
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ 
จากจ านวนกิจกรรมที่ GIZ ด าเนินงานร่วมกับพันธมติรทีม่ีเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ในปี 
2554 นี้ เราจึงได้ปรับปรงุทั้งรปูแบบจดหมายข่าวและเนื้อหา ให้อ่านง่ายและ
ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีตอ้งการได้สะดวกและรวดเร็วขึน้  
 
เราขอขอบคุณท่านผู้อ่านส าหรบัข้อเสนอแนะต่างๆ บางท่านตอ้งการให้มี

บทความลักษณะวิเคราะห์ ความรู้ทั่วไป ตลอดจนกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ มา

น าเสนอ ซึ่งเราก็ไดจ้ัดให้ตามความต้องการ โดยเริม่ตั้งแต่ฉบบันี้ จดหมายข่าว

ของเราจะมีหัวข้อหลักประจ าฉบับ ซึ่งจะมีบทความพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อหลัก

ประจ าฉบับนั้นๆ  โดยในฉบับนี้จะเป็นเรื่อง “ปาล์มน้ ามัน” 
 
ในขณะที่ยังคงมรีายงานกิจกรรมของโครงการต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง  
เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกบัการอ่านจดหมายข่าวของเรา และหากท่าน

ต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ ก็สามารถติดต่อคณะผู้จัดท าจดหมายข่าวได้ตามที่อยู่ใน

ตอนท้าย 
 
ขอแสดงความนับถือ 
คณะผู้จัดท าจดหมายข่าว 

  สารบัญ 
 

    1-2    Special Feature      ก้าวข้ามวิกฤติการณ์ปัจจุบนัสู่อนาคตของการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
    3-5   Special Interview  สัมภาษณเ์กษตรกร-โรงงานปาล์มน้ ามัน 

   6     Tips & Tricks      การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของตน้ปาล์ม 
    7-12  Roundup      - การฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับวิศวกรและช่างเทคนิค" 
            - เว็บไซต์โครงการก๊าซชีวภาพจากของเสียการเกษตรมผีู้เยีย่มชมจาก 33 ประเทศทั่วโลก 

    - การจัดแสดงกุง้อินทรีย์ของไทยในงาน BioFach 2011 

           - งานวันกุ้ง 2011 จังหวัดจันทบุรีและสุราษฎร์ธาน ี
- GIZ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดตัวการพัฒนาโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

   -GIZ ร่วมจัดสัมมนาเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งใหก้ับสมาคมการค้า     
        - การค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจการโรงแรม 

   - พิธมีอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการการใช้  
     ทรพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพ 

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในที่จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
    13  German Cooperation Worldwide     

               เทคโนโลยีท าความเย็นที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมกบันวัตกรรมของ PROKLIMA  
    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ก 

    14   Upcoming Events   
 



 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 

 
 

การขาดแคลนน้้ามันปาล์มในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ท้าให้สังคมไทยรับรู้ถึงผลกระทบที่มีต่อสินค้ามากมายนอกเหนือจากน้้ามัน
พืช อาทิเช่น บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป สบู่ ครีมเทียมและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ อีกมากมายกว่า 500 รายการ รวมถึงน้้ามันไบโอ
ดีเซลที่ต้องลดระดับการผสมน้้ามันปาล์มตามที่ที่ได้วางแผนไว้ว่าจะเป็นร้อยละ 5 เหลือแค่ที่ร้อยละ 2 เท่านั้น 
 
ในทศวรรษหน้านี้ มีแนวโน้มว่าความต้องการน้้ามันพืชทั่วโลกรวมทั้งน้้ามันปาล์ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้้ามันพืชที่ส้าคัญมากที่สุด
ชนิดหนึ่ง จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าน้้ามันปาล์มจะเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร 
เคมีและเชื้อเพลิงชีวภาพ แต่ก็มีกระแสความวิตกกังวลจากนานาชาติเรื่องการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มท้าให้เกิดการท้าลาย
พื้นที่ป่าเขตร้อนซ่ึงเป็นป่าด้ังเดิม ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนพืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้ง
ประเด็นในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าต่างๆ และสภาพการท้างานที่ย่้าแย่ในสวนปาล์ม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
กระแสคัดค้านอันสืบเนื่องมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สวนปาล์มขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย
และมาเลเซียถูกกล่าวหาจากประชาคมโลกว่าเป็นผู้ก่อปัญหา เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของน้้ามันปาล์ม
ทั่วโลก และท้าให้บริษัทชั้นน้าต่างๆ ทยอยกันจะซื้อแต่เฉพาะน้้ามันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืนเท่านั้น 
 
ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น พื้นที่ป่าธรรมชาติได้รับการคุ้มครองค่อนข้างดี และพื้นที่เพาะปลูกปาล์มราวร้อยละ 80 เป็น
พื้นที่ของเกษตรกรรายย่อย อย่างไรก็ตามกระแสความตื่นตัวของการเพาะปลูกปาล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อ
การขยายพื้นที่และใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยในระดับหนึ่ง 
 
