โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน

สวัสดีคะ
ประเทศไทยกําลังเตรียมตัวสําหรับการประชุมครั้งสําคัญ
ซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมนี้อยาง
ขะมักเขมน เพราะขอตกลงเรื่องจํากัดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต
ขณะนี้ไดเกิดแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนขึ้นหลายแนวทาง
ไดแก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตที่สะอาด
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ การบริโภคและการผลิตอยาง
ยั่งยืน การปกปองสภาพภูมิอากาศ การเติบโตแบบสีเขียว
เศรษฐกิจคารบอนต่ํา และ กลไกการพัฒนาที่สะอาด ซึ่งลวน
มีเปาหมายหลักเดียวกันคือ เพื่อบรรเทาความยากจน หรือ
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน อันจะทําใหโลกนา
อยูสําหรับคนรุนหลังตอไป
แตทายสุดแลวการพัฒนาอยางยั่งยืนตองยึดหลักสําคัญ 3
ประการคือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งลวนแตตอง
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ หากการพัฒนาอยางยั่งยืน
หมายถึงการถนอมทรัพยากรไวใหคนรุนหลัง ดังนั้นเราจึง
ตองใชทรัพยากรใหคุมคามากที่สุด และยึดเปนแนวทาง
ปฏิบัติทั้งในชีวิตการงานและชีวิตประจําวันตามหลักการ 3R
คือ “Reduce, Reuse, Recycle” การเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่อง
งาย แตเราก็ตองมีความมุงมั่น ทีมงานหวังวาโครงการไทยเยอรมันของเราจะไดมีสวนลดทอนอุปสรรคและทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดบาง ไมมากก็นอย
คํานึงถึงทรัพยากร โปรดคิดกอน จะสั่งพิมพ
ขอแสดงความนับถือ
กองบรรณาธิการ

ฉบับที่ #11 ตุลาคม – ธันวาคม 2552

สารบัญ
01-04| การใชสารชีวภาพปองกันและกําจัดศัตรูพืชเชิงพาณิชย
05| เผยแพรเทคนิคการเลี้ยงกุงดวยตนทุนต่ําที่จ. ปตตานี
06-07| GTZ รวมพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย
07| GTZ สนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย
08-09| ความรวมมือดานนวัตกรรมผักและผลไม
09| การพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการนวัตกรรมระดับภูมิภาค
09-10| สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรไทย
10-11| โครงการ Good House Keeping (GHK) เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน
11| เตรียมพรอมหองปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพเพื่อการ
รับรองมาตรฐานสากล
12| เตรียมพรอมคณะผูแทนเจรจาไทย เรื่อง Climate Change
12-13| ตัวแทนชุมชนจ.ตราดเขาอบรมเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวม
13| การอบรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
ทองเที่ยว
13| ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอุตสาหกรรมผลิตแกว
14| GTZ รวมประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศ
อินเดีย
15| สัมมนาวิชาการเรื่อง German and EU Climate Policy and
Measures
16| การประกวดหนังสั้น “ลดโลกรอน เริ่มกอนที่ตัวเรา”
16-17| แนวคิดการนําของเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมาผลิต
พลังงาน
17| เกณฑกําหนด RSPO ฉบับภาษาไทย เสร็จสมบูรณแลว
17-18| ผลักดันภาครัฐสรางมาตรฐาน RSPO
18| สัมมนาการประเมินวัฏจักรชีวิตและการคํานวณปริมาณกาซ
เรือนกระจกจากผลผลิตเกษตร
18-19| GTZ จัดการประชุม เกณฑกําหนดและตัวชี้วัดของประเทศไทย
ตามกรอบ RSPO
19-20| การจัดการเมืองใหนาอยู ดวยสวนรวมของทุกคน
20-21| ผูแทนอาวุโสของ GTZ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของเยอรมัน

ผลงานโครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันและกําจัดศัตรูพืชเชิงพาณิชยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

การนําเสนอแนวทางปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยไมใช
สารเคมีที่เปนพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และดําเนินการ
ไดในเชิงพาณิชยคือเปาหมายของโครงการนี้ ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2546 และจะสิ้นสุดลง
ในเดือนธันวาคม 2552 นี้
ความตระหนักของผูบริโภคและความตองการอาหาร
ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งเพื่อการสงออกและบริโภค
ภายในประเทศ ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน
การผลิตสินคาเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตลาดสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืช (ทั้งในสวนของ
ตลาดเกษตรอินทรีย และเกษตรแบบดั้งเดิม) ไดกลายเปน
ตลาดที่นาสนใจและชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหแกทั้งผูผลิตสารปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมทั้ง
เกษตรกร
โครงการไดพยายามเชิญชวนใหภาคเอกชนลงทุนใช
สารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยสาธิตใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ พรอมทั้งนําแนวคิดทางการ
ผลิตและการตลาดที่เหมาะสมมาใช ดังตัวอยางตอไปนี้

ขณะนี้โครงการกําลังทํางานรวมกับเกษตรกรผูปลูกลําไย
และลิ้นจี่อินทรียทางภาคเหนือของประเทศไทยในการ
ทดสอบการใชฟโรโมนเพศเพื่อควบคุมหนอนเจาะผลลิ้นจี่
(Conopomorpha sinensis) การทดลองนี้เปนผลสืบ
เนื่องมาจากโครงการของ GTZ ในประเทศอินโดนีเซียที่
ใชฟโรโมนชนิดใหมลอหนอนเจาะผลโกโก
(Conopomorpha cramerella) ซึ่งเปนแมลงในกลุมที่
ใกลเคียงกันกับหนอนเจาะผลลิ้นจี่ และประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี และตอมาไดมีการนํามาใชในเชิงพาณิชย การ
ใชฟโรโมนเปนสารลอแมลงชวยไดชวยใหเกษตรกรราย
ยอยราว 400,000 ราย สามารถพัฒนาคุณภาพโกโกได
โดยไมตองใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสังเคราะห และ
เทคโนโลยีนี้ก็ยังชวยใหเกษตรกรผูปลูกโกโกอินทรียในอา
เจะหทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราขอรับรองคุณภาพ
โกโกอินทรียเพื่อสงออกไปตลาดยุโรปได และป 2551 ที่
ผานมา เกษตรกรผูปลูกโกโกอินทรียเปลี่ยนมาใช
เทคโนโลยีนี้แลว 1,500 คน และในปนี้ไดมีเกษตรกรราย
ใหมเขารวมโครงการอีกเปนจํานวนมาก อาจถือไดวาผล
การทดลองขางตนทาทายคํากลาวที่วาเทคโนโลยีที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมนั้นมักมีราคาแพงเกินกวาที่เกษตรกร
รายยอยจะนํามาใชได และดวยขอตกลงทางธุรกิจระหวาง
Pest Control India บริษัทผูผลิตฟโรโมนในอินเดียและ
CV Hetts Bio Lestari บริษัทเอกชนผูจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในอินโดนีเซีย ซึ่งตางก็เปนบริษัทในประเทศ
กําลังพัฒนาดวยกัน ผลิตภัณฑดังกลาวจึงมีราคาไมสูงนัก
เกษตรกรจึงสามารถใชเทคโนโลยีใหมนี้ได ขอมูลจากการ
ทดลองภาคสนามรวมกับเกษตรกรผูปลูกโกโกรายยอยใน
สุราเวสี อินโดนีเซียแสดงวาเทคโนโลยีฟโรโมนนี้นอกจาก
จะเพิ่มผลผลิตไดแลวยังมีสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนที่
ใกลเคียงกับการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสังเคราะหดวย
(ตารางที่ 1)

1

ตารางที่ 1 ความเสียหายของพืชที่ปลูกและความสัมพันธระหวางตนทุนและประโยชนของการปองกันและกําจัด
หนอนเจาะผลโกโก (Conopomorpha cramerella) วิธีตางๆ ในแปลงปลูกโกโกของเกษรกรรายยอย (ขนาดแปลง 6-12
ไร) ที่ปลูกพืชแบบดั้งเดิมในชวงการทดลองสาธิตระยะเวลา 18 เดือน ในสุราเวสี อินโดนีเซีย ผลจากการทดลอง
ภาคสนามรวมระหวางบริษัทมารสและ GTZ ในอินโดนีเซีย
รายการ
การเพาะปลูกที่ด1ี
การเพาะปลูกที่ดีรวมกับ การเพาะปลูกที่ดีรวมกับ
การใชกับดักฟโรโมน
ยาฆาแมลง2
% ความเสียหายของโกโก
20.0
14.0
12.3
5
รายได
2085
2242
2381
4
คาดูแล
269
275
294
รายไดสุทธิ
1816
1967
2087
สัดสวนผลประโยชน/ตนทุน
6.75/1
7.15/1
7.10/1
1
การเพาะปลูกที่ดี เชน เก็บเกี่ยวตามเวลา การดูแลแปลงปลูกใหปราศจากวัชพืช การตัดแตงกิ่ง ฯลฯ ความเสียหาย
ในแปลงที่ไมไดมีการเพาะปลูกที่ดีในสุราเวสีจะอยูที่รอยละ 40
2
ฉีดยาฆาแมลง 10 ครั้ง
3
ดรรชนีสะสมรวมความเสียหายของคุณภาพผลโกโกทั้ง 4 ประเภท
4
เปลี่ยนจากอินโดนีเซียริงกิตเปนดอลลารสหรัฐฯ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เปนคาเฉลี่ย/เฮคแตร
ของชาวไร 20-25 ราย
5
รวมคาแรง (คาหวานปุย คาตัดแตงกิ่ง คาเก็บเกี่ยว ฯลฯ) เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ (ปุย กับดัก ยาฆาแมลง ฯลฯ)
กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอีกกิจกรรมหนึ่งคือการใช
เชื้อโปรโตซัวปรสิต (Sarcocystis singaporensis) เปน
สารปองกันและกําจัดหนู เชื้อนี้เปนผลิตภัณฑชนิดแรกที่
มีการผลิตและสงเสริมในประเทศไทยตั้งแตเริ่มโครงการ
ในป 2546 ผลิตภัณฑดังกลาว (ชื่อการคาคือ Prorodent)
มีสวนแบงการตลาดราวรอยละ 5 และขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑในประเทศลาวและเวียดนามเปนที่เรียบรอย
แลว สวนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส
ยังอยูระหวางการดําเนินการ ผลิตภัณฑชนิดนี้มี
ประสิทธิภาพและราคาที่แขงขันไดทั้งในแปลงปลูก (ขาว
และยางพารา) รวมทั้งการปองกันและกําจัดหนูในเมือง

