกบัหา้องคก์รหลกัเพือ่
วางแผนงานโครงการฯในปีสดุทา้ยของโครงการซึง่จะสิน้สดุในเดอืนตุลาคม 2557 โดยการ
ประชุมครัง้น้ี จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่3 – 4 ตุลาคม 2556 เพือ่ทีจ่ะจดัแผนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิทัง้ใน
ระดบันโยบาย ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค  
 
ความกา้วหน้าของโครงการและแผนกจิกรรมในปีสดุทา้ยมดีงัน้ี 

โดย รชันก สวุฒันบรรพต / โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื ดา้นนโยบายสนบัสนุน  

การกระตุ้นทัง้ผู้ผลติและผู้บริโภคในทัง้วงจร
การผลติ ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ การสรรหาวัตถุดบิ การ
ผลิต การบรรจภุัณฑ์และการกระจายสินค้า 
การใช้งาน จนกระทัง่การทิง้ทาํลายหรือนํา
กลับมาใช้ใหม่ ถอืเป็นเร่ืองสําคญัและในการ
บรรลุเป้าหมายของการส่งเสริมการผลติและ
การบริโภคอย่างยัง่ยนื  

ด้านนโยบาย โครงการฯไดร้ว่มกบัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม (สศช.) และสาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) จดัทาํขอ้เสนอแนะตวัชีว้ดัดา้นการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื ซึง่เป็นยุทธศาสตรห์น่ึงในแผนการ
จดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 2555 – 2559 ในปีสดุทา้ยโครงการฯจะเน้นการสนบัสนุนกระบวนการการตดิตามตวัชีว้ดัดา้นการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มของภาครฐั อุตสาหกรรมสเีขยีว และความตระหนกัดา้นการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื 
 
ด้านการบริโภคอย่างยัง่ยืน ทีผ่า่นมาโครงการฯสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของภาครฐั โดยรว่มกบักรมควบคมุมลพษิ 
(คพ.) โครงการฯจดัทาํขอ้เสนอแนะการสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มใหก้บัเทศบาลและภาคเอกชน และสรุปผลสาํรวจความ
คดิเหน็เจา้หน้าทีฝ่า่ยพสัดุทีม่ต่ีอเวป็ไซดก์ารสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให ้คพ. ใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรม
สง่เสรมิต่อไป นอกจากน้ียงัมกีารจดัประชุมหารอืเตรยีมความพรอ้มในการขบัเคลือ่นการดาํเนินงานภายใต ้(รา่ง) แผนสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้ง
สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของภาครฐั (2556-2559) กบัองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และในปีสดุทา้ยโครงการฯจะรว่มจดัทาํคูม่อื จดั
กจิกรรมการฝึกอบรมในระดบัภมูภิาคใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่า่ยจดัซือ้และพสัดุของเทศบาลต่างๆทัว่ประเทศไทย อกีทัง้สง่เสรมิสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มทีผ่ลติในแต่ละภมูภิาค 
 
การผลิตอย่างยัง่ยืน กระทรวงอุตสาหกรรมสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนผลติสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มภายใตโ้ครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวตัง้แต่
ปี 2554 ซึง่โครงการฯไดร้ว่มกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สง่เสรมิผูผ้ลติใน 3 สาขาอุตสาหกรรมหลกัของไทย ไดแ้ก่  อาหาร วสัดุอาคาร 
และชิน้สว่นยานยนต ์มกีารจดัสมัมนาเพือ่ใหข้อ้มลูเรือ่งโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวและรวบรวมความคดิเหน็ของผูผ้ลติทีม่ต่ีอเกณฑอุ์ตสาหกรรมสี
เขยีวในระดบัต่างๆทัง้ 5 ระดบั และต่อไปโครงการจะจดัการฝึกอบรม และใหค้าํแนะนําแก่โรงงานทีต่อ้งการสมคัรเขา้โครงการอุตสาหกรรมสเีขยีว 
โดยปจัจุบนัมโีรงงานใหญ่ 9 โรงงานทีส่นใจและเขา้รว่มกจิกรรมของโครงการ เพือ่พฒันาหว่งโซ่อุปทานใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในภาคประชาชน การสง่เสรมิใหเ้ทศบาลจดักจิกรรมหรอืเป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการนําหลกัการผลติและการบรโิภค
อยา่งยัง่ยนืมาใชเ้ป็นเรือ่งสาํคญั ดงันัน้โครงการฯจงึรว่มมอืกบักรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มในการสาํรวจความตระหนกัดา้นการผลติและการ
บรโิภคอยา่งยัง่ยนืของเทศบาล โดยมทีัง้การตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีเ่ทศบาล ภาคเอกชนและประชาสงัคม ใน 26 เทศบาลทัว่
ประเทศไทย โดยเน้นทีเ่ทศบาลขนาดกลางและขนาดใหญ่ และจะคดัเลอืกเทศบาลนํารอ่งเพือ่จดักจิกรรมประชาสมัพนัธด์า้นการผลติและการบรโิภค
อยา่งยัง่ยนืต่อไป  
 
นอกจากน้ีเพือ่เขา้ถงึประชาชนทัว่ไปโครงการฯยงัไดจ้ดัการประกวดคลปิวดีโีอในหวัขอ้ “รกัษโ์ลก...เพือ่ลกูหลาน” เพือ่ใหทุ้กคนไดม้โีอกาสแสดง
ความคดิเหน็ผา่นคลปิวดีโีอโดยสามารถสง่วดีโีอประกวดไดถ้งึวนัที ่15 ตุลาคม 2556 น้ี รายละเอยีดเพิม่เตมิดไูดจ้าก facebook/ScpPolicyThailand 
 
และในปี 2557 โครงการฯไดว้างแผนในการสรุปบทเรยีนต่างๆ และหา้องคก์รรฐัของไทยไดว้างแผนใหม้กีารจดัตัง้คณะอนุกรรมการดา้นการผลติ
และการบรโิภคอยา่งยัง่ยนืเพือ่ขยายผลทีไ่ดจ้ากโครงการฯ และเป็นแกนหลกัในการทาํงานรว่มกบัองคก์รทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคมต่อไป 
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 นโยบายภาครฐัส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

แมก้ระแสความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มจะมมีากขึน้เรือ่ยๆ แต่เมือ่ตอ้ง
เลอืกซือ้สนิคา้ หรอืบรกิาร ปจัจยัดา้นราคาทีถู่กทีส่ดุมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจของผูซ้ือ้มากกวา่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ หลอดไฟ
ธรรมดาทีร่าคาซือ้ตํ่ากวา่หลอดไฟประหยดัพลงังาน ซึง่ในระยะยาวหาก
เปรยีบเทยีบราคาซือ้ อายุการใชง้าน และคา่ไฟ หลอดไฟประหยดั
พลงังาน อาจชว่ยใหผู้บ้รโิภคเสยีเงนิคา่ไฟน้อยกวา่ อกีทัง้ไมต่อ้งเปลีย่น
หลอดไฟบอ่ยครัง้ซึง่เป็นการชว่ยลดปรมิาณขยะพษิไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย 
 
เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
จากกระบวนการผลติและบรโิภคสนิคา้ต่างๆ กรมควบคุมมลพษิ (คพ.) 
โดยฝา่ยคณุภาพสิง่แวดลอ้มและหอ้งปฎบิตักิาร (ฝคป.) ไดส้ง่เสรมิให้
องคก์รภาครฐัดาํเนินการตามแผนสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และ
บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของภาครฐั  ระหวา่งปี 2551 – 2554 
(แผนที ่1) ซึง่ไดเ้น้นใหห้น่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ เขา้
รว่มในแผนงาน มหีน่วยงานกวา่ 170 หน่วยงานปรบัเปลีย่นวธิกีารเลอืก
ซือ้พสัดุหรอืใชบ้รกิารต่างๆ เชน่ โรงแรมทีม่กีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มที่
ด ีจากผลการประเมนิแผนที ่1 สามารถชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกไปไดก้วา่ 25,685 ตนั  
 
ในรา่งแผนที ่2 น้ี (ระหวา่งปี 2556 – 2559) จะเป็นการขยาย
กลุม่เป้าหมาย บรกิาร และผลติภณัฑ ์ นอกจากนัน้ ยงัจะมกีารสง่เสรมิ
การศกึษาการออกแบบเชงินิเวศเศรษฐกจิ (Eco-design) การประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์(Life Cycle 
Assessment) เพือ่ทีส่รา้งเครอืขา่ยผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม  

เพือ่สง่เสรมิการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความรว่มมอืที่
เขม้แขง็ระหวา่งภาคต่ีางๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน และองคก์รต่างๆถอืเป็น
เรือ่งสาํคญั ดงันัน้ จงึมกีารจดัการประชุมหารอืระหวา่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ในเดอืนกรกฎาคมทีผ่า่นมา เป้าหมายของการประชุมครัง้น้ีกเ็พือ่สรา้ง
ความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ อาท ิกรมบญัชกีลาง   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย สมาคมสนันิบาต
เทศบาลแหง่ประเทศไทย สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ินอกจากนัน้ ยงัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเสนอแนวทางปฏบิตังิาน
รว่มกนัเพือ่ใหส้ง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เขา้ถงึ
ทุกกลุม่เป้าหมาย 

โดย รชันก สวุฒันบรรพต / โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื ดา้นนโยบายสนบัสนุน  

ในฐานะทีเ่ป็นผู้บริโภครายใหญ่ทีสุ่ด หน่วยงาน

ภาครัฐของไทย 170  แห่ง ร่วมมือสนับสนุนการ

บริโภคสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย

ดําเนินนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ   

หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถเข้าชมได้ท่ี http://ptech.pcd.go.th/gp/main/index.php. 

http://ptech.pcd.go.th/gp/main/index.php�


ไทยและเยอรมนีบรรลเุป้าหมายของความรว่มมอืดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 ทีผ่า่นมา สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และ GIZ ประสบความสาํเรจ็ในการ

รว่มมอืกนัดาํเนินโครงการเพือ่พฒันาการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงาน

ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทยทีเ่ริม่มาตัง้แต่เดอืนมกราคม 

2552  จนถงึเดอืนกนัยายน 2556  ดว้ยทุนสนบัสนุนจากกระทรวงสิง่แวดลอ้ม 

คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทางปรมาณูแหง่สหพนัธส์าธารณรฐั

เยอรมนี (BMU) โดยสนบัสนุนใหเ้กดินโยบายระดบัชาตเิพื่อรองรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และสามารถผลกัดนัการแปลงนโยบายระดบัชาติ

ไปสูร่ะดบัปฏบิตั ิ
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โดย ฟรา้นซ ์เอลเลอรม์นัน์ / โครงการดาํเนินนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (2556- 2593) ของ
ประเทศไทย ประสบความสําเร็จใน
การดาํเนินงานในสามระดับ ได้แก่  

ระดับกระทรวง (2 กระทรวง) 

ระดับจังหวัด (2 จังหวัด)  

และระดับเทศบาล ( 2 เทศบาล)  

 
 



19 

มร. ฟร้านซ ์เอลเลอรม์นัน์ 
ผูอ้าํนวยการ กรอบความ
ร่วมมอืไทย-เยอรมนั เพ่ือ
ปกป้องสภาพภมิูอากาศ  

เป็นทีท่ราบดวีา่ สผ. กาํลงัดาํเนินการจดัทาํแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศทีเ่ป็นแผนระยะยาว ในการดาํเนินโครงการทีผ่า่นมา เราไดส้นบัสนุนการบรู

ณาการแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็น

รปูธรรม โดยมกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานนํารอ่งในระดบักระทรวง 

จงัหวดัน่านและจงัหวดัระยองเป็นหน่วยงานนํารอ่งในระดบัจงัหวดั รวมทัง้ เทศบาล

เมอืงน่านและเทศบาลตาํบลเมอืงแกลงเป็นหน่วยงานนํารอ่งในระดบัทอ้งถิน่ นอกจากน้ี

ยงัไดร้ว่มงานกบั กรงุเทพมหานครและกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในฐานะภาคี

เครอืขา่ยอกีดว้ย 

การดาํเนินงานทีผ่า่นมาประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งสงู โดยในตอนน้ีจงัหวดัระยอง 

และจงัหวดัน่านไดจ้ดัทาํยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารระดบัจงัหวดัซึง่บรูณาการ (รา่ง) 

แผนแมบ่ทฯ รว่มกบัแผนจงัหวดั ในขณะทีเ่ทศบาลเมอืงน่านและเทศบาลตาํบลเมอืงแก

ลงกไ็ดม้กีารทาํยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัใินระดบัทอ้งถิน่ซึง่บรูณาการทัง้(รา่ง)แผน

แมบ่ทฯ แผนจงัหวดัและแผนการดาํเนินงานของเทศบาลเขา้ดว้ยกนั  

ดร. รวีวรรณ ภริูเดช  
รองเลขาธิการสาํนักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.)  

ในการรว่มมอืกบัรฐับาลเยอรมนัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันานโยบายและนําไปสู่
การปฏบิตัเิพือ่รบัมอืและลดผลกระทบจากปญัหาดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
นัน้ มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (2556- 
2593) ซึง่ สผ.กาํลงัผลกัดนัเพือ่ใหเ้ป็นกรอบนโยบายระดบัชาตใินการดาํเนินงานดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยโครงการฯ ไดด้าํเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากรรวมทัง้สถาบนัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันา
กรอบความรว่มมอืกบันานาประเทศ รวมทัง้กจิกรรมสาํหรบัประชาชนทัว่ไปเพือ่สรา้ง
ความตระหนกัและสรา้งจติสาํนึกในการมสีว่นรว่มในการสรา้งภมูคิุม้กนัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ประสบความสาํเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ อนัเน่ืองมาจากความ
รว่มมอืกนัของทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ชุมชนทีเ่ริม่เหน็ความสาํคญัของ
ปญัหาดงักลา่วมากขึน้  

 



 GIZ ได้รับรางวัล Friends of Thailand  Climate ในงานมหกรรมโลกร้อน 
“ตัง้รับ ปรับตวั ไม่กลัวโลกร้อน”  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสญัญา

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและฝา่ยเลขานุการของ

คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิจดังานมหกรรม

โลกรอ้นกบัการปรบัตวัของคนไทยขึน้เมือ่วนัที ่  26-28 กนัยายน 2556 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจและปลุกจติสาํนึก

ในเรือ่งการเตรยีมความพรอ้มของประชาชนต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

รวมทัง้ใหทุ้กภาคสว่นตระหนกัถงึบทบาทการดาํเนินงานของสาํนกังานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารจดัแสดงผลงานของหน่วยงานองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้

มอบใบประกาศเกยีรตคิุณแก่องคก์รทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