ราคาทะลายปาล์มสดที่อยู่ในเกณฑ์ดีในปีที่ผ่านๆ มา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ ท้าให้มีการวางแผน
ที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มปีละประมาณ 5 แสนไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดประมาณ 4 ล้านไร่ แต่ทว่าพื้นที่
เกษตรของไทยมีการใช้ประโยชน์ไปแล้วเกือบทั้งหมด ดังนั้นการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันจะท้าได้ก็ต่อเมื่อเป็นการปลูก
ทดแทนพืชชนิดอื่น ในปัจจุบันเกษตรกรทั้งทางภาคใต้และภาคตะวันออกได้รับการส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้้ามันเพิ่มขึ้น นอกจาก 
2 ภาคดังกล่าวแล้วพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันใหม่นี้ยังขยายตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออีกด้วย แม้ว่า
นักวิชาการหลายท่านจะวิตกว่าสภาพภูมิอากาศของทั้ง 2 ภาคว่าอาจจะมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาล์มน้้ามันในระดับ
ที่ต่้า ในระยะยาวแทนที่เราจะเน้นการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในด้านเดียว เราควรจะมาหันมาพิจารณาการเพิ่มผลผลิตปาล์ม
น้้ามันให้สูงขึ้นด้วย ถ้าหากประเทศไทยมีผลผลิตและคุณภาพทะลายสดอยู่ในประดับที่ควรจะเป็น จะท้าให้แต่ละปีมีการผลิต
น้้ามันปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6 แสนตัน หรือคิดเป็นน้้ามันพืชกว่า 600 ล้านลิตรจากพื้นที่การเพาะปลูกในขณะนี้ซึ่งจะช่วย
รักษาพื้นที่ในการขยายเพื่อการเพาะปลูกปาล์มได้อย่างน้อย 1 ล้านไร ่

Special Feature 
 

ก้าวข้ามวิกฤติการณ์ปัจจุบันสู่อนาคตของการผลิตน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
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แนวทางการด้าเนินงานเพื่อให้มีการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างพอเพียงและยั่งยืนในประเทศไทย 
ในประเทศไทยโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มมีก้าลังการผลิตมากเกินกว่าผลผลิตทะลายปาล์มสดของทั้งประเทศ ท้าให้มีการแข่งขัน
กันซ้ือทะลายปาล์มสดเข้าโรงสกัดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยดังเช่นช่วงปลายปีและ
ตันปีที่ผ่านมา โดยปกตินั้นเกษตรกรส่วนใหญ่รู้ดีว่าทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพดีนั้นควรจะมีลักษณะเช่นไร เช่น ทะลายปาล์มที่
สุกพอเหมาะส้าหรับการกล่ันควรสุกมากขนาดไหน แต่เกษตรกรต่างพากันละเลยไม่ให้ความส้าคัญกับประเด็นดังกล่าวเพราะ
ขาดแรงจูงใจด้านราคาส้าหรับเกษตรกรที่ผลิตและส่งมอบทะลายปาล์มสดคุณภาพดี 
 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตน้้ามันปาล์มมีความพอเพียงและยั่งยืน โครงการการผลิตปาล์ม
น้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ซึ่ง GIZ ร่วมกับส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อ ก) 
เพิ่มผลผลิต ข) พัฒนาคุณภาพ และ ค) เสริมสร้างให้เกิดความยั่งยืนในระดับนานาชาติ โดยช่วยสนับสนุนให้การผลิตใน
อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มของไทยผ่านเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) -
www.rpso.org 
 
ขณะนี้โครงการได้ร่วมกับโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 4 แห่งจัดการฝึกอบรมการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรราย
ย่อยจ้านวน 1,000 ราย นอกจากนี้โครงการยังร่วมกับโรงงานและพ่อค้าคนกลางให้ความส้าคัญกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการค้นหาและดูแลส่ิงแวดล้อมและส่ิงที่มีคุณค่าแก่การ
อนุรักษ ์
  
นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมแล้ว โครงการฯ ยังริเร่ิมให้มีประสานผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเอกชนและ
ภาครัฐ  ในส่วนของภาคเอกชน โครงการฯ สนับสนุนการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่ง ยืน 
หลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในส่วนของภาครัฐ โครงการฯ ได้ให้ค้าปรึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
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นายประเสริฐ เทศนิยม  
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มคลองหาด จังหวัดสระแก้ว บริษัท สุขสมบูรณ์
น้้ามันปาล์ม จ้ากัด จ.ชลบุร ี

 

  

ท้าไมถึงสนใจเข้าร่วมโครงการกับ GIZ   
ทีแรกไม่รู้เร่ืองอะไร โครงการ GIZ มาทีบ่้าน ทีจ่ะเข้ามาชว่ยเหลอืด้าน
วิชาการ และคิดว่าไม่เสียหายอะไร อย่างน้อยก็ได้วชิาการ ความรู้ต่างๆ มา
ปรับปรุง เพราะคนสระแก้วไม่คอ่ยรู้เร่ืองระบบปาล์ม เรียกได้ว่าแทบจะไมม่ี
ความรู้เร่ืองปุย๋เลย อย่างน้อยถ้าได้ความรู้ทางวชิาการ ก็สามารถน้าไปปรับ
ใช้ได้ ว่าอย่างไรคือดีไม่ดี ใส่ปุ๋ยดีหรือไม่ และที่ส้าคัญก็คือ ถ้าเกษตรกรมี
การรวมกลุ่มกันก็จะยิ่งดี ซ่ึงหลังจากที่ได้เข้ารว่มโครงการ กม็ีการรวมกลุ่ม
กันได้ทั้งหมด 39 คนแล้ว 

 

 

 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ สถานการณ์ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรเป็นอย่างไร 
สถานการณ์ปกติ เพราะโรงงานก็ดูแลดีอยู่แล้ว แต่ถ้ามองในอีกแง่หนึง่ การที่ GIZ เข้ามา ถือเปน็เรื่องที่ดีมาก เพราะเข้ามา
เสริม มาท้าให้ระบบการดูแลปาล์มดีขึ้น แน่นขึ้น เหมือนกบัเด็กที่ไปเรียนพิเศษ เรยีนที่โรงเรียนดีอยู่แล้ว พอไปเรียนเสริม ก็
ได้ความรู้เพิม่เตมิ อย่างปาลม์ พอ GIZ เข้ามาช่วย ผลผลิตก็ดขีึ้น 

 

 

