
 

สวัสดีคะ  
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผานมา ประเทศไทยไดรวมจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลกดังเชนปที่ผานๆ มา 
ซ่ึงโครงการที่ GIZ ดําเนินงานอยูก็ไดมีโอกาสเขารวมงานดวย หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐ
ไดพยายามสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดความตระหนักเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึง
สงผลกระทบหลายดาน รวมทั้งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศดวย GIZ ในประเทศไทยไดเห็น
ความสําคัญและดําเนินโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งแบบทวิภาคีและระดับภูมิภาคหลาย
โครงการ  
 
และในจดหมายขาวฉบับน้ี บทความหลักจะเปนการรายงานความคืบหนาของโครงการเพิ่มศักยภาพการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อคงคุณคาของความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ หรือ ECO-BEST ซ่ึงเร่ิมมาต้ังแตเดือนมีนาคม 2554 ในระยะเวลากวาสองปที่ผานมาไดดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิ 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษาแนวทางเพื่อใหเกิดขอกฏหมายที่จะเอื้อตอการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ คนหาผูรวมอุดมการณในพื้นที่นํารองและสรางความเขาใจรวมกันถึงแนวคิดของ TEEB เพื่อรวมพัฒนาเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษธรรมชาติ  
 
นอกจากน้ี ยังมีการแนะนําโครงการการบริหารทรัพยากรแบบผสมผสานของเมืองในเอเชีย ซ่ึงเนนเร่ืองนํ้า พลังงานและอาหาร และโครงการการพัฒนาผูสอน
ที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุมนํ้าโขง ซ่ึงกําลังอยูในระยะเตรียมโครงการ 
 
เราหวังวาทานจะไดรับสาระจากจดหมายขาวฉบับน้ี และหากทานมีขอเสนอแนะใดๆ ทางคณะทํางานก็มีความยินดี และขอขอบคุณลวงหนามา ณ ทีน้ี่  
 
ขอแสดงความนับถือ 
คณะผูจัดทําจดหมายขาว   

www.thai-german-cooperation.info                  จดหมายขาวโครงการความรวมมือระหวางประเทศ โดย GIZ ประเทศไทย 
          ฉบับที่ 26 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556  
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ความคืบหนาใน 2 ปท่ีผานมา ของโครงการ ECO-BEST  

หลังจากการเปดตัวอยางเปนทางการของโครงการ ECO-BEST เมื่อ
เดือนมีนาคม 2554 อุทกภัยน้ําทวมใหญในชวงปลายปนั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อหนวยงานหลักของโครงการคือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเต็มที่และตองสง
เจาหนาที่หลายฝายเขาชวยเหลือประชาชนทั้งที่อยูในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดตางๆ ที่ถูกน้ําทวมในคราวนั้นดวย ทําใหการดําเนินงาน
หลายอยางหยุดชะงักและสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
โดยรวมประมาณ 4 เดือน กวาจะกลับมาขับเคลื่อนโครงการใหเขาที่
ตามจังหวะเดิมไดเกือบสิ้นปที่ 1 ของโครงการแลว 

ในการเริ่มตนปที่สอง โครงการ ECO-BEST จึงตองเรงดําเนินงานทั้งใน
ระดับชาติ และพื้นที่นํารอง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําทาดี จังหวัด
นครศรีธรรมราช และหมูบานปางมะโอ จังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก
หนวยงานหลักในระดับพื้นที่ คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 
(นครศรีธรรมราช) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีความพรอมใน
การรวมขับเคลื่อนไดเต็มที่ สมทบกับการคัดเลือกบริการนิเวศและพื้นที่
ศึกษาของโครงการในกลุมปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญมีความ
ซับซอนมากกวาสองพื้นที่แรก  
 
ปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหการขับเคลื่อนการทํางานของโครงการฯ    
ทั้งในระดับชาติและพื้นที่นํารองมีความยากและเปนที่เขาใจยาก 
เนื่องจาก ชองวางของการนําแนวคิดเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร
จัดการเพื่ออนุรักษระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่พบได
ในเจาหนาที่ของทุกฝาย และลักษณะการคิดในเชิงบูรณาการของ
วิชาการดานนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตรไมมีกระบวนการที่ชัดเจน แม
จะใชกรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตรระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (TEEB The Economics of Ecosystems and          
Biodiversity) มาเปนแกนนําการคิดและพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตรก็
จริง แตเรื่อง TEEB ก็เปนแนวคิดเชิงปรัญชาที่ไมมีขั้นตอนนําสูการ
ปฎิบัติที่ชัดเจน แตตองอาศัยการทํางานอยางมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในทุกขอหารือ เพื่อสรางการยอมรับและเพื่อไดรับมุมมองที่
แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียนั่นเอง 
 
ดังนั้น ในชวงกลางปที่สองของการดําเนินโครงการ ECO-BEST จึงไดมี
การเรงพัฒนาและทดสอบใหเกิดหลักสูตรการอบรมพื้นฐาน
เศรษฐศาสตรใหแกบุคลากร โดยเนนกลุมเปาหมายของการปรับ    

องคความรูไปที่บุคลากรภายในโครงการ ที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ และบุคลากรของหนวยงานหลัก คือ กรมอุทยานแหงชาติฯ 
และหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทเก่ียวของกับการ
กําหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน  
 
การพัฒนาบุคลากรนี้ ยังรวมถึงการจัดใหมีการทดสอบหลักสูตรอบรม
เพื่อดําเนินการพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตรในพื้นที่ จัดขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการอบรมที่คิดคนเนื้อหาและ
ขั้นตอนการอบรมโดยหุนสวนทางวิชาการของโครงการ คือ ศูนยวิจัย
สิ่งแวดลอมเฮลมฮอลทซ (UFZ: Helmholtz Center for Environmental 
Research) และนางสาวลูซี่ อีเมอรตัน นักเศรษฐศาสตรระบบนิเวศที่
ปรึกษาประจําโครงการ และรวมถึงการอบรมที่โครงการฯ ไดรวมกับ
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแหงอาเซียน (ASEAN Center for    
Biodiversity) จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ ที่จังหวัดเชียงใหม โดยเชิญ
ผูเช่ียวชาญจาก GIZ สํานักงานใหญใหมาจัดการอบรมนานาชาติ เรื่อง 
การบูรณาการบริการนิเวศเขาสูการกําหนดนโยบายพัฒนา 
(Integrating Ecosystem Services into Development Planning) ซึ่ง
เปนหลักสูตรอบรมที่ GIZ สํานักงานใหญไดพัฒนาขึ้นมาในชวงป  
2553-2554 และจัดใหมีการอบรมในทวีปอื่นๆ มาบางแลว   
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ขณะที่เรงรัดพัฒนาบุคลากรในหลายดานโครงการ ECO-BEST ไดให
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Thailand Research            
Development Institute: TDRI) ศึกษาและทบทวนขอมูลเก่ียวกับระบบ
การเงินการคลังของพื้นที่คุมครองของไทย โดยใหพื้นที่กลุมปามรดก
โลกดงพญาเย็น-เขาใหญเปนพื้นที่หลักในการศึกษาโครงสรางการ
จัดสรรงบประมาณและแหลงเงินทุนเพื่อการอนุรักษระบบนิเวศที่มี
กระจัดกระจายอยูในระดับพื้นที่ อีกทั้งศึกษาความเปนไปไดของ
ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตางไดรับประโยชนจาก
บริการนิเวศของพื้นที่คุมครองไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการปองกันอุทกภัยและการทองเที่ยว และใหคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ทบทวนรูปแบบ 
โครงสรางองคกร ระเบียบกฎหมาย และใหขอเสนอแนะถึงการปรับปรุง
ทางกฎหมายและสถาบันในระดับชาติ เพื่อใหเกิดขอกฎหมายหรือ
องคกรที่จะอํานวยตอการกําหนดใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อการ
อนุรักษระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทางหนึ่งดวย 
 
ที่ผานมา โครงการฯ ยังไดรวมหารือกับพันธมิตรที่สนใจการบริหาร
จัดการพื้นที่คุมครองของไทย เชน กองทุนสัตวปาโลก UNDP และกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกันกําหนดขอบเขต
การศึกษาเพื่อประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรพื้นที่คุมครองของ
ประเทศไทยในระดับมหภาค เพื่อเปนโจทยใหแกนางสาวลูซี่ อีเมอรตัน 
ใชออกแบบเนื้อหาในการเก็บขอมูลและการคํานวณขอมูลที่ไดมา และ
จากการหารือโจทยที่ได คือ ในป 2556 พื้นที่คุมครองหลักๆ ของไทย 
ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน และเขตหาม
ลาสัตวปา และพื้นที่กันชนตางๆ มีมูลคาทางเศรษฐศาสตรตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางไรและเทาไร โดยกําหนดระบบนิเวศ
หลักที่ตองการหาคําตอบ 7 ชนิด คือ ปาผลัดใบ ปาไมผลัดใบ ปาชาย
เลน ปาชายหาด พื้นที่ชุมน้ํา ลําคลอง-อางเก็บน้ํา-ทะเล และแนว
ปะการัง ซึ่งคาดวา ผลการศึกษานี้จะสามารถแสดงผลไดภายในเดือน
พฤศจิกายน 2556 นี้  
 
การสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อผลักดันใหประเทศไทยมี
กลไกจายแทนคุณบริการนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 
PES) เปนอีกภารกิจหนึ่งที่ โครงการฯ รวมกับหนวยงานไทย เชน 
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB) และ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ONEP)  และองคกรระหวางประเทศหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรที่มีโครงการในดานดังกลาว เชน กองทุนสัตวปาโลก USAID 
UNDP ที่ทุกฝายมีเจตนารมยเดียวกันที่ตองการใหประเทศไทยมีกลไก 
PES เกิดขึ้นและใชงานไดจริง การประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 
และเมษายน 2556 พบวา การพูดคุยเริ่มจากวิชาการและหลักการ ลง
ไปสูขั้นตอนทํางานในพื้นที่จริงมากขึ้น และทุกคนเห็นพองกันวา ขอให
มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคืบหนาและอุปสรรคในการทํางานในเรื่อง
นี้รวมกันอีก ในชวงปลายป 2556 นี้ ซึ่งโครงการฯ รับอาสาที่จะเปนผู
ประสานงานในการจัดประชุมเชนเดิม โดยหนึ่งในโครงการ UNDP จะ
เปนผูออกคาใชจายเพื่อการประชุม  
 
แมวา ขอตกลงระหวาง GIZ และ กรมอุทยานแหงชาติฯ เพิ่งจะไดรับ
การลงนามรวมกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 ดวยเหตุที่มีการ
ปรับแกเนื้อหาในรางขอตกลงหลายครั้งจนทายสุดผานความเห็นชอบ
จากสํานักงานอัยการสูงสุด ชวงปลายป 2555 ที่เห็นชอบกับราง
ขอตกลงและใหกรมอุทยานแหงชาติฯ พิจารณาลงนามได แตใน
ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา โครงการฯ ไดดําเนินงานอยูภายใตการหารือ
อยางใกลชิดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค มาตลอด อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนในเชิงวิชาการ
และเชิงบริหาร และชวยอํานวยความสะดวก รวมถึงใหสถานที่เปน
สํานักงานในกรุงเทพ และในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
ปราจีนบุรี มาตลอด อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนและรวมมือเปนอยางดี
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเปนองคการมหาชนในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึง คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
พัฒนาบริหารศาสตร และคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนอยางดีอีกดวย  
 
ทานที่สนใจติดตามความคืบหนาของโครงการ และขอมูลเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตรระบบนิเวศและความหลากหลาย สามารถติดตามเนื้อหา
โครงการไดจากจดหมายขาวของ GIZ ฉบับนี้ และในจุลสารกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งออกเปนราย 3 เดือน นับจาก ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน ปที่ 9 ฉบับที่ 3 และตอๆ ไป หรือ Download 
ไดที่ www.dnp.go.th  



 

นางภาสินี  ทินนาม  
“เพราะเปนคนนครศรีธรรมราชโดยกําเนิด สนใจใฝรูทุกเร่ืองเกี่ยวกนัครศรีธรรมราช แมจะไมใชคลัง
สมอง แตเม่ือมีคนอ่ืนพูดถึงเร่ืองเหลานั้น ทําใหพอจะระลึกได และรับฟงตอดวยความเขาใจ และ
ควรจะไปหาความรูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเลมใด การที่เปนคนอยูแบบพอเพียง เปนเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหดิฉันเขารวมประชุมการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่ออนุรักษระบบนิเวศลุมน้ําคลองทาดี ตามคํา
เชิญของ คุณจงกล  ชินวงศ เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรมลิกอร  
 
และเช่ือวาในการทํางานเร่ืองใดอยางตอเนื่อง จึงจะรูในเร่ืองเหลานั้น หรืองานนั้นๆ ทําใหเขารวม
กิจกรรมกับคณะทํางานวิทยากรกระบวนการทุกคร้ัง เพื่อรับฟงปญหา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากผูรู ผูมีประสบการณเกี่ยวกับปา น้ํา ดิน และตนไม การจะฟนใหคลองทาดีมีระบบนิเวศ
เหมือนเดิมคงเปนการยาก แตจะฟนฟูใหคลองทาดี เกื้อกูลใหคนในเมืองและปากนครไมตองเผชิญ
ภาวะน้ําทวมน้ําแลงที่รุนแรงพอจะเห็นแสงแหงความเปนไปได และหากมีการออกแบบใหมีคนใช
น้ําชวยลงขันลงเงินใหมีการฟนฟูพื้นที่ตนน้ําบนเขา ยาวลงมาตามริมคลองดวย ตามที่โครงการ
ECO-BEST พาใหพวกเราคุยและคิดดวยกัน แสงนั้นๆ ก็ดูแจมจรัสขึ้นมา แตการคุยแตละคร้ังก็
ไมใชเร่ืองงายนะ เพื่อเปนเร่ืองใหม คนทั่วไปเขาใจไดยาก ดิฉันยังตองใชเวลาทําความเขาใจโดย
จากการรับฟงหลายๆ คร้ัง หลายๆ เวที” 
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“เศรษฐศาสตร ไมใชเร่ืองเงินๆ ทองๆ แตเปนการจัดสรรการใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด โดยคํานึงถึงการผลิต การบริโภค การกระจายของสินคาและบริการเหลานั้น  
หากนักจดัการระบบนิเวศ เร่ิมคิดวา ใครคือผูบริโภคสินคาและบริการที่ธรรมชาติสรางขึ้น แลวใคร
คือผูที่จะทําใหธรรมชาติเหลานั้นสามารถคงการผลิตสินคาและบริการเหลานั้นตอไปได ก็นับวา 
ทานไดใชเศรษฐศาสตรเพื่อการอนุรักษแลว แตเพียงการคิดคงไมพอที่จะทําใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงที่หลายฝายอยากได คือ การอนุรักษระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพ เราจึงตองมารวมกัน
คิดตอวา ผูผลิตและผูบริโภคของสินคาและบริการที่ทุกคนตองพึ่งพิงนั้น ควรมีพฤติกรรมอยางไร
เพื่อใหการไดใชและการคงอยูของส่ิงที่ธรรมชาติสรางขึ้นตอไปได และพฤติกรรมเหลานั้นจะถูก
กระตุนดวยมาตรการอะไรไดบาง และกลไกการบริหารจัดการและตรวจตราพฤติกรรมนั้นๆ ให
เกิดขึ้นจริงจะเปนอยางไร ใครควรเปนคนรวมทํา และรวมรับผลประโยชน นั่นแหละ คือ การใช
หลักการของ TEEB อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งนับวาเปนสวนที่ยากที่สุดของโครงการ ECO-BEST 
นั่นเอง วันนี้ เรายังไปไมถึง.. แตเช่ือม่ันวา ภายในระยะเวลาอีก 20 เดือนของโครงการ..เราสําเร็จ
ไดแนนอน “ 
 