GIZ ในฐานะหน่ึงในองคก์รภาคทีีใ่หก้ารสนบัสนุน สผ. ในการดาํเนินงานดา้นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไดร้ว่มแสดงผลงานการดาํเนินการทีผ่า่นมารว่มกบั 

สผ. โดยเฉพาะในดา้นการสนบัสนุนการพฒันาและกาํหนดนโยบายดา้นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ    

นอกจากน้ี GIZ ยงัไดร้บัรางวลั Friend of Thailand Climate จาก นายวเิชษฐ ์

เกษมทองศร ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ได้

เป็นประธานในการเปิดงานในวนัดงักลา่ว 
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โดย ชุตมิา จงภกัด ี/ โครงการดาํเนินนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
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 การประชุมเพือ่ทบทวนผลและวางแผนการดาํเนินงานระดบัภมูภิาคครัง้ที ่7 

สบืเน่ืองจากการประชุมระดบัภูมภิาคทัง้ 6 ครัง้ทีจ่ดัขึน้ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา โครงการพฒันาทา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนืภายใต้
กรอบความรว่มมอืทางวชิาการอาเซยีน-เยอรมนัจงึจดัการประชุมเพือ่ทบทวนผลและวางแผนการดาํเนินงานระดบัภมูภิาคครัง้ที ่7 ขึน้ที่
ยะโฮรป์ระเทศมาเลเซยีในระหวา่งวนัที ่20-22 สงิหาคม 2556 ทีผ่า่นมา การประชุมในครัง้น้ีมผีูเ้ขา้รว่มจากทา่เรอืรว่มโครงการ 
หน่วยงานระดบัชาตแิละทมีงานโครงการรวมทัง้สิน้ 48 คน และครัง้น้ีนบัเป็นครัง้แรกทีม่ผีูแ้ทนจากการทา่เรอืแหง่เมยีนมาร ์และทา่เรอื
ต่างๆ ของเมยีนมารเ์ขา้รว่มประชุมในฐานะผูร้ว่มโครงการอยา่งเป็นทางการดว้ย 

การประชุมครัง้ น้ี เป็นการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและผลการ
ดําเนินงานโครงการที่เกดิขึน้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2555 เป็นต้นมา 
รวมทัง้ผลการดําเนินงานระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมท่าเรือ (PSHEMS) ของท่าเรอืบางแห่ง  
หลกัสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ และการดําเนินงานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่ป็นเลศิในมาเลเซยีและกมัพชูา  
 
นอกจากนัน้ยงัร่วมกนัพฒันาและเห็นชอบแผนดําเนินงานโครงการ
ระหว่างท่าเรอืและโครงการ โดยทางโครงการจะสนบัสนุนใหห้น่วยงาน
ระดับชาติสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในภาคผนวกที่ 6 ของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางเรือ 
(MARPOL) และขอ้กาํหนดเรือ่งความปลอดภยัและอาชวีอนามยัภายใน
ท่าเรอื นอกจากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมยงัได้รบัขอ้มูลเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2558 และผลกระทบที่
อาจเกดิขึ้น ในวนัสุดท้ายการประชุมโครงการจดักิจกรรมไปเยี่ยมชม
ทา่เรอืยะโฮร ์เบอรฮ์าดและทา่เรอืตนัจงเปเลพาสดว้ย 

โดย ยศธนา ศรพีรหมไชย / โครงการพฒันาทา่เรอืในภูมภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื  

 นับเป็นคร้ังแรกทีผู่้แทนจากการท่าเรือ
แห่งเมียนมาร์ และท่าเรือต่างๆ ของ 
เมียนมาร์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ร่วม

โครงการอย่างเป็นทางการ 

คาํมัน่สญัญา ความรว่มมอืและการมสีว่นรว่มอยา่งเขม้แขง็ของผูเ้ขา้รว่มการประชุมระดบัภูมภิาคครัง้ที ่7 ทาํใหโ้ครงการสามารถกําหนด
และจดัสรรปจัจยัที่จําเป็นเพื่อใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของของผูร้่วมโครงการทุกฝา่ยในระยะที่สองของโครงการได้
อยา่งลงตวั 
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 การประชุมเพือ่เตรยีมโครงการทีน่ครยา่งกุง้ เมยีนมาร ์

โดย ยศธนา ศรพีรหมไชย /  โครงการพฒันาทา่เรอืในภูมภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื  

ความรว่มมอืกบัหน่วยงานรว่มโครงการของเมยีนมารเ์ริม่ตน้ขึน้ใน
การประชุมเพือ่เตรยีมโครงการซึง่จดัขึน้โดยโครงการพฒันาทา่เรอื
ในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนืภายใตก้รอบความรว่มมอืทาง
วชิาการอาเซยีน-เยอรมนั โดยมทีา่เรอื  Asia World Port        
Terminal เป็นเจา้ภาพ ในวนัที ่ 13-14  สงิหาคม 2556 ทีผ่า่นมา 
การประชุมครัง้น้ีเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนของการทา่เรอืเมยีนมาร ์  
กรมเจา้ทา่ของเมยีนมาร ์มหาวทิยาลยัการเดนิเรอืแหง่เมยีนมาร ์
และผูป้ระกอบการทา่เรอืเอกชนรวม 40 คน ไดแ้ลกเปลีย่นความ
คดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็สาํคญัๆ ของภาคการเดนิเรอืทะเล  
 
ในการน้ี ฯพณฯ ฮนั เสง่ รฐัมนตรชีว่ยกระทรวงคมนาคม ไดก้รณุา
ใหเ้กยีรตมิาเป็นประธานเปิดการประชุมครัง้น้ีดว้ย โครงการพฒันา
ทา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนืมุง่เน้นเรื่องการจดัการเรื่อง
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มของทา่เรอื ในการ
ประชุมดงักลา่วผูเ้ชีย่วชาญของการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย (กทท.) 
ไดนํ้าเสนอการดาํเนินงานทีเ่ป็นเลศิและบทเรยีนจากการดาํเนินงาน
ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มที่
กทท. ดาํเนินงานและประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งด ีรวมทัง้ยงัไดม้ี
การรว่มกนัระบุประเดน็สาํคญัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัในทา่เรอื และผลกระทบจากการดาํเนินงานทา่เรอืใน
การประชุมสองวนันัน้ดว้ย หลงัจากไดร้บัขอ้มลู ผูเ้ขา้รว่มการ
ประชุมเกดิความตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งลด
อุบตัเิหตุและการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในการดาํเนินงานของทา่เรอื 
จงึไดร้ว่มกนักาํหนดและหารอืเกีย่วกบัมาตรการเพือ่ลดผลกระทบ
ดงักลา่ว รวมทัง้รว่มกนัเสนอวา่จะตอ้งดาํเนินงานอยา่งไรต่อไป 
เพือ่ปรบัเปลีย่นการดาํเนินงานของทา่เรอืใหด้ขีึน้ 

เน่ืองจากเมยีนมารม์แีนวคดิทีจ่ะก่อสรา้งและขยายทา่เรอืทีม่ ี
อยูใ่หส้ามารถรองรบัการขยายตวัทางการคา้และการขนสง่ทาง
ทะเล อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนดงันัน้จงึจาํเป็นจะตอ้งพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่เจา้หน้าที่
ของการทา่เรอืและชาวเรอืของเมยีนมาร ์ในการประชุมครัง้น้ี
ผูเ้ชีย่วชาญและผูเ้ขา้รว่มประชุมรว่มกนัคน้หาวา่จาํเป็นจะตอ้ง
มกีารฝึกอบรมในดา้นใดก่อนเป็นอนัดบัแรกรวมทัง้รว่มกนั
กาํหนดหวัขอ้ของการฝึกอบรมทีจ่ะจดัต่อไปในอนาคตดว้ย 
 