โครงการเข้ามามีส่วนช่วยด้านใดบ้าง  
GIZ ได้จัดอบรมและให้ความรู้ตา่งๆ แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับโรงงานหน่วยงานภาครัฐ และยงัได้ผู้ให้
ความรู้ที่ดีอย่างอาจารย์ธีระพงศ ์จันทรนิยมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาช่วยอบรมและให้ค้าแนะน้า ท้าให้เราได้
เรียนรู้การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง รูจ้ักสังเกตลักษณะของปาลม์ที่ขาดธาตุอาหาร และเรียนรูว้่าถ้าปาล์มขาดธาตุอะไร กต็้องใส่ปุ๋ยบ้ารุง
ตามปรมิาณ และธาตุที่ขาด ไมใ่ช่ใส่ตามความรู้สึกเหมือนเมื่อกอ่น  
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ผลที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม 
ยังวัดไม่ได้  เพราะเพิ่งเข้าร่วมโครงการเมื่อปลายปี  ก็ไม่กี่เดือนเอง  แต่ยอมรับเลยว่าผลผลิตดีขึ้น โดยสังเกตจากทะลายที่
ได้มา แต่ก่อนไม่รูว้่าทะลายปาลม์สุกดูยังไง ดิบดยูังไง แตห่ลังจากอบรมกับทางโครงการฯ ก็ตัดทะลายปาล์มสุกได้ดีและเยอะ
ขึ้น ถ้าเทียบกับแต่ก่อน จะไดท้ะลายปาล์มดิบเยอะกว่ามาก ซ่ึงไม่ค่อยด ี

 

 

 

แล้วปาล์มทะลายสุกแตกต่างจากปาล์มทะลายดิบอย่างไร  
ทะลายปาล์มสุก จะกล่ันน้้ามันออกมาได้เยอะกว่า เฉลีย่ 17-18% แต่ถ้าทะลายปาล์มดบิจะได้น้้ามันประมาณ 11% 
 
จะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นปาล์มทะลายสุกหรือดิบ 
ทะลายปาล์มสุก จะสีส้มแดง เมด็ร่วงเยอะ แต่ถ้าเป็นทะลายปาล์มดิบ สีจะออกเขียวด้าๆ 

 

 

 

ทุกวันนี้ยังประสบปัญหาอะไรอื่นๆ อีกบ้าง และคิดว่ามีส่วนใดที่จ้าเป็นต้องแก้ไข  
ปัจจบุันกลุ่มคลองหาดมีสมาชิกทั้งหมด 200 คน แต่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมีแค่ 39 คน ทา้ให้การเรียนรู้การจัดการปาล์ม
ยังไมท่ั่วถงึ ในอนาคตถ้าหมดโครงการกับ GIZ ไป และภาครัฐไม่มาช่วยเสริมตรงนี้ ก็อาจจะท้าให้การพฒันาไม่ต่อเนื่อง 
เพราะเกษตรกรลืมง่าย หนว่ยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องควรมาดงูานต่อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 
ไม่อยากให้ภาครัฐมาชว่ยแค่ประกันราคา เกิดการประท้วง ปิดถนนกันไป เพราะผมเชื่อว่าถ้ามีคนมา
ช่วย มาให้การอบรมเพื่อเน้นย้้าเกษตรกรอย่างสม่้าเสมอ จะทา้ให้เกษตรกรรู้หลักการการ
จัดการสวนปาล์มที่ดแีละแม่นย้าขึ้น การแก้ไขปัญหามันต้องเริ่มที่ต้นเหตไุมใ่ช่ปลาย
เหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

จดหมายข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย GIZ ประเทศไทย  



 

 

 

 

 

นายประพัฒน์ เทพนรินทร์ 
ผู้จัดการแผนกรับซื้อผลปาล์มและผู้ประสานงานโรงงานกับโครงการฯ บริษัท ยูนิวานิชน้้ามันปาล์ม 
จ้ากัด (มหาชน) สาขาอ.อ่าวลึกและ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

 

  

ท้าไมถึงสนใจเข้าร่วมโครงการกับ GIZ 
ที่ผ่านมา บรษิัทยูนชิวานชิ มศีักยภาพในการส่งออกน้้ามันปาล์มอยู่
แล้ว  แต่ก็คิดว่าถ้า GIZ เข้ามาช่วยด้านการจัดท้าเกณฑ์ก้าหนดและ
ตัวชีว้ัดของประเทศไทย ให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานการผลิต
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอยา่งยั่งยืนหรือ RSPO ไดอ้ย่างประเทศ
อินโดนีเซีย ก็จะสามารถท้าใหโ้อกาสในการส่งออกน้้ามันปาล์มไปยัง
ตลาดยุโรปมีมากขึ้น ถือเป็นการเปิดตลาดให้กว้างขึ้น ใหข้ยายทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 

หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้ว โรงงานมีส่วนเพิ่มศักยภาพ
ตนเอง และช่วยเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไรบ้าง 
 ปัจจบุันเรายังใช้งบโรงงานอยู่ ในการประสานงานการจัดประชมุกลุ่มใหแ้ก่

เกษตรกร ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 5 กลุ่ม รวมแล้วประมาณ 170 กว่าคน ในการประชมุจะมีการหารือร่วมกันระหว่างโรงงานและกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เปน็ธรรมและเกิดความพงึพอใจทั้งสองฝ่าย  โดยโรงงานจะพยายามสนองความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกรให้ได้มากที่สุด อย่างเช่น ราคาที่เป็นธรรม ปจัจยัการผลิตที่ถูกลง เพื่อชว่ยลดต้นทุนในการผลิต อย่างการลดราคาต้นกล้า
ปาล์ม ส้าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก รวมทั้งเสริมความรู้ในการจัดการสวนปาล์ม เช่น วิธีการใส่ปุ๋ย กระบวนการเก็บตวัอย่างใบ
ปาล์มไปวิเคราะห์ ซึ่งทัง้หมดน้ี โรงงานจะคอยสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า  

  

 