ปยะทิพย เอ๋ียวพานิช ผูอํานวยการรวมโครงการ ECO-BEST, GIZ 

นายบรรจง สินทพ 
นายอําเภอนาดี  
“ผมขอขอบคุณสหภาพยุโรป รัฐบาลเยอรมัน GIZ และกรมอุทยานแหงชาติที่เลือกทํางานในอําเภอ
นาดี เพราะบริเวณตําบลบุพราหมณและตําบลทุงโพธิ์ชาวบานมีปญหากับอุทยานแหงชาติทับลาน
มานานมากแลว การคิดคนใหมีการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อใหมีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการสรางแนวเช่ือมตอทางระบบนิเวศใหสัตวปาเปนส่ิงที่รัฐบาลให
ความสําคัญและตองทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ วันนี้ โครงการ ECO-BEST นาจะเปนคนกลางที่
เหมาะสมในการทําใหฝายชาวบานและอุทยานแหงชาติทับลาน หันหนามาคุยกันบนฐานของความ
เปนจริงได ผมเองใหความสําคัญกับการอนุรักษมานาน แตก็มีขอจํากัดในการแกไขปญหา ผมจะใช
บทบาทที่เปนกรรมการในคณะที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติทับลาน สนับสนุนงานของโครงการฯ 
อยางเต็มที่ และขอบคุณอีกคร้ัง 
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นายมาโนช วีระกุล   
ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติทับลาน คณะป 2556 
 
“ผมเห็นดวยการแนวคิดของโครงการ ECO-BEST วันนี้เราตองหามาตรการอื่นมาเสริมใหการใช
กฎหมายในพื้นที่อุทยานแหงชาติของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทับลาน มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการดูแลปาและสัตวปาที่ดีขึ้น วันนี้ บริเวณบุพราหมณ-ทุงโพธิ์ เปนเสมือนประตูเขา
สูมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ เราควรมารวมกันมีแนวทางจัดการและพัฒนาใหเกิดประโยชน
กับทุกฝาย ทั้งระบบนิเวศ สัตวปา และผูคนในทองที่ซึ่งตองการความมั่นใจและมั่นคงในการใชชีวิต
ที่นี่ ผมยินดีสนับสนุนและชวยเหลือโครงการฯ ดวยความเต็มใจ” 

ECO-BEST เปดตัวทํางานในผืนปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ  

นับจากครึ่งหลังของป 2555 โครงการ ECO-BEST ไดเดินหนาคนหา
รูปแบบและพันธมิตรเพื่อดําเนินงานในผืนปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขา
ใหญมาอยางตอเนื่อง วันนี้เราเปดตัวกับชุมชนและตกผลึกทิศทางการ
ทํางานที่นี้แลว  
 
ดวยอาณาเขตอันกวางใหญไพศาลของมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ 
ที่ครอบคลุมระบบนิเวศปาไมที่สมบูรณมากกวา 3 ลานไร ใน 6 จังหวัด 
เริ่มจากสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา ไปจรดชายแดนของ
ประเทศกัมพูชาที่จังหวัดบุรีรัมยและสระแกว โครงการฯ จึงใชเวลามาก
ในการระดมความเห็นผูเก่ียวของ เพื่อรวมวิเคราะหความเปนไปไดและ
ความสนใจที่จะรวมขับเคลื่อนและพัฒนาใหเกิดเครื่องมือเศรษฐศาสตร
เพื่ออนุรักษผืนปามรดกโลกแหงนี้ 
 
เหตุที่ UNESCO ประกาศใหกลุมปานี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติคือ 
การมีอยูซึ่งคุณคาโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding Universal 
Value: OUV) 3 ดาน ประกอบดวย (1) การเปนที่อยูอาศัยของชนิด
พันธุสัตวใกลสูญพันธุของโลก (2) การเปนผืนปาที่มีรอยตอนิเวศ 

(Ecotone) ของปาบกถึง 6 ชนิดแหงเดียวในภูมิภาคนี้และ (3) การเปน
ตัวแทนของลักษณะทางธรณีวิทยาที่ราบสูงที่มีการยกตัวทางทิศใตและ
มีความยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตกถึงประมาณ 230 กิโลเมตร 
 
แตดวยเหตุที่ผืนปานี้มีทางหลวงหมายเลข 304 ที่เปนเสมือนประตู
เช่ือมภาคตะวันออก (มีทาเรือน้ําลึก แหลงอุตสาหกรรม และแหลง
ทองเที่ยวสําคัญของประเทศ) กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มี
ประชากรและพื้นที่เพาะปลูกสูงสุดของประเทศ) ถนน 304 สายนี้มีการ
สัญจรของประชาชนทั่วไป และมีรถบรรทุกสินคาและวัตถุดิบ รวมถึงรถ
ประจําทางจํานวนมากในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่อ
ความปลอดภัยของพาหนะบนถนนเสนนี้ รัฐโดยกรมทางหลวงจึงได
ดําเนินการเพิ่มชองทางจราจรจาก 2 เปน 4 เลนยกเวนบริเวณคอคอดที่
ไมสามารถขยายชองทางถนนตามปกติได คือ หลักกิโลเมตรที่ 27-29 
และหลักกิโลเมตรที่ 42-44 เนื่องจาก ชองทางจราจรที่เพิ่มขึ้นจะกิน
พื้นที่เขาไปในปา ทําใหเกิดการตัดขาดจากกัน (fragmented) ของ
ประชากรสัตวในปาเขาใหญกับปาทับลาน เพิ่มโอกาสใหสัตวปาที่หา
ยากของโลกตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ (extinct) มากขึ้น  

แผนที่ กลุมปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ และบริเวณคอคอดทางหลวง 304 หลักกิโลเมตรที่ 27-29 ตําบลบุพราหมณ-ตําบล

ทุงโพธิ์  อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
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ในการบรรเทาภาวะการตัดขาดของนิเวศปาไมเพื่อการขามไปมาของสัตว
ในผืนปานี้ ภาครัฐจึงพรอมทุมงบประมาณใหการขยายเสนทางจราจรเปน
การกอสรางที่คํานึงถึงการเช่ือมตอกันของระบบนิเวศสัตวปา (Wildlife 
Ecological Corridor) โดยจุดแรกทีก่ําลังอยูระหวางออกแบบและศึกษา
ความเหมาะสม คือ บริเวณคอคอดที่หลักกิโลเมตรที่ 27-29 ซึ่งบริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบเปนที่ตั้งของบานเรือนและที่ทํากินของชุมชนในตอนใต
ของตําบลบุพราหมณและในตอนเหนือของตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี  
 
แมในปจจุบันจะยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนวารูปแบบของการเพิ่มชองทาง
จราจรจะเปนทางยกระดับ หรือเปนอุโมงคลอดเขา หรือสรางปาบนหลังคา
ครอมถนนความจริงใจและการทุมเทของรัฐบาลไทยเพื่อการคงการเปน
แหลงที่อยูของสัตวปานี้เปนที่เขาใจไดและยอมรับจากคณะกรรมการมรดก
โลกแหงองคการยูเนสโกแลว และขอทราบถึงรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม แผนงานและแนวทางที่ประเทศไทยจะดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศปาไมและสัตวปาระหวางการกอสราง 
 
ในระดับประเทศนั้น ขอกังวลที่ไมยิ่งหยอนไปกวาการคงคุณคาการเปน
มรดกโลก คือ ประสิทธิผลของการทุมงบประมาณไปควรเกิดการใช
ประโยชนจากสัตวปาไดจริงโดยประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมอยางแทจริง 
ประเด็นนี้จึงถูกหยิบขึ้นมาเปนโจทยใหโครงการ ECO-BEST รวมกับทุกๆ 
ฝาย “พัฒนาเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรที่จะทําใหม่ันใจวา การทุมทุนของรัฐ
ในการออกแบบและกอสรางเพื่อขยายทางหลวง 304 ในแบบที่ยังคง
เช่ือมตอปาเขาใหญและทับลาน จะตองไมเพียงแตเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการ
ขามไปมาของสัตวปาไดโดยปลอดภัย แตตองไมสงกระทบดานลบหรือ
ควรตองสรางผลบวกตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในบริเวณนี้ดวย 
 
ที่นี่ตองการองคความรูของนักวิชาการ นักนิเวศสัตวปา และภูมิปญญา
ของชาวบานมารวมกันสรางบรรยากาศที่ปลอดภัยและวางใจไดใหแกสัตว
ปา หรือแมการหลอกลอใหสัตวปาเขาไปใชพื้นที่อาทิ การจัดทําแหลงน้ํา-
อาหารใหสัตวปาในฤดูแลง การมีที่กําบังหลบภัยของสัตวขนาดเล็กและ
ใหญการไมถูกรบกวนและไมถูกทํารายโดยกิจกรรมของมนุษยทั้งที่ตั้งใจ
หรือไมตั้งใจก็ตาม เปนตนคําถามสําคัญๆ เหลานี้ยังตองการใหทุกฝาย

ชวยกันหาคําตอบ วา คุณลักษณะทางระบบนิเวศอยางไรบางที่สัตวปา
ตองการ บริเวณใดบางที่เหมาะสมและตนทุนต่ําสุดตองการองคความรู
ดานบริหารจัดการรัฐกิจและทรัพยสวนรวมวา ใครบางที่ตองรวมกันคิด
และทําตามเง่ือนไขกติกา-เง่ือนไขเหลานั้นมีอะไรบาง และใครบางมีสวน
รวมในการตรวจวัดและประเมินผลของเง่ือนไข เพื่อใหทุกฝายสบายใจ 
พรอมใจ รวมใจ และม่ันใจวา ระบบนิเวศบริเวณรอบๆ จุดคอคอดนี้จะเกิด
เปนทางเช่ือมนิเวศสัตวปา (Wildlife ecological corridor) ไดจริง  

เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2556 นายเทวินทร มีทรัพย หัวหนาอุทยานแหงชาติ
ทับลาน เปนเลขานุการ และนายมาโนช วีระกุล นักธุรกิจไฟแรงที่สนใจ
และมุงม่ันที่สรางฐานใหพื้นที่คอคอดดังกลาวมีช่ือเสียงในฐานะประตูสู
มรดกโลก จึงทุมเทเวลาของตนรวมกับฝายตางๆ แกปญหาความขัดแยง
ในระดับพื้นที่ภายในชวงเวลาการเปนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแหงชาติทับลานใหจงได  

ชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 โครงการฯ ไดเขาช้ีแจงและรับฟง
คําแนะนําจากบุคคลและกลุมบุคคลที่สําคัญๆ ในตําบลบุพราหมณและ
ตําบลทุงโพธิ์ โดยเฉพาะทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต. 
และเครือขายวิชาชีพตางในทั้งสองตําบล และไดเขารวมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและนักเรียนของตําบลทุงโพธิ์ดวยที่สําคัญไดเขาพบกับฝาย
ปกครองของอําเภอนาดี ทั้งตอทานนายอําเภอนาดี (นายบรรจง สินทพ) 
และตอที่ประชุมประจําเดือนกํานันผูใหญบานของอําเภอนาดี ณ ที่วาการ
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีกํานัน-
ผูใหญบาน และขาราชการในอําเภอนาดี เขารวมประมาณ 200 นาย 

ในชวงทายของการประชุมกํานัน-ผูใหญบาน นายอําเภอนาดีฯ ไดย้ําถึง
ความสําคัญของการอนุรักษระบบนิเวศ และที่ตนใหการสนับสนุนกับ
โครงการฯ  มิใชเพราะเปนบทบาทที่ตนเปนกรรมการในคณะที่ปรึกษา
อุทยานแหงชาติทับลาน แตเปนเพราะความสนใจในงานอนุรักษปาไมเปน
สวนตัวดวย อีกทั้งไดกลาวขอบคุณกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช GIZ และสหภาพยุโรป ที่ไดใหความสําคัญกับพื้นที่คอคอด หลัก
กิโลเมตรที่ 27-29 ซึ่งอยูในอําเภอนาดี  

ลักษณะโดยรวมของระบบนิเวศริมถนน 304 และตัวอยางของสัตวปาในบริเวณคอคอด 304 (เมน  ชะมด ชาง และกระทิง) 



 

6 

และโดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดของโครงการฯ ที่นําวิธีคิดเชิง
เศรษฐศาสตรมาเปนหนทางในการสรางแรงจูงใจ ตอเติมกําลังใจใหแกคน
ที่รวมอนุรักษปาและสัตวปา และอาจรวมถึงการชดเชยแกผูคนที่อาจเสีย
โอกาสจากกจิกรรมการอนุรักษซึ่งแตเดิมยังไมเคยมีมากอน และไดฝาก
ฝงเจาหนาที่ของโครงการฯ  กํานัน ผูใหญบาน และขาราชการในอําเภอ
นาดี เพื่อใหไดรับความสะดวกในการเก็บขอมูล สัมภาษณ หรือจัด
ประชุมกับทุกฝายอยางเปนกันเอง 
 
การสรางความเขาใจรวมกันเพื่อการพัฒนาเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรเพื่อให
เกิดทางเช่ือมตอของระบบนิเวศสัตวปา ซึ่งถือวาเปนเร่ืองใหมจึงตองใช
เวลามาก เร่ิมจากการมองแบบใหมวา สินคาและบริการของพื้นที่นี้ คือ 
ทางเช่ือมนิเวศสัตวปา ดังนั้น จึงตองใชเวลาคนหาและสรางความเขาใจ
กับสวนที่เปนกลไกของตลาด อีกวา  
 

ใครคือผูบริโภค/ผูซ้ือ เขาเหลานี้อยูที่ไหน เขาอยากไดอะไร อะไร
คือส่ิงที่ทําใหเขาพอใจและพรอมจะจาย 
และจายในราคาเทาไรเพื่อใหไดมาซึ่ง
สินคา/บริการที่ประสงคได 

ใครคือผูขาย เขาเหลานี้เปนใคร จะใชหนวยอะไรในการ
ซื้อขาย การเจรจาซื้อขายจะเกิดขึ้นที่ไหน
ไดบาง การตกลงราคาเพื่อซื้อ-ขายจะเปน
อยางไร การมอบสินคา/บริการจะทํา
อยางไร นานแคไหน  