หลงัจากทีม่ขีอ้มลูวา่ประเดน็ใดเป็นประเดน็เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้ง
ดาํเนินงานในระยะต่อไป ทมีงานโครงการจะทาํการศกึษา
สถานการณ์เบือ้งตน้ของทา่เรอืยา่งกุง้เพือ่ศกึษาผลการ
ดาํเนินงานและสถานการณ์ดา้นการจดัการความปลอดภยั   
อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในทีส่ดุแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ี
การพฒันาแผนปฏบิตักิารรว่มกบัทา่เรอืเพือ่ใหเ้กดิการ
ปรบัปรงุการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้มต่อไปในอนาคต 

การขยายตัวทางการค้าและการขนส่งทาง
ทะเล อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ได้ทาํให้เกดิ
ความจําเป็นทีจ่ะต้องพฒันาศักยภาพให้แก่
เจ้าหน้าทีข่องการท่าเรือและชาวเรือ 



 
โครงการแผนพฒันาและบรูณาการทรพัยากรเมอืงในอาเซียน: NEXUS 
การนําเสนอนวตักรรมเทคโนโลยีของเยอรมนัด้านการจดัการน้ําในเมืองและการบริหารจดัการน้ําเสียแบบ
แยกย่อย  “DEUS 21” 

โดย รธู เอลเบค็ / โครงการแผนพฒันาและบรูณาการทรพัยากรเมอืง (ดา้นน้ํา พลงังานและอาหาร)  
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ระหวา่งเดอืนสงิหาคมและกนัยายนทีผ่า่นมา ทมีงานโครงการไดเ้ดนิทางไป
เยีย่มเมอืงต่างๆ เพือ่วเิคราะหเ์อกสารขอ้เสนอโครงการ Nexus ซึง่ไดม้กีาร
สง่มอบมาตัง้แต่เมือ่ปลายเดอืนกรกฎาคม หลงัจากทีไ่ดม้กีารจดัการประชุม
วชิาการระหวา่งประเทศไปเมือ่เดอืนมถุินายน 2556 ทีผ่า่นมา 
 
เอกสารขอ้เสนอโครงการ Nexus สว่นใหญ่เน้นการจดัการน้ําเสยี ซึง่จะทาํให้
ไดพ้ลงังานจากตะกอนและของเสยีประเภทอนิทรยีว์ตัถุทีส่ามารถนํากลบัมา
ใชใ้นการเกษตรในเมอืงนัน้ๆ ไดอ้กีครัง้หน่ึง 

ดว้ยเหตุน้ี จงึไดม้กีารนําเสนอนวตักรรมเทคโนโลยกีารกระจายอาํนาจในการ
บรหิารจดัการน้ําและน้ําเสยี “DEUS 21” (ทอ่ระบายน้ําแบบสญูญากาศ) ซึง่
พฒันาขึน้โดย Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik 
IGB แหง่เมอืงชตุททก์ารท์ใหแ้ก่เมอืงต่างๆ ทีร่ว่มโครงการ Nexus เพือ่เป็น
แนวทางหน่ึงทีอ่าจชว่ยแกป้ญัหาได ้
 
ซึง่เมอืงต่างๆ ในโครงการใหก้ารตอบรบัทีด่มีาก จากน้ีไปโครงการจะศกึษาขอ้มลู
อยา่งละเอยีดเพือ่ดวูา่จะสามารถนําเทคโนโลยดีงักลา่วมาใชอ้ยา่งไร และจะตอ้ง
ปรบัเปลีย่นอะไรบา้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเมอืง รวมทัง้ประมาณการคา่ใชจ้า่ย
และการพฒันาทรพัยากรบุคคลทีจ่าํเป็นในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

โครงการแผนพฒันาและบรูณาการทรพัยากรเมืองใน
อาเซียนซ่ึงได้รบัเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาแห่งสหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนีตัง้อยู่ท่ีสาํนักงานคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติสาํหรบัเอเชีย
และแปซิฟิก  (UNESCAP) ในกรงุเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
องคก์รร่วมงานของโครงการ GIZ 

DEUS 21 เป็นแนวคิดใหม่เพ่ือจดัการ
สาธารณูปโภคน้ําซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาการ
บริหารจดัการน้ําของเมืองให้มีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยปรบัให้เป็นการ
จดัการน้ําเสียแบบแยกย่อย 

แนวคดิใหมเ่รือ่ง DEUS 21 
DEUS 21 เป็นแนวคดิใหมเ่พือ่จดัการสาธารณูปโภคน้ําซึง่จะชว่ยแกป้ญัหาการบรหิารจดัการน้ําของเมอืงใหม้คีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกจิโดยปรบัให้
เป็นการจดัการน้ําเสยีแบบแยกยอ่ย 
 
เมอืงขนาดใหญ่และมปีระชากรหนาแน่นทีม่ปีรมิาณน้ําสาํรองและระบบบาํบดัน้ําเสยีไมเ่พยีงพอ รวมทัง้ประสบปญัหาอุทกภยัและภยัแลง้อยูเ่ป็น
ประจาํมกัจะคุน้เคยกบัปญัหาดงักลา่วเป็นอยา่งด ีระบบบาํบดัน้ําเสยีแบบ water-borne เป็นระบบทีป่ระเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ใชม้าเป็นเวลาหลาย
สบิปี ระบบบาํบดัน้ําเสยีแบบเดมิน้ีนําสิง่ปฏกิลูมารวมกบัน้ําเพือ่การบรโิภคและน้ําฝนและระบายจากบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัออกไปเป็นระยะทางยาว
ไกลเพือ่นําไปบาํบดัทีโ่รงบาํบดัน้ําเสยี การสรา้งและบาํรุงรกัษาระบบทอ่ระบายน้ําระยะไกลๆ ตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมาก 
 
สว่นระบบ DEUS 21 ซึง่พฒันาขึน้โดย Fraunhofer IGB นอกจากจะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วลงไดแ้ลว้ยงัชว่ยประหยดัน้ําเพือ่การบรโิภคทีม่คีา่
ยิง่ไดอ้กีดว้ย คาํวา่ DEUS ยอ่มาจาก Decentralized Urban Infrastructure System หรอืระบบสาธารณูปโภคเมอืงทีแ่ยกยอ่ยนัน่เอง ระบบน้ีรวม
เอาระบบการใชน้ํ้าฝนอยา่งมคีุณภาพและการบาํบดัน้ําเสยีทีย่ ัง่ยนืและแยกยอ่ยเขา้ไวด้ว้ยกนั  
 
หลงัจากนําน้ําฝนมากรองดว้ยเยือ่ จะสามารถนําน้ําทีบ่าํบดัแลว้น้ีมาใชก้บัเครือ่งใชภ้ายในบา้นได ้โดยนํามาทาํเป็นน้ํารอ้น (เชน่ เครือ่งทาํน้ํารอ้น 
เครือ่งซกัผา้ เครือ่งลา้งจาน เป็นตน้) น้ําเสยีจากครวัเรอืนในระบบแยกยอ่ยน้ีจะนําไปบาํบดัทีโ่รงบาํบดัน้ําเสยีโดยใชเ้ทคโนโลยกีรองดว้ยเยือ่และถงั
กวน การบาํบดัน้ําเสยีแบบน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปลีย่นสารต่างๆ ทีอ่ยูใ่นน้ําเสยีใหก้ลายเป็นสารทีม่คีา่ (เชน่ เปลีย่นเกลอืคารบ์อเนตใหเ้ป็นก๊าซ
มเีทนหรอืสารประกอบไนโตรเจนเพือ่นําไปผลติเป็นปุ๋ ยแอมโมเนีย ปจัจุบนัมโีรงงานนํารอ่งทีด่าํเนินงานอยูแ่ลว้ 2 แหง่  แหง่แรกอยูใ่นเมอืงนิตทงิ
เงน่ และแหง่ทีส่องอยูใ่นเมอืงไฮเดลแบรก์-นอยโรท 
 