นอกจากพื้นที่บริเวณอ่าวลึกและปลายพระยาแล้ว โรงงานได้ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่อื่นอีก
หรือไม่ 

ตอนนี้โรงงานได้ขยายความชว่ยเหลือไปยังพื้นที่นอกอ.อ่าวลึกและอ.ปลายพระยาบ้างแล้ว เพื่อชว่ยเหลือเกษตรกรได้ทั่วถงึ เป้าหมาย
ในการให้ความชว่ยเหลือก็คือ ให้เกษตรกรได้ผลผลิตมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และเร่ิมมุ่งเน้นการใหแ้นวทางการปฏิบัตทิี่ดีในการ
เพาะปลูกปาล์มน้้ามันเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและเพิ่มขีดความ สามารถการผลิต
น้้ามันปาล์มของโรงงานสกัดให้ได้มาตรฐาน ไมท่้าลายส่ิงแวดล้อม ตามหลักเกณฑแ์ละเกณฑ์พิจารณาของ RSPO ผมว่าโครงการที่ท้า 
ร่วมกับ GIZ นี้ ถือเป็นโครงการที่ดี และจุดประกายให้โรงงานเหน็ความส้าคัญในการทีจ่ะเพิ่มศักยภาพให้แกต่นเองและช่วยเหลือ
เกษตรกรไปพร้อมๆ กัน หลังจากโครงการส้ินสุด โรงงานมั่นใจวา่จะมีศักยภาพเพยีงพอที่จะดแูลเองได้ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศที่ผลิต
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มไดอ้ย่างยั่งยืน 
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ใบปาลม์  น้ามาใช้คลุมโคนต้นปาล์มหรือระหว่างแถวปาล์ม ซึ่งจะชว่ยรักษาความชุม่ชื้นและลดการชะล้างหน้าดิน เมื่อ
ย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยอินทรียแ์ก่พืช นอกจากน้ียังสามารถน้าใบมาตัดใส่รางหญ้าใหโ้คนมกินสดๆ หรือน้าใบทีต่ัดแล้ว
มาหมักในถงัพลาสติกให้โคนมกนิ ซึ่งโคนมที่เล้ียงอยูจ่ะชอบกินมาก เพราะใบที่หมักมีกล่ินหอม 
ต้นปาล์ม ใชท้้าแผ่นไม้ส้าหรบัผนังห้อง เพดาน โต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นอกจากน้ีต้นปาล์มยังสามารถน้ามาท้าเป็น
แผ่นไมบ้างๆ ส้าหรับท้าหลังคา และท้าเชื้อเพลิงอัดเม็ดทีม่ีค่าซัลเฟอร์ต่้า ซึ่งชว่ยลดปัญหามลพษิได้ดี 
ต้นและทางใบปาลม์ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง เน่ืองจากต้นปาล์มมีคารโ์บไฮเดรตสูง ซึ่งสามารถเปล่ียนเป็น
ก๊าซหรือเชื้อเพลิงเหลว เช่น มีเทน เมทานอลและอีเทน นอกจากนี้ยังสามารถน้าต้น ทางใบ และทะลายเปล่ามาท้าเป็น
เยื่อกระดาษ 
ทะลายเปลา่ปาล์ม เมื่อใช้คลุมโคนต้นปาล์มจะมีประโยชน์เช่นเดียวกับการใช้ทางใบ คือใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้ในการ
เพาะเห็ดฟาง 
กากเน้ือในเมล็ดปาลม์ ส่วนใหญใ่ช้เป็นอาหารสัตว์ เน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารอย่างโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูง 
เส้นใยและกะลาปาลม์ ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิง กะลาปาล์มทีเ่หลือบางส่วนใช้ส้าหรับถมผวิถนนในสวนปาล์ม 
นอกจากนี้เส้นใยและกะลาปาล์มยังสามารถน้ามาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าปาล์ม หรือใช้คลุมผวิดินในถุงเพาะ
กล้าส้าหรับกะลาปาล์ม เน่ืองจากมีธาตคุาร์บอนสูงจึงสามารถนา้มาเผาเป็นถ่านกัมมันต์ ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
กรองฝุ่นละอองหรือส่ิงเจือปนต่างๆ ได้ดี 
กากตะกอนในโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม สามารถน้ากลับมาทา้ปุ๋ยให้กับปาล์มน้้ามันและพชือืน่ๆ โดยต้องท้ากาก
ตะกอนใหแ้หง้เสียก่อน   
 
นอกจากนี้ ปาล์มยงัเป็นที่นิยมในการน้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ รปูร่างลักษณะของใบก็มใีห้เลือกใช้หลายชนิด หลาก
ขนาดและสีสัน จึงสามารถน้ามาตกแตง่สถานที่ทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้อย่างสวยงามและเหมาะสม 
 
เห็นไหมว่า..การน้าส่วนต่างๆ ของปาล์มน้้ามันมาใช้ประโยชน์น้ัน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ปาล์มน้้ามัน ซึ่งเกษตรกร
สามารถน้าไปเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใชใ้นสวนปาล์มของตนเองไดต้่อไป  
 

ก็เพิ่งจะรู้คราวนีแ้หละว่า...ปาล์มน้้ามันดีอย่างนี้นี่เอง! 