ตารางที่ 2 แสดงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ไดผลดี
ในสวนปาลม ผลิตภัณฑดังกลาวใหผลดีกวาการใช
สารเคมี แมวาผลการศึกษาจะออกมาดี แตเกษตรกร
เจาของสวนปฏิเสธที่จะใชผลิตภัณฑตอ เพราะไมเห็น
ซากหนูในแปลง การทดลองดังกลาวแสดงถึงความเขาใจ
เทคโนโลยีใหมที่ไมถูกตอง และตอกย้ําถึงบทบาทสําคัญ
ของการตลาดและการใหคําแนะนําทางวิชาการที่
นาเชื่อถือแกผูบริโภคเพื่อโนมนาวใหเลิกใชสารเคมี
สังเคราะห

2

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพและตนทุนของการใชสารเคมี (Anticoagulant) และสารชีวภาพ (Sarcocystis singaporensis)
ในการปองกันและกําจัดหนูในสวนปาลมที่มีความเสียหายสูงในภาคใตของประเทศไทย พื้นที่ทดลองทั้งหมดคือ 381 เฮค
แตรและ 281 เฮคแตรตามลําดับ
แปลงที่
% ทะลายปาลมสดที่เสียหาย % ทะลายปาลมสดที่เสียหาย
เปลี่ยนแปลงรอยละ
จากหนูกอนปองกันและกําจัด จากหนูหลังปองกันและกําจัด
การปองกันและกําจัดหนูโดยใชสารเคมี (4.7 เหรียญสหรัฐฯ/เฮคแตร)
3
53.3
40.8
-23.5
7
29.0
78.6
+171.0
22
57.9
71.8
+24.0
29
86.7
60.0
-30.8
31
46.2
80.0
+73.2
41
53.9
33.3
-38.2
54.5
60.7
+29.3
เฉลี่ย
การปองกันและกําจัดหนูโดยใชสารชีวภาพ (5.5 เหรียญสหรัฐฯ/เฮคแตร)
24
54.6
21.8
-60.1
26
48.1
23.9
-50.3
28
24.3
26.4
+8.6
30
50.0
17.5
-65.0
32
27.7
14.8
-46.6
33
22.8
12.9
-43.4
37.9
19.6
-42.8
เฉลี่ย
ตัวอยางสุดทายเปนการทดลองในสวนปาลมในประเทศ
ไทย โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัด
ศัตรูพืชสนับสนุนการทดลองเทคโนโลยีฉีดปุยเขาไปใน
ลําตนปาลม (ชื่อการคา “Agriton”) ซึ่งพัฒนาขึ้นใน
มาเลเซีย การฉีดปุยเขาไปในลําตนปาลมคือการใชทอใส
ปุยน้ําเขาไปในตนปาลมโดยตรงทําใหสารอาหารเขาสูตน
ปาลมทั้งหมด (โดยปกติ ปุยสวนใหญจะสูญเสียไปในดิน)
วิธีนี้เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางเห็นไดชัด ทั้งยังได
ผลผลิตปาลมที่สูงขึ้นโดยไมตองขยายพื้นที่ปลูก
นอกจากนี้บริษัท วิจิตรภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนเจาของพื้นที่
ทดลองยังพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑอีกประการ
หนึ่งคือ ความแปรปรวนของผลผลิตที่ไดมีอัตราลดลง
มาก (ภาพที่ 1) ทําใหสามารถคาดการณผลผลิตซึ่งอาจมี

ความเปลี่ยนแปลงในบางชวงที่สภาพดินฟาอากาศเกิด
ความแปรปรวน
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ภาพที่ 1 ผลการทดลองภาคสนาม พ.ศ. 2550 ทดลองในสวนปาลมของบริษัท วิจิตรภัณฑ จํากัด เปรียบเทียบเทคโนโลยี
ฉีดปุยเขาลําตนแบบใหม (Agriton) โดย GTZ ประเทศไทยและการใหปุยแบบเดิม แสดงคาแปรปรวนโดย error bar
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น้ําหนักทะลายปาลมสดที่เก็บเกี่ยวไดเฉลี่ย (กก.)
แมวาโครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัด
ศัตรูพืชใกลจะสิ้นสุดลงแลว แตในการประชุมของ
คณะทํางานดานพืชของอาเซียน ณ กรุงมะนิลาในเดือน
พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา อาเซียนไดตกลงที่จะรวมมือ
กับรัฐบาลเยอรมันในการผสานกรอบกฎหมายวาดวย
การใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืชในภูมิภาคให
สอดคลองกัน ขณะนี้โครงการความรวมมือระยะเวลา 3

ปยังอยูระหวางการพัฒนา ณ ปจจุบันการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑยังเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับบริษัทที่สนใจจะ
นําผลิตภัณฑดังกลาวไปจําหนายในเชิงพาณิชย ดังนั้น
ความรวมมือของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะชวย
พัฒนากรอบการทํางานที่เอื้อตอการเผยแพรเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหการเกษตรในภูมิภาคมี
ความยั่งยืนตอไป
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วว. และ GTZ ลงพื้นที่เผยแพรเทคนิคการเลี้ยงกุง ดวยตนทุนต่ําใหแกเกษตรกรที่จังหวัดปตตานี
รอดและแขงขันกับคูแขงไดคือการลดตนทุนในการผลิต
ดังนั้นเทคนิคการสรางหวงโซอาหารซึ่งเปนการสราง
อาหารธรรมชาติและออกซิเจนในปริมาณที่พอเหมาะแก
ความตองการของลูกกุง รักษาความอุดมสมบูรณของ
หนาดิน และเพิ่มอัตราการรอดของลูกกุงในระยะวิกฤตที่
อายุประมาณ 45-55 วันใหมีความแข็งแรงและ
เจริญเติบโตไดดี จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวย
เกษตรกรใหสามารถลดตนทุนการผลิตดานคาอาหาร
และคาไฟฟา รวมทั้งลดปญหาการสูญเสียพื้นที่การเลี้ยง
กุงของเกษตรกรไดอีกดวย
เมื่อวันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และ
GTZ ไดรวมกันจัดการอบรมสัมมนา เรื่อง เทคนิคการ
เลี้ยงกุงดวยตนทุนต่ํา ที่จังหวัดปตตานี เพื่อเผยแพร
ความรูดานการบําบัดดินในบอกุงเพื่อสรางหวงโซอาหาร
ใหแกลูกกุง ดวยเทคนิคการเลี้ยงกุงนี้ทําใหตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกรลดลง และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการ ใหประเทศไทยคงความ
เปนผูนําในการสงออกกุงตอไป การจัดสัมมนาในครั้งนี้มี
เกษตรกรจังหวัดสงขลาและปตตานีเขารวมการอบรม
กวา 70 คน และไดเขาเยี่ยมชมดํารงฟารม ซึ่งเปนฟารม
ที่เขารวมโครงการวิจัยปนเวลานานกวา 2 ปโดยประสบ
ผลสําเร็จอยางงดงาม
เทคนิคการบําบัดดินในบอกุงเพื่อสรางหวงโซอาหาร
เปนงานวิจัยที่วว. ไดพัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนจาก
GTZ เพื่อมุงสรางเสริมศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
ใหสามารถเลี้ยงกุงไดอยางยั่งยืน เนื่องจากในปจจุบัน
ตลาดกุงทั้งในและตางประเทศมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรง ดังนั้นเกษตรกรไทยจึงจําเปนตองมีการปรับตัว
เพื่อใหสามารถอยูรอดในธุรกิจนี้ได หนทางหนึ่งที่จะอยู

หลังจากการเผยแพรองคความรูใหแกเกษตรกรในครั้งนี้
วว. ดํารงฟารม และ GTZ จะรวมกันขยายผลของเทคนิค
การบําบัดดินในบอกุงใหเปนที่แพรหลายในหมูเกษตรกร
ผูเลี้ยงกุงในจังหวัดทางภาคใต โดยนําเทคนิคนี้ไปใช
เลี้ยงกุงในฟารมของตน ทั้งนี้ไดตั้งเปาหมายไววา ในป
2554 จะมีฟารมถึง 1,500 ฟารมที่จะใชเทคนิคนี้ โดยมี
ดํารงฟารมปนผูใหบริการหลังจากโครงการไดสิ้นสุดลง
ในป 2554