โครงการบา้นพกัอาศยัทีม่กีารปรบัปรุงใหมแ่หง่หน่ึงในเมอืงฮมับรูก์ชือ่ “Jenfelder Auen” มคีรวัเรอืน 2,000 หลงัทีม่รีะบบทอ่ระบายน้ําแบบ
สญุญากาศทีเ่ชือ่มต่อกนัโดยมรีะบบแยกน้ําเสยีจากสว้มและน้ําทิง้ทัว่ไปออกจากกนัทีจุ่ดกาํเนิดจาํนวน 2,016 หน่วย ซึง่นอกจากจะสามารถผลติ
พลงังานไดแ้ลว้ยงัผลติปุ๋ ยไดอ้กีดว้ย 



24 

 
ศกัยภาพ 
โครงการ DEUS 21 น้ี เป็นการสาธติระบบบาํบดัน้ํา
เสยีทีใ่ชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยนําสารเกอืบ
ทัง้หมดทีม่อียูใ่นน้ําเสยีมาใชป้ระโยชน์ นอกจากนัน้ยงั
สามารถนําระบบบาํบดัน้ําเสยีแบบไมใ่ชอ้ากาศน้ีมาใช้
บาํบดัน้ําเสยีจากการเกษตรไดอ้กีดว้ย 
 
โครงสร้างองคก์ร 
โครงการแผนพฒันาและบรูณาการทรพัยากรเมอืงใน
อาเซยีนหรอื Nexus ไดจ้ดัทาํโครงสรา้งแสดงความ
ซบัซอ้นของการดาํเนินงานรว่มกนัระหวา่งทุกภาคสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งไวแ้ลว้ 
 

กิจกรรมท่ีจะดาํเนินงานต่อไป 
ระหวา่งวนัที ่1-6 พฤศจกิายน 2556 ไดม้กีารประชมุองคก์รเครอืขา่ยความรว่มมอืสว่นภมูภิาควา่ดว้ยการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยใ์นเอเชยีและแปซฟิิก 
(CITYNET) ณ กรุงโซล คณะทาํงานของโครงการ Nexus โดย UN ESCAP ไดแ้จง้ใหภ้าคสีมาชกิของ CITYNET รบัทราบเกีย่วกบัแนวทาง วธิี
ดาํเนินงานและความคบืหน้าของโครงการ Nexus   
 
GIZ และเมอืงนากา ซึง่เป็นเมอืงหน่ึงทีร่ว่มดาํเนินงานโครงการ Nexus ไดเ้ขา้รว่มการประชุมในครัง้น้ีดว้ย 
 
ในวนัที ่2-4 ธนัวาคม 2556 UN ESCAP จะจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการ Nexus ครัง้ต่อไปขึน้ทีก่รุงเทพมหานครเพือ่ตดิตามความคบืหน้า
และผลการดาํเนินงานของโครงการ 
 
พรอ้มกนัน้ี มกีารจดัตัง้คณะทาํงาน Nexus ขึน้ในเมอืงต่างๆ ทีร่ว่มโครงการเกอืบทกุแหง่ตามมตหิรอืคาํสัง่ของนายกเทศมนตรแีละผูว้า่การเมอืง 
 
บนัทกึความเขา้ใจ (MoU) ทีเ่มอืงต่างๆ และ GIZ ลงนามรว่มกนัจะเป็นจุดเริม่ตน้ใหเ้มอืงต่างๆ ทีร่ว่มดาํเนินงานโครงการ Nexus จดัหาพืน้ที่
สาํนกังาน งบประมาณและการสนบัสนุนการบรหิารจดัการใหแ้ก่โครงการตามเอกสารโครงการซึง่จะมกีารพฒันารายละเอยีดต่อไป  

การเกษตรในเมอืง  ทีเ่มอืงดานงั เวยีดนาม 
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โดย นลนิา หริญัพฤกษ ์/  โครงการเยอรมนั-ไทยเพือ่ความเป็นเลศิในการศกึษาทวภิาค ี 

 โครงการเยอรมนั-ไทยเพือ่ความเป็นเลศิในการศึกษาทวภิาค ี

ประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันาอุตสาหกรรมระดบัแนวหน้า

ประเทศหน่ึงในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทีม่คีวามตอ้งการ

แรงงานฝีมอืเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และประสบปญัหาขาดแคลน

แรงงานฝีมอือยา่งมาก การกา้วเขา้สูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนในปี 2558  จะทาํใหส้ถานการณ์ดงักลา่วทวคีวามรนุแรง 

และสง่ผลอยา่งมากต่อความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย  

หากไมม่กีารพฒันาระบบการจดัการอาชวีศกึษาใหส้ามารถผลติ

บุคลากรทีม่คีุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
ประเทศไทยมชีื่อดา้นศกัยภาพแรงงานฝีมอืสบืต่อมาเป็นเวลานาน 

แต่ทวา่ในปจัจุบนัมอุีปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ และหลากหลายขึน้อยา่งมาก

นโยบายการส่งเสริมการอุดมศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้

การศกึษาในระบบอาชวีศกึษาในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบ และ

มผีูส้นใจสมคัรเขา้เรยีนอาชวีศกึษาลดลง นอกจากนัน้ยงัมกีารเพิม่

เน้ือหาภาคทฤษฎีในหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยละเลยความ

ต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคือแรงงานฝีมือที่มี

ประสบการณ์ดา้นเทคนิคและการฝึกปฏบิตังิานจรงิ 

“ระบบการอาชีวศึกษาทวิภาคี” ของเยอรมนั

เป็นระบบฝึกอาชีพทีมี่ประสิทธิภาพ และมี

ส่วนสาํคญัในการทีท่าํให้ประเทศเยอรมนีมี

อตัราการว่างงานของเยาวชนตํา่ทีส่ดุในโลก 

การศึกษาแบบเยอรมนักาํหนดให้

นักศึกษาได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดิการ

เช่นเดียวกบัพนักงานทัว่ไป  

 

เพือ่ใหค้วามสามารถ ตลอดจนคุณภาพแรงงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บรษิทับางแหง่จงึรเิริม่โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานขึน้เองให้

ตรงตามความตอ้งการเฉพาะของตน หากแต่โครงการเหลา่น้ีเป็นเพยีงการแกป้ญัหา “เฉพาะหน้า” เป็นเพยีงการปรบัตวัไมไ่ดมุ้ง่กระทาํ

อยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบแต่อยา่งใด การพฒันาแรงงานฝีมอืเชงิระบบ และความรว่มมอืระหวา่งภาคอุปสงคไ์ปจนถงึอุปทานของการ

ผลติแรงงานจงึยงัเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ อยา่งไรกต็าม การทีบ่รษิทัต่างๆ ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัหรอืสญูเสยีประโยชน์โดยตรง เหน็ความสาํคญั  

และรเิริม่ผลกัดนัการพฒันาแรงงานฝีมอืกนัอยา่งจรงิจงันบัเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ขีองการพฒันาดงักลา่ว 