ใครคือผูผลิต เขาเหลานี้เปนใคร อยูที่ไหน เขาตองทํา
หรือไมทําอะไรบางเพื่อใหสินคา/บริการเกิด
ไดจริง และเขาจะไดผลตอบแทนหรือ
แรงจูงใจอยางไร 

เพื่อเร่ิมประเด็นหารือใน 3 เร่ืองดังกลาว เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โครงการฯ ไดเรียน
เชิญผูแทนของชาวตําบลบุพราหมณและตําบลทุงโพธิ์ พรอมหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
องคกรพัฒนาเอกชนในบริเวณดังกลาว มารวมกันระบุถึงการมีและคงอยูของระบบนิเวศ 
บริการนิเวศ ความสําคัญ และระดับการพึ่งพิงบริการนิเวศของผูคนในบริเวณนี้ ที่ประชุม
เสนอวา ปาอุทยาน ที่เกษตร ชุมชนเมือง และนิเวศลําคลอง-อางเก็บน้ํา เปนระบบนิเวศที่
สําคัญของชุมชนบริเวณนี้ โดยมีระดับการพึ่งพิงทั้งในการดํารงชีวิตและทํามาหากินอยาง
ใกลชิด และทุกฝายแสดงความหวงใยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพและประเภทการใชที่ดิน
ที่จะเกิดขึ้นจากนักลงทุนนอกพื้นที่ซึ่งอาจเกิดขึ้นเม่ือเกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือสิทธิการใช
ที่ดิน รวมถึงการไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินงานของฝายตางๆ ในการดูแลและ
ควบคุมการใช การซื้อขาย และการถือครองที่ดิน 
 
เวทีวันนั้น แมผูเขาประชุมจะยังไมสามารถบงช้ีและเขาใจในบทบาทวาใครคือ ผูซื้อ ผูขาย 
และผูผลิตใหเกดิแนวเช่ือมนิเวศสัตวปาได แตก็ทําใหโครงการฯ ไดพบกับกลุมแกนนําที่
พรอมจะรวมกันขับเคลื่อนเวทีหารือในโอกาสตอไป และไดประชุมกลุมแกนนําเพื่อทําความ
เขาใจถึงหลกัการของ TEEB เปาหมายของโครงการฯ และเปาหมายรวมกันของการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร 

พ้ืนที่ผนวกเพ่ิมของเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ บริเวณบานโนนดินแดง บุรีรัมย 

การประชุมระดมการพ่ึงพิงระบบนิเวศของชาวบุพราหมณและ

ทุงโพธิ์ เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 

รวมถึงการตอบขอซักถามและเปดใจรวมกันถึงขอจํากัด รูปแบบ ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการดําเนินงานของทุกฝายอยางแจมชัดอีกคร้ัง 
เม่ือวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 และเตรียมการพัฒนาบุคลากรใหแกกลุมแกนนํานี้ โดยจดัใหมีการดูงานและอบรมดานเศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษ
ระบบนิเวศ ณ ลุมน้ําคลองทาดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2556 และดูงานการจัดการพื้นที่อนุรักษเพื่อการทองเที่ยว
ดานสัตวปาโดยชุมชน ณ อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2556 ตอไป 
ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการขับเคลื่อนใหเกิดเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรเพื่อทางเช่ือมนิเวศสัตวปา ณ บริเวณคอคอดของทางหลวง 304 ณ ตําบล      
บุพราหมณ-ทุงโพธิ์นี้ คาดวาจะเปนกรณีที่การพัฒนาเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรเปนไปอยางมีสวนรวมแบบลางขึ้นบนจริงๆ เปนแหงแรกของประเทศ
ไทย ที่นาจะมีความพรอมขยายผลไปสูพื้นที่ๆ ที่สภาพแวดลอมทางนิเวศสามารถปรับใหมีการบริหารจัดการเพื่อสรางทางเช่ือมนิเวศสัตวปาได ไม
เพียงแตบนถนน 304 ณ หลักกิโลเมตรที่ 42-44 แตหมายถึงทุกๆ พื้นที่ซึ่งมีชุมชนอยูใกลพื้นที่ระบบนิเวศปาไมอ่ืนๆ ทั่วประเทศอีกดวย  

การจัดการปาเพ่ือการนันทนาการจากทรัพยากรสัตวปา เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมา 



 
ECO-BEST เสริมความรูพ้ืนฐานดานเศรษฐศาสตรแกนักนิเวศวิทยาและจัดการสิ่งแวดลอม 

จากผลการประเมินศักยภาพบุคลากรในป 2554 พบวา นักนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอมที่มีหนาที่บริหารจัดการหรือกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือ 
แผนงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของไทย มีองคความรูและความเขาใจถึงแนวคิดและหลักการของวิชาที่เรียกวา 
“เศรษฐศาสตร” อยูอยางจํากัด ที่สําคัญคือ มีความเช่ือและเขาใจที่ไมตรงกับหลักคิดของเศรษฐศาสตรในหลายเร่ือง รวมถึงความหมายและที่มาของ
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร เชน คําวา สวนเกินผูบริโภค (consumer surplus) และความแตกตางของคําในภาษาไทยวา ราคา (price) มูลคา 
(value) และคุณคา (value) เปนตน และตองยอมรับโดยสดุดี คือ แมเจาหนาที่ของ GIZ ในโครงการ ECO-BEST ก็มีชองวางในเร่ืองนี้เชนกัน  

และเพื่อความสมบูรณแบบและบูรณาการหลักสูตรการอบรมใหสอดคลอง
กับแนวคิดเศรษฐศาสตรระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity) ในชวงเดือน
ตุลาคม 2555 และกุมภาพันธ 2556 ดร. อุดมศักดิ์ฯ ไดเขารวมอบรมและ
แลกเปลี่ยนความรูกับนักเศรษฐศาสตรชาวตางชาติที่รวมงานกับโครงการ 
ECO-BEST และจากสํานักงานใหญของ GIZ  หลังจากนั้น ดร.อุดมศักดิ์
ไดดัดแปลงหลักสูตรการอบรมใหเหมาะสมกับการใชประโยชนของนัก
นิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอมมากขึ้นโดยบูรณาการแนวคิด TEEB และ
ขั้นตอนประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการกําหนดมาตรการเศรษฐศาสตร
ที่เหมาะกับลักษณะทางนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่นั้นๆ มากขึ้น 
เชน การเสริมดวยกิจกรรมกลุมเพื่อรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของระบุและ
จัดลําดับความสําคัญของบริการนิเวศที่ควรนําขึ้นมาสรางใหเกิดมาตรการ
เศรษฐศาสตร รวมถึงการคนหาเพื่อจัดทําแผนที่ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(stakeholder map) เปนตน  และกําหนดช่ือของหลักสูตรอบรมแรกนี้วา 
พื้นฐานเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 
(Fundamental Economics for  Ecosystem and Environment         
Management)  

หลักสูตรพื้นฐานนี้  ไดผานการทดสอบและพิสูจนจากผูเขาอบรม         
อีก 3 รุน ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 วามีเนื้อหาครอบคลุม
และมีวิธีการอบรมที่สนุกกระตุนใหผูเขาอบรมไดคิดและรวมกิจกรรมอยาง
เทาเทียม แมจะใชระยะเวลาถึงประมาณ 2.5 วัน  โดยผูเขาอบรมนอกจาก
จะไดการปรับความรูและมุมมองที่ถูกตองถึงหลักการของวิชา
เศรษฐศาสตรแลว ยังจะไดรับตัวอยางและกระบวนการของการใช
เคร่ืองมืองายๆ เพื่อการระดมสมองกับผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ของตนที่
สามารถประยุกตใชในที่ทํางานไดทันที  

ดังนั้น ในชวงปที่ผานมาโครงการฯ จึงใหความสําคัญกับการปรับฐานความเขาใจเพื่อ
ปดชองวางดังกลาว เพื่อจะไดกําลังพลรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อการอนุรักษระบบนิเวศไดอยางแทจริง โดยได
รวมกับ รศ.ดร. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันพัฒนบริ
หารศาสตร มาทดสอบจัดการอบรม เพื่อคนหาเนื้อหาและหลักสูตรที่เหมาะกับกับ
ฐานความรูเดิมและเปาประสงคในการนําความรูดานเศรษฐศาสตรไปใชในหนาที่การ
งาน  จํานวน 3 คร้ัง ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 ซึ่งบางทานอาจไดเคย
อานขาวเกี่ยวกับการอบรมเพื่อทดสอบหลักสูตรเหลานี้ไปบางแลวในจดหมายขาว
ฉบับกอนๆ 

7 นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
นายวรพล จันทรงาม 
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 5 



 

สรุปไดวา ไตรมาสที่ผานมาจํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรพื้นฐานนี้        
มีทั้งส้ิน 115 ทาน จากหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และผูนํา
เครือขายอนุรักษบางสวน อาทิ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา          
และพันธุพืช สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม สํานักงานเจาทาภูมิภาค-
นครปฐม สํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคที่ 5 (นครปฐม) สํานักงาน
ส่ิงแวดลอม ภาคที่ 13 (ชลบุรี) เทศบาลแสนสุข  เครือขายรักษแมน้ําทา
จีน และกลุมฮักเมืองนาน  รวมถึงเจาหนาที่ในโครงการอ่ืนๆ ของทาง 
GIZ ดวย 

ECO-BEST คนหาแกนแกนรวมงาน ณ ลุมน้าํคลองทาดี 

เวทีขับเคลื่อนทางสังคมระดับจังหวัด ในชวงไตรมาสแรกของป 2556 
มีขอเสนอและมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานอยางไมเปนทางการแตดวย      
จิตอาสา 2 คณะ คือ คณะทํางานวิชาการ เพื่อรวบรวมและคัดสรรขอมูลที่
จะใชส่ือสารสรางความตระหนักถึงคุณคาของลุมน้ําคลองทาดีตอ
สาธารณชน และคณะวิทยากรกระบวนการ เพื่อเรงคนหาผูแทนที่แทจริง
ของภาคประชาชน กอนที่จะมีการขับเคลื่อนและออกแบบเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตรเพื่ออนุรักษระบบนิเวศคลองทาดี โดยใหโครงการ       
ECO-BEST เปนผูประสานงานและจัดเวทีในทุกเขตปกครองทองถิ่นของ
ลุมน้ําคลองทาดี ตั้งแตตนน้ํา มากลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา รวม 10 ทองที่ 
ประกอบดวย 7 ตําบล 3 เทศบาล ไดแก ตําบลกําโลน ตําบลทาดี ตําบล
กําแพงเซา ตําบลไชยมนตรี ตําบลมะมวงสองตน ตําบลทาซัก 

ตําบลปากนคร เทศบาลโพธิ์เสด็จ เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช และ
เทศบาลปากนคร 

คณะทํางานวิชาการ นําโดย นายแพทยอิสระ หัสดินทร นายกสโมสร     
โรตารี-นครศรีธรรมราช พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทาน เชน      
ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ อาจารยคณพัฒน ทองคํา อาจารยภาสณี ทินนาม และ
นักวิชาการจากสวนราชการที่สําคัญ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา   
จ.นครศรีธรรมราช สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด นายอําเภอลานสกา 
นายอําเภอเมือง และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 โดยมี GIZ เปนผู
ประสานงาน  

ฝายมีชีวิตคลองทาดี  ต.กําแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

นอกจากนี้ สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 5 (นครปฐม) ซึ่งกําลังดําเนินการ
ภายใตโครงการสนับสนุนของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (Global       
Environmental Facility: GEF) โดยผานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) ไดรวมทุนกับโครงการ ECO-BEST จัดการ
อบรมหลักสูตรนี้ใหแกเครือขายอนุรักษลุมน้ําทาจีนและภาคีที่สําคัญใน
การพัฒนากลไกจายแทนคุณระบบนิเวศ (PES) ในพื้นที่ลุมน้ําทาจนี
ตอนลาง (คลองสุนัขหอน) มีผูเขาอบรมประมาณ 35 ทาน ที่สําคัญ  
นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดใหเกียรติมาเปดการอบรม 
โดยมีนายวรพล จันทรงาม ผูอํานวยการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 5 
(นครปฐม) เปนผูกลาวรายงานที่มาและความสําคัญของการอบรมคร้ังนี้
ดวย 
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และไดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยในลุมน้ําคลองทาดี เม่ือ
วันที่ 5 มิถุนายน ที่สรุปใหเรงรัดการรวบรวม เลือกสรร และเรียบเรียง
ขอมูลวิชาการ ใน 3 ประเด็น คือ ดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐสังคม และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา ลําน้ํา ตลิ่ง และพื้นที่รองรับน้ํา 
เพื่อนํามาส่ือใหสาธารณชนทราบและตระหนักถึงความสําคัญของลุมน้ํา
คลองทาดี ผานชองทางส่ือสารมวลชนที่หลากหลาย เชน การจัด
นิทรรศการ ปายโฆษณา แผนพับ รายการโทรทัศน-วิทยุทองถิ่น 
หนังสือพิมพ เปนตน โดยคณะทํางานชุดนี้มีส่ือมวลชนจากสํานักพิมพ
และสถานีวิทยุโทรทัศนหลายทานเขารวม  
 
คณะวิทยากรกระบวนการเพื่อคนหาผูแทนภาคประชาชน นําโดย      
ดร. ดํารง โยธารักษ และอาจารยศักดิ์พงษ นิลไพรัช พรอมทีมงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ โดยหลักการฝายมี
ชีวิต (นายสมเดช คงเกื้อ) การเพิ่มพื้นที่ปลูกไมปาเศรษฐกิจในที่เอกชน 
ตามแนวคิดธนาคารตนไม (นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์) และการบมเพาะความรู
ของชุมชน (อาจารยภาสณี ทินนาม) โดยเจาหนาที่ GIZ เปนผู
ประสานงาน จัดเวทีหารือในระดับตําบลและเทศบาล รวม 11 คร้ัง 
ในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายนที่ผานมา และเบ้ืองตนนี้มีรายนามของผูที่
ประชาชนเสนอใหเปนผูแทน รวม 47 ทาน จาก 10 เขตปกครอง ที่พรอม
ทุมเทเวลาเพื่ออนุรักษลุมน้ําคลองทาดี  
 
และเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผานมา โครงการฯ ไดจัดใหคณะทํางานทั้ง
สองรายงานความคืบหนาของกันตอกัน และรวมกันกําหนดแผนกิจกรรม
เพื่ออนุรักษลุมน้ําคลองทาดีตอไป โดยมีนายแพทยอิสระเปนประธาน ที่
ประชุมสรุปใหแบงการดําเนินงานเปน 6 แผนงาน คือ การสรางแกนแกน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร การขับเคลื่อนใหเกิดกองทุนแทนคุณระบบ

นิเวศ (PES) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การขับเคลื่อนดานนโยบาย 
กฏ ขอกําหนด ระดับพื้นที่ และการสังเคราะหบทเรียนตนแบบการจัดการ
ลุมน้ําคลองทาดี  
 
 

 

 

 

 