 

 
 

เมื่อเอ่ยถึง ปาลม์น้้ามัน หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นพชืเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย ซึ่งปลูกกันมากทางภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธ์านีและชมุพร ซึ่งคนส่วนใหญ่จะทราบว่าเราใช้ประโยชน์จากผลปาล์ม คอื น้ามาสกัดได้น้้ามันปาล์ม แตจ่ริงๆ 
แล้ว ส่วนอื่นๆ ของต้นปาล์ม กน็้ามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน 
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 เว็บไซต์โครงการก๊าซชีวภาพจากของเสียการเกษตรมีผู้เยี่ยมชมจาก 33 ประเทศทั่วโลก 

จากจ้านวนผู้เยี่ยมชมเกือบ 1000 คนจาก 33 ประเทศทั่วโลกได้เข้ามาใช้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการก๊าซชีวภาพจากของเสียการเกษตร 
(www.m2p.erdi.or.th) ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เป็น
ข้อมูลที่ยืนยันว่าก๊าซชีวภาพเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ประเทศ
ที่มีผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ไทย รัสเซีย 
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ลัตเวีย ตุรกี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 
และลักเซมเบิร์ก ส่วนหน้าเว็บที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดคือ หลักสูตรการอบรม 
รายละเอียดและก้าหนดการจัดอบรมผู้ดูแลระบบก๊าซชีวภาพ ที่มีการ
จัดการอบรมทั่วประเทศและมีการปรับข้อมูลอยู่สม่้าเสมอ โดยผู้สนใจเข้า
รับการอบรมสามารถลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้ 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมีข้อมูลตลาดก๊าซชีวภาพของไทย รายงานและบทความในห้องสมุดก๊าซ
ชีวภาพออนไลน์ ซี่งผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพได้โดยเลือกจากเมนูแหล่งข้อมูล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศ เว็บไซต์นี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยของสถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของไทยไว้ให้ศึกษาอีกด้วย 

 

 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับวิศวกรและช่างเทคนิค" 

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา GIZ ภายใต้
โครงการความร้อนแสงอาทิตย์ในขบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมร่วมกับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบ
น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับวิศวกรและช่างเทคนิค” ซึ่งเป็นการอบรมครั้ง
ที่ 2 ต่อเนื่องจากการอบรมครั้งแรกส้าหรับวิทยากรซึ่ง ประสบความส้าเร็จอย่าง
สูง ส้าหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวเยอรมัน และชาวไทยจ้านวน 30 
คนที่ผ่านการอบรมจากคร้ังแรกร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมเป็นเวลา 10 วัน ณ โรงแรม
เอเชีย กรุงเทพฯ 
 
หลักสูตรอบรมมีเน้ือหาครอบคลุมถึงการออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบ้ารุงระบบ 
น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นวิศวกรและช่างเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตหรือจ้าหน่ายระบบน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การออกแบบระบบน้้าร้อนแสงอาทิตย์ ด้วยโปรแกรม T-Sol จากบริษัท Dr. 
Valentin Software และมีโอกาสได้เยี่ยมชมระบบน้้าร้อนที่มีการติด ตั้งใช้งานให้แก่โรงแรม 2 แห่ง และโรงงาน 2 แห่ง เพื่อเรียนรู้วิธีการ
ตรวจเช็ค ปัญหาช้ารุดที่พบบ่อย และวิธีซ่อมแซมบ้ารุงรักษา โดยมีผู้เข้าร่วมที่ผ่านการอบรมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 และได้คะแนนทดสอบ
หลังการฝึกอบรมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก GIZ และพพ.ด้วย 
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http://www.thaisolarheat.org/index.php/th/2010-09-23-05-46-42/59-2010-10-04-09-04-38.html


การจัดแสดงกุ้งอินทรีย์ของไทยในงาน  BioFach 2011 

วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา GIZ ภายใต้โครงการกุ้งอินทรีย์ ได้
เดินทางไปร่วมงาน BioFach งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่
เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี  โดย GIZ ประสานงานให้หอการค้าไทย-
เยอรมันเป็นผู้ด้าเนินการนัดหมายการเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทเอเชี่ยน กร๊ปซ่ึง
เป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่รายหนึ่งของไทยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยัง
ได้จัดทัศนศึกษาดูงานการผลิตและการบริโภคอาหารทะเลอินทรีย์ในเมืองนูเร
มเบิร์กและมิวนิค รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสัตว์น้้าอินทรีย์ใน
ยุโรป 

ส้าหรับการเจรจาทางธุรกิจ GIZ และบริษัทเอเชี่ยน กรุ๊ป ได้พบและเจราจาธุรกิจกับผู้น้าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์รายใหญ่
หลายบริษัท  อาทิ บริษัทบินคา ซีฟู๊ด บริษัทริสติค บริษัทไกเกอร์ แอนด์ ไกเกอร์ อินเตอร์คอน กรอสสฮานเดลส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
ได้ประชุมกับบริษัทนาทัวแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ของเยอรมนี เพื่อทราบกระบวนการเล้ียงกุ้งอินทรีย์ 
เพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับเกษตกรผู้เล้ียงกุ้งไทยที่สนใจผลิตกุ้งอินทรีย์  

นอกจากนี้ GIZ และบริษท เอเชี่ยน กรุ๊ป ยังได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Fish Forum  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ หัวข้อการ
บรรยาย ประกอบด้วย กฎระเบียบสหภาพยุโรป การจับสัตว์น้้าจากธรรมชาติและการประมงอย่างยั่งยืน แนวโน้มตลาดอาหารทะเล
อินทรีย์ โดยมีนายอูโด เซนสโควสกี้ จากบริษัทออร์แกนิค เซอร์วิสเซส เป็นผู้ด้าเนินรายการภายใต้การประสานงานของสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ สหภาพยุโรป (IFOAM EU Group) ในการจัดการประชุมครั้งนี้ 

การทัศนศึกษาดูงาน  สภาหอการค้าไทย-เยอรมัน ได้ร่วมเดินทางกับ GIZ และบริษัท         กรุ๊ป ไปพบผู้ค้าปลีกกุ้งอินทรีย์ในมิวนิค 
ได้แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านจัดจ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ เช่น ดาลล์มายร์ กาเลอเรีย เคาฟโฮฟ 
เบสิค วิคทัวเลน มาร์เก็ต เป็นต้น การทัศนศึกษาครั้งนี้ท้าให้เข้าใจตลาดอาหารทะเลอินทรีย์ในเยอรมนีได้มากขึ้น 