 “ระบบการอาชีวศึกษาทวิภาคี” ของเยอรมนัเป็นระบบฝึกอาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพ และมสีว่นสาํคญัในการทีท่าํใหป้ระเทศเยอรมนัมี

อตัราการวา่งงานของเยาวชนตํ่าทีส่ดุในโลก ดงันัน้ ภาคธุรกจิเยอรมนัในประเทศไทยจงึรเึริม่สนบัสนุนการพฒันาแรงงานฝีมอืทีม่ ี

ประสบการณ์ในภาคปฏบิตัอิยา่งมคีุณภาพ โดยนํารอ่งในสาขาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานของบรษิทัขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ไดแ้ก่ BMW, BOSCH และ B.Grimm ในสาขาเมคาทรอนิกส ์ตามมาตรฐานเยอรมนั  ซึง่จะดาํเนินการบรูณาการหลกัสตูรเยอรมนั

เขา้กบัหลกัสตูรการศกึษาของวทิยาลยัอาชวีศกึษาทีร่ว่มโครงการ คอื วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกมหานคร วทิยาลยัเทคโนโลยภีาค

ตะวนัออกและวทิยาลยัเทคโนโลยชีลบุร ี



26 

ทัง้น้ี กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ประสงคท์ีจ่ะสนบัสนุนเป้าหมายดงักล่าวของภาคธุรกจิเยอรมนัใน

ประเทศไทย จงึรเิริม่โครงการ  “เยอรมนั-ไทยเพ่ือความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี” หรอื “GTDee” โดยมอบหมายใหอ้งคก์ร

ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) และหอการค้าเยอรมนั-ไทย (GTCC) เป็นผูด้าํเนินงานโครงการ ทัง้น้ีจะมกีารเปิด

ใหบ้รกิารศูนยข์อ้มลูและใหค้ําปรกึษาแก่บรษิทั นักเรยีนและวทิยาลยัอาชวีศกึษา เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารรบัรองมาตรฐานการฝึกอาชพีที่

สอดคลอ้งกบัจุดแขง็ 3 ดา้นของรปูแบบอาชวีศกึษาเยอรมนั คอื 

 การเรยีนการสอน และการฝึกภาคปฏบิตัจิะดําเนินงานร่วมกบัภาคธุรกจิ และเน้นการปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการเพื่อให้

บุคลากรแรงงานทีผ่ลติขึน้สอดคล้องกบัความต้องการ 

 การเรยีนการสอน และการฝึกภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการ ถอืเป็นการลงทุนทีส่าํคญัของบรษิทั เป็นการใหอ้นาคตทีด่ ีและให้

โอกาสเตบิโตในการงานอาชพีแก่นกัเรยีน  

 การให้ภาคธุรกจิมสี่วนร่วมในการบรหิารการจดัการเรยีนการสอนระบบอาชวีศกึษาเป็นการลดภาระให้แก่ระบบการศกึษาของ

ภาครฐั โดยเฉพาะในสว่นของการฝึกฏบิตัจิรงิ 

การศกึษาแบบเยอรมนักาํหนดใหน้กัศกึษาไดร้บัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารเช่นเดยีวกบัพนกังานทัว่ไป การศกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

ดงักลา่วจะชว่ยใหน้กัศกึษามคีวามสามารถตรงกบัความตอ้งการของบรษิทัต่างๆ เมือ่เขา้สูต่ลาดแรงงาน ในกรณีทีบ่รษิทัทีร่ว่มโครงการ

ไมไ่ดร้บันกัศกึษารายนัน้เขา้ทาํงาน 

ขณะน้ีโครงการ GTDee เริม่ดาํเนินงานโครงการแลว้ โดยมกีารนําหลกัสตูรในสาขาเมคคาทรอนิกสข์องเยอรมนัและไทยมาเปรยีบเทยีบ

กนั เพือ่พฒันาหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานเยอรมนั สาํหรบัฝึกสอนนกัศกึษาในโครงการ นอกจากน้ียงัไดว้างระบบประเมนิผล

นกัเรยีนทีส่าํเรจ็การศกึษาจากโครงการเพือ่ประกนัคุณภาพอกีทางหน่ึงดว้ย 

แมว้า่หลกัสตูรการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ใหมน้ี่จะยงัไมไ่ดเ้ริม่นําไปใชใ้นวทิยาลยัอาชวีศกึษานํารอ่ง แต่แนวคดิการเปรยีบเทยีบหลกัสตูร 

และระบบประเมนิผลการศกึษาของเยอรมนั กบัหลกัสตูรของไทย ไดร้บัความสนใจจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหลายหน่วยงาน 

โดยเฉพาะสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาซึง่ไดท้าบทามโครงการใหข้ยายผลในสาขาอื่นๆ และวทิยาลยัอาชวีศกึษาแหง่อื่นๆ 

อกีดว้ย ดงันัน้จงึพอคาดหมายไดว้า่ไดว้า่ความรว่มมอืภายใตโ้ครงการ GTDee น่าจะมโีอกาสขยายออกไปในอนาคต 

 



 สิทธกิารใช้ถนน “รถยนต”์  หรอื “คนเดนิเท้า” ? 
ปญัหาการขนส่งในเขตเมอืงของกรุงเทพมหานคร 

โดย มธัวรรณศ ์สจุรติธนารกัษ ์/ โครงการการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในภาคการขนสง่ในภมูภิาคอาเซยีน 

คนกรงุเทพฯ รูด้วีา่สถานการณ์การจราจรในเมอืงหลวงของประเทศไทยแหง่น้ีนบัวนัมี
แต่จะแยล่งเรือ่ยๆ ทัง้รถและคนในมหานครแหง่น้ีมแีต่จะทวจีาํนวนขึน้ในอนาคต การ
ใชช้วีติในเมอืงกลายเป็นการดิน้รนบนทอ้งถนนแทนทีจ่ะไดเ้พลดิเพลนิกบัชวีติมสีสีนัที่
ทุกคนใฝห่า  
 
แล้วเราจะจดัการกบัปัญหาทีว่่าน้ีได้อย่างไร? 
 
หวัใจของปญัหาน้ีอยูท่ีก่ารกาํหนดนโยบายและการวางแผนการขนสง่และจราจรใน
เมอืง กรงุเทพฯเป็นมหานครทีใ่หค้วามสาํคญักบัการเดนิทางโดยรถยนตม์ากเพราะจดั
ใหร้ถเดนิทางไดส้ะดวกกวา่คน ทัง้ถนน ทางยกระดบั และสะพานลอยทีก่ระจายอยูท่ ัว่
เมอืงทาํใหค้นอยากขบัรถมากกวา่เลอืกใชก้ารเดนิทางแบบอื่น ในขณะทีเ่สน้ทาง
สาํหรบัการเดนิหรอืขีจ่กัรยาน เชน่ ทางเทา้หรอืทางจกัรยานอยูใ่นสภาพทรดุโทรม
และบางพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานครกไ็มม่ทีางเทา้หรอืทางจกัรยานอยูเ่ลย นอกจากนัน้ 
“ซอย” หรอืถนนขนาดเลก็ทีม่สีภาพแวดลอ้มดน่ีาเดนิหรอืขีจ่กัรยานกม็กัจะเป็นทาง
ตนัทาํใหไ้มส่ามารถใชส้ญัจรได ้อาจจะมขีอ้โตแ้ยง้ไดว้า่สภาพแบบนี้เป็น “เรือ่งปกต”ิ 
ทีพ่บไดใ้นประเทศกาํลงัพฒันาทัว่ๆ ไป เมือ่มรีายไดเ้พิม่ขึน้กเ็ป็นเรือ่งธรรมดาที่
คนเราตอ้งการความสะดวกสบายและมพีาหนะสว่นตวั แต่สภาพการจราจรใน
กรงุเทพมหานครกจ็ะเป็นปญัหาต่อไปไมส่ิน้สดุ เวน้เสยีแต่วา่จะมกีารปรบัเปลีย่น
กระบวนทศัน์ครัง้ใหญ่และมนีโยบายการขนสง่และการจราจรทีใ่หค้วามความสาํคญั