แผนกิจกรรมในชวงแรกมีกําหนดเวลา 1.5 ป ใหสอดคลองกับ
กําหนดเวลาของโครงการฯ และทุกฝายเห็นพองกันวา แมโครงการ  
ECO-BEST ส้ินสุดไป แตการทํางานของคณะกรรมการเพื่ออนุรักษ
ระบบนิเวศลุมน้ําคลองทาดี ซึ่งตองผลักดันใหเปนคณะกรรมการที่ภาค
ราชการยอมรับและใหการสนับสนุน จะตองมีการดําเนินงานไปอยาง
ตอเนื่อง โดยมีแหลงทุนมาจากเคร่ืองมือเศรษฐศาสตรที่จะถูกพัฒนาขึ้น
ดวยการยอมรับของทุกฝายตามเจตนารมยของโครงการฯ และจากแหลง
ทุนอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ และวิธีการระดมทุนอ่ืนๆ เชน การจัดงานเทศกาล 
การจําหนายสลาก การบริจาคเงินของบริษัทเอกชนและบุคคล ฯลฯ  

ลุมน้ําคลองทาดี 
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เศรษฐศาสตรระบบนิเวศ คําตอบหน่ึงสําหรับการเติบโตสีเขียวของภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

การเติบโตสีเขียวกําลังเปนโจทยที่ทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชนให
ความสนใจและตองการหาคําตอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวทีการ
พัฒนาระดับภูมิภาค ที่ตองอาศัยความรวมมือและนโยบายที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันของมากกวาหนึ่งประเทศ ประเทศสมาชิกภูมิภาคลุม
น้ําโขงก็เชนเดียวกัน  และคําตอบหนึ่งที่หลายฝายกําลังศึกษาความ
เช่ือมั่นวา เพื่อหาหนทางพัฒนาใหนําไปสูการปฏิบัติไดชัดเจนมากขึ้น 
คือ การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐศาสตรระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ หรือ TEEB: The Economics of Ecosystem 
and Biodiversity นั่นเอง  
 
ดังนั้น โครงการ ECO-BEST จึงไดรับเชิญเขารวมรับฟงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลใน “เวทีสนทนาภาครัฐรวมเอกชนเพื่อการพัฒนาสี
เขียวในภูมิภาคลุมน้ําโขง (A public private dialogue on green 
growth in the Greater Mekong Subregion) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-20 
มิถุนายนที่ผานมา โดยความรวมมือของหลายองคกร อาทิ ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank (ADB),  the Global 
Mechanism of the UNCCD,  the Poverty Environment Initiative 
(PEI) of UNDP and UNEP, the Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) and กองทุนสัตวปาโลก (WWF: World Wildlife Fund)  

 
ประเด็นที่ไดรับความสนใจ คือ  การนําเสนอของนางสาวลูซี่ อีเมอรตัน 
ผูอํานวยการ Environment Management Group และที่ปรึกษา
โครงการฯ ถึงขอมูลการประเมินมูลคาของบริการนิเวศตางๆ ออกมา
ในรูปตัวเงิน เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักลงทุนหันมารักษาและฟนฟูระบบ
นิเวศ รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกตางๆ เพื่อช้ีใหเห็นประโยชนและ
โทษจากการพัฒนาในดานตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอระบบนิเวศ  การ

นําเสนอที่มาและเสนทางการเกิดกฎหมายที่บังคับใหเกิดการจายแทน
คุณระบบนิเวศ หรือ PES (Payment for Ecosystem services) ของ
ประเทศเวียดนาม รวมถึงขอมูลจากผูเช่ียวชาญอื่นๆ ถึงเทคโนโลยี
และงานวิจัยที่ชวยวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุนอันสืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจสายอาเซียน  นอกจากนี้ บริษัท พูมา ได
นําเสนอความสําเร็จของบริษัทจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมรับผิดชอบ
ตอสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ใหเปน 
กิจกรรมที่ตอเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ
เปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มความมั่นคงแกบริการนิเวศที่อยูในหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain)  
 
ขอสรุปของเวทีสนทนานี้ พบวา แนวคิดเศรษฐศาสตรระบบนิเวศ หรือ 
TEEB Approach (The Economic of Ecosystem and Biodiversity) 
ไมเพียงแตชวยใหเกิดการประเมินมูลคาทุนทางธรรมชาติ เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการออกนโยบายของภาครัฐสําหรับการสรางเศรษฐกิจ
สีเขียว แต TEEB ยังเปนหนึ่งในคําตอบของบริษัทเอกชนที่มุงหวังให
เกิดผลกําไรสูงสุดในขณะที่ไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสูงสุด
เชนเดียวกัน  
  
การสนทนาครั้งนี้จึงตอกย้ําแกทั้งภาครัฐและเอกชนวา TEEB คือ 
คําตอบสําคัญของโจทยที่ทุกฝายถามหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
เรียกวา การเติบโตสีเขียว อันเปนเปาหมายรวมกันกับองคกรใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่เปนเสมือนแกนกลางของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน นั่นเอง 
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ECO-BEST รวมสงเสริม TEEB กับศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแหงอาเซียน  

การใหความรูความเขาใจเพื่อนําแนวคิดเศรษฐศาสตรระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ TEEB ไปสูการปฏิบัติ มิไดเปนพันธกิจ
เฉพาะการดําเนินงานของโครงการ ECO-BEST ซึ่งเปนการรวมทุนกัน
ของสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย และรัฐบาลเยอรมัน เทานั้น แตเปน 
พันธกิจสําคัญของนานาประเทศทั่วโลก ดังนั้น นอกจากโครงการ        
ECO-BEST แลว รัฐบาลเยอรมันจึงใหความชวยเหลือแกศูนยความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงอาเซียน (ACB) ในโครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Biodiversity and Climate Change Project: BCCP) ดวย  

ที่เปนเชนนี้เพราะรัฐบาลเยอรมันเช่ือมั่นวา หากบุคลากรของประเทศ
สมาชิกอาเซียน รู เขาใจ และมีทักษะที่จะบูรณาการของวิชาการดาน
นิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตรเขาดวนกัน ตามแนวคิดที่เรียกวา TEEB 
นั้น จะทําใหทุกฝายมีความรวมมือรวมใจกันอยางไดประโยชนทุกฝาย 
ทําใหเกิดความเขมแข็งในการอนุรักษระบบนิเวศและลดสภาวะโลก

รอนไดมากยิ่งขึ้น วันนี้แม TEEB จะเปนศัพทคําใหมที่เกิดขึ้นในวงการ
อนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืนระดับนานาชาติ แตการใชกลไกของ
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือเพื่อการเก็บรายไดเขารัฐมีอยูอยางกระจัด
กระจายในหลายๆ ประเทศ รวมถึงกลุมสมาชิกอาเซียนดวย เพียงแต
วา กลไกเหลานั้นยังไมสะทอนหรือครอบคลุมไปยังกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนจากบริการระบบนิเวศทั้งหมดนั่นเอง และกิจกรรมการ
อนุรักษหลายมาตรการก็ละเลยเพิกเฉยการเสียโอกาสของผูคนบาง
กลุมโดยเฉพาะผูที่อยูใกลกับแหลงทรัพยากรและระบบนิเวศนั่นเอง 

ดังนั้น โครงการฯ และ ACB-BCCP จึงรวมมือกันเรงศักยภาพบุคลากร
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่อง TEEB อยางเขมขนในชวงสองปนี้   

 
พิธีเปดงานฝกอบรมเชิงปฏิบัติเร่ืองการวางแผนดานการพัฒนาของIES (จากขวาไปซาย) นายภูธาดล (ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง) ดร.ทรงธรรม (ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนที่คุมครอง กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) มร. บริสซอนโน (คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป) และ ดร.เซอรเบอรท (ผูจัดการโครงการ BCCP)  

ความรวมมือดังกลาวเริ่มจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  บูรณา
การบริการระบบนิเวศสูแผนพัฒนา (Integrating Ecosystem Service 
into Development Planning) เมื่อวันที่ 18-22 กุมภาพันธ 2556 ณ 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีผูเขาอบรมรวม 40 ทาน จากสมาชิกอาเซียน 6 
ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม ฟลิปปนส และไทย และ
จากติมอรเลสเตอีก 2 ทาน วิทยากรหลักคือผูเช่ียวชาญจาก GIZ 
สํานักงานใหญ และจากศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมเฮลมฮอลทซ (UFZ)       

ที่สําคัญคือการรวมทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (Highland 
Research and Development Institute: HRDI) ซึ่งนอกจากจะให
เจาหนาที่รวมอบรมอยางแข็งขันแลว ยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณจัดอบรม 
พรอมอํานวยความสะดวกและใหการตอนรับระหวางการดูงานของ
วิทยากรและผูเขาอบรมในพื้นที่ปาชุมชน ณ หมูบานปางมะโอ         
ต. แมนา อ.เชียงดาว และอุทยานหลวงราชพฤกษ ต.แมเหียะ อ.เมือง 
ดวย  
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บทบาทสมมติที่ผูเขาอบรมรวมกันคิดและแสดง เพ่ือถกวาแผนพัฒนาเมือง
บาคูล (ชื่อสมมติ) ควรเปนอยางไรเมื่อบูรณาการบริการระบบนิเวศสูการกําหนด
นโยบายพัฒนา 

 
การทํางานกลุมยอยของผูเขาอบรมจากหลายประเทศดวยความสนุกสนานกลม
เกลียว 

ผูเขาอบรมครั้งนี้ไมเพียงประทับใจในเนื้อหาวิชาการที่อัดแนนดวย
คุณภาพ แตยังช่ืนชอบกระบวนการเรียนรูที่สนุกสนาน เปนกันเอง     
มีสวนรวมในผลงานของกลุม ที่ตนไดรวมคิดและแสดงออกอยางเทา
เทียมกัน เพื่อคนหาและเตรียมขอมูลเพื่อใชเปนคําตอบ ขอถกเถียง 
และทํารายงานขาวสิ่งที่ไดเรียนรูและเกิดขึ้นแบบวันตอวัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระหวางเวทีแสดงบทบาทสมมติของการประชุมเพื่อกําหนด
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแหงเมืองสมมติช่ือบาคูล (Bakul)   

การอบรมนี้เปนเพียงจุดเริ่มตนเล็กๆ ของโจทยใหญรวมกันของ    
ECO-BEST และ ACB-BCCP ที่ตองการใหแนวคิด TEEB เปนที่เขาใจ
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนอยางกวางขวางมากขึ้นและใน
ระยะเวลาจํากัด ดังนั้น ในการประชุมกําหนดแผนงานของ ACB เมื่อ
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556  ณ ประเทศฟลิปปนส ผูบริหารจาก
หลายองคกรและโครงการในภูมิภาคนี้จึงเห็นชอบรวมกันที่จะจัดลําดับ
กลุมเปาหมายของการทํางานไปยังพื้นที่คุมครองที่ไดรับการยกยองให
เปน “อุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park) เปนอันดับแรก 
และเรงใหพันธมิตรตางๆ เชน เครือขายเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต หรือ EEPSEA (Economy and Environment 
Program for Southeast Asia: EEPSEA) มาทุมเททํางานดวยกัน

เพื่อใหเกิดการเรียนรู ถึงความสัมพันธที่สําคัญระหวางความ
หลากหลายทางชีวภาพกับระบบเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับ
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกลไกจายแทนคุณระบบนิเวศ   
ที่เรียกวา PES (Payment for Ecosystem Service) รวมถึงกลไก 
REDD+ภายใตกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework on      
Climate Change Convention: UNFCCC) และหลักการแบงปน
ผลประโยชนและการเขาถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ABS:  Access and Benefit Sharing) ตามเงื่อนไขของอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity: CBD)  

ความรวมมือระหวาง ECO-BEST และ ACB-BCCP ที่ตกลงรวมกันนี้ 
เกิดขึ้นเพราะความมุงมั่นของรัฐบาลเยอรมันและทุกฝายที่เช่ือวา  
ความมั่นคงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เปน
คําตอบและทางออกเดียวที่ตอบทั้งการลดเหตุของการเกิดภาวะเรือน
กระจก (mitigation measures) และเพิ่มศักยภาพการปรับตัวเพื่อ
รองรับสภาวะโลกรอน (Adaptation measures) ไดเปนอยางดีนั่นเอง 

 
ผูรวมประชุมจากหลายหนวยงาน เพ่ือกําหนดแผนงาน ACB-BCCP เมื่อ 29-30 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองตาเกเตย 
ฟลิปปนส 



 เกาะซิบูยัน ประเทศฟลิปปนส 

เมืองโตโยโอกะ,ประเทศญ่ีปุน  

อําเภอซิงก๋ัว มณฑลเจียงซี ประเทศจีน  

นับตั้งแตป พ.ศ. 2519 เปนตนมา พื้นที่ปา 34,375 ไรของเกาะซิบูยัน ซ่ึงเปนเกาะที่ใหญเปนอันดับสองทางตอนกลาง
ของหมูเกาะฟลิปปนสมีขนาดลดลงรอยละ 16 พื้นที่ปาที่ลดลงอาจทําใหพื้นที่ตนนํ้าสําคัญสองแหง คือคานทิกาสและพา
ลางคาลันและบริการที่ชุมชนทองถิ่นจะไดรับจากพื้นที่ชุมนํ้าสองแหงน้ีจบส้ินไปดวย นอกจากน้ีความเส่ือมโทรมของผืน
ปายังทําใหครัวเรือนที่ไดรับบริการจากปาจํานวน 696 หลังมีคาใชจายเพิ่มขึ้นถึงปละ 4,712 บาทตอป แตถามีการ
อนุรักษพื้นที่อยางเขมขนมูลคาความสูญเสียของ 60 ครัวเรือนของชนพื้นเมืองที่อยูตนนํ้าอาจสูงถึง 8,060 บาทตอป
เชนกัน เพราะตองสูญเสียรายไดที่เคยไดรับจากกิจกรรมตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการทําลายทรัพยากรปาไม 
 
ดังน้ันการจายแทนคุณระบบนิเวศ (PES) จึงถูกนํามาใช ในกรณีน้ี ผูใชนํ้าในพื้นที่ลุมทางตอนลาง 866 รายตองโอนเงิน
ชดเชยรายเดือนจํานวน 100 เปโซ (หรือราว 88 บาท) ใหแกครอบครวัชนพื้นเมือง 60 หลังคาเรือน ตอมามีการลงนาม
ในสัญญารวมกันจัดการพื้นที่ชุมนํ้าในป พ.ศ. 2548 รายไดที่ไดรับจาก PES คิดเปนรอยละ 81 ของรายไดรวมทั้งหมด
ของครอบครัวชนพื้นเมือง ดวยเหตุน้ีชนพื้นเมืองจึงสมัครใจเขารวมโครงการตรวจตราพื้นที่และปลูกปาทดแทน 

เมืองโตโยโอกะซ่ึงอยูชายฝงทะเลญ่ีปุนเปนพื้นที่สุดทายที่เคยมีนกกระสาขาวสายพันธุตะวันออกอาศัยอยูกอนที่นกชนิด
น้ีจะสูญพันธุไปจากประเทศญ่ีปุนเม่ือป พ.ศ. 2514 เน่ืองจากการปลูกขาวแบบใหม ระบบชลประทานและทางระบายนํ้า
คอนกรีต รวมทั้งการใชสารกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี 
 
