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OECC (Overseas Environmental Cooperation Center) เป็ นหน่วยงาน
ญีป่ ่ นุ ทีใ่ ห้รว่ มมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เป็ นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจทัง้ ประเด็นระดับโลกและระดับท้องถิน่ เช่น ประเด็น
การจัดการของเสียระดับท้องถิน่ ไปจนถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยทางานร่วมกับหลายประเทศ
และเน้นในภูมภิ าคเอเซีย-แปซิฟิก มีผลงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลายประเทศ หน่วยงาน
นี้ได้ให้การสนับสนุนองค์การก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยด้านเสริมสร้างสมรรถนะมาตัง้ แต่เริม่ การ
ก่อตัง้ องค์การฯ ตลอดจนถึงการก่อตัง้ ศูนย์ Climate Change International Technical and
Training Center (CITC) และคาดหวังว่าในอนาคตจะร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ดา้ นฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เมือ่ เจาะลึกลงในด้านความร่วมมือเซียน จะพบว่าอาเซียนมีโครงสร้างทีช่ ดั เจนในการทางาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยมีการจัดตัง้ คณะทางานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศขึน้
เพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานระดับอาเซียนขึน้ ทัง้ นี้ยงั มีการทางานประสานกับคณะทางานอาเซียนด้านสิง่ แวด
ล้อมอื่นๆอีก จานวน 6 คณะ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้จดั ตัง้ ศูนย์วชิ าการนานาชาติดา้ นการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change International Technical and Training Center : CITC)
ขึน้ ปี ค.ศ. 2014 หรือพ.ศ. 2557 เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทัง้ ในประเทศและระดับระหว่างประเทศ
ศูนย์ได้รบั ความ
ร่วมมือและการสนับสนุ นจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น JICA รวมทัง้ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

เช่น ลาว เวียดนามทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความรูแ้ ละข้อมูลซึง่ กันและกัน สามารถเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป นอกจากนี้ ปั จจัยทีน่ าไปสู่ความสาเร็จอีกอย่ างหนึ่งคือ
เครือข่าย ซึง่ ทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาทีส่ ามารถสนับสนุ นทัง้ ในการเป็ น
วิทยากร ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่ เครือข่ายยังสามารถทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้งา่ ยอีกด้วย ปั จจัย
ความสาเร็จทีส่ าคัญของการดาเนินงานศูนย์ ก็คอื คุณภาพการบริการการฝึกอบรม ทัง้ ในด้านการให้ขอ้ มูลที่
ทันสมัย การมีวทิ ยากรทีม่ คี วามสามารถ การดาเนินการจัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
JICA (Japan International Cooperation Agency) เป็ นหน่วยงานญีป่ ่ นุ ทีม่ ี
ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นหน่วยงานสาคัญที่ให้การสนับสนุ นการดาเนินงานศูนย์ CITC
มาแต่เริม่ ก่อตัง้ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรของศูนย์ฯ จากประสบการณ์การให้การสนับสนุ นแก่
CITC ทาให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ สองฝ่ าย และพบว่าความมุง่ มันที
่ ม่ ตี ่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
นับเป็ นหนึ่งในปั จจัยแห่งความสาเร็จร่วมกัน
Session 2: Roles of Capacity Building on Climate Actions in Southeast Asian Countries
Moderator: Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon, TGO
Speakers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr. Heng Chan Thoeun, Cambodia
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Dr.Gary W. Theseira, Malasia

เวียดนาม มีววิ ฒ
ั นาการมาตัง้ แต่ปี 2008 เริม่ จากการพัฒนานโยบายระดับประเทศ และมีพฒ
ั นาการด้าน
แผนงานทัง้ ระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิน่ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั พบกับข้อจากัดต่างๆ อีกมากทัง้ ด้าน
สถาบันและทางวิชาการ แม้ว่าจะมีความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอ เวียดนามได้พยายาม
หาทางเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
จนกระทังสามารถจั
่
ดตัง้ องค์กรทีร่ บั ผิดชอบด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศโดยเฉพาะขึน้ ทัง้ ในระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิน่ ในการทางานด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
พบว่าเครือข่ายเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญทัง้ ในด้านของแหล่งเงินทุนและทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตามในกรณีของ
เวียดนามยังพบว่าการดาเนินงานของหน่วยงานระดับล่างยังคงต้องพึง่ พาหน่วยงานระดับบนอยูม่ าก