หวัใจของปัญหาน้ีอยู่ทีก่ารกาํหนดนโยบาย
และการวางแผนการขนส่งและจราจรใน
เมือง การจราจรในกรงุเทพมหานครกจ็ะ
เป็นปัญหาต่อไปไม่ส้ินสดุ เว้นเสียแต่ว่าจะ
มีการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ครัง้ใหญ่
และมีนโยบายการขนส่งและการจราจรที ่
ให้ความสาํคญักบัคนมากกว่ารถ 

นโยบายทีก่าํหนดแนวทางปฏบิตัเิชน่น้ีสอดคลอ้งกบักรอบการทาํงานของโครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและบรรเทาผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคการขนสง่ทางบกในภมูภิาคอาเซยีน หรอืโครงการการขนสง่และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (TCC) เพราะการ
ทาํงานเชงินโยบายของโครงการมุง่ปรบัปรงุใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและการขนสง่ทีย่ ัง่ยนื นโยบายการขนสง่และการจาจรทีใ่หค้วามสาํคญั
กบัคนจะชว่ยใหค้นใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ระบบขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ การใชจ้กัรยานและการเดนิเทา้จะไมป่ล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์ลย และยงัชว่ยลดมลพษิในเมอืง รปูแบบการเดนิทางขา้งตน้นอกจากจะชว่ยใหเ้กดิความยัง่ยนืแลว้ยงัชว่ยลดการพึง่พาการใชพ้ลงังานซึง่
ผกูตดิกบัความผนัผวนของตลาดโลก การพจิารณาปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหมจ่งึจาํเป็นอยา่งยิง่ 
 
กุสตาโว เปโตร อดตีนายกเทศมนตรเีมอืงโบโกตาทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการผลกัดนันโยบายการขนสง่ทีใ่หค้นเป็นศนูยก์ลาง เคยกล่าวไวว้า่ “ประเทศที่
พฒันาแลว้ไมไ่ดเ้ป็นประเทศทีค่นจนขบัรถ แต่เป็นประเทศทีค่นรวยใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ”  
 
เราหวงัวา่จะไดเ้หน็ประเทศไทยมุง่หน้าไปในทศิทางน้ี หรอืใกลเ้คยีงคาํกล่าวน้ีมากขึน้ 

นโยบายเหล่าน้ีจะทาํใหค้นกลบัมาเป็นหวัใจหลกัของการขนสง่และการจราจร 
กรงุเทพมหานครจะกลายเป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัคนเดนิเทา้และผูใ้ชจ้กัรยาน มรีะบบ
ขนสง่สาธารณะ ทางเทา้ ทางจกัรยานและพืน้ทีส่าธารณะเพิม่มากขึน้ และทาํใหก้าร
ใชพ้าหนะสว่นบุคคลมคีวามสะดวกสบายน้อยลง ทัง้หมดน้ีดเูหมอืนวา่ไมน่่าจะเป็นไป
ไดใ้นปจัจบุนั แต่นโยบายเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์มากในระยะยาวเพราะจะทาํให้
กรงุเทพมหานครกลายเป็นเมอืงทีน่่าอยูแ่ละผูค้นมคีุณภาพชวีติดขีึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกรงุเทพมหานครกบัเมอืงในกลุ่มประเทศดว้ยกนั เชน่ 

กรงุฮานอย กก็าํลงัประสบปญัหาคลา้ยคลงึกบักรงุเทพมหานคร 
ในชว่งกวา่สองทศวรรษทีผ่า่นมา จาํนวนรถยนตส์ว่นบุคคลและ
จกัรยานยนตใ์นกรุงฮานอยเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในขณะทีผู่ใ้ชจ้กัรยาน
กลบัลดลงอยา่งมาก อยา่งไรกต็าม แมว้า่กรงุฮานอยจะไมม่เีสน้ทาง
จกัรยานแต่ผูใ้ชจ้กัรยานและคนเดนิเทา้ยงัสามารถใชถ้นนไปพรอ้มๆ 
กบัผูท้ีใ่ชพ้าหนะชนิดอืน่ๆ โดยปราศจากอุปสรรค พฤตกิรรมเชน่น้ี
แสดงใหเ้หน็วา่อยา่งน้อยทีส่ดุนโยบายขนสง่และการจราจรในกรงุ
ฮานอยไดร้บัการวางแผนโดยคาํนึงถงึคนมากกวา่ยานพาหนะ ซึง่ต่าง
จากสถานการณ์ในกรงุเทพมหานคร 

“ประเทศทีพ่ฒันาแล้วไม่ได้เป็นประเทศ
ทีค่นจนขบัรถ แต่เป็นประเทศทีค่นรวย
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ” 
 
 
กสุตาโว เปโตร  
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 การจดัซ้ือสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และฉลากส่ิงแวดล้อมของภาครฐัในระดบัภมิูภาค  
โดย อาทติย ์ทรพัยย์ัง่ยนืกุล / โครงการการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและฉลากสิง่แวดลอ้ม  

โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนืเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาสงัคมเศรษฐกจิคารบ์อนตํ่า – การจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มและฉลากสิง่แวดลอ้ม (SCP4LCE) จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค เกีย่วกบั “การจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารในกาํกบัของภาครฐัที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (GPP) และฉลากสิง่แวดลอ้ม”  ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ประเทศไทย ในระหวา่งวนัที ่1-2 พฤษภาคม 2556 ทีผ่า่นมา โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชุม 
83 คนจากประเทศอาเซยีน + 3 (จนี เกาหลใีตแ้ละญีปุ่น่) เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืระดบัภมูภิาคและการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ใีนการนํา
นโยบาย GPP และฉลากสิง่แวดลอ้มไปปฏบิตั ิระหวา่งการประชุมมกีารนําประเดน็ทีม่คีวามสนใจรว่มกนัในการดาํเนินงานมาพฒันาต่อยอด เชน่ การจดัตัง้
เครอืขา่ย GPP และฉลากสิง่แวดลอ้ม การทบทวนกรอบการทาํงานเดมิทีม่อียู ่นโยบาย แนวปฏบิตัเิกีย่วกบั GPP และฉลากสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึการ
วเิคราะหแ์ละบรูณาการเกณฑข์อ้กาํหนดเกีย่วกบัการปกป้องการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศเขา้กบัเกณฑข์องผลติภณัฑท์ีม่อียูเ่ดมิ เป็นตน้  