เพื่อสรางแหลงที่อาศัยของนกกระสาขาวสายพันธุตะวันออกขึ้นมาใหม ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2546 ชาวนาตอง
ลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชลงรอยละ 75 หรืองดใชโดยส้ินเชิง ปลอยนํ้าเขานาใหมีระดับนํ้าลึกขึ้นกวาเดิม กักเก็บนํ้าไวใน
นานานขึ้น รวมทั้งตองจดบันทึกส่ิงมีชีวิตที่พบเห็นในนาดวย นอกจากน้ีตั้งแตป พ.ศ. 2546-2550 เขตปกครองและเมือง
โตโยโอกะยังชวยกันออกคาใชจายคนละครึ่งเพื่อจายเงินชดเชยใหแกชาวนาที่รวมโครงการจํานวน 40,000 เยน หรือราว 
12,460 บาทตอพื้นที่นา 1,000 ตารางเมตรเพื่อชดเชยคาแรงที่เพิ่มขึ้นและรายไดที่ลดลง  ผลที่ตามมาคือประชากรนก
กระสาขาวสายพันธุตะวันออกในธรรมชาติเพิ่มขึ้นจนขณะน้ีมีจํานวน 44 ตัว 
 
นอกจากน้ีการนํานกกระสาขาวสายพันธุตะวันออกคืนถิ่นยังชวยสรางรายไดใหแกเทศบาลเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 1.4 หรือราว 
8 พันลานเยน (2,500 ลานบาท) เพราะชาวนาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑขาวอินทรียตรา Konotori no Mai หรือนกกระสา
ขาวโบยบิน ซ่ึงจําหนายไดราคาสูงกวาขาวธรรมดาถึงรอยละ 23 นอกจากน้ียังมีรายไดราวหน่ึงพันลานเยน (312 ลาน
บาท) จากการทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับนกกระสาขาวอีกดวย 

อําเภอซิงกั๋วซ่ึงเปนสวนหน่ึงของมณฑลเจียงซีตั้งอยูบนฝงทางดานใตของแมนํ้าแยงซี ทางตะวันออกของประเทศจีน 
แหลงนํ้าจืดราว 2.6 ลานไรของอําเภอน้ีใชเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซ่ึงพบวามีสัตวนํ้ากวา 155 ชนิด แตพื้นที่น้ีก็
ประสบกับปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมอยางรุนแรงดวยเชนกัน ในป พ.ศ. 2523 ปญหานํ้าและการกัดเซาะหนาดินทวี
ความรุนแรงขึ้น ทําใหเกิดฝนแลง อุทกภัย รวมทั้งการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพบอยครั้งซ่ึงสงผลทําใหคุณภาพดินเส่ือม
โทรมลง และเกิดการกลายสภาพเปนทะเลทรายขึ้น 
 
อําเภอซิงกั๋วจึงพัฒนาระบบชดเชยโดยภาครัฐขึ้นโดยการสรางแรงจูงใจทางการเงินเพื่อใหครัวเรือนรวมกันปลูกตนไมและ
จัดการระบบนิเวศปาเพื่อการอนุรักษดินและปาไม วัตถุประสงคหลักคือเพื่อควบคุมบริการระบบนิเวศ (การอนุรักษดิน) 
และการบริการอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน การผลิตนํ้า รวมทั้งการมีไมคุณภาพดีไวใชสอยอยางเพียงพอ 
 
ทางอําเภอจึงกําหนดคาคุมครองพื้นที่ตนนํ้าสําหรับอุตสาหกรรมในทองถิ่นขึ้น ตามมาตรการดังกลาวอุตสาหกรรมโลหะ
ตองจายรายไดจากการขายรอยละ 0.5 อุตสาหกรรมเคมีตองจายรายไดจากการขายรอยละ 3 ธุรกิจถานหินจาย 31 
สตางคตอผลผลิต 1 ตัน สวนอุตสาหกรรมไฟฟาพลังนํ้าตองจาย3.1 สตางคตอกระแสไฟที่ผลิต 1 กิโลวัตต นโยบายน้ี
และการลงทุนกิจกรรมปาไมไดผลดีอยางชัดเจน เพราะในป พ.ศ. 2542 พื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะหนาดินรุนแรงลดลง
เกือบรอยละ 80 จนเหลือเพียงราว 25,600 ไรเทาน้ัน 
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กรณีศึกษา 

Source: http://www.teebweb.org/resources/teeb-case-studies-list/ 



 โครงการ: “การพัฒนาผูสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง”  
สิ้นสุดระยะเตรียมโครงการ– พรอมดําเนินงานโครงการจริง 

ดวยในเดือนสิงหาคม 2556  นี้ “ระยะเตรียมโครงการ” 
ของโครงการ “การพัฒนาผูสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานประกอบการในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” จะ
สิ้นสุดลง เพื่อเขาสู “ระยะดําเนินงานโครงการ” 
บทความนี้จึงตองการเผยแพรความคืบหนาของ
โครงการฯ และสรุปผลการจัดกิจกรรมตลอด 10 เดือน
ที่ผานมา 

โครงการฯ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีที่สนใจจะสนับสนุนการแกปญหาสถานการณขาดแคลนแรงงานมี
ฝมือในภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยในระยะเตรียมโครงการ (ตั้งแตตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) ที่ผานมา กิจกรรมโครงการจะเนนการ
ศึกษาวิจัยและประเมินความเปนไปไดของการดําเนินโครงการฯ ของประเทศในภูมิภาค อันไดแก กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม และ
ไทย ดวยโครงการฯ มุงเนนการแกปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือโดยสงเสริมการสอนงานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะการ
สงเสริมใหสถานประกอบการจัดการฝกอบรมภายในองคกรใหกับพนักงานที่ขาดทักษะหรือมีทักษะที่ไมตรงกับความตองการ 
เพื่อที่จะเสริมสรางศักยภาพของแรงงานมีฝมือใหตอบสนองความตองการของภาคเอกชนมากขึ้น การดําเนินกิจกรรมของโครงการฯ 
จึงมุงเนนไปที่การวิจัยและการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานโครงการ  

การศึกษาวิจัยสถานการณของประเทศเปาหมาย 

ขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณช้ีใหเห็นวาปญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝมือไดทวีความ
รุนแรงขึ้นอยางตอเนื่องในภูมิภาคลุมน้ําโขงเนื่องจากการเปลี่ยนเปนประเทศอุตสาหกรรมและ 
การเพิ่มตัวของอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยี ดังนั้น โครงการฯ จึงไดทําการวิเคราะห
สถานการณในแตละประเทศโดยมุงเนนการวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Analysis) และ
การสัมภาษณ (Semi - Structured Interview) ผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกิจกรรมดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อระบุทิศทางของการดําเนินงานโครงการและวิเคราะหลักษณะของประเทศ
เปาหมาย ซึ่งประกอบไปดวย ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม และลาวเพื่อประเมินความเปนไป
ไดของแนวทางการทํางานในระดับภูมิภาคการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในแตละประเทศ 
ไดแกสถานประกอบการ ผูใหบริการการฝกอบรมและผูที่นําไปใชและขยายผลในอนาคต 
(Multipliers) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและขอขอมูลเพิ่มเติม 

หลังจากการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดโดยผูเช่ียวชาญ ทางโครงการไดจัดทํารายงานของแต
ละประเทศขึ้น โดยในรายงานแตละฉบับจะนําเสนอขอมูลสถานการณและบทวิเคราะหความ
เปนไปไดของการดําเนินโครงการของแตละประเทศ นอกจากนี้ทางโครงการยังไดสรุปบท
วิเคราะหโดยยอของรายงานแตละฉบับเพื่อจัดทํารายงานสรุปรวม 4 ประเทศขึ้นอีกหนึ่งฉบับ 
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การสรางเครือขายและกําหนดผูเขารวมโครงการ 
(Future Partners) 

ในระหวางการศึกษาวิจัยในประเทศเปาหมาย โครงการฯ เริ่ม
สรางเครือขายกับองคกรที่เก่ียวของเพื่อการดําเนินโครงการใน
อนาคต ทั้งกับบุคลากรของ GIZ ในแตละประเทศและผูมีสวน
เก่ียวของในภาคสวนตางๆ ทั้งหนวยงานราชการ หนวยงาน
เอกชน และสถานประกอบการ 
 
ประเทศไทยนับเปนประเทศที่กาวหนาทางดานอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค อีกทั้งมีประสบการณในการบริหารจัดการ "อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี" ตามตนแบบจากประเทศเยอรมนี จึงไดรับเลือกให
เปนประเทศที่ตั้งสํานักงานโครงการระดับภูมิภาค รวมถึงเปน
ประเทศนํารองในการทดลองโครงการ เพื่อกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินโครงการที่เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคสําหรับพัฒนาใน
ประเทศเปาหมายอื่นๆ 
 
โครงการฯ จึงไดจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี สําหรับ  
ผูมีสวนไดสวนเสียจากประเทศไทยเพื่อนําเสนอแนวคิดการ
ฝกอบรมและระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีของประเทศเยอรมนี
เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานใน       
ประเทศไทยและเพื่อขยายผลตอไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคลุม

แมน้ําโขงตอไป  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(OVEC) เปนหนวยงานหลักที่เขารวมโครงการในประเทศไทย
สําหรับหนวยงานที่จะเขารวมโครงการในประเทศอื่นๆ จะได
กําหนดตอไปในอนาคต 
 
ความรวมมือกอนการดําเนินงานโครงการ  

หลังจากการศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีสํานักพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (BPCD) ภายใตสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดริเริ่มโครงการพัฒนาเครือขายครู
ฝกในสถานประกอบการเพื่อสงเสริมการขยายการศึกษาในระบบ
การอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีของประเทศไทย ซึ่งเปนระบบที่ได
ดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลานาน โครงการดังกลาวนอกจากมี
จุดมุงหมายเพื่อฝกอบรมครูฝกในสถานประกอบการอยางมี
ประสิทธิภาพเละมุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมวิทยากรที่เปน
มาตรฐานในระดับประเทศและเพื่อขยายผลในระดับภูมิภาคใน
อนาคต 
 
ดวยเหตุนี้ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจึง
ขอความรวมมือดานวิชาการจาก GIZ เพื่อการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบการสอนงานในสถาน
ประกอบการเพื่อมาชวยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมครูฝกในสถานประกอบการ ซึ่งจะไดนําไปทดลองใชใน
การฝกอบรมกลุมครูฝกในสถานประกอบการ กอนที่จะทําการ
ประเมินและปรับแกหลักสูตรตอไป  
 
กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชวงระยะเตรียมโครงการมุงเนนการ
วางรากฐานความรวมมือและการพัฒนาสําหรับระยะดําเนิน
โครงการ ซึ่งคาดวาจะเริ่มเร็วๆ นี้ทั้งนี้ดวยเครือขายที่สรางขึ้นและ
การศึกษาวิจัยในระยะเตรียมโครงการทางโครงการคาดวาเมื่อ
ขอเสนอโครงการในระยะดําเนินโครงการไดรับการอนุมัติแลวจะ
เริ่มตนดําเนินโครงการไดทันที 

15 
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คณะผูแทนไทยรวมศึกษาดูงานดานการผลิตและบริโภคอยางย่ังยืนในประเทศเดนมารก และสวีเดน 

คณะศึกษาดูงานไดเขาชมหองเครื่องยนตของกังหันลมอยางใกลชิด 
รวมกับผูกอตั้งฟารมกังหันลม Lynetten, Mr. Jens Anker Hansen 

เมื่อวันที่ 8 – 15 มิถุนายน ที่ผานมา โครงการการสงเสริมและการผลิต
และการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน ซึ่งไดรับงบประมาณ
จากสหภาพยุโรป ไดเชิญคณะผูแทนไทยจากหนวยงานภาครัฐที่รวม
โครงการไปศึกษาดูงานที่ประเทศ เดนมารก และสวีเดน เพื่อเรียนรู 
แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการผลิตและบริโภค 
อยางยั่งยืนของยุโรป นวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานกับผูแทนจากทั้งหนวยงานของ
สหภาพยุโรป เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐระดับประเทศ 
สถาบันการศึกษา ชุมชนและหนวยงานภาคเอกชน โดยคณะผูแทนจาก
ไทยประกอบดวยเจาหนาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวด ลอมและกระทรวงอุตสาหกรรมรวม 17 คน โดยผูบริหาร
ระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง ไดแก นายวิเชียร จุงรุงเรือง อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ นายชุมพล ชีวประภานันท รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และนายพงศบุณย ปองทอง รองเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหเกียรติรวม
เดินทางไปในครั้งนี้ดวย  
  
แนวโนมเรื่องการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนในทวีปยุโรปใน

ปจจุบันไดปรับ เปลี่ยนไปโดยคํานึงถึงการเอื้อประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ภายใต
แนวความคิดการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดทั้งวงจร
ชีวิต ของผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญกับมาตรการการจัดซื้อจัดจางที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การนําของ
เสียมาใชเปนทรัพยากร การปฏิรูปภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน   
  
กระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศเดนมารกไดสนับสนุนการจัดซื้อจัด
จางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมากวา 15 ปแลว โดยเนนที่
ภาคการเดินทางขนสง อาคารและการกอสราง รวมถึงการผลิตอาหาร 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีสัดสวนในการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงใน
ลําดับตนๆ จากการอุปโภค บริโภคของประชากร และไดสนับสนุนการ
จัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของเทศบาลตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพราะมีสัดสวนถึงสองในสามของการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐทั้งหมด 
นอกจากนี้ คณะผูแทนจากประเทศไทย ไดเขาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับ หนวยงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง และ
สมาคมเทศบาลเพื่อใหการสนับสนุนเครื่องมือ วิธีการ จัดทําขอกําหนด 
ตอเทศบาลตางๆ เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทํา
ไดงายขึ้น  
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จากความมุงมั่นดังกลาว การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นถึงกวารอยละ 42 ของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐทั้งหมด หรือสองแสนลาน DKK หรือ 
ประมาณ 1.1 ลานลานบาทในแตละป รวมทั้งปริมาณการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของภาคเอกชนที่มี มูลคาสูงกวาภาครัฐ ไดเปนแรงผลักดันสําคัญตอการผลิต
และการบริโภคสินคาที่ไมสงผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมี
มาตรการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดลอมดานน้ํา อากาศและของเสีย เชนเดียวกับ
สหภาพยุโรป ที่มีมาตรการสนับสนุนเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมมาตั้งแตปพศ. 2547 เพื่อ
นําเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะเอื้อประโยชนตอ
สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของประชากร และเศรษฐกิจ 