งานวันกุ้ง 2011 ที่จังหวัดจันทบุรีและสุราษฎร์ธาน ี

GIZ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศด้านพลังงานใน
การเล้ียงกุ้ง ได้เข้าร่วมงานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 15 ที่จังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม และงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 21 ที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี รศ. ดร. วัชระ 
เพิ่มชาติ ที่ปรึกษาของ   โครงการฯ  ได้บรรยายเรื่อง “โครงการประหยัด
พลังงานในนากุ้ง” และกรณีศึกษาฟาร์มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ และ
ดร. สุริยา สาสนรักกิจ ผู้อ้านวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) น้าเสนอ
เรื่อง “โครงการปรับปรุงดินในบ่อกุ้งและการคัดเลือกลูกกุ้ง” 
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นอกเหนือจากการบรรยายในงานสัมมนาแล้ว GIZ ได้ออกบูทจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในนากุ้งและการปรับปรุงดินใน
บ่อกุ้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ตลอดจนเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรมการประหยัดพลังงานในบ่อกุ้ง ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคมให้แก่เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย 

ภายในบูท GIZ ได้เชิญบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ที่ได้สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จ้ากัด บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) 
จ้ากัด และบริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จ้ากัด เข้าร่วมจัดแสดงมอเตอร์ที่ใช้ในโครงการและให้ความช่วยเหลือจัดท้าเอกสารเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการจัดซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้พลังงานใน
ฟาร์มกุ้งด้วย   

GIZ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดตัวการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการรวม
โครงการตามแผนงาน (CDM PoA) ในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา GIZ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดแบบการรวมโครงการตามแผนงาน (CDM PoA) ในประเทศไทย ที่
โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมร.ทอร์
สเท่น ฟริทเชอร์ ผู้อ้านวยการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน
พลังงานและทรัพยากร GIZ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน
สัมมนา รวมทั้งยังมีวิทยากรจากองค์กรร่วมงาน 6 ท่าน ได้แก่ ดร. 
ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ รองผู้อ้านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(อบก.) มร. อีโว่ เรเน่ เบสเซลลิงค์ ผู้เชี่ยวชาญ ส้านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ ประจ้าประเทศไทย นางนิโคล ตัน 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอดวานซ์ คาร์บอน ซิเคียวริตี้ เว็นเจอร์ 
จ้ากัด มร. บาลซ์ เมอโก้ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นางสาวรวิวรรณ เอกประทุมชัย มูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อมและนาง
ดรุณี คังคะเกตุ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสเอ (สรอ.) ร่วมให้ข้อมูล
โครงการโครงการ CDM PoA มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนแก่
โครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในประเทศไทย การด้าเนินงานโครงการ
พลังงานทดแทนภายใต้ CDM PoA จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของรัฐบาลซึ่งมี 

นโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน้าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ด้าเนินงานโครงการรายย่อย และลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
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GIZ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
สมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย GIZ ในนามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของสมาคมการค้า  และอิมแพค เมืองทองธานี ได้จัดสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาคมการค้า โดยมี
สมาชิกกว่า 100 สมาคม สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา ซึ่งตัวแทนจาก
สมาคมและหอการค้าที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย นายอธิป พีชานนท์ 
ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ นายเสรี 
เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามันส้าปะหลังไทย นายณรงค์ คอง
ประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนางประพีร์ สรไกรกิติกูล 
อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้มาให้ความรู้และ
แนะน้าแนวทางในการบริหารจัดการสมาคมการค้า เพื่อพัฒนาบริการแก่สมาชิกของสมาคม และเปิดโอกาสให้สมาคมในแต่ละสาขาธุรกิจ
ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์การท้างานร่วมกัน 

ในช่วงของการน้าเสนอบทบาทของเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคม
การค้านั้น นางประพีร์ สรไกรกิติกูล   อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ
เคร่ืองประดับ ซึง่เป้าหมายส้าคัญของสมาคมฯ คือการผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ให้บริการสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการกว่า 1,400 รายว่า ส่ิงส้าคัญคือการ
ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสมาชิก สมาคมฯ ได้เชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ทั้งที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้นเอง และงานแสดงสินค้าระดับโลกในต่างประเทศ 
สมาคมฯ ยังเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการด้าเนินงานและเจรจากับภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และพัฒนา

อุตสาหกรรมอัญมณีของไทย 

การบริหารจัดการสมาคมให้ประสบความส้าเร็จได้น้ัน ตัวแทนจากภาคเอกชนได้สรุปว่าคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมต้องคิดถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก และไม่หยุดนิ่งในการคิดหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและเพื่อหารายได้เข้าสมาคม นายอธิป พีชานนท์ 
ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การตั้งคณะกรรมการสมาคมควรจะพิจารณาให้มีทั้งผู้ 

ที่เคยเป็นกรรมการมาก่อนแล้วเนื่องจากมีประสบการณ์อันยาวนานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด้าเนินงาน และคนรุ่นใหม่ที่มีพลังพร้อม
ท้างาน ซึ่งต้องได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ได้ฝึกฝนการท้างานและประสบการณ์ 

นายพิชชา วานิชผล รองผู้อ้านวยการ GIZ ได้แนะน้าแนวทางในการหาสมาชิกใหม่ว่าสมาคมต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่ือสารให้เข้าใจ
ถึงส่ิงที่สมาชิกจะได้รับ อาทิ การที่สมาคมเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจของสมาชิก การเป็นหน่วยงานเอกชน
ที่ได้รับการยอมรับและมีบทบาทเป็นตัวแทนในการเจรจากับภาครัฐเพื่อประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งการสนับสนุนด้านการตลาด โดยท้า
การตลาดร่วมกับสมาคม เช่นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สมาคมจัดขึ้น เพื่อน้าเสนอสินค้าและมองหาคู่ค้าใหม่ๆ 
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การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจการโรงแรม 