นอกจากการประชมุดงักล่าว โครงการยงัไดจ้ดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารในประเทศ
ไทยเพือ่พฒันาเกณฑข์อ้กาํหนดเกีย่วกบัการปกป้องการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศสาํหรบัสองผลติภณัฑนํ์ารอ่งในวนัที ่16-19 กรกฎาคมทีผ่า่นมา โดยมอีโีค
อนิสตทู ภาคเียอรมนัของโครงการเป็นผูด้าํเนินงาน โดยการแนะนําและคาํปรกึษา
เชงิเทคนิคแก่ภาคใีนประเทศไทยเพือ่พฒันาเกณฑข์อ้กาํหนดเกีย่วกบัการปกป้อง
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศสาํหรบักระดาษและหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์
พรอ้มกระบวนการบรูณาการเกณฑด์งักล่าวเขา้กบัเกณฑข์อ้กาํหนดของฉลากเขยีว
ของไทย และการจดัซือ้จดัจา้งฯ ของภาครฐัดว้ย  
 
ทัง้น้ีคณะทาํงานวชิาการตกลงรบัรา่งเกณฑเ์สนอและหารอืกบัมผีูส้ว่นไดส้ว่นเสยี
หลกัรวมทัง้บรษิทัผูผ้ลติรายใหญ่และหน่วยงานรบัรองมาตรฐาน ผลจากการหารอื
เบือ้งตน้ พบวา่ มคีวามเป็นไปไดใ้นการบรูณาการเกณฑฯ์ ดงักล่าว เขา้กบัฉลาก
สิง่แวดลอ้มและ GPP ของประเทศไทย โดยตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นคา่การยอมรบัได้
ของเกณฑฯ์ (threshold value) ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของประเทศไทย ขณะน้ี
คณะทาํงานวชิาการ ภายใตก้ารนําของกรมควบคุมมลพษิและการสนนัสนุจาก GIZ 
อยูใ่นชว่งดาํเนินการตดิตามผลเพิม่เตมิกบัภาคอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

GPP การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค ณ 
กรงุเทพมมหานคร 

ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี ภาคีประเทศ

ใน ASEAN  ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่

แลกเปลีย่นแนวทางการปฏิบติัทีดี่และประสบการณ์

ด้านการส่งเสริมและขยาย GPP และฉลากทีเ่ป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อมในภมิูภาค  

อกีหน่ึงผลสบืเน่ืองจากการประชุมเชงิปฏบิตักิารในระดบัภมูภิาคที่
ภเูกต็ กรมควบคุมมลพษิและ GIZ ไดร้ว่มกนัจดัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร GPP ขึน้ในวนัที ่28-29 สงิหาคมทีผ่า่นมาเพือ่       
แลกเปลีย่นองคค์วามรูเ้ชงิเทคนิคและประสบการณ์พฒันา GPP ของ
ไทยใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มประชุมจากประเทศไทย มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี 
ทัง้ในดา้นนโยบาย กฎหมาย โครงสรา้ง กระบวนการ แนวทาง
คดัเลอืกผลติภณัฑ ์GPP การพฒันาเกณฑ ์กลยุทธก์ารตลาดและ
การสือ่สาร สือ่โฆษณา รวมถงึการตดิตามประเมนิผล นอกจากน้ียงั
ไดต้กลงรว่มกนัสาํหรบัความรว่มมอืในอนาคต เชน่ การพฒันา
เครือ่งมอืและกลยทุธก์ารสือ่สาร ตลอดจนนโยบายสนบัสนุนเพือ่
สง่เสรมิ GPP  และการประยุกตใ์ชแ้นวคดิการคาํนวนตน้ทุน
คา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งชวีติของผลติภณัฑม์าใชใ้น GPPดว้ย 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อ Mr. Thomas Lehmann (thomas.lehmann1@giz.de) 
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บรรณาธิการ:   ศริพิร ตรพีรไพรชั     วรเทพ ทรงปญัญา 
  กมลวรรณ ทองเทพ 
 
ผูเ้ขียน:       ชุตมิา จงภกัด ี    นลนิา หริญัพฤกษ์  
  จเูลยี แลงเกนดอรฟ์    มารค์ุส อนิไอเชน็ 
  มณฑล กาํแพงเศรษฐ    มธัวรรณศ ์สจุรติธนารกัษ ์ 
  วลิาสนีิ ภนุูชอภยั    อมัพวา มลูเมอืง 
  เลน่า เคริน์    ยศธนา ศรพีรหมไชย 
  กซ่ิา โฮลเฮาเซ่น     รธู เอลเบค็  
  อาทติย ์ทรพัยย์ัง่ยนืกุล   ฟรา้นซ ์เอลเลอรม์นัน์  
  การนัต ์แป้นทอง    จารกุาญจน์ ราษฎรศ์ริ ิ 
   
          

รปูภาพทัง้หมดจดัทาํขึน้โดยคณะทาํงานของโครงการ 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ 
ศริพิร ตรพีรไพรชั 
ผูจ้ดัการฝา่ยงานประชาสมัพนัธ ์
องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
193/63 อาคารเลครชัดา ชัน้ 16 
ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

การผลิตและการบริโภค 
อย่างยัง่ยืน 

 โครงการพฒันาการสอนงานทีม่ปีระสทิธภิาพในสถานประกอบการในภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (ไดร้บัเงนิ
สนบัสนุนจากกระทรวงเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันาแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี – 
BMZ) 

 โครงการเยอรมนั-ไทยเพือ่ความเป็นเลศิในการศกึษาทวภิาค ี(ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก กระทรวง
ต่างประเทศ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี) 

 โครงการการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื ดา้นนโยบายสนบัสนุน (ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก
สหภาพยุโรป - EU) 

 โครงการการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและฉลากสิง่แวดลอ้ม (ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก
กระทรวงสิง่แวดลอ้ม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทางปรมาณูแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี – 
BMU) 

 โครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตส์เีขยีว (EU/BMU) 

การปกป้องสิง่แวดล้อมและสภาพ
ภมิูอากาศ 

 โครงการดาํเนินนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (BMU) 
 โครงการบรหิารพืน้ทีลุ่่มน้ําเชงิระบบนิเวศเพือ่บรรเทาภยัแลง้และอุทกภยั (BMU) 
 โครงการเพิม่ศกัยภาพการใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่คงคุณคา่ความหลากหลายทางชวีภาพและ

ระบบนิเวศ (EU) 

การใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้พลงังาน
ทดแทน 

 โครงการความรว่มมอืไทย-เยอรมนั ตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน (BMU) 
 แผนงานพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
       (ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากกระทรวงเศรษฐกจิและเทคโนโลยแีหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี - BMWi) 

การเกษตรและความปลอดภยั
ด้านอาหาร 

 โครงการควบคุมศตัรพูชืสาํหรบัพชือาหารโดยชวีวธิใีนภมูภิาคอาเซยีน (BMZ) 

การพฒันาเมืองอย่างยัง่ยืนและ
การขนส่ง 

 โครงการปรบัปรงุคุณภาพอากาศในเมอืงขนาดเลก็ในภมูภิาคอาเซยีน (BMZ) 
 โครงการพฒันาทา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนื (BMZ) 
 โครงการการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในภาคการขนสง่ในภูมภิาคอาเซยีน (BMZ) 
 โครงการแผนพฒันาและบรูณาการทรพัยากรเมอืง (ดา้นน้ํา พลงังานและอาหาร) (BMZ) 

การบรูณาการโครงการระดบั
ภมิูภาค และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทีก่าํลงัพฒันา 

 โครงการความรว่มมอืไตรภาคไีทย-เยอรมนั และมาเลเซยี-เยอรมนั (ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากรฐับาลประเทศ
เยอรมนั ประเทศไทย และประเทศมาเลเซยี) 

 โครงการความรว่มมอืเพือ่สนบัสนุนการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ (ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากมลูนิธบิลิลแ์ละ
เมลนิดา เกตส)์ 


	 โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