นอกจากความมุงมั่นของภาครัฐแลว ชุมชนก็มีบทบาทสําคัญในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและทําใหเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากร 
โครงการฯ จึงไดนําคณะเดินทางไปเยี่ยมชมหมูบาน Dyssekilde ซึ่ง 
อยูหางจากโคเปนเฮเกนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 60 
กิโลเมตร ซึ่งเปนหมูบานที่ชุมชนตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและความ
ยั่งยืน ในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งเฉพาะภายในครอบครัว และที่
สามารถใชรวมกันไดในชุมชน อาทิ การใชกังหันลมเพื่อผลิตพลังงาน 
พลังงานแสงอาทิตย การคัดแยกขยะ การบําบัดน้ําเสียของชุมชนโดย
ธรรมชาติ 
     
สําหรับภาคเอกชนไดมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
รองรับความตองการของตลาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน พลังงาน
ลม ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศที่จะเพิ่มสัดสวนการ
ใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 35 ภายใน พ.ศ. 2563 
และจะเลิกใชพลังงานถานหินอยางสิ้นเชิงภายใน พ.ศ. 2593 

ผูประกอบการที่คณะฯ ไดพบก็มีความตระหนักและพรอมจะลงทนุใน
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมองวาเปนสวนหนึ่งของการ
สรางศักยภาพในการแขงขันในระยะยาว สําหรับความตระหนักของ
ประชาชนจะเห็นไดวาสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือสินคาอินทรีย
เปนที่ตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก สินคาในหางสรรพสินคาบาง
แหง มีสินคาประเภทนี้วางจําหนายมากกวาสินคาทั่วไป 
รวมทั้ง    ซุปเปอรมารเก็ตหลายแหงก็ไดรับฉลากสิ่งแวดลอม และ
ราคาไมไดแตกตางกันมากนัก 
  
ทุกวันนี้ เดนมารกพยายามใหทุกภาคสวนในสังคม ที่มีสวนเก่ียวของ
กับผลิตภัณฑและการบริการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ รวมกันสราง
การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ผานกลไกการตลาด การเจรจาและ
การเปนหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการใหขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง 

 โครงการการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน รวมงานวันสิ่งแวดลอม พรอมเชิญชวน
ประกวดคลิปวีดีโอ "รักษโลก เพื่อลูกหลาน"  

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดจัดงานวัน
สิ่งแวดลอมโลกขึ้นภายใตแนวคิด Think. Eat. Save. หรือกิน อยู รูคิด เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมขึ้นที่ศูนยการคา สยามพารากอน กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ
และกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนักในการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
โครงการการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป และดําเนินโครงการโดย GIZ รวมกับหนวยงานภาครัฐของไทย 5 แหง ได
เขารวมงานโดยเปดตัวการประกวดคลิปวีดีโอ ไมเกิน 5 นาที ในหัวขอ  "รักษโลก เพ่ือ
ลูกหลาน" เพื่อสงเสริม การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนและสงเสริมใหเกิดความตระหนัก
ในการรักษา สิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 150,000 บาท 
ผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนําไปเผยแพรในเว็ปไซดโครงการและในโอกาสอื่นๆ  
หมดเขตวันที่ 15 ตุลาคม 2556  
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ คุณรัชนก สุวัฒนบรรพต โทรศัพท  02-354-5105 หรือ อีเมล 
Ratchanok.suwattanabunpot@giz.de 



 
โครงการการบริหารทรัพยากรแบบผสมผสานของเมืองในเอเชีย :The Urban NEXUS เปดตัวแลว      
ดวยความรวมมือเปนอยางดีจากเมอืงท่ีเขารวมโครงการ  

ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา โครงการการบริหารทรัพยากรแบบ
ผสมผสานของเมืองในเอเชีย: The Urban NEXUS จัดงานเปดตัวโครงการและ
ประชุมนานาชาต ิณ กรุงเทพฯ โดยผูเขารวมงานกวา 100 คน จากเมืองที่เขารวม
โครงการ กระทรวง มหาวิทยาลัย และหนวยงานเอกชนตางๆ ไดมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวขอ การบริหารทรัพยากรแบบผสมผสาน (น้ํา พลังงาน 
และอาหาร) ของเมืองในเอเชีย หลังจากที่ผูเช่ียวชาญจากสถาบันที่มีช่ือเสียงตางๆ 
อาทิ สถาบัน Fraunhofer และบริษัทที่ปรึกษาซึ่งทํางานดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
ตนแบบธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดนําเสนอเทคโนโลยีที่ใชในการบริหาร
จัดการในระดับสากล 

กระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ไดมอบหมายให GIZ ดําเนินโครงการการบริหาร
ทรัพยากรแบบผสมผสานของเมืองในเอเชีย :The Urban NEXUS เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการบริหารทรัพยากรแบบผสมผสาน 
โดยเนนที่ 10 เมืองใหญ ของ 6 ประเทศในเอเชีย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสถาบันในการบริหารทรัพยากรแบบผสมผสาน 

 

ไทย มองโกเลีย จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

นครราชสีมา 
เชียงใหม 

อูลาน-บาตอร บานาน 
รื่อเจา 
เหวยฟาง  

ดานัง ยอคยาการตาร นากา ซิตี้ 
ซานตา โรซา 

ในฐานะขององคกรรวมโครงการที่ทํางานเชิงนโยบาย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) จะผลกัดันใหเกิดการเช่ือมโยง
นโยบายระดับชาติของประเทศสมาชิกและจัดเวทีสําหรับการเผยแพรแนวทางของโครงการ
ในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐบาลของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินโครงการฯ ราว 4,000,000 ยูโร (ประมาณ 160 ลานบาท) ในการดําเนินโครงการ
เปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2556-2559) 
 
โครงการฯ จะกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในระดับทองถิ่น โดยมีผูเช่ียวชาญทั้งจาก
ตางประเทศและในประเทศใหคําแนะนําดานวิชาการและดานการบริหารงานตอองคการ
บริหารเทศบาลหรือหนวยงานฝายวางแผนพรอมทั้งสนับสนุนใหมีการกอตั้งคณะทํางาน 
และพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกผูมีสวนเก่ียวของ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาค  
 
โครงการฯ ควบคุมดูแลการออกแบบ วางแผน รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินโครงการ (เนน
ดานความมั่นคงของทรัพยากรน้ํา พลังงาน และอาหาร) และมุงทีจ่ะใหผูเขารวมโครงการ
ไดรับประสบการณจากการรวมเสวนาและเวทีแลกเปลี่ยนความรูในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศเพื่อสรางองคความรูในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําหรับการขยาย
กระบวนการทํางานที่ใชแนวทางของ NEXUS ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตอไป 
 
นอกจากการขับเคลื่อนใหแนวทางของ NEXUS ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางแลว 
โครงการฯ ยังสนับสนุนการถายทอดความรูไปสูสถาบันระดับภูมิภาค และผูมีสวนเก่ียวของ
จากองคการบริหารเทศบาล เครือขายและสถาบันการวิจัย รวมทั้งองคกรเอกชน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางศักยภาพดานการจัดการ และ
บุคลากรมืออาชีพระหวางสถาบัน  
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 GIZ สํานักงานกรุงเทพฯ เร่ิมใหบริการฝกอบรมท้ังในและตางประเทศแลว 

ศูนยฝกอบรมของ GIZ สํานักงานกรุงเทพฯ ไดเริ่มใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกรเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนแกผูสนใจทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคแลวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา  

หลักสูตรเบื้องตนในการผลิตปาลมน้ํามันอยางย่ังยืนตามกรอบมาตรฐาน RSPO  

การฝกอบรมดังกลาว ไดรับความรวมมือจากสถาบันฝกอบรมนานาชาติของ GIZ คือ GIZ’s Academy 
for International Cooperation (AIZ) ซ่ึงเปนสถาบันฝกอบรมของ GIZ ในประเทศเยอรมนี  และมี
ระยะเวลาตั้งแต 1 วัน - 1 ป ครอบคลุมหัวขอของการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การเกษตร ตลอดจนแนวทางดานความรวมมือ
ระหวางประเทศ การพัฒนาอยางยั่งยืน และความรูเฉพาะดานตางๆ  

เม่ือวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา ศูนย
ฝกอบรมดังกลาวไดจัดการฝกอบรม 2 หลักสูตร 
ในจังหวัดกระบ่ี ไดแก “หลักสูตรเบ้ืองตนในการ
ผลิตปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืนตามกรอบมาตรฐาน 
RSPO” สําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ปาลมนํ้ามันที่สนใจในการขอการรับรอง
มาตรฐาน RSPO ที่เนนการใหความรูเรื่องความ
เปนมา และการผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนที่ได
มาตรฐานสากล เพื่อใหเกษตรกรปาลมนํ้ามันราย
ยอยมีความเขาใจที่ถูกตองและนําความรูที่ไดรับ
ไปเผยแพรในองคกรตอไป 
 
ตอมา ระหวางวันที่ 13-15 พฤษภาคม  
มร. แม็กซ เบามันน จาก GIZ ประเทศฟลิปปนส 
และนายธิตินัย พงศพิริยะกิจ จาก GIZ ประเทศ
ไทย ไดรวมกันจัดฝกอบรมภาคภาษาอังกฤษใน
หัวขอ "อนาคตของเกษตรกรรายยอยในธุรกิจ
การเกษตร” ณ จังหวัดกระบ่ี ที่มุงสงเสริมแนว
ทางการทํางานแบบมีสวนรวมในภาคการเกษตร 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําแนวทางดังกลาวไป
ปรับใชในธุรกิจการเกษตรทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียใต
และเอเชียตะวันออกฉียงใต โดยเนนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการบริหารจัดการ
ธุรกิจปาลมนํ้ามันขนาดเล็ก และการวางแผน 
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ  การฝกอบรม
หลักสูตรน้ี มุงสรางศักยภาพของผูเขารับการ
อบรมและใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผู
ที่สนใจเรื่องการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรราย
ยอยในเอเชีย กอนหนาน้ี GIZ ไดใชแนวทางการ
ทํางานรวมกันในการดําเนินโครงการในภาค
การเกษตร ซ่ึงประสบความสําเร็จโดยสามารถ
สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระของไทย
ผานการรับรองจาก RSPO ไดเปนกลุมแรกของ

โลก และนายธิตินัย พงศพิริยะ เจาหนาที่ของ 
GIZ ก็ยังคงใหคําแนะนําแกเกษตรกรปาลมนํ้ามัน
รายยอยในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยอยาง
ตอเน่ือง ในระยะเวลากวา 5 ป ที่ผานมา  
 
นอกจากน้ี ผูเขาอบรมยังไดลงพื้นที่เพื่อศึกษา
การบริหารจัดการสวนยางพาราขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม และศึกษาดูงานที่โรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมของบริษัทสหอุตสาหกรรมนํ้ามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเขาพบปะพูดคุย
กับกลุมเกษตรกรปาลมนํ้ามันรายยอยที่เนนการ
ผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนและเปนกลุมแรกที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก RSPO เปนกลุม
แรกของโลก และเปนกลุมเกษตรกรที่เคยไดรับ
การสนับสนุนจากโครงการผลิตปาลมนํ้ามันและ
นํ้ามันปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนของ 
GIZ ซ่ึงผูเขาฝกอบรมจากองคกรที่ไมแสวงหา
กําไรและสถาบันภาครัฐจากประเทศอินเดีย 
เวียดนาม ติมอรเลสเต และลาว ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุมเกษตรกรราย
ยอยของอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมนํ้ามัน
ของไทย   
 
การฝกอบรมในจังหวัดกระบ่ีโดยเจาหนาที่ของ 
GIZ จะมีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีหลักสูตร
ฝกอบรม 5 หลักสูตร ซ่ึงกลุมเปาหมายคือ
เกษตรกรรายยอยในประเทศไทยที่สนใจในการ
ขอการรับรองมาตรฐาน RSPO และศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการสวนปาลม รวมทั้งผูสนใจ
จากประเทศอ่ืนๆ  

19 



 

ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 เจาหนาที่ฝาย
ทรัพยากรบุคคลและผูอํานวยการโครงการทั้ง 6 ทานจาก
ภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีโอกาส
เรียนรูวิธีการ "สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนง
งาน" โดยมีนางสาวไอรีน คาลมาโน ผูเช่ียวชาญที่
รับผิดชอบการสรรหาบุคลากรระดับผูบริหารของ GIZ ทั่ว

โลก มาเปนวิทยากรจัดการฝกอบรม หัวขอ “วิธีการการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่
ประสบความสําเร็จ สําหรับองคกรและบริษัทระหวางประเทศ” โดยผูเขารับการฝกอบรมมี 
โอกาสฝกทักษะและเทคนิคการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 

“การเจรจาตอรอง: แนวทางของฮารวารด ”  

ในสวนของแนวทางดานความรวมมือระหวางประเทศ ศูนยฝกอบรมของ GIZ ไดจัดการฝกอบรมขึ้น 2 หลักสูตร 
คือเม่ือวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2556 ไดมีการฝกอบรมในหัวขอ "การเจรจาตอรอง: แนวทางของฮารวารด” ซึ่งมี
ระยะเวลา 3 วัน โดยนางสาวซูซาน วิลลเนอร วิทยากรผูมีประสบการณยาวนานดานการจัดการความขัดแยงและ
การส่ือสาร และนางสาวจูเลีย แลงเกนดอรฟ จาก GIZ ประเทศไทย ซึ่งเนนการเจรจาตอรองในสถานการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศและเรียนรูจากขอผิดพลาดที่เกดิจากวัฒนธรรมที่แตกตาง 

นอกจากนี้ นางสาววิลลเนอรยังเปนวิทยากรการสัมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่สอง ซึ่งมีระยะเวลา 2 วัน  ในหัวขอ"การ
ส่ือสารและวิธีการแกไขความขัดแยง" ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่แตกตางและ
วิธีการปรับภาษาทาทางใหเหมาะสมกับภาษาพูด นอกจากนี้ นางสาววิลลเนอรยังมีกําหนดเปดการฝกอบรมอีก 2 
หลักสูตร ไดแก “เวทีสนทนาระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของจากหลายภาคสวน” และ “แนวทางฮารวารด” ณ กรุงเทพฯ 
ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี ้

นางสาวซูซาน วิลลเนอร  มอบ
ประกาศนียบัตรใหแกผูเขาอบรม 
หลักสูตร "การส่ือสารและวิธีการ
แกไขความขัดแยง" 

ผูเขาอบรมรวมอภิปราย หัวขอ"สรรหา
บุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน" 

ขอมูลเก่ียวเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฝกอบรม : http://thai-german-cooperation.info/training.html 
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โครงการ ASEAN Biocontrol  เสริมสรางศักยภาพวิทยากรดานความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ
ของประเทศกัมพูชา 

โครงการ ASEAN Biocontrol และคณะกรรมการเกษตรและพัฒนา
ชนบท (Council for Agricultural and Rural Development – CARD) 
รวมกันจัดหลักสูตรฟนฟูความรูระยะเวลา 3 วันใหแกกลุมวิทยากร
แหงชาติ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 
2556 การฝกอบรมคร้ังนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานแผนนโยบายบูรณาการความม่ันคงดาน
อาหารของอาเซียน (AIFS) และแผนกลยุทธความม่ันคงดานอาหารของ
อาเซียน (SPA-FS)  

