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ภูมิหลัง

เป็ นโครงการไตรภาคีซึ่งเป็ นความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ดาเนินการตามมติของที่ประชุม คกร.ไทย-จีน สมัยที่ ๒๑
(จัด ปช.เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๕๘ ณ กรุงปั กกิ่ง) โดยเป็ นความร่วมมือระหว่างกรมการข้ าว กษ. กับ Yunnan Academy of
Agricultural Sciences (YASS) และ Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้ อมูลและร่วมทาวิจยั ระหว่างไทยกับจีนเพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือในการติดตาม/พยากรณ์ และแจ้ งเตือน
เกี่ยวกับโรคระบาดในข้ าวที่เกิดจากเพลี ้ยกระโดดและโรคไวรัสที่มีเพลี ้ยกระโดดเป็ นแมลงพาหะ โดยจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การลด
ความสูญเสียของผลผลิตข้ าวของไทยและประเทศในอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขงซึง่ มีไทย จีนตอนล่าง พม่า สปป.ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ซึง่ เป็ นพื ้นที่เป้าหมายสาหรับดาเนินโครงการ
กลไกในการขับเคลื่อนโครงการ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็ นหน่วยงานประสานโครงการ (Project Coordinator) และสนับสนุนงบประมาณ ซึง่ ได้ มี
การประชุม โดยมี ผอ. ส่วนฯ ทวิภาคี (นายวัฒนวิทย์ คชเสนี) เป็ นประธานเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘ เพื่อร่วมหารื อกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินโครงการฯ การออกแบบแผนงาน/กิจกรรม การจัดตังคณะท
้
างาน/บริ หารโครงการ รวมถึง
การสนับสนุนการดาเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยเมื่อวันที่ ๗ ก.ค ๕๙ มีการหารื อร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือฯ
และผู้แทนฝ่ ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจา สอท.จีน/ปทท. และเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการออกไปอีก ๒ ปี
โดยล่ าสุด ( ม.ค.๖๐) ก.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจีนมีหนังสือแจ้ งว่าได้ อนุมัตงิ บประมาณในการดาเนินโครงการแล้ ว
สถานะการดาเนินโครงการฯ
มีการดาเนินกิจกรรมไปแล้ ว ๓ ครัง้
ครัง้ แรก ฝ่ ายไทยโดยกรมการข้ าวเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่ จ.เชียงใหม่ และ จ. เชียงราย ระหว่างวันที่ ๖-๙ ก.ค.๕๘
เพื่อหารื อร่วมกับ YAAS และ GDAAS ในการจัดทาแผนงาน/กิจกรรม ของโครงการ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑)
ครัง้ ที่ ๒ YAAS เป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ณ มณฑลยูนนาน สปจ.ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐
ก.ค.๕๙
เพื่อหารื อแนวทางการดาเนินโครงการฯ การแบ่งหน้ าที่/ความรับผิดชอบ และทบทวนแผนงาน/กิจกรรม ที่ได้ จดั ทาในการประชุม
ในครัง้ แรก โดยการประชุมครัง้ นี ้ล่าช้ ากว่าแผนงานที่กาหนดเนื่องจากฝ่ ายจีนต้ องเสนอแผนงาน/กิจกรรม ให้ ก.วิทยาศาสตร์ จีน
ประจามณฑลยูนนาน และ ก.วิทยาศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบก่อน และโดยที่เป็ นโครงการรูปแบบใหม่(ตามมติที่ประชุม
คกร. ไทย-จีน สมัยที่ ๒๑) จึงเห็นชอบให้ ทงสองฝ่
ั้
ายดาเนินโครงการโดยไม่ระบุกรอบเวลา

ครัง้ ที่ ๓ YASS ได้ จดั ส่งชุดอุปกรณ์กบั ดักแสงไฟอัตโนมัติ จานวน ๔ ชุด ( จ. ปราจีนบุรี จ. อุบลราชธานี จ. เชียงราย และ
จ.นครศรี ธรรมราช) โดย YAAS รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
และส่งคณะนักวิจยั จีน ๓ ราย มาติดตังและสาธิ
้
ตชุดอุปกรณ์
กับดักแสงไฟอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ เม.ย.๖๐ รวมทังหารื
้ อเกี่ยวกับแผนงานโครงการ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และแผน
การดาเนินงานในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง-อิระวดี
สถานะล่ าสุด ( ณ ๖ มิ.ย.๖๐)
YAAS เชิญผู้แทนกรมความร่วมมือฯ (๑ คน) กรมการข้ าว (๕ คน) เข้ าร่วมประชุมชิงปฏิบตั กิ ารและร่วมจัดฝึ กอบรมให้ แก่
ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง-อิระวดี (CLMV) ณ นครคุนหมิง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มิ.ย.๖๐
ส่ วนความร่ วมมือหุ้นส่ วนทวิภาคี