เมื่อวันที่ 7   กุมภาพันธ์   2554ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวและการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ GIZ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และมูลนิธิใบไม้เขียว   พัฒนาโปรแกรมการ
ค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจการโรงแรม โดยพันเอก            
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ้านวยการอพท. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว     
เปิดงาน  

จากผลการศึกษาการวัดร่องรอยคาร์บอนในพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่องโยง
พบว่า โรงแรมและรีสอร์ทเป็นภาคการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
ที่สุด เนื่องจากมีการใช้พลังงานจากฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติในการบริการ
นักท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก จากความร่วมมือและการพัฒนาโปรแกรมการ 

ค้านวนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ได้ทราบ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละสถานประกอบการปลดปล่อยในแต่
ละเดือน โดยค้านวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้้ามัน ก๊าซหุงต้ม 
รวมทั้งของเสียประเภทขยะแห้งและขยะเปียก ซึ่งโครงการฯหวังว่า
เครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถน้าข้อมุลที่ได้ไปบริหาร
จัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ และวางแผนการใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งรู้จักบริโภค
ทรัพยากรอย่างพอเพียง อันจะมีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งทางโครงการฯก็ได้มีการจัดฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมค้านวณเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
โรงแรมที่เกาะช้างอีกด้วย  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
PREMA เร่ือง “การจัดการสถานประกอบการที่ดี” 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โครงการการท่องเที่ยวและการ
ปกป้องสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GIZ องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  และสมาคม
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ได้เรียนเชิญพลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีร
ลักษณ์ ผู้จัดการหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นประธานในพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก 6 โรงแรม และ 1 ปางช้าง 
หลักสูตรการบริหารและการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(PREMA) เรื่อง “การจัดการสถานประกอบการที่ดี” โดยหลักสูตรดังกล่าว
ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการบริโภคทรัพยากรเกินความจ้าเป็นและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวม
แล้วคิดเป็นเงินราว 1,500,000 บาท  
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เมื่อเอ่ยถึง ปาล์มน้้ามัน หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเปน็พืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของประเทศไทย ซึ่งปลูกกันมากทางภาคใต้ ได้แก่จังหวัด

กระบี่ สุราษฎรธ์านีและชุมพร ซึ่งคนส่วนใหญ่จะทราบว่าเราใช้ประโยชนจ์ากผลปาล์ม คือ น้ามาสกัดได้น้้ามันปาล์ม แต่จริงๆ แลว้ ส่วนอ่ืนๆ 

ของต้นปาล์ม ก็น้ามาใชป้ระโยชน์ได้เช่นกัน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

โครงการการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GIZ และส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในที่โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 
2554 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสานงานโรงงาน หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร พี่เล้ียงเกษตรกร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเข้า
ร่วม รวมทั้งได้รับเกียรติจากทีมฝึกอบรมของมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาเป็นวิทยากร  

ระบบควบคุมภายในมีความส้าคัญต่อการรับรองกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ ซึ่งองค์กรรับรองภายนอกมอบหมาย
ให้องค์กรภายใน ท้าหน้าที่ในการตรวจสมาชิกแต่ละรายในกลุ่มเป็นประจ้าทุกปี 

เนื้อหาของการอบรมในช่วง 2 วันแรกมุ่งเน้นกระบวนการระบบควบคุมภายในเบื้องต้นส้าหรับเกษตรกรรายย่อยที่สนใจขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RPSO) ซึ่งประกอบด้วยการรับสมัครและต่ออายุสมาชิก การตรวจเยี่ยมสมาชิก/ฟาร์ม การ
ตัดสินรับรองสมาชิกเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด ตลอดจนการออกบทลงโทษแก่เกษตรกรที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว 

ส้าหรับการอบรมในวันสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติในภาคสนาม โดยสุ่มจากกลุ่มสมาชิกของโครงการทั้ง 4 กลุ่ม เข้าเยี่ยมและตรวจสอบ
ฟาร์มและเกษตรกร 

ภายหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ท้าให้ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบควบคุมภายในมากขึ้น และ
สามารถน้าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายย่อยในอนาคต อันจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกษตรกรสามารถบริหาร
จัดการการท้างานได้เองภายในกลุ่ม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักการ มาตรฐานและเกณฑ์ก้าหนดการผลิตน้้ามันปาล์ม (RSPO) 
ได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

สมาชิก 

การรับสมัคร, ส่งเสริม, ต่ออายุ 
 

การตรวจเยี่ยมสมาชิก/ฟาร์ม 

 

ฝึกอบรม &ดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
 

การตัดสินรับรองสมาชิก 

 

การลงโทษ 

 

12

0 จดหมายข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย GIZ ประเทศไทย  



Comparison CO2 emissions 

 

เทคโนโลยีท้าความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับนวัตกรรมของ PROKLIMA สถาบันเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ก 
 