ดวยวัตถุประสงคที่มุงเสริมสรางศักยภาพดานความม่ันคงดานอาหารและ
โภชนาการใหแกกลุมวิทยากรของประเทศกัมพูชา การฝกอบรมในคร้ังนี้
จึงนําเสนอเร่ืองตางๆ ที่กําลังเปนประเด็นสําคัญในดานอาหารและ
โภชนาการ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงขายความ
ปลอดภัยทางสังคม นอกจากนี้วิทยากรที่เขารวมการฝกอบรมยังไดเรียนรู
เกี่ยวกับแผนนโยบายบูรณาการความม่ันคงดานอาหารของอาเซียนซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของความรวมมือระหวางรัฐภาคีอาเซียนเพื่อจัดการกับเร่ืองที่
เกี่ยวของกับความม่ันคงดานอาหารในภูมิภาคเพื่อใหเกิดความม่ันคงดาน
อาหารในระยะยาวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รัฐภาคีมีมติ
รับรองแผนนโยบายบูรณาการความม่ันคงดานอาหารของอาเซียนนี้ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2551 

กลุมวิทยากรดานความม่ันคงดานอาหารและโภชนาการแหงชาติของ
กัมพูชาจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2551 สมาชิกประกอบดวย
ตัวแทนจากภาครัฐ องคกรรวมงานดานการพัฒนา สถาบัน ประชาสังคม
และองคกรพัฒนาเอกชน กลุมวิทยากรซึ่งมี CARD เปนผูบริหารจัดการ  
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานความม่ันคงดานอาหาร
และโภชนาการในประเทศกัมพูชา การฝกอบรมคร้ังนี้มีวิทยากรของกลุม
จํานวน 18 คนเขารวมฝกอบรม และยังมีผูแทนจากกรมวิชาการเกษตร 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขารวมเพื่อเรียนรูวิธีการ
ดําเนินงานของกลุมวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณดวย จากนี้จนถึง
ส้ินป 2556 กลุมวิทยากรมีแผนจัดการฝกอบรมทั้งหมด 12 คร้ัง ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภาคและระดับชุมชน 



 

ผูรับผิดชอบหลกัของโครงการและผูเช่ียวชาญดานการควบคุมโรคและศตัรูพืชโดยชีววิธีในภูมิภาครวมแลกเปลีย่นและนําเสนอ
ความกาวหนาของโครงการ ณ กรุง ฮานอย 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา โครงการ ASEAN Biocontrol โดยไดรับการ
สนับสนุนจากกรมอารักขาพืช กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม 
จัดการประชุมผูรับผิดชอบโครงการครั้งที่ 3 ขึ้นที่โรงแรมโซฟเทล พลาซา กรุงฮานอย 
ทั้งนี้กรมอารักขาพืช กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนามรับเปน
เจาภาพของการประชุม  

วัตถุประสงคของการประชุมคือเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค ตลอดจนความกาวหนาของการ
พัฒนาคําแนะนําในการนําชีวภัณฑไปใช การคาและการใชชีวภัณฑใน
การควบคุมโรคและศัตรูพืชของภูมิภาค ผลที่ไดจากการทบทวนผล
ดําเนินงานโครงการเบ้ืองตนคือ ขอเสนอโครงสรางการดําเนินงาน
โครงการในระยะที่สอง (2557-2560) และคําแนะนําเชิงกลยุทธจากการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการซึ่งจัดขึ้นในชวงบาย
หลังจากการประชุมผูรับผิดชอบโครงการ   
                                                                              
นอกจากการประชุมขางตนแลว โครงการ ASEAN Biocontrol ยังได
จัดการประชุมคณะผูเช่ียวชาญดานการควบคุมโรคและศัตรูพืชโดยชีว
วิธีในภูมิภาคอีกสองคณะทั้งกอนหนาและภายหลังในสถานที่เดียวกันนี้ 

ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2556 เปนการประชุมคณะผูเช่ียวชาญเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางในการนําชีวภัณฑ
ไปใช แลกเปลี่ยนประสบการณของแตละประเทศและหลักฐานเชิง
วิทยาศาสตรของการใชชีวภัณฑเพื่อการอารักขาพืช  
 
หลังจากนั้น ทางโครงการจัดการประชุมผูเช่ียวชาญเรื่องกฎระเบียบ
ควบคุมการใชชีวภัณฑในระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556 ในการ
ประชุมทั้ง 2 ครั้งนี้ ผูเช่ียวชาญรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
การใชชีวภัณฑในการควบคุมโรคและศัตรูพืช รวมทั้งเกณฑขั้นต่ําของ
แนวทางการจัดทํากฎระเบียบควบคุมการใชชีวภัณฑในระดับภูมิภาค
ดวย 
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โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนการจัดทําขอมลูคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีการจราจรหนาแนน ใหแกเมอืงท่ีเขารวมโครงการ    

ดวยการดําเนินโครงการในระยะแรก ระหวางป พ.ศ. 2552-2555  โครงการ "ปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน" พบ
ปญหาการขาดแคลนขอมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน (hotspot) อันมีสาเหตุจากการที่เทศบาลมักจะไมมี
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขาดแคลนบุคคลากรทางเทคนิค รวมทั้งขาดงบประมาณในการสงตัวอยางอากาศไปตรวจสอบทาง
หองปฏิบัติการ  

ดังนั้น ในการดําเนินงานโครงการฯ ในระยะที่สอง (พ.ศ. 2556-2558) จึงไดมีการจัดซื้อ
เครื่องวัดอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กแบบพกพา ทั้งหมด 5 เครื่อง (วัดปริมาณฝุนละออง
ไดตั้งแตขนาดเล็กกวา 10 , 2.5 และ 1 ไมครอน) เพื่อเก็บขอมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ 
Hotspot  ของเทศบาลที่เขารวมโครงการฯ ซึ่งจะนํามาใชเปนฐานขอมูลทางเทคนิค
ประกอบกระบวนการจัดทํารางแผนอากาศสะอาด (Clean Air Plan) ของเทศบาลนั้น  
 
โครงการฯ จึงไดจัดฝกอบรม “วิธีการใชเครื่องวัดอนุภาคฝุนละอองแบบพกพา” ใหกับ
บุคคลากรของเทศบาลที่เขารวมโครงการฯ ในภูมิภาคอาเซียน ณ กรมควบคุมมลพิษ 

กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา ในการฝกอบรมครั้งนี้ วิทยากรไดใหคําแนะนําและสาธิตการทํางานของเครื่องวัด
อนุภาคฝุนละอองแบบพกพา โดยมีผูเขารวมการฝกอบรมจากประเทศไทย  ลาว  ฟลิปปนส มาเลเซียและอินโดนีเซีย  
 
หลังการฝกอบรม ยังมีชองทางการสื่อสารเพื่อใหผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนปญหาและประสบการณในการนําอุปกรณไปใช ผานทางการสื่อสาร
ออนไลน ใน Yahoo Group ช่ือ "grimm_e107" โดยมีผูเช่ียวชาญทางเทคนิคใหขอมูลและคําแนะนํา  



 
การประชุมผูเช่ียวชาญระดับภูมภิาคดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตร และความมัน่คงดาน
อาหารของอาเซียน-FAO-GIZ และ SDG  

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ที่กรุงเทพฯ ไดมีการประชุม
ผูเช่ียวชาญระดับภูมิภาคดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เกษตร และความมั่นคงดานอาหารของอาเซียนซึ่งสํานักเลขาธิการ
อาเซียน FAO และ GIZ รวมกันจัดขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรเพื่อการพัฒนาและประสานความรวมมือแหงประเทศ

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกรอบแผนงานรายสาขา
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AFCC) เกษตรและปาไมเพื่อความ
ปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
 
รูปแบบของการประชุมครั้งนี้ถูกกําหนดโดยชวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเปด
โอกาสใหผูเขารวมการประชุมราว 90 คนที่เปนผูแทนของสํานักเลขาธิการอาเซียน 
รัฐภาคี และผูเช่ียวชาญจากองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) SDC ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย และหนวยงานอื่นๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเขมขน 

ประเด็นที่ผูเขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนกันมีหลากหลาย เชน แนวทางการดําเนินงานจากสันเขา แมน้ํา และแนวปะการัง (ridge-river-reef)  
การใชโรงเรียนเกษตรกรเพื่อการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Farmer Field Schools) และการใชวีดิทัศนเปนเครื่องมือสงเสริมการเกษตรที่
ชวยลดปญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไดมีการสงตอขอเสนอแนะที่ผูเขารวมการประชุมรวมกันจัดทําขึ้นไปยัง AFCC แลว และเกิด
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวดวยเชนกัน 

การประชุมนานาชาติ SNRD เร่ือง “การผลิตและอารักขาสินคาสาธารณะของโลก – ความรวมมือกับ
ภาคเอกชน”  

เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556 ไดมีการประชุมนานาชาติของสวนงานเครือขายพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ (SNRD) ของ GIZ ในทวีป
เอเชียขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูเช่ียวชาญของ GIZ จากเอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันออกและหมูเกาะแปซิฟก รวมทั้งผูรวมงานจาก
รัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เชน บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด ไบเออร ครอปซายน และสมาคม

ผูเช่ียวชาญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการผลิตและอารักขาสินคาสาธารณะของโลก (GPG) ที่ยังประโยชนใหแกทุกฝายที่เก่ียวของและวาระ
การพัฒนาหลังป ค.ศ. 2015  ของสหประชาชาติ ดร.อิงเงอร คอล จากมหาวิทยาลัยการปกครองเฮอรตี ( Hertie School of Governance) กลาว
ปาฐกถานําผานทางวีดิทัศนและสนับสนุนใหผูเขารวมการประชุมลงมือทําสิ่งที่ไดกลาวในการประชุม ตัวอยางหนึ่งของความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตสินคาสาธารณะของโลกที่ยังประโยชนใหแกทุกฝายที่เก่ียวของอาจคลายกับที่คุณสุรศักด์ิ ซิมตระกูล 
(สถานีโทรทัศนฟารมแชนแนล) และ ดร. ปกรณ สุจเร (บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด) รวมกันนําเสนอสถานีโทรทัศนฟารมแชนแนลใหแก
เกษตรกรรายยอย (www.farmchannelthailand.com) นั่นเอง 
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โครงการ RIICE ในประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา โครงการใชขอมูลจากการ
สํารวจระยะไกลและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม (Remote Sensing-based Information and Insur-
ance for Crops in Emerging Economies - RIICE) รวมกับศูนย
วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การประกันภัยพืชผลในประเทศไทย –ประเด็น ความ
ทาทายและงานวิจัยในอนาคต” ที่คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เปดโอกาสทั้ง
ทางดานการศึกษาและการวิจัยใหแกนักวิจัยและนิสิตซึ่งยังไมคุนเคยกับ
เรื่องการประกันภัยพืชผล ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการประกันภัยพืชผล 
ตลอดจนตัวแทนของบริษัทประกันภัยและหนวยราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบดวยการนําเสนอหลายรายการ
จากผูเช่ียวชาญดานการประกันภัยพืชผล โดยมี มร. มาธิอัส บิคเคล 
ผูอํานวยการโครงการ ASEAN Biocontrol เปนผูกลาวเปดการประชุม 
หลังจาก ดร. แอนด้ี เนลสัน จากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) 
นําเสนอเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสํารวจระยะไกล (remote sensing) 
และการทําแบบจําลองระบบการผลิตพืช (Crop modeling) เพื่อให
สามารถเผยแพรขอมูลการผลิตขาวและความเสียหายไดทันเวลา” เสร็จ
สิ้นลง 
 
ผูเขารวมการประชุมรวมกันแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการประกันภัย
พืชผล ประเด็นและความทาทายตางๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัยพืชผล
ในประเทศไทย และหัวขอวิจัยที่นาจะรวมกันดําเนินการตอไป การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ชวยเสริมสรางเครือขายความรวมมือและ
กระชับความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียหลักของการประกันภัย
พืชผล ซึ่ งนับวามีความสํ าคัญยิ่ งตอการพัฒนาและการจัดการ
ผลิตภัณฑประกันภัยพืชผลอยางเปนระบบ 

RIICE เปนโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงภัยใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวราย
ยอยในประเทศที่มีรายไดต่ําในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ โดย
โครงการจะจัดใหมีกลไกจัดการความเสี่ยงสําหรับเกษตรกรราย
ยอยโดยใชการประกันภัยซึ่งอางอิงขอมูลจากการสํารวจระยะไกล 
โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากองคกรเพื่อการ
พัฒนาและประสานความรวมมือแหงประเทศสวิตเซอรแลนด 
(SDC) และกระทรวงความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) RIICE เปนองคประกอบสําคัญ
ของพันธมิตรเชิงกลยุทธระหวางบริษัท Allianz SE และ GIZ  
หนวยงานที่รวมโครงการ RIICE ไดแก Allianz Reinsurance ซึ่ง
เปนหนวยงานหนึ่งของกลุมบริษัทประกันภัยระหวางประเทศ GIZ 
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) sarmap บริ ษัทที่ ใหบริการ
สํารวจระยะไกลของสวิตเซอรแลนด และ SDC 
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แผนงานพัฒนาโครงการ GIZ เพื่อความรวมมือทางธุรกิจ ไทย-เยอรมัน กับการนําเสนอ
ผลงานจากประเทศเยอรมนีในงาน "Renewable Energy Asia 2013"  

เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา ทาง GIZ ภายใตแผนงานพัฒนาโครงการ รวมกับหอการคา 
ไทย-เยอรมัน (GTCC) และ ผูแทนจากคณะทํางานเพื่อสงเสริมการสงออกทางดานพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานของเยอรมัน จัดการบรรยาย เร่ือง “German Companies Presentation Day” ภายในงาน Renewable 
Energy Asia 2013 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแนะนําผลิตภัณฑและบริการจากบริษัทเยอรมัน อาทิ บริษัท Linuo 
Ritter International, Schletter, Reinert-Ritz  และ LEM Software 

ผูเขารวมงาน ใน German Pavilion shows 
แสดงความสนใจในผลิตภัณฑและบริการ
ของบริษัทเยอรมัน 

ทั้งนี้การบรรยายดังกลาวจัดขึ้นภายใตซุม German Pavillion โดยมีกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) เปนเจาภาพ  เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทเยอรมันไดเขามา
นําเสนอผลิตภัณฑภายในงาน และเพื่อให “Renewables – Made in Germany” และ “Energy      
Efficiency made in Germany” เปนที่รูจักมากขึ้นในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมบริการดาน
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานของประเทศเยอรมัน และในโอกาสนี้ มร. อิงโก วิงเคิลมันน    
แหงสถานเอกอัครทูตรสหพันธรัฐเยอรมันประจําประเทศไทยไดใหเกียรติมาเปนประธานและแนะนํา
บริษัทเยอรมันที่เขารวมงาน 
 