การเตรียมบอเลี้ยงกุง หลังจากตากดินใหแหงแลว
จึงเติมน้ําลงในบอใหสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร
เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางหวงโซอาหารตามธรรมชาติ
•
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GTZ รวมพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียใหประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้นจําเปนจะตองดําเนินงานในทุก
ระดับและคํานึงถึงทุกขั้นตอนในหวงโซอุปทานตั้งแต
ผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค รัฐบาลตองสรางกรอบการ
ดําเนินงานโดยการออกกฎหมายและกําหนดนโยบาย
เกษตรที่เอื้อตอการทําเกษตรอินทรีย ถาหากในประเทศ
นั้นๆ มีองคกรที่สามารถใหการรับรองมาตรฐานได
ภายในประเทศ กลุมเกษตรกรรายยอยจะขอการรับรอง
เพื่อสงออกหรือจําหนายภายในประเทศไดสะดวกยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญคือผูผลิตจะตองไดรบั
คําปรึกษาจากผูเ ชี่ยวชาญ เพราะองคความรูและวิธีผลิต
ที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญ หากเกษตรกรรายยอยสามารถ
รวมกลุมกันไดก็จะทําใหการบริการใหคําปรึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะไดเรียนรูจาก
ประสบการณของเกษตรกรรายอื่นดวย นอกจากนี้กลุม
ผูผลิตจะตองวางระบบการควบคุมคุณภาพภายในกลุม
เพื่อลดตนทุนจากการขอรับรองคุณภาพจากองคกร
ภายนอกลงใหไดมากที่สุด ดังนั้น ความรูดานการตลาดก็
เปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะทําใหเกษตรกรราย
ยอยไดกําไรเพิ่มมากขึ้นจากการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย

พัฒนาตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทย โดยจัดการฝกอบรมเรื่องการรับรอง
มาตรฐานใหแกเกษตรกรและวิทยากร แนะนําการผลิต
และแปรรูปเชิงเศรษฐนิเวศ การกําจัดศัตรูพืชแบบใหม
การใชปุยชีวภาพ การเสริมสรางหวงโซอุปทาน การ
พัฒนาตลาด การศึกษาความเปนไปได การใหคาํ ปรึกษา
ดานนโยบาย และดําเนินกิจกรรมรวมกับเกษตรกรใน
ระดับทองถิ่น อาทิ การสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกลําไยใน
จังหวัดเชียงใหมจํานวนหนึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน
และนําผลผลิตลําไยอินทรียไปจัดแสดงในงานแสดง
สินคาในยุโรป ขณะนี้ GTZ ไดนําวิธีควบคุมศัตรูพืชที่ไม
มีสารพิษตกคางและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย คือ การใชฟโร
โมนเปนสารลอแมลงเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช มาใชใน
สวนลําไยและลิ้นจี่อีกดวย
และเพื่อใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาตลาดเกษตร
อินทรียไดอยางแทจริง กิจกรรมทั้งหมดจะตองเชื่อมโยง
กันและนําไปสูการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย ที่
สอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
โดยมีความเชื่อมโยงตอเนื่องกันตลอดทั้งหวงโซอุปทาน
เพื่อกําจัดอุปสรรคตางๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาตลาดโดย
การติดฉลาก การรับรองมาตรฐาน การถายทอดองคความรูในระดับฟารม และการพัฒนาบริการใหคําปรึกษา
รวมทั้งกําหนดกรอบนโยบายและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย การสรางแบรนดและความตระหนัก
เพื่อสรางกระแส “เกษตรอินทรีย” ใหคุมทุนและสราง
กําไรไดในที่สุด

เปนเวลากวาสิบปแลวที่ GTZ บุกเบิกงานดานนี้ใน
ประเทศกําลังพัฒนาตางๆ โดยระยะแรกไดมุงเนนการ
สงออกไปยังตลาดยุโรป โดยสนับสนุนการผลิตและการ
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กลุมเปาหมายหลักและการบริการ
กลุมเปาหมายหลัก
มหภาค: กรมและกระทรวง

⋅
⋅
⋅

มัชฌิมภาค: สมาคม ระบบควบคุมใน
ระดับทองถิ่น การสงเสริมการสงออก ฯลฯ

⋅
⋅
⋅

จุลภาค: เกษตรกรรายยอย เกษตรกร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

⋅
⋅
⋅
⋅

หัวขอบริการใหคําปรึกษา/การจัดการฝกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย
วางระบบรับรองคุณภาพ
นโยบาย เครื่องมือและกลไกเพื่อสงเสริมเกษตรอินทรีย
จัดตั้งและพัฒนาบริการใหคําปรึกษา
วางระบบควบคุมและโครงสรางพื้นฐานในระดับทองถิ่น
พัฒนากลยุทธการตลาด
จัดตั้งกลุมผูผลิตและวางระบบควบคุมภายใน
วิธีผลิตและมาตรฐานเกษตรอินทรีย
การตลาดและการจัดทําบัญชีตนทุน
จับคูกับหุนสวนธุรกิจ สงเสริมการคา

GTZ สนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยอยางตอเนื่อง
ภายใตโครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (TG-PEC)
GTZ และองคกรที่รวมโครงการสนับสนุนใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เขาถึงเงินลงทุนเพื่อ
ใชในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM) โดยเนนการพัฒนาโครงการ
CDM ขนาดเล็กแบบการรวมโครงการตามแผนงาน
(PoA) เนื่องจากโครงการขนาดเล็กที่ลดการปลดปลอย
กาซไดปริมาณนอยนั้นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
เปนโครงการ CDM ไดเพราะคาใชจายในการพัฒนา
โครงการมักจะสูงเกินไปถาเทียบกับผลตอบแทนที่จะ
ไดรับจากการขายคารบอนเครดิต ดังนั้น GTZ จึงใหการ
สนับสนุนการพัฒนา PoA ทั่วโลก โดยการรวมโครงการ
เล็กที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดไมมากนัก
เขาดวยกัน
โครงการ CDM ภายใตโครงการ TG-PEC นี้จะมีการ
สนับสนุนใหกระทรวงอุตสาหกรรมมองหาโครงการที่มี
ศักยภาพและสนใจที่จะเขารวมโครงการ PoA โดยมี

วิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมเกษตรสามารถติดตอผาน
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ GTZ เพื่อขอรับการประเมิน
วาโครงการหรือการลงทุนของวิสาหกิจนั้นๆ สามารถซื้อ
ขายคารบอนเครดิตในโครงการ CDM และ PoA ได
หรือไม คาดวาโครงการจะสามารถเพิ่มจํานวนวิสาหกิจที่
ตองการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันโดยการ
นํามาตรการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศทางดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงานมาใช เพราะวิสาหกิจจะไดรับทุน
เพิ่มเติมจาก CDM ทําใหการลงทุนมีความคุมคาหรือมี
กําไรเพิ่มขึ้นได
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การประสานความรวมมือดานนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบผักและผลไม
ผักผลไม รวมทั้งเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม

โครงการจัดทําแผนที่และจับคูนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เกษตรเปาหมาย เปนโครงการความรวมมือระหวาง
GTZ และศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ที่สนับสนุนใหคณะทํางานจากสวนภูมิภาคและ
มหาวิทยาลัย เปนตัวการสําคัญในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมภูมิภาคนั้นๆ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและ
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (สอท.) จังหวัดนครปฐม และเครือขาย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) ไดทําการจัดทําแผนที่และจับคู
กระบวนการนวัตกรรมอยางเปนระบบตามที่ทาง
โครงการเสนอ โดยในชวงการจัดทําแผนที่ไดสํารวจ
ความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ในแตละภูมิภาครวม 160 แหง โดยมีเปาหมาย
ที่โรงงานแปรรูปและบรรจุอาหาร รวมทั้งผูสงออกผักและ
ผลไมในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง จากการ
สํารวจพบวา SMEs ตองการแกไข 3 ปญหาหลัก คือ 1)
สารตกคาง (สารเคมีและแมลง) ที่พบในวัตถุดิบจําพวก
ผักและผลไม 2) ผลิตภัณฑมีอายุสั้น และ 3) คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ (สีและเนื้อ) ที่เปลี่ยนไปในชวงของการ
แปรรูป

นอกจากนี้ทีมสงเสริมนวัตกรรมยังใชความสัมพันธ
ระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมแกปญหา
เรื่องวัตถุดิบโดยใชรูปแบบของสัญญาจัดซื้อ โดยทีมงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสอท. จังหวัดนครปฐม ได
นําเสนอผลการสํารวจใหแกผูวาราชการจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเปนหัวหนาหนวยราชการในจังหวัด เพื่อใหไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยราชการตางๆ ในจังหวัด เชน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนตน รวมทั้ง
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ตัวแทนผูประกอบการซึ่งเปนผูซื้อและผูสงออก
เกษตรกรซึ่งเปนผูขาย และเกษตรจังหวัด ดวยการ
สนับสนุนจากสอท. จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผูแปรรูปและ
สงออก 3 รายไดรวมกันคํานวณความตองการใบโหระพา
สะระแหนและผักชีซึ่งจะตองใชในชวงเดือนตางๆ ตลอด
ทั้งป และแจงจํานวนรวมทั้งคุณภาพที่ตองการใหทุกฝาย
ทราบ และดวยการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตร
จังหวัด กลุมเกษตรกรซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน GAP
ใน 2 อําเภอรวมกันพิจารณาวาจะสามารถผลิตผักตาม
ความตองการของผูแปรรูปและผูสงออกในชวงเวลา
ตางๆ ตลอดทั้งปไดหรือไม ซึ่งทั้งผูซื้อและผูขายไดเจรจา
แลกเปลี่ยนความตองการของตนเพื่อทํารายการซื้อขาย
กัน จนในที่สุดก็สามารถตกลงกันไดทั้งในเรื่องของ
กําหนดเวลา ปริมาณสั่งซื้อ ราคารับประกันและคุณภาพ
ของสินคา โดยไดจัดพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อขึ้นที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ 7 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา
ผลจากการดําเนินงานดังกลาวชวยใหผูแปรรูปและ
สงออกมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสม่ําเสมอ นอกจากนี้การ
จัดทําคําสั่งซื้อรวมกันทําใหสามารถลดความเสี่ยงจาก
การทําสัญญาจัดซื้อและลดคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ

ทีมงานไดคิดคนวิธีแกปญหาตางๆ โดยจับคูการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของ SMEs รวมทั้ง
ยังไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (ITAP) กวา 1
ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยรวมกับ SMEs กวา
10 แหง ซึ่งจะชวยแกปญหาใหแกผูแปรรูปและสงออก

8

และคาตรวจสารตกคาง สําหรับเกษตรกรเองก็สามารถ
วางแผนเพาะปลูกและประเมินปริมาณการผลิตจากคํา
สั่งซื้อที่แนนอนจากสัญญาจัดซื้อ ทําใหไมเกิดการคา
แบบผูกขาดกับผูซื้อรายเดียวดังเชนการทําสัญญาจาง
เพาะปลูกกับบริษัท

ประสานงานระหวางภาคอุตสาหกรรม (เกษตรกรและผู
สงออก) และภาครัฐ (หนวยราชการในจังหวัด สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด สกว. ITAP ฯลฯ) สงเสริม
ความรวมมือแบบสามประสานใหแข็งแกรง และชวยบม
เพาะเมล็ดพันธุนวัตกรรมขึ้นในภูมิภาคตอไป

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและชีววิทยาเปนแกนนํา
ทีมงานสงเสริมนวัตกรรมระดับภูมิภาคโดยทําหนาที่

การสนับสนุนการพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการนวัตกรรมระดับภูมิภาคของทีมตัวกลาง
นวัตกรรม

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของทีมสงเสริมนวัตกรรม
ภายใตโครงการจัดทําแผนที่และจับคูนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเกษตรเปาหมาย ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือระหวาง GTZ และศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
(TMC) สวทช. จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการนวัตกรรม
ทองถิ่น” ขึ้นเมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2552 ที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมีผูเขารวมการประชุม 35 คน ประกอบดวยสมาชิก
ทีมตัวกลางนวัตกรรมทั้ง 4 ทีม นักวิชาการ นักวิจัยและ

ผูบริหารจากมหาวิทยาลัย 3 แหงคือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) จังหวัดนครปฐม
และเจาหนาที่เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (TMC) สวทช. เพื่อ
นําเสนอแนวทาง “กลยุทธนวัตกรรมทองถิ่น (RIS)” ซึ่ง
เปนวิธีการที่ไดรับการสงเสริมในภูมิภาคตางๆ ของ
สหภาพยุโรปตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมาและได
พัฒนาตอยอดเปนโครงการสงเสริมกลยุทธตางๆ ดาน
นวัตกรรมทองถิ่นของสหภาพยุโรป อาทิ RITTS, RIS,
RIS+, RIS-NAC, European Regional Development
Fund เปนตน กระบวนการแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่
1 กําหนดเปาหมายและขบวนการ ขั้นที่ 2 วิเคราะห และ
ขั้นที่ 3 จําแนกกลยุทธ แผนการดําเนินงานโครงการ
ตนแบบ ประเมินและติดตามผล จัดทํากระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน และผลักดันนโยบายการ
พัฒนาจากระดับทองถิ่นขึ้นไปสูระดับสวนกลางตอไป

กรมสงเสริมการสงออกรวมกับ GTZ ผลักดันการสงออกสินคาเกษตรไทย
กรมสงเสริมการสงออก และ GTZ ไดรวมลงนามบันทึก
ความเขาใจเพื่อสงเสริมการสงออกสินคาไทย โดย
เบื้องตนไดจัดทําโครงการนํารองเพื่อสงเสริมการสงออก
สินคาเกษตรที่สําคัญ ไดแก กุงเกษตรอินทรีย ผักผลไมที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน GLOBALGAP, ThaiGAP,
และเกษตรอินทรีย และผลิตภัณฑกระดาษสา โดยจะ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูสงออกไทยและเพิ่มชองทางในการเผยแพร
และจําหนายสินคาไทยในตางประเทศ โดยตั้งเปาเพิ่ม
มูลคาการสงออกสินคาเกษตรจากรอยละ 17 ใหไดรอย
ละ 19 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ภายในป 2552 นี้
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ของไทย โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่ตองประสบปญหา
เรื่องสารตกคางทําใหไมสามารถสงออกได ทั้งนี้ การ
สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอินทรีย (Organic) จะเปน
การสรางภาพพจนที่ดีใหกับสินคาเกษตรสงออกของไทย
โดยรวม

การรวมมือกันในครั้งนี้ จะมีการสงเสริมและสนับสนุนผู
สงออกสินคาเกษตรของไทยอยางจริงจัง อาทิ การเขา
รวมงานแสดงสินคาระดับนานาชาติทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การจับคูทางธุรกิจ (Business Matching)
เพื่อสรางเครือขายและเพิ่มชองทางทางการคา การ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณใหกับสินคาสงออก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ สําหรับผูประกอบการที่เขา
รวมโครงการฯ เชน การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน
สินคาเกษตรสงออกไปยังประเทศเปาหมาย การจัด InStore Promotion รวมกับหางสรรพสินคาในยุโรป และ
ญี่ปุน เพื่อแนะนําสินคากุง และผักผลไมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GLOBALGAP, ThaiGAP และเกษตร
อินทรียจากประเทศไทย

โครงการ Good House Keeping (GHK) เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ “โอทอป” เปนหนึ่งใน
นโยบายประชานิยมที่รัฐบาลไทยริเริ่มและสงเสริมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจมาเปนเวลาเกือบสิบปแลว โดย
เจาหนาที่ของรัฐเปนผูสนับสนุนใหชาวบานรวมตัวกัน
เพื่อผลิตสินคาที่เปนผลิตภัณฑเดนของชุมชน โดย
เรียกวา “ผลิตภัณฑโอทอป” และรัฐบาลเปนผูจัดหา
สินเชื่อใหทั้งแบบระยะยาวหรือแบบใหเปลา เพื่อสราง
โรงงานผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบ และเพื่อเรงรัดการ
ดําเนินงานตามนโยบาย จึงไดจัดการอบรมเทคโนโลยีใน
การผลิต การพัฒนาคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ ฯลฯ ใหแกชาวบานที่เขารวมโครงการ
โดยไมคิดมูลคา สวนการกระตุนอุปสงคนั้น รัฐบาลไดจัด
งานแสดงสินคาเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑโอทอปทั่ว
ประเทศอยูบอยครั้ง นับเปนนโยบายที่ดําเนินงาน
ตอเนื่องมาเปนเวลาหลายปดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและ
การเมืองควบคูกัน แตเนื่องจากคาใชจายที่สูง จึงมี
คําถามวาการดําเนินนโยบายโอทอปนั้น เปนการลงทุนที่
คุมคาหรือไม
ชัยนาทเปนจังหวัดเกษตรกรรมในภาคกลางของประเทศ
ไทย ที่ไดรับเลือกใหรวมโครงการพัฒนาวิสาหกิจโอทอป
กับโครงการ Good House Keeping หรือ GHK ของ
PREMA (Profitable Environmental Management)
ทางโครงการไดเชิญใหวิสาหกิจชุมชน 13 กลุมเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนเวลา 3 วัน และการประชุม

เครือขายอีกหนึ่งวัน แตละกลุมประกอบดวยหัวหนากลุม
1 คนและสมาชิกกลุม 1-2 คน ในวันแรกเปนการแนะนํา
หลักการและแนวคิดของ GHK ซึ่งประกอบดวยแนวคิด
triple win แนวคิด NPO (Non-Product-Output) และ
การนําแนวคิด NPO ไปใชในการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อ
คนหาจุดแข็งและศักยภาพสูงสุด (Optimization
potentials หรือ OPs) ในวันที่สอง แตละกลุมไดกลับไป
ยังสถานประกอบการของตนเอง เพื่อคนหาและจัดทํา
รายงานจุดแข็งและ Ops ซึ่ง OPs เหลานี้มีความสําคัญ
มากเพราะจะชวยอธิบายปญหาที่วิสาหกิจชุมชนประสบ
อยูในปจจุบัน
ในวันที่ 3 วงจร GHK พัฒนาไปทีละขั้นโดยมีวิทยากร
กํากับอยางใกลชิด แตละกลุมไดวิเคราะหปญหาและ
คนหาแนวทางปรับปรุงโดยมีวิทยากรคอยกํากับดูแล
โดยไดเลือก OPs ที่คิดวาสําคัญเพียงตัวเดียวเพื่อนํามา
วิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งที่ไดเรียนรู และ
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เพื่อใหแนใจวาวงจร GHK จะประสบความสําเร็จ ทาง
โครงการไดทําสําเนาเอกสารทั้งหมดที่แตละกลุมจัดทํา
ขึ้นเพื่อจัดทํารายงานสรุปและติดตามผลตอไป
จากนั้นกลุมวิสาหกิจชุมชนจะกลับไปยังสถาน
ประกอบการของตนและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
จัดทําขึ้นภายในระยะเวลา 4 สัปดาหดวยตนเอง เมื่อ
ครบกําหนดเวลาแลว โครงการจะจัดประชุมเครือขาย
เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน จากการนําเสนอของทุก
กลุมพบวาสวนใหญพึงพอใจกับการปรับปรุง OPs และ

เชื่อวาจะชวยใหผูประกอบการโอทอปสามารถพัฒนา
ธุรกิจได
เปาหมายสําคัญของโครงการนี้ไมไดมุงเนนเฉพาะการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเทานั้น แตยังตองการพัฒนา
ศักยภาพกลุมชาวบานเพื่อใหสามารถพัฒนาธุรกิจได
อยางยั่งยืน ผลการดําเนินงานโครงการนี้พิสูจนใหเห็นวา
โมเดล GHK นั้นสามารถนําไปปรับใชกับวิสาหกิจ
ประเภทตางๆ ไดเปนอยางดี

การเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการสําหรับการทดสอบพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยสําหรับ
การรับรองมาตรฐานระดับสากล
มาตรการหนึ่งในกลยุทธ 4 ดานของแผนที่นําทาง
แหงชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพคือ
การจัดตั้งหองปฏิบัติการเพื่อทดสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑและวัสดุพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมี
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน DIN
CERTCO การจัดตั้งหองปฏิบัติการดังกลาวจะชวยให
ผลิตภัณฑของไทยมีคุณภาพ นาเชื่อถือ และมี
ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ดังนั้นสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสํานักงาน
ความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ภายใต
โครงการความรวมมือ ”โครงการเพื่อการสงเสริมพลาสติก
ชีวภาพของไทย” จึงสนับสนุนการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติใหแกหองปฏิบัติการเพื่อทดสอบพลาสติก
ชีวภาพของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม
ใหแกหองปฏิบัติการที่มีอยูของศูนยเทคโนยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ (MTEC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) ใหไดรับการรับรองโดย
DIN CERTCO
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนโครงการจึงจัดใหมีการ
ประเมินหองปฏิบัติการขององคกรรวมงานโดย
ผูเชี่ยวชาญจาก Fraunhofer UMSICHT ในระหวางวันที่
22-26 กรกฎาคมที่ผานมา การประเมินหองปฏิบัติการใช
มาตรฐานของ DIN CERTCO ซึ่งครอบคลุม 4 ดาน คือ
การจําแนกลักษณะทางเคมี การยอยสลายไดตาม

ภาพจาก: www.bmn.ie

ธรรมชาติในระดับหองปฏิบัติการ การสลายตัวในระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม และความเปนพิษตอระบบนิเวศ
ผลการประเมินบงชี้วาหองปฏิบัติการของ MTEC
สามารถใหบริการทดสอบพลาสติกชีวภาพเชิงพาณิชย
แกภาคอุตสาหกรรมไดในอนาคตอันใกลนี้ ดังนั้น MTEC
จะขอการรับรองจาก DIN CERTCO ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
ตองการของตลาดสงออกดวย สวนหองปฏิบัติการของ
วว. มีศักยภาพในการใหบริการทดสอบพลาสติกชีวภาพ
รองลงมา แตจะตองใชเวลาอีกหลายปกวาจะพัฒนาไป
ถึงจุดนั้น สวนกรมวิทยาศาสตรบริการและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความประสงคจะใหการ
สนับสนุนหองปฏิบัติการอื่นๆ มากกวาจะใหบริการ
ทดสอบพลาสติกชีวภาพในทุกดานเอง โดยกรม
วิทยาศาสตรบริการสามารถสนับสนุนดานการจําแนก
ลักษณะทางเคมี สวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สนับสนุนดานการทดสอบการยอยสลายได
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สผ. รวมกับ GTZ จัดอบรมคณะผูแทนเจรจาไทย เตรียมความพรอมสูเวทีนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา GTZ รวมกับ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) จัดอบรมเรื่อง การเจรจาดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มองคความรูใหกับ
คณะผูแทนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันวิชาการ ในดานความเปนมาและเนื้อหาของราง
ขอตกลงฉบับที่กําลังอยูระหวางการพิจารณาของรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาฯ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญชาวมาเลเซีย
อินเดีย และฟลิปปนส ซึ่งเปนผูที่มี ความชํานาญในการ
เจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
นานาชาติ และมีประสบการณในการเจรจาของกรอบ
อนุสัญญาฯ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธี
สารเกียวโตมาอยางตอเนื่อง โดยเนื้อหาของการอบรมได

เนนประเด็นและขอควรพิจารณาของประเทศไทยใน
ฐานะประเทศกําลังพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
คณะผูแทนการเจรจาฝายไทยในการเขารวมเจรจาในเวที
โลก ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกอยางนอยสองครั้ง คือ ระหวางวันที่
28 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่กรุงเทพมหานคร
และในชวงเดือนพฤศจิกายน ที่เมืองบารเซโลนา
ประเทศสเปน กอนที่จะมีการประชุมสมัชชารัฐภาคี ครั้ง
ที่ 15 หรือ UNFCCC COP 15 ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 นี้
การประชุมสมัชชารัฐภาคี ครั้งที่ 15 นี้ถือเปนเวทีเจรจาที่
มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะรัฐภาคีจะตองรวมกัน
กําหนดขอตกลงเพื่อนํามาใชกําหนดนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมาเปนขอผูกพันและ
จะมีผลในทางปฏิบัติหลังพิธสี ารเกียวโตระยะที่ 1 สิ้นสุด
ลงในป พ.ศ. 2555 โดยประเด็นที่ตองใหความสนใจเปน
อยางยิ่งคือ พันธกรณีในการรวมมือกันปกปองสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจมีผลตอระดับการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ทั้งนี้ ทานที่
สนใจสามารถรับทราบขาวสารและขอมูลดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดที่ เว็บไซตของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม www.onep.go.th

ตัวแทนชุมชนใน จ.ตราดเขารับการอบรมวิทยากรหลักสูตรเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวม
เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2552 องคการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)
และ GTZ รวมกับมูลนิธิ ดร.วอลเตอร เชิลล ไดจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรเทคนิคการทํางานแบบมี
สวนรวม (Training of Trainers (TOT) Workshop on
Participatory Techniques) ภายใตโครงการปกปอง
สภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว ณ เกาะชาง
จังหวัดตราด โดยมีผูเขารวมฝกอบรมประมาณ 30 คน
ประกอบดวยตัวแทนชุมชนจากพื้นที่เกาะชาง เกาะกูด
และเกาะหมาก ตัวแทนพนักงานจาก อพท.และ
คณะทํางานจาก GTZ ทั้งนี้มี นพ.สุธี ฮั่นตระกูล และ
ทีมงานของมูลนิธิ ดร.วอลเตอร เชิลล เปนวิทยากรการ
ฝกอบรม

ในการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการทํางานแบบมีสวน
รวมนี้ จะมุงเนนวิธีการทํางาน การสอน การเปนวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) กระบวนการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผล รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรมตางๆ ที่ชวย
เสริมสรางการเรียนรูและสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นระหวางผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหสามารถนํา
ความรูไปใชไดจริงบนพื้นฐานแนวคิดการทํางานแบบมี

สวนรวม ตลอดจนการนําวิธีคิดไปปรับใชกับชุมชน เพื่อ
สรางเครือขายการทํางานรวมกันของชุมชนอยางยั่งยืน
ตอไป

GTZ รวมกับ อพท. และมหาวิทยาลัยในเยอรมัน จัดการอบรมดานการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการทองเที่ยว
เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2552 ที่ผานมา GTZ และ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (อพท.) ภายใตโครงการการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว รวมกับ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรประยุกตอีเบอรสวาวด ประเทศเยอรมนี ได
จัดการฝกอบรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการทองเที่ยว: กรอบแนวคิด เครื่องมือและการ
ปฏิบัติ ใหแกตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน ตลอดจนองคกรอิสระที่ทํางานดานการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยกวา 30 คนซึ่งสามารถนําองค
ความรูที่ไดจากการอบรมไปพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหา
เหมาะสมและเปนประโยชนตอการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการทองเที่ยว
ตลอดจนนํามาประยุกตใชกับภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ตอไปในอนาคต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในธุรกิจ SMEs เลือก
ดําเนินงานในอุตสาหกรรมการผลิตแกวเปนอันดับแรก

GTZ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมกันดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยมีการกําหนดอุตสาหกรรมนํารองเปาหมายไว 5
ประเภท คือ อาหารกระปอง แกว หลอและหลอมโลหะ
เซรามิกและสิ่งทอ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรใน
การจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดเลือกดําเนินงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตแกวเปนอันดับแรก ทั้งนี้ ไดมีการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Energy Efficiency and

Environmental Prevention for Glass Industry:
Integrated Approach and Tool” เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน
2552 ที่ผานมา โดยมีคุณอดิศร นภารานนท รองอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนประธานเปดงาน โดยมี
โรงงานผลิตแกวเขารวมประชุมกวา 30 ราย การจัด
ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรแนวทางการ
ดําเนินมาตรการเชิงบูรณาการสําหรับการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและควบคุมมลพิษ ตลอดจนความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแกว จาก
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมัน รวมทั้งเปด
โอกาสใหตวั แทนจากภาคอุตสาหกรรมไดแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ ในการนํามาตรการเชิงบูรณา
การมาประยุกตใชสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแกวใน
ประเทศไทย และขอสรุปที่ไดจากการประชุมนี้จะ
นํามาใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาคูมือและหลักสูตร
การฝกอบรม “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเชิงบูรณา
การสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแกวในประเทศไทย”
ตอไป
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คณะทํางาน GTZ เขารวมการประชุมเรื่องการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคมที่ผานมา คณะทํางานดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ GTZ ไดประชุม
รวมกันเปนครั้งแรกที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม
คณะทํางานฯ ถึงการเชื่อมโยงโครงการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศของ GTZ ในเอเชียและบูรณาการโครงการ
ดังกลาวเขากับโครงการที่ผูบริหารเมืองตางๆ ที่กําลัง
ดําเนินงานอยูโดยมีผูเขารวมประชุมจาก GTZ ประเทศ
ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และ จาก
สํานักงานใหญ กรุงเอชบอรน ประเทศเยอรมนี