กัมพูชา ได้รบั ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศจากรัฐบาลอินเดีย นับเป็ นความสาเร็จที
สาคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีขอ้ มูล ด้านการพัฒนาขีดความสามารถควรเน้นระดับของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสร้างความตระหนัก และการวิจยั
อิ นโดนี เซีย มีมุมมองการพัฒนาขีดความสามารถทีค่ รอบคลุมกว้างสาหรับกลุ่มเป้ าหมายทุกระดับ และ
พบว่าหน่วยงานทุกระดับต้องการการสร้างสมรรถนะ มีหลายสาขาทีต่ อ้ งการ ทุกองค์ประกอบต้องการ ดังนัน้
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาขีดความสามารถจึงรวมถึงการสร้างความตระหนักให้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ทุก
ระดับ ต้องมีการบูรณาการความรูท้ างวิทยาศาสตร์กบั ความรูท้ อ้ งถิน่
ต้องมีการเพิม่ โอกาสสาหรับการ
สนับสนุ นจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการจะเข้าถึงการเงินของหน่วยงานท้องถิน่ มีความท้าทายทีส่ าคัญ
หลายประการ ได้แก่ เป้ าหมายระยาวของการพัฒนาขีดความสามารถ และทีส่ าคัญคือ ฐานข้อมูลแบบบูรณา
การ (ข้อมูลหลายสาขา) และกลไกการรายงานการสร้างสมรรถนะ ประเทศอินโดนีเซียยังคงต้องการแผนทีน่ า
ทางด้านการสร้างสมรรถนะตัง้ แต่ระดับประเทศ นอกจากนี้ได้นาเสนอกิจกรรมทีด่ าเนินการกับกลุ่มเป้ าหมาย
ผูน้ าท้องถิน่ ผูน้ าทางศาสนา กลุ่มเยาวชน พร้อมทัง้ เน้นย้าว่า การพัฒนาความสามารถจะต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดลงได้
มาเลเซีย นาเสนอประสบการณ์ในระยะ 7 ปี ทผ่ี ่านมา เมือ่ รัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหา ทาให้
มีการทาหนดเป็ นนโยบายระดับประเทศ และเมือ่ มีนโยบายทาให้มคี วามต้องการพัฒนาขีดความสามารถเพิม่
มากขึน้ ดังนัน้ เมือ่ นโยบายและการดาเนินงานลงไปถึงระดับท้องถิน่ การพัฒนาขีดความสามารถก็เป็ นที่
ต้องการเพิม่ มากขึน้
ความตระหนักถึงความร่วมมือในการจัดการปั ญหาขยายวงออกไปสู่องค์กรพัฒนา
เอกชน มีหลายองค์กรเริม่ ตัง้ คาถามว่า พวกเขาสามารถช่วยอะไรได้บา้ ง ทาให้หน่วยงานรัฐต้องเริม่ คิด ทาให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนรัฐและประชาสังคมขึน้
สิ งคโปร์ กล่าวถึงความก้าวหน้าด้านการพัฒนาขีดความสามารถทีส่ ่วนใหญ่เป็ นไปในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น หน่ วยงานสหประชาชาติ
ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถได้บรรจุไว้ในแผนต่างๆ ทัง้ ระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิน่ ดาเนินงานโดยหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กุญแจสาคัญคือ การมุง่ เน้นกลุ่มผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสีย ตัวอย่างความสาเร็จอย่างหนึ่งคือ การดาเนินการระดับเทศบาล ทีม่ กี ารถ่ายทอดประสบการณ์
จากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่ง และทีส่ าคัญประเทศไทยกาลังปรับเปลีย่ นบทบาทเน้นในเรือ่ งความร่วมมือระหว่าง
ประเทศกาลังพัฒนาด้วยกัน

ลาว กล่าวถึงการพัฒนาแผนและนโยบายระดับประเทศ รวมทัง้ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ทีส่ าคัญ
คือ ทาอย่างไรให้ประชาชนท้องถิน่ เข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ลาวได้ดาเนินกิจกรรม
โครงการระดับท้องถิน่ หลายอย่าง โดยเทคนิคอย่างหนึ่งทีใ่ ช้ คือ การใช้ความรูท้ อ้ งถิน่ ในการถ่ายทอด
อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างและความท้าทายอีกมาก ทัง้ แหล่งทุน การประเมินผล การสร้างขีดความสามารถ
ให้กบั บุคลากรระดับต่างๆ เป็ นต้น

คาถาม & คาตอบ
 ถาม
จะพบว่าการดาเนินการด้านการสร้างสมรรถนะในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความ
แตกต่างกันมาก อาเซียนมีการจัดทาประเด็นหรือเรือ่ งอะไรทีร่ ว่ มกันหรือไม่
ตอบ อาจเป็ น
ประโยชน์ถา้ จัดให้มเี วทีหารือร่วมกัน เพื่อร่วมกันยกร่างสิง่ ทีเ่ ป็ นประเด็นร่วมกันของอาเซียน หรือ
อาจเป็ นประเด็นร่วมกันของประเทศทีม่ สี ภาพทางภูมศิ าสตร์ใกล้เคียงกัน
 ถาม ทาอย่างไรให้คนต่างศาสนามาร่วมกัน ตอบ พยายามเข้าถึงผูน้ าทางศาสนา และจัดให้มเี วที
พูดคุยกันอาจไม่เป็ นทางการ พยายามกระตุน้ ให้กลุ่มนี้ได้คดิ และร่วมกันหาทางออก