เครื่องท้าความเย็นและเครื่องปรับอากาศมีผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศอย่างไร? ค้าตอบดูได้จากสารท้าความเย็นและสารฟูที่ใช้
ปรับอุณหภูมิและท้าให้วัสดุพองตัวเป็นโฟม นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 
20 มีการน้าสารเคมีสังเคราะห์กลุ่มหน่ึงซ่ึงเรียกรวมกันว่าคลอโรฟ
ลูโอโรคาร์บอน (CFC) มาใช้เป็นสารท้าความเย็น สารขับละออง 
และสารฟู เดิมเข้าใจว่าสารเคมีกลุ่มนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับ
การใช้งานเพราะมีราคาถูก ปลอดภัย ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ แต่ใน
ปี ค.ศ. 1974 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า CFC เป็นตัวท้าลายโอโซน
โมเลกุลในชั้นบรรยากาศโลก หากปราศจากชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ รังสีอุลตร้าไวโอเลตในระดับที่เป็นอันตรายจะสามารถ
ผ่านลงมายังผิวโลกและท้าให้สารพันธุกรรมในเซลล์มนุษย์ พืชและ
สัตว์ได้รับอันตราย เกิดมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจกและโรคอื่นๆ ได้ 
หลักฐานที่บ่งชี้ว่าชั้นโอโซนในบรรยากาศลดลงและการค้นพบรูรั่วที่ทวีปแอนตาร์กติคท้าให้เกิดข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมระดับโลก -พิธีสาร
มอนทรีออลว่าด้วยสารท้าลายชั้นบรรยากาศโอโซนในปี ค.ศ. 1987 ต่อมาเมื่อมีการค้นพบว่าก๊าซกลุ่มที่มีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบ 
(Fluorinated gases) เช่น สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (HCFC) สารไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน (HFC) ซ่ึงมักจะใช้ในเครื่องท้าความเย็น 
เครื่องปรับอากาศ และสารฟูที่ใช้ในการผลิตโฟมเป็นก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีส่วนท้าให้เกิดโลกร้อน สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ควบคุมก๊าซเรือนกระจก หรือพิธีสารเกียวโตจึงก้าเนิดขึ้น 

 

PROKLIMA ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงที่ GIZ ด้าเนินงานอยู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อชั้น
โอโซน และไม่ท้าให้โลกร้อนมาใช้ โดยโครงการเน้นการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีทางเลือกที่เป็นมิตรกับชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
โดยใช้สารท้าความเย็นและสารฟูจากธรรมชาติ เช่น ไฮโดรคาร์บอน 
แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์แทน จากการด้าเนินงานเป็นเวลา 15 ปี
ของ PROKLIMA ที่ผ่านมา ท้าให้เกิดการทดแทนสารท้าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซนได้มากกว่า 10,000 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 46 ล้าน
ตันเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

 

ในอนาคตคาดว่าโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศของเยอรมันจะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีก 36 
ล้านตันเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงขณะนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่ด้าเนินการ คิดเป็นมูลค่าราว 1 ยู
โร/ตันเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

ปัจจุบัน PROKLIMA ด้าเนินงานด้านการท้าความเย็น การผลิตโฟม อุปกรณ์ดับเพลิง และการเกษตร ร่วมกับประเทศต่างๆ ใน แอฟริกา 
เอเชีย แปซิฟิก และอเมริกาใต้ ตัวอย่างกิจกรรมที่ PROKLIMA ก้าลังด้าเนินการอยู่ ได้แก่ ตู้เย็นพลังแสงอาทิตย์เพื่อเก็บรักษาวัคซีนของ
สถานีอนามัยในชนบททางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา การน้าเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในประเทศจีน เป็นต้น นอกจากน้ี 
PROKLIMA ยังร่วมด้าเนินงานกับบริษัทหลายแห่งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศก้าลังพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความตื่นตัวในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และขณะน้ีโครงการก้าลังเริ่มกิจกรรมเชิงรุกในประเทศต่างๆ ในอาเซียนอีกด้วย 
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จดหมายข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย GIZ ประเทศไทย  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธิการ : ศิริพร ตรีพรไพรัช  วรเทพ ทรงปัญญา 
ผู้เขียน  :    กอบรัตน ์โชติเรืองประเสรฐิ ศิริพร ภาวิขัมภ ์  

กิตติคณุ กิตติอร่าม    ศุภฤกษ์  คณาสุข 

จิราลักษณ์ อินวงศ์          สิริกลุ  ประสิทธ์ิเพยีรชัย   

เจนต์ธิดา โทลา                 สุชาดา เมธีคุณาภรณ ์

  ธิตินัย พงศ์พิรยิะกิจ  ยศวิน กู่แก้วเกษม   

รูปภาพท้ังหมดจัดท้าขึ้นโดยคณะท้างานของโครงการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณุาตดิต่อ 
ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 
องค์กรความรว่มมือระหวา่งประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 
ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281-2 

                             อีเมล:์ siriporn.treepornpairat@giz.de 
                             เวบ็ไซต:์ www.thai-german-cooperation.info 
 

             วัน/เดือน/ปี                                           กิจกรรม                                             สถานที่ 
      24 หรือ 25 พฤษภาคม 2554                    บทบาทและความพร้อมของ MASCI                      กรมการจัดหางาน 

 
      7 พฤษภาคม 2554                                สาธิตการท้าอาหารออร์แกนิก                           ร้านอาหาร “อโณทัย”  
      4 มิถุนายน 2554                                                                                                     ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 
          
      25-29 พฤษภาคม 2554                          ThaiFex                                                        อิมแพค เมืองทองธาน ี
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โครงการท่ีได้รับการสนบัสนุนโดยกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่ง
สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 
 

 โครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของวสิาหกิจ 
 การขนสง่ในเมืองอยา่งยั่งยนืในเอเชยี 
 โครงการปรบัปรงุคณุภาพอากาศในเมืองขนาดเลก็ในภูมิภาคอาเซยีน  
 โครงการพฒันาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน 
 แผนงานความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน 
 โครงการพฒันาการใชส้ารชวีภาพป้องกนัก้าจัดศัตรพูืชเชิงพาณิชย์ในเอเชยี  
   ตะวันออกเฉียงใต ้

 
 โครงการท่ีได้รับการสนบัสนุนโดยกระทรวงสิง่แวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความ
ปลอดภยัทางปรมาณูแหง่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

 โครงการนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ 
 โครงการการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพในวิสาหกิจขนาดกลาง 
 โครงการการปกป้องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเท่ียว 
 โครงการการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นพลังงานชีวภาพ 

 
                    
 

Upcoming Events 