คณะทํางานฯ ไดนําเสนอประเด็นวา “เมืองและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เปนกิจกรรมใหมภายใต
ยุทธศาสตรของ GTZ จากนั้นตัวแทนจาก GTZ
สํานักงานใหญไดนําเสนอภาพรวมกิจกรรมที่กําลัง
ดําเนินงานอยู รวมทั้งผลจากการประชุมดานการขนสง
สิ่งแวดลอมและน้ํา ที่ไดจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2551 ที่ผานมา ทําใหผูเขารวมการประชุมไดรบั ทราบ
ความเปนมา และประเด็นสําคัญๆ เพื่อรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนานโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนกําหนดกรอบความรวมมือกับ
คณะทํางานจากประเทศอื่นๆ ของ GTZ

2. โครงการเมือง Eco2 (Eco2 Cities) ของ
ธนาคารโลก
3. โครงการรณรงคเพื่อสรางความตระหนักเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหแกผูบริโภคของ
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
4. โครงการขนสงและการปกปองสภาพภูมิอากาศของ
GTZ
5. GTZ สํานักงานใหญนําเสนอสรุปรายงานการ
ประชุมนานาชาติเรื่องการซื้อขายคารบอนและการวิจัย
เมืองซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมารกเซย ประเทศฝรั่งเศสในชวง
ปลายเดือนมิถุนายน 2552 ที่ผานมา
ในวันที่สอง มร. อัลเฟรด เอเบอรฮารดนําเสนอหลักสูตร
การฝกอบรมผูกําหนดนโยบายเมืองใหผูเขารวมการ
ประชุมไดทดลองเรียนแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเมือง โดยกอนที่จะทําการทดสอบผลการ
เรียนรู มร. เอเบอรฮารดไดชี้แจงแนวคิดและวิธีการ
จัดการเรียนรูของหลักสูตร และเมื่อไดทดลองเรียน คณะ
ทํางานฯ ก็รวมกันประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
การนําแผนการจัดการเรียนรูไปประยุกตใชตอไป
ในชวงทายของการประชุม คณะทํางานฯ ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักสูตรการฝกอบรมไปใช
กับโครงการที่ GTZ กําลังดําเนินงานอยูและคาดวา
หลักสูตรดังกลาวจะพรอมใหทดลองใชไดในชวงตนป
2553 และหลักสูตรที่พัฒนาเสร็จสมบูรณแลวจะพรอมใช
งานในประเทศอินเดีย อินโดนีเชียและไทยภายในป
2553 เชนกัน

ในวันแรกมีการนําเสนอชุดขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยางรอบดาน รวมทั้งสื่อที่ใชในการ
ประชาสัมพันธและนําเสนอโครงการ Urbanet ผูเขารวม
ประชุมไดรับทราบขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้
1. โครงการ ICLEI (Local Governments for
Sustainability – หนวยบริหารงานทองถิ่นเพื่อความ
ยั่งยืน) ซึ่งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือน
กระจก (Greenhouse gas footprint) ของเมืองตางๆ ใน
เอเชียจํานวน 50 แหง
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สผ. และ GTZ จัดการสัมมนาวิชาการ Climate Protection Colloquium เรื่อง German and EU
Climate Policy and Measures
ในระหวางวันที่ 1826 สิงหาคม GTZ
รวมกับสํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดใหมีการสัมมนา (Climate
Protection Colloquium) โดย Dr. Georg Maue
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานนโยบายพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากกระทรวงสิ่งแวดลอม
คุมครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) เปนผูบรรยายใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจ ในหัวขอ “นโยบายและ
มาตรการปกปองสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปและ
ประเทศเยอรมนี” (German and the EU Climate Policy
and Measures”) ดานการทองเที่ยว การพัฒนาเมือง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและพลังงานทดแทน การ
คมนาคมขนสง การกําหนดนโยบาย และมาตรการดานการ
คลัง เพื่อใหผูเขาฟงไดทราบถึงขั้นตอนการกําหนด
นโยบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับใช
และสงเสริมใหทุกภาคสวนรวมกันลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศเยอรมนีและสหภาพยุโรป โดย
สรุปเนื้อหาที่นาสนใจได อาทิ เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.
2007 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ตกลงรวมกันอยาง
เปนทางการวา ในป ค.ศ. 2020 จะตองลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกใหไดอีก รอยละ 20 จากระดับที่เคยปลอยใน
ป ค.ศ. 1990 โดยออกมาตรการสงเสริมตางๆ เชน
ปรับแกระเบียบสหภาพยุโรปเรื่องระบบการซื้อขายสิทธิ
การปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งแนวทางการใหเงิน
สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมพลังงานทดแทน
สหภาพยุโรปมีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในลดการ
ปลดปลอยใหไดตามเปาหมาย และกาวเขาสูระบบ
เศรษฐกิจคารบอนต่ํา ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ แหลงพลังงาน และประโยชนดานสิ่งแวดลอม
แลว ก็ยังจะเปนตัวอยางที่ดีของการเจรจาระหวาง
ประเทศที่สามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันได
สําหรับนโยบายและมาตรการของประเทศเยอรมนีนั้น ใน
ป ค.ศ. 2007 รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายวาในป ค.ศ.
2020 จะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงใหได

รอยละ 40 จากระดับการปลอยในป ค.ศ. 1990 หรือคิด
เปนจํานวน 270 ลานตันกาซคารบอนไดออกไซดตอป
โดยไดปรับแกและออกกฎหมายใหม ซึ่งคลอบคุมถึงการ
สนับสนุนเงินลงทุน การกระตุนและสรางตลาด รวมทั้ง
สงเสริมการวิจัยพัฒนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว
นอกจากนี้ Dr. Maue ยังไดเสนอตัวอยางการดําเนินงาน
เพื่อลดกาซเรือนกระจก อาทิ รัฐเมคเคลนบัวกฟอพอ
มแมน ไดใหนักทองเที่ยวซื้อลูกบาศกไม เพื่อชดเชยการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการทองเที่ยวของตน
และนําเงินที่ไดไปในการฟนฟูปาภายในรัฐ หรือการออก
กฎหมายสําหรับผูผลิตรถยนตใหตองปรับลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของรถยนตใหมใหเหลือ 120 กรัมตอ
ระยะวิ่ง 1 กิโลเมตร ภายในป ค.ศ. 2012 และใหเหลือ
เพียง 95 กรัมภายในป ค.ศ. 2020 และในป ค.ศ. 2012
หากผูผลิตรถใดไมสามารถปฏิบัติไดก็จะตองเสียคาปรับ
ในอัตรากาวหนา
การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะชวยเพิ่มพูนองคความรู
แกผูเขารวมสัมมนาแลว ก็ยังเปนโอกาสที่ผูเกี่ยวของจะ
ไดแนวทางในการพัฒนาและกําหนดนโยบายและ
มาตรการที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป ซึ่งการ
สัมมนาครั้งนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการดําเนินงาน
ตามนโยบายเพื่อปกปองสภาพภูมิอากาศ โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะในการ
พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย

• Dr. Georg Maue ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานนโยบาย
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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GTZ และพันธมิตร จัดประกวดหนังสัน้ “ลดโลกรอน เริ่มกอนที่ตัวเรา”
GTZ รวมกับสถาบันเกอเธฯ สถานีโทรทัศนทีวีไทย
(ThaiPBS) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และมูลนิธิ
หนังไทย จัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้นในหัวขอ “ลด
โลกรอน เริ่มกอนที่ตัวเรา” (Climate Change –
Changing My Life) ภายใตโครงการ ThaiDocs 2009
Short Documentary Award Thailand เปดโอกาสให
เยาวชนไทยอายุตั้งแต 18-25 ป ที่มีความคิดสรางสรรค
ไดแสดงศักยภาพในการนําเสนอผลงานประเภทหนังสั้น
ออกสูสาธารณชน เพื่อสะทอนภาพของสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่เราทุกคนควรใหความสําคัญและทําใหเกิด
ความตระหนักในการแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูคนในสังคม สําหรับ
20 ทีมที่ผานเขารอบจะไดรับเงินรางวัล พรอม
ประกาศนียบัตร รวมทั้งไดเขารวม Workshop กับผู
กํากับสารคดีที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนี เปนเวลา 3
วัน และผลงานทั้ง 20 เรื่องจะไดออกอากาศในรายการ
“Hot Short Film” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น. ทาง
สถานีโทรทัศนทีวีไทย สําหรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 120,000 บาท เพื่อผลิตภาพยนตร

สารคดีเชิงนิเวศนเต็มรูปแบบในหัวขอที่ไดรับรางวัล ซึ่ง
จะไดนําเสนอผลงานทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย และงาน
เทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 6
ในป พ.ศ.2553 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหผูชมทางบาน
เขารวมสนุกจากการโหวตผลงานที่ชื่นชอบผานทาง
SMS และลุนรับของรางวัลจาก ThaiDocs อีกดวย หา
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.thaipbs.or.th/thaidocs และ
www.goethe.de/bangkok

การวิเคราะหแนวคิดในการนําของเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมาใชผลิตพลังงาน
โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมแตละแหงมี
วิธีจัดการกับ
ทะลายปาลมเปลา
แตกตางกัน ดังนั้น
การวิเคราะห
ทางเลือกในการใช
ประโยชนจากทะลายปาลมเปลาจึงมีความสําคัญ เมื่อ
วันที่ 5-14 สิงหาคม 2552 ที่ผานมาโครงการผลิตน้ํามัน
ปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนไดมอบหมายให
คณะผูเชี่ยวชาญ คือ ดร. ดันญา ฮอฟมานน มร. ฮา
ราลด ซิมเมอรมานน และ มร. ฮารวารด ฮิลล ทําการ
วิเคราะหเพื่อนําของเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
(โดยเฉพาะทะลายปาลมเปลา) มาใชผลิตพลังงาน