ตัวแทนบริษัทเยอรมันทั้ง 22 รายไดรวมออกบูธในงานแสดงเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนที่ใหญ
ที่สุดในเอเชีย และประสบความสําเร็จในการแสดงศักยภาพของประเทศเยอรมันในดานเทคโนโลยีกาซ
ชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลมใหผูเขาชมงานจากประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตยอมรับ อีกทั้งไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีตอ
ประเทศในภูมิภาคนี้ดวย 

ทาง GTCC และ GIZ รวมกันจัดกิจกรรมภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก BMWi  เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือทางธุรกิจทางดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานระหวาง
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศเยอรมนี  โดยภายในงานคร้ังนี้ 
GTCC ไดจัดกิจกรรมการพบปะทางธุรกิจระหวางผูประกอบการไทยและเยอรมันซึ่งสําเร็จลุลวง
เปนอยางดี  
 
และผลจากการสํารวจในปนี้ พบวา นักลงทุนไทยใหความสนใจสินคาและบริการดานพลังงาน
กาซชีวภาพเปนพิเศษ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงนโยบายลาสุดของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) ที่มุงสงเสริมการผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยไดกําหนดอัตรา
คาไฟฟารวมตอหนวย (Feed-in Tariff : FiT) ที่ราคา 4.50 บาท (11.24 ยูโร) ตอกิโลวัตตตอ
ช่ัวโมงสําหรับโรงงานที่มีขนาดไมเกิน 1 เมกะวัตตจากขอมูลของ กพช. นั้น ในปจจุบันหญา 
เนเปยร (Napier Grass) ปลูกเพื่อเปนพืชอาหารสัตวเทานั้น และไมเคยถูกใชประโยชนดานอ่ืน 
มากอน ดังนั้น จึงเกิดเปนแรงผลักดันในการศึกษาวิจัยและพัฒนาหญาเนเปยรเพื่อใชนํามาใช
ประโยชนในการผลิตพลังงานตอไป 

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  เขาเยี่ยม
ชมบูธตางๆใน German Pavilion 

ภายในงาน Renewable Energy Asia 2013 นอกจากงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีทางดานพลังงานแลว ทางบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม (JGSEE) ไดจัดการประชุมนานาชาติ เร่ือง “Renewable Energy Asia 2013 - โอกาสใหมในประชาคมอาเซียน" ควบคูไปดวย 
โดยในสวนนี้ทางแผนงานพัฒนาโครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดสงผูแทนคือ มร. โทมัส โครเม็ทซกา ผูอํานวยการดานพลังงานทดแทนของ GIZ 
ประเทศไทย เปนวิทยากรบรรยายเพื่อนําเสนอโครงการโรงไฟฟาชีวมวลแบบชุมชนมีสวมรวม ที่กําลังอยูภายใตการดําเนินการของ GIZ ประเทศไทย
ในขณะนี้ โดย GIZ ไดทําหนาที่เปนตัวกลางในการสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางนักลงทุนชาวไทยและชาวเยอรมันเพื่อสรางโรงไฟฟาชีวมวล
ขนาด1 เมกะวัตตในเขตชุมชนชนบทโดยใชวัตถุดิบพืชพลังงานจากหญาเนเปยร เพื่อเปนโครงการนํารองศึกษาและสาธิตความเปนไปไดของแผน
ธุรกิจที่บูรณาการการมีสวมรวมของชุมชน ทั้งนี้ผูเขาฟงการบรรยายดังกลาวไดใหความสนใจในโครงการเปนอยางมาก พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นกัน
ลนหลาม 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดการพลังงาน เพื่อสรางความตระหนักเร่ืองการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายหลักของ GIZ  และ GTCC ในการจัดการรณรงค หัวขอ "Efficiency from 
Germany" คือเพื่อสนับสนุนใหเกิดโครงการตางๆ เพื่อสาธิตความสําเร็จทางดาน
ความรวมมือทางธุรกิจระหวางผูประกอบการไทยและเยอรมัน ในดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหวาง
ผูเช่ียวชาญ หัวขอ “เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและประหยัดคาใชจายดวย
วิธีการจัดการขอมูลและการตรวจสอบการใชพลังงาน: โอกาสการลงทุนระดับต่ําและ
ระดับกลาง" ระหวางวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ที่กรุงเทพฯ โดยเนนการนําเสนอ
รูปแบบสัญญาใหมใหกับตัวแทนของบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย (ESCOs) 
และสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับ Envidatec ซึ่งเปนผูใหบริการดานพลังงานจาก
ประเทศเยอรมนี 

ในปจจุบัน บริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยลงทุนในการสราง
มาตรการประหยัดพลังงานซึ่งจะคืนทุนจากจํานวนเงินตนทุนดานพลังงาน
ที่ลดลง โดยทั่วไปแลว บริษัทจัดการพลังงานจะจัดหาเคร่ืองมือทางการ
เงินและเทคนิคใหกับลูกคาที่ทําสัญญาระยะยาว บริษัทจัดการพลังงานใน
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนา “ตนแบบธุรกิจที่ประหยัดพลังงาน” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโรงแรม อาคารพาณิชย และส่ิงกอสรางทาง
อุตสาหกรรม โดยใชซอฟแวรเฉพาะทางในการจัดการ  
 
ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
บริษัทจัดการพลังงานใชระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน 
 ISO 50001 ซึ่งกระบวนการนี้ไมไดเปนเพียงการรับรองมาตรฐานเทานั้น 

แตยังรวมถึงการใชเคร่ืองมือตางๆ ทั้งฮารดแวรและซอฟทแวรที่จําเปน
สําหรับการวิเคราะหขอมูลที่เช่ือถือได โดยบริษัทจัการพลังงานสามารถ
ประหยัดพลังงานไดราวรอยละ 1-5 จากมาตรการที่ไมตองลงทุน และ
ประหยัดไดมากกวารอยละ 10 จากมาตรการที่ตองมีการลงทุน 
 
นอกจากนี้ บริษัทจัดการพลังงานสามารถใชอุปกรณตรวจสอบเฉพาะทาง
ของบริษัทเยอรมันในการแสดงจํานวนเงินที่โรงแรม โรงพยาบาล หรือ
ลูกคารายอ่ืน ๆ สามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงาน ซึ่งพิสูจนใหเห็น
วาสามารถบรรลุเปาหมายการประหยัดพลังงานไดดวยขอมูลที่ถูกตองมาก
ขึ้น 

 
สามารถคนหาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการไดที่  http://thai-german-cooperation.info/news/20130517_pdp_workshop.html 
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 ไทย-เยอรมัน สนับสนุนมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน จูงใจธุรกิจรายยอย 
 
เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผานมา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานรวมกับ 
GIZ จัดงานสัมมนาวิชาการเร่ือง “มาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน 
(Standard Offer Programme)” ซึ่งเปนกิจกรรมภายใตโครงการความรวมมือ
ไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน ที่รวมผลักดันนโยบายอนุรักษพลังงาน
และวางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหไดตามเปาหมายลดความเขมการ
ใชพลังงานลงรอยละ 25 ในป 2573 

“มาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน (Standard Offer 
 Programme: SOP)” เปนแนวทางหนึ่งภายใตมาตรการการสนับสนุน
ดานการเงินเพื่อสนับสนุนใหเกิดผลการประหยัดพลังงานสําหรับธุรกิจราย
ยอย (SMEs) ในภาคอาคารและอุตสาหกรรม ที่มีขอจํากัดดานการลงทุน
และบุคคลากร ซึ่งหากผลักดันมาตรการดังกลาวสูการปฏิบัติ จะเปน
แรงจูงใจใหผูประกอบการดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางจริงจัง และคาด
วาจะสามารถลดการใชพลังงานในอาคารและโรงงานขนาดยอมได
ประมาณ 5,800 ktoe (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ) ตามสมมติฐานที่ได
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 20 ป 
 

ในงานสัมมนาเชิงวิชาการคร้ังนี้ มีผูเขารวมงานกวา 150 คน จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน โครงการฯ ไดเชิญ
ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ มานําเสนอแนวทางปฏิบัติ ประสบการณ 
และบทเรียนของการดําเนินมาตรการ SOP ในประเทศตางๆ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา เดนมารค และแอฟริกาใต  เปนตน การสัมมนาเพื่อเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับ SOP ในคร้ังนี้ นับเปนประโยชนตอทุกฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สนพ. ในฐานะผูจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน ที่จําเปนตอง
ศึกษามาตรการ วิธีดําเนินการ อัตราการชดเชย และเง่ือนไขในการรับการ
สนับสนุน ตลอดจนวิธีการวัดผลประหยัดที่เหมาะสมกับประเทศไทย 



 
เมอรคและ GIZ รวมฉลองความสําเร็จของโครงการจัดการของเสียเคมีในประเทศแถบภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา บริษัทเมอรค จํากัด
และ GIZ  ไดรวมกันแถลงปดโครงการเพื่อการจัดการของ
เสียเคมีอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใน 3 ประเทศ
คือ อินโดนีเซีย ไทยและฟลิปปนส ซึ่งดําเนินงานรวมกันมา
เปนเวลา 3 ป  
 
โครงการความรวมมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพดานการจัดการของเสียเคมีใหมีความปลอดภัยและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบการจัดการบรรจุภัณฑ
โดยการนําบรรจุภัณฑเคมีที่ใชแลวกลับไปกําจัดโดยผูจัด
จําหนายและลดอันตรายตอสุขภาพซึ่งอาจเกิดจากของเสีย
เคมี  องคกรรวมโครงการไดใชโอกาสนี้เปดตัวสถานที่ทํา
ความสะอาดบรรจุภัณฑใชแลวในกรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซียดวย กิจการอยางนอย 150 แหงในเขต
อุตสาหกรรมจาบาเบคาจะไดรับประโยชนจากสถานที่ทํา
ความสะอาดบรรจุภัณฑแหงใหมนี้ 
 
โครงการนี้ เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป 2552 โดยมีบริษัท
เมอรค จํากัดและ GIZ ในนามของกระทรวงความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
(BMZ) เปนผูรวมกันดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 3 ป 

โครงการไดมีการกําจัดของเสียเคมีอันตรายเฉลี่ยราว 4-5 ตัน
ในประเทศไทย และ 21 ตันในประเทศฟลิปปนส ทั้งหมดนี้
เปนไปตามขอกําหนดของแตละประเทศและมาตรฐานขั้น
สูงสุดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของสภาพแวดลอม 
ผลอันเกิดจากโครงการความรวมมือที่สําคัญประการหนึ่งคือ
การที่ขาราชการและเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐกวา 
1,000 คนและผูใชสารเคมีกวา 2,000 คนในแตละประเทศ
ไดรับการฝกอบรมเรื่องการจัดการสารเคมีอยางปลอดภัย 
โครงการไดเผยแพรเอกสารและสื่อประกอบการฝกอบรม 
รวมทั้งจัดทําขอเสนอเพื่อใหเกิดการจัดการของเสียเคมีอยาง
ยั่งยืน 
 
โครงการทําใหเกิดการพัฒนาบริการในภาคการจัดการของ
เสียที่มีคุณภาพภายในประเทศที่รวมโครงการ นอกจากนี้ 
ศักยภาพดานการบังคับใชกฎหมาย การตรวจสอบ และการ
ฝกอบรมของแตละประเทศพัฒนาขึ้นเปนลําดับ รวมทั้งผูใช
สารเคมียังมีความสามารถในการจัดการและกําจัดสารเคมี
ดวยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอีกดวย 
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โครงการพัฒนาหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีแหงชาติของ สปป. ลาว 

เมื่อวันที่ 18-22 มิถุนายน 2556 สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) รวมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 และองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทย 
สําหรับคณะผูตรวจประเมินฝกหัดดานมาตรฐานจีเอพี (GAP) หรือ 
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี แหง สปป. ลาว รุนที่ 1 อันประกอบดวย
นักวิชาการและเจาหนาที่จากกรมปลูกฝง กระทรวงเกษตรและปาไมของ 
สปป. ลาวจํานวน 15 ทาน 

กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีแหงชาติของ สปป. ลาว ภายใตกรอบความรวมมือ
ไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน โดยมีจุดประสงค เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกระบวนการการตรวจประเมินและออกใบรับรองตาม
มาตรฐานจีเอพีใหกับกลุมผูตรวจประเมินฝกหัด  

ผานการเรียนรูจากกรณีศึกษาจริงดวยการสังเกตการณการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจประเมินของไทยที่มีประสบการณดานการตรวจ
ประเมินมายาวนาน เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความรูดานการตรวจประเมินกับผูเช่ียวชาญไทย รวมถึงไดเยี่ยมชมฟารมที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานจีเอพีในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา และชัยนาท พรอมพูดคุยกับเกษตรกรไทยที่ใหความสําคัญตอทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให
ไดอาหารที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 
นอกจากนี้ยังไดเห็นกระบวนการและแหลงกระจายสินคาจีเอพี ทั้งตลาดไท โรงงานคัดบรรจุผักผลไมสําหรับตลาดในประเทศและสงออก 
และแมคโครซุปเปอรมารเก็ต ทําใหเห็นวงจรของสินคาจีเอพีตั้งแตการผลิตจนถึงมือผูบริโภค โดยคณะผูตรวจประเมินฝกหัดดาน
มาตรฐานจีเอพีของ สปป. ลาว กลุมนี้ จะนําประสบการณที่ไดรับจากทั้งการอบรมภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานในประเทศไทย ไปปรับ
ใชระหวางการฝกปฏิบัติจริงเพื่อเลื่อนระดับเปนผูตรวจประเมินที่สามารถดําเนินการตรวจประเมินและออกใบรับรองใหแกฟารมเกษตรกร
ใน สปป.ลาว ตอไปอันจะเปนอีกหนึ่งกาวสําคัญของพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองของมาตรฐานจีเอพีแหงชาติของ สปป. ลาว 
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
โครงการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ในภาคการขนสงในภูมิภาคอาเซียน 
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมอืงขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน 
โครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางย่ังยืน 
โครงการควบคุมศัตรูพืชสําหรับพชือาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน 
โครงการมาตรฐานอาหารในภูมิภาคอาเซียน 
โครงการการบริหารทรัพยากรแบบผสมผสานของเมืองในเอเชีย: The Urban NEXUS  
โครงการความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และมาเลเซีย-เยอรมัน 
โครงการเสริมสรางศักยภาพสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแหงภูมิภาคเอเชีย 
 

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงส่ิงแวดลอม คุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
โครงการนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ 
โครงการมาตรการเพื่อลดกาซเรือนกระจกสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองทําความเย็น 
โครงการบริหารพื้นที่ลุมนํ้าเชิงระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย 
โครงการความรวมมือ ไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน 
เวทีหารือยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมไทย-เยอรมัน 

 
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน 

โครงการเพิ่มศักยภาพการใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อคงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสีเขียว 
โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน ดานนโยบายสนับสนุน 
โครงการการจัดซ้ือสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและฉลากสิ่งแวดลอม 

 
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 