คณะผูเชี่ยวชาญไดเยี่ยมชมกรมวิชาการเกษตรและกรม
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการผลิตปุยและ
พลังงานหมุนเวียนของทางรัฐบาล รวมทั้งไดเยี่ยมชม
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
หลายแหงในภาคใตและภาคตะวันออกเพื่อวิเคราะหการ
นําทะลายปาลมเปลาและของเสียอื่นๆ มาใชประโยชน
เชน การผลิตกาซชีวภาพ การนํามาใชเปนเชื้อเพลิงใน
การเผาไหม การทําเปนปุยหมัก การผลิตปุย การ
เพาะเลี้ยงเห็ด และการนํามาใชเปนอาหารสัตว เพื่อ
เสนอทางเลือกตางๆ ใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสามารถ
นําทะลายปาลมเปลาและของเสียอื่นๆ มาใชใหได
ประโยชนไดสูงสุด
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ผลการศึกษาพบวาไมมีเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสม
สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมทุกแหง ทางเลือกที่ดี
ที่สุดของแตละโรงงานขึ้นอยูกับสถานการณในแตละ
ภูมิภาค นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ สภาพตลาด
พลังงานชีวภาพและปุยชีวภาพ ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดจะ
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ในการผลิตน้ํามันปาลม เชน การ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก งบลงทุน การสรางงาน
เทคโนโลยีที่ใชในประเทศไทย ความคุนเคยกับ
เทคโนโลยี และประสบการณในการใชเทคโนโลยี เปน
ตน ดังนั้นทางโครงการจึงจะทําการวิเคราะหทางเลือก

ทั้งหมด แจก
แจงรายละเอียด
คํานวณและ
บูรณาการ
ทางเลือกเขากับ
กิจกรรมตางๆ
ของโครงการ ดวยวิธีการดังกลาว โครงการจะใหการ
สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานตามคําแนะนําคณะ
ของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหบรรลุเปาหมาย “การจัดการแบบ
ไรของเสีย”

หลักการและเกณฑกําหนดการผลิตน้าํ มันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO ฉบับภาษาไทย
เสร็จสมบูรณแลว

โครงการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยาง
ยั่งยืนรวมกับหนวยงานในภาคอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมไดจัดทําหลักการและเกณฑกําหนดการ
ผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO ฉบับ
ภาษาไทยเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว เพื่อใชใน
กระบวนการจัดทําการแปลความเกณฑกําหนดและ
ตัวชี้วัดของประเทศไทย ซึ่งกระบวนการดังกลาวไดเริ่ม
ขึ้นแลวเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผานมา

กอนหนานี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 สมาคมปาลม
น้ํามันและน้ํามันปาลมแหงประเทศไทย สมาคมโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม สมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม และชมรม
ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย ไดมีมติแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําหลักการและเกณฑกําหนดของ RSPO ฉบับ
ภาษาไทยขึ้น ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงาน
ตางๆ ไดแก ภาคเอกชนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและ
ปาลมน้ํามัน นักวิชาการ หนวยงานภาครัฐและเอ็นจีโอ
รวมทั้งหมด 13 ทาน เพื่อระดมความคิดในการจัดทํา
หลักการและเกณฑกําหนดภายใตกรอบ RSPO ฉบับ
ภาษาไทย โดยทางโครงการการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อ
พลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนไดจัดทําการแปลหลักการ
และเกณฑกําหนดนี้ขึ้นเพื่อเสนอตอคณะทํางานในการ
รวมทบทวนและแกไขใหเปนฉบับแปลภาษาไทยที่
สมบูรณ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.oae.go.th และ
www.rspo.org

GTZ และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของรวมกันผลักดันใหภาครัฐสรางมาตรฐาน RSPO เพื่อการผลิตน้ํามัน
ปาลมอยางยัง่ ยืน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผานมา โครงการการผลิตน้ํามัน
ปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืน ภายใตความ
รวมมือระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
และ GTZ ไดจัดงานเลี้ยงรับรองผูบริหาร

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติและรวมรับฟง
การบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “มาตรฐานการผลิต
น้ํามันปาลมอยางยั่งยืน: โอกาสทางการตลาดของ
ประเทศไทย โดยนายฉัตรชัย ปยะสมบัติกุล
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(Mr.Chatchai Piyasombatkul) ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี และ Mr. Stefan Duppel รอง
เอกอัครราชทูตเยอรมันนีประจําประเทศไทย ใหเกียรติ
มาเปนประธานในงาน
นอกจากนี้ คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรไดกลาวรายงานความเปนมาและ
วัตถุประสงคของโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล
ไทย-เยอรมัน และไดเชิญ Dr. Vengeta Rao เลขาธิการ
สํานักงาน Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) บรรยาย เรื่อง “มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลม
อยางยั่งยืน ภายใตกรอบ RSPO: โอกาสทางการตลาด
ของประเทศไทย” คณะผูบริหารไดสนใจซักถามและ
พูดคุยถึงประโยชนและทิศทางของการเขาสูมาตรฐาน
RSPO ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหภาครัฐมี

นโยบายและกรอบปฎิบัติที่สนับสนุนการผลิตน้ํามัน
ปาลมอยางยั่งยืนในประเทศไทย รวมถึงรับทราบการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต
น้ํามันปาลมของ RSPO ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาประเทศ

สัมมนาการประเมินวัฏจักรชีวิตและการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกจากผลผลิตเกษตร

ในวันที่ 10 กันยายนที่ผานมา สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) และ GTZ จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ความยั่งยืนของน้ํามันปาลม เชื้อเพลิง
ชีวภาพและผลผลิตเกษตร: การคํานวณปริมาณกาซ

เรือนกระจกและการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิต
น้ํามันปาลม” การประชุมในครัง้ นี้มีผูเขารวมจาก
ภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและฝกอบรม องคกร
พัฒนาเอกชน และผูวางนโยบายจํานวน 40 คน มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเขารวมประชุมใน
ดานการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และการคํานวณ
ปริมาณกาซเรือนกระจกในหวงโซมูลคาเกษตร
โดยเฉพาะภาคปาลมน้ํามัน เพื่อเสริมสรางความรวมมือ
และทําใหเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก นอกจากนี้ยังไดมีการนําเสนอมาตรฐานกาซ
เรือนกระจกของเชื้อเพลิงชีวภาพในสวนที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายระหวางประเทศดวย

GTZ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑกําหนดและตัวชีว้ ัดของประเทศไทยตามกรอบ RSPO
เมื่อวันที่ 16 - 18
กันยายน 2552 ที่
ผานมา สมาคม
ปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมแหง
ประเทศไทย
สมาคมโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม สมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม และชมรม

ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย รวมกับ GTZ จัดการ
ประชุมเรื่อง “เกณฑกําหนดและตัวชี้วัดของประเทศไทย
ตามกรอบ Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO” โดยมีผูสนใจจากหนวยงานตางๆ อาทิ กลุม
ผูผลิตน้ํามันปาลม กลุมเกษตรกรรายยอย กรมวิชาการ
เกษตรและตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สื่อมวลชน เขารวมการประชุมจํานวนกวา 200 คน
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การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเริ่มกระบวนการแปลความใน
เกณฑกําหนดและตัวชี้วัดตามกรอบ RSPO โดยใหทุก
ฝายรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทํา
เกณฑกําหนดและตัวชี้วัดของประเทศไทย รวมทั้งการให
ความหมายที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับของทุกฝายในการ
นําเกณฑ RSPO มาใชปฎิบัติสําหรับประเทศไทย และ
ไดมีการนําเสนอหลักการและเกณฑกําหนดภายใตกรอบ
RSPO ฉบับภาษาไทย และการยกรางรวมทั้งการ
วางแผนขั้นตอนในการจัดทําเกณฑกําหนดและตัวชี้วัด
ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพรอมที่จะจัดทําเกณฑ
กําหนดของมาตรฐาน RSPO ที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทยตอไป ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยปองกันปญหา

ตางๆ ที่เกิดจากการผลิตปาลมน้ํามัน ทั้งในดาน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และใหการผลิตน้ํามันปาลม
ของไทยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การจัดการเมืองใหนาอยู ทําไดไมยาก หากทุกคนมีสวนรวม
วิธีรับมือกับปญหาที่ดีที่สดุ คือ การปองกันและเตรียมความพรอม

GTZ ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลเยอรมันใหดําเนินงาน
รวมกับเลขาธิการอาเซียน ในโครงการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศในเมืองขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคอาเซียน
(Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region)
เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการแกเทศบาลขนาด
กลางและเล็ก ของประเทศในภูมิภาคนี้ โดยตั้งเปาให
เทศบาลหรือเมือง 10 แหง มีแผนจัดการอากาศสะอาด
และ อยางนอย 7 ใน 10 แหงดังกลาว สามารถนําแผน
ไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความรวมมือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ในพื้นที่ และการมีสวนรวม
รวมทั้งความรูสึกเปนเจาของโครงการของคนในพื้นที่
ในการจัดทําแผนงานอากาศสะอาด (Clean Air Plan)
การสรางกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานราชการ
จากทุกภาคสวน ตลอดจนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนนับวามีความจําเปนอยางยิ่ง ประเทศสมาชิก

อาเซียนที่เขารวมโครงการมีทั้งสิ้น 7 ประเทศ ไดแก
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งเปนเรื่องนายินดีที่วาประเทศไทยไดเปน
เจาภาพของโครงการนี้ ดวยการประสานงานผานทาง
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ONEP) ทําให
เมื่อตนป 2552 ที่ผานมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ
(Pollution Control Department) เปนหนวยงานรวม
ดําเนินโครงการในประเทศไทย และสนับสนุนการจัดตั้ง
สํานักงานโครงการใหอยูภายในหนวยงานของกรม
ควบคุมมลพิษ และเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผานมานี้
โครงการฯ ไดคัดเลือกเทศบาลนครนครเชียงใหมและ
เทศบาลนครนครราชสีมา เปนเมืองนํารองสําหรับ
ประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาหลายดาน
ไดแก จํานวนประชากรในเขตเทศบาล (150,000 – 1.5
ลานคน) ปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นแลวหรือมี
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใหความสําคัญในการ
แกไขปญหาของผูบริหาร รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและ NGOs รวมทั้งเจาหนาที่ของเทศบาลตองเคย
มีประสบการณในการจัดทําแผนงานโครงการมาบางแลว
แนวทางการดําเนินงานในโครงการนี้ แบงออกเปน 4
ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะหสภาพปญหาและวาง
แผนการทํางานแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (Road
Map Analysis) 2. การสรางวิสัยทัศน เปาหมาย และกล
ยุทธ การจัดการคุณภาพอากาศของภาคประชาชน
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(Common Vision of Citizen) 3. การจัดทําแผนงาน
โครงการอากาศสะอาดของเมือง (Clean Air Action
Plan Development) 4.การนําแผนงานที่ไดรับการอนุมัติ
แลวไปปฏิบัติจริง (Clean Air Plan Implementation)
การดําเนินโครงการจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของมาตรการที่จะนํามาใช โดยพิจารณาจากความยาก
งายของมาตรการ ปญหาที่เมืองนั้นๆ ประสบอยู และนํา
มาตรการที่เห็นผลไดในระยะเวลาอันสั้นมาใชกอน เพื่อ
สรางกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน กอนการใชมาตรการที่
ยากขึ้นในลําดับตอไป
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผานมา โครงการฯ ไดนําเสนอ
แผนการทํางาน หรือ Road Map ตอเทศบาลนครนคร
เชียงใหมและสภาที่ปรึกษาดานคุณภาพอากาศเมือง
เชียงใหม (Chiang Mai Air Quality Advisory Council)
เพื่อจัดเตรียมโครงสรางของคณะทํางานระดับจังหวัด
และเตรียมการดําเนินงานขั้นที่ 2 ในตนป 2553 สําหรับ
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมานั้น ไดมี
การแนะนําโครงการฯ แกภาคประชาชนและสวนราชการ
ที่เกี่ยวของตอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของเทศบาลฯ ใน
วันที่ 9 กันยายน 2552 ที่ผานมา โดยมี ดร. วิจารย สิมา
ฉายา ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ บอกเลาถึงสถานการณคุณภาพ

อากาศเมืองโคราชในอดีตและปจจุบัน ซึ่งสะทอนใหเห็น
ความสําคัญของการจัดการปองกันกอนที่จะเกิดปญหาใน
ระดับรุนแรงขึ้นในอนาคต จะเห็นไดวาคนโคราชก็มี
ความตื่นตัวเชนเดียวกับคนเชียงใหม มีสมาชิกภาคี
เครือขายภาคประชาสังคม วัด สถานศึกษา หัวหนา
ชุมชน ตัวแทนจากสวนราชการ บริษัท หางรานตางๆ
เขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นตอปญหามลพิษ
ทางอากาศ และการบังคับใชมาตรการทางกฏหมายที่มี
อยูในปจจุบนั ใหเขมงวดยิ่งขึ้น ขอคิดเห็นเหลานี้ทาง
โครงการฯ จะนํามาประมวลเพื่อวิเคราะหปญหาใน
ปจจุบันและกําหนดแนวทางการทํางานของเทศบาลนคร
นครราชสีมา (Road Map towards Clean Air Plan) ใน
ลําดับตอไป

ผูแทนอาวุโสของ GTZ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ Order of Merit ของเยอรมันจากการทํางานใน
ประเทศไทย
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําภาคเหนือของประเทศไทย
มร. เดิรคเซนสละเวลาสวนตัวเพื่อชวยเหลือทั้งคน
เยอรมันและคนไทย และสรางเสริมความรวมมือระหวาง
เยอรมันและไทยในดานเศรษฐกิจ การศึกษาและ
วัฒนธรรม

มร. ฮาเกน เดิรคเซน ที่ปรึกษาอาวุโสของ GTZ ไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ Federal Cross of Merit จาก
รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี ดร. ฮันส ไฮน
ริช ชูมัคเคอร เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจํากรุงเทพฯ
เปนผูมอบใหเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผูเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางไทย-เยอรมันมายาวนาน และ
ความทุมเทตอหนาที่กงสุลกิตติมศักดิ์ของสหพันธ

เมื่อถามถึงความภาคภูมิใจที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
มร. เดิรคเซนกลาววา “ผมขอขอบคุณรัฐบาลเยอรมัน
เปนอยางยิ่ง และผมคงจะไมสามารถกาวมาถึงจุดนี้ไดถา
ไมมีผูรวมงานชาวไทย เพื่อนรวมงานที่ GTZ และภรรยา
ที่ใหการสนับสนุนผมเปนอยางดีมาตลอด ผมหลงรัก
ประเทศไทยมาเปนเวลานานแลว และโชคดีมากที่
สามารถรับใชประเทศชาติของผมไดจากจังหวัดเชียงใหม
นี่” และเมื่อถามวามีคําแนะนําสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ตางชาติรุนใหมๆ ที่มาทํางานและอาศัยอยูในประเทศ
ไทยอยางไรบาง มร. เดิรคเซนตอบวา “ผมไมกลาให
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คําแนะนําอะไร เพราะแตละคนก็มีพื้นเพและบริบทของ
การทํางานในประเทศไทยที่แตกตางกันออกไป แตจาก
ประสบการณของตัวเอง ผมเชื่อวาการทํางานรวมกัน
อยางเทาเทียมกัน ความนับถือ ไววางใจ อดกลั้น รับฟง
และพยายามปรับตัวใหยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน
ได เปนสิ่งสําคัญมาก”
หลังสําเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนีและประเทศ
อังกฤษ มร. เดิรคเซน ไดรวมงานกับ GTZ ตั้งแต 2520
โดยรับหนาที่เปนนักวิชาการเกษตรและผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนาชนบท ดวยประสบการณดานความรวมมือ
ทางวิชาการกวา 30 ป ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตทําให มร. เดิรคเซนเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคาของ GTZ ในป 2533 โดยมร. เดิรคเซน
ไดเดินทางมาประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสและ
หัวหนาคณะทํางานโครงการไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูง (TG-HDP) ซึ่งเปนโครงการความชวยเหลือของ
แหลงทุนตางชาติที่สําคัญโครงการหนึ่งซึ่งทําใหการ
เพาะปลูกฝนในภาคเหนือของประเทศไทยลดลงและชวย
พัฒนาความเปนอยูของชาวไทยภูเขาเปนอยางมาก

ตั้งแตนั้นมา มร. เดิรคเซนจึงมีสวนเกี่ยวของในโครงการ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคนี้อีกหลาย
โครงการ โดยในปจจุบัน มร. ฮาเกน เดิรคเซนดํารง
ตําแหนงเปนที่ปรึกษาอาวุโส และเปนผูแทนบริการ
ระหวางประเทศของ GTZ (GTZ IS) ซึ่งครอบคลุม
ประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งยังชวยดูแล
โครงการความรวมมือระหวางประเทศขนาดใหญที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐบาล
เยอรมัน (เชน สหภาพยุโรป ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเชีย รัฐบาลของประเทศตางๆ) เชน โครงการปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยและฟลิปปนส
โครงการสงเสริมภาคเอกชนในประเทศเวียดนาม
โครงการสงเสริมการพาณิชยในประเทศกัมพูชา เปนตน
นับตั้งแตพํานักอยูที่จังหวัดเชียงใหมเมื่อ 20 ปที่ผานมา
มร. เดิรคเซนยังไดมีสวนเกี่ยวของกับโครงการความ
รวมมือไทย-เยอรมันอื่นๆ ในภาคเหนือ เชน โครงการ
ความรวมมือในการถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหวางทั้งสองประเทศ
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บรรณาธิการ :

ศิริพร ตรีพรไพรัช
วรเทพ ทรงปญญา
โทมัส แยเกิล
ปจิตราภรณ หวังเจริญสุข
วิลาสินี ภูนุชอภัย
ศุภฤกษ คณาสุข
อุไรวรรณ อัศววิชัย
วิทูร เจียมจิตตตรง
ภาวนา ทิพยานุรักษสกุล
ปยะทิพย เอี๋ยวพานิชย
ภูมิ พิณเทพ
พิจารณา สมัครการ
นิรัญชนา อุทยานรักษา
กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ
พรรณี สินสุพรรณ
นภาพร อยูเบิก

ผูเขียน :

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) เปนสวนหนึ่งของความ
รวมมือดานการพัฒนาของเยอรมัน

รูปภาพทั้งหมดจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานของโครงการ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ศิริพร ตรีพรไพรัช
ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2
อีเมล: siriporn.treepornpairat@gtz.de
เว็บไซต : www.thai-german-cooperation.info

โครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจ
 การขนสงในเมืองอยางยัง
่ ยืนในเอเชีย
 โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืช
เชิงพาณิชยในเอเชียจะวันออกเฉียงใต


โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศไทย
 การผลิตน้ํามันปาลมอยางยัง
่ ยืนเพื่อใชเปนพลังงานชีวภาพ
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