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สารบัญ 
 

01-03 |    9 M ของโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีด
             ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ     
04-05 |    พพ.และ GTZ ประสบความสําเร็จในการดําเนิน 
             โครงการ E3Agro 
06-08 |    โครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรม 
             เกษตรภาคเหนือ ระยะที่ 2 
08-09 |    ความชวยเหลือทางดานวิชาการของเยอรมัน 
             “ชวยตอยอด” ไดอยางไร 
09-10 |    GTZ รวมกับ PTB และสภาหอการคาแหง          
             ประเทศไทยพัฒนามาตรฐานการเกษตรของไทย 
11 |        Tchibo รวมกับ GTZ พัฒนาสภาพการทํางานของ      
             ผูผลิตสินคาใหแก Tchibo ในภูมิภาคเอเชีย 
12 |        สัมมนาเชิงพิจารณ แผนที่นําทางแหงชาติในการ 
             พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
13 |        GTZ รวมกับกรมประมง และพพ. จัดการประชุมเชิง 
             ปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
             ในฟารมกุง 
14-16 |    ขาวสั้น  

17 |        กิจกรรม 

สวัสดีคะ 
 
โครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจกําลังจะเขาสูระยะที่สอง (2551-2554) ของการดําเนินการ
โครงการในระยะที่สองซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) นี้
GTZ จะรวมมือกับหนวยงานของไทยมุงเนนการขยายและเผยแพรผลการ
ทํางานจากระยะแรกที่ผานมา  
 
ในระยะที่สองของโครงการ จะมุงเนนดานพลังงาน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทย โดยเฉพาะในกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับคณะผูบริหารและ
โครงสรางของโครงการ เพ่ือใหสามารถรับมือกับประเด็นทาทายตางๆ ทั้งที่
มีอยูเดิมและที่จะเกิดข้ึนใหมไดเปนอยางดี 
 
เพ่ือใหผูอานไดรูจักบริษัทจากประเทศเยอรมันที่ เขามาดําเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย รวมท้ัง GTZ ใหดียิ่งข้ึน เราขอเชิญชวนใหทานเขาเยี่ยมชม
งานนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการ - German Technology
Symposium & Exhibition (GTS08) ซึ่งหอการคาไทย-เยอรมัน จะจัดข้ึน
ในวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2551 ณ เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทารา แกรนด และ
บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร เราหวังวาจะไดพบกับทานในงานนี้ 
 
 
ขอแสดงความนับถือ  
ทีมงาน  TG-PEC 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน ประจําประเทศไทย 



9 M ของโครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ                            
และโครงการนี้ทํางานอยางไร 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันไดกําหนดกรอบและเปาหมายของโครงการ   
ความรวมมือทวิภาคีนี้ ใหมีระยะเวลา 8 ป (พ.ศ. 2547-2554) ขณะนี้เขาระยะ    
ที่ สองของโครงการ  (2552-2554) ซึ่ งมีการปรับ เป ล่ียนจากเดิม เล็กนอย         
โดยมุงเนนประเด็นดานพลังงานมากขึ้น GTZ เปนผูดําเนินการโครงการ     
ความรวมมือไทย-เยอรมันใหแกกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ       
และการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โดยรวมมือกับสํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) และกระทรวงตางๆ         
กลุมเปาหมายของโครงการ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)    
ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเปนสัดสวนสําคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเนนกลุม

อุตสาหกรรมที่กอมลพิษ (โดยเฉพาะน้ําเสีย และการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด) และ/หรือใชทรัพยากร (เชน วัตถุดิบ น้ําหรือ
พลังงาน) เปนจํานวนมาก และยังเปนกลุมอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสพัฒนาไดอีกมาก 
 
Mission: 
ชื่อเต็มของโครงการนั้น แทจริงแลวก็คือภารกิจของโครงการฯ ที่ตองการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม      
ใหสามารถเขาถึงบริการธุรกิจและการเงิน และการนําหลักการเศรษฐนิเวศมาใชในอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 
Management:   
คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Programme Management Committee-PMC) เปนผูกําหนดทิศทางของโครงการฯ คณะกรรมการ
ชุดนี้ประกอบดวยคณะทํางานบริหารจัดการโครงการฯ และผูแทนจากองคกรรวมงานตางๆ ไดแก กระทรวงและสมาคมธุรกิจ และมีการ
ประชุมรวมกันทุกไตรมาสเพื่อติดตาม ประเมินและอนุมัติ รวมทั้งดําเนินการโครงการใหมๆ 
 
ดูรายชื่อหนวยงานไดจาก 
http://www.thai-german-cooperation.info/en/our-partners/index.html
 
Mapping & Matching:   
นอกจากที่ สํานักงาน GTZ แลว โครงการฯ ยังมี สํานักงานอีกสองแหง คือ        
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรม     
โครงการฯ ดําเนินการโดยรวมมือกับกระทรวงและกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุม
เปาหมาย นอกจากนี้ ยังรวมมือกับสมาคมธุรกิจและผูใหบริการภาคเอกชน     
รวมทั้งสถาบันทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาขอดี ขอดอย รวมทั้ง   
ขอจํ ากัดของผู ที่ เข ารวมโครงการฯ  และกลุม เป าหมาย  เพ่ื อออกแบบ           
การดําเนินการ ซึ่งชวยพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรม/
หวงโซอุปทานเปาหมาย  เชน  การพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิต          
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผลประกอบการทางธุรกิจและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้    
โครงการฯ ยังประสานงานใหเกิดการจับคูระหวางกลุมอุตสาหกรรมกับการวิจัยและเทคโนโลยี การปรับเปล่ียนและถายทอดเพื่อแกไข   
ขอจํากัดดานเทคโนโลยีในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมทั้งสงเสริมให SMEs ใชบริการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนา เชน 
ผลประกอบการดานผลิตภาพหรือการดําเนินการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
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Multiple-Win:   
โครงสรางดังกลาวขางตน บงบอกถึงลักษณะบูรณาการของโครงการนี้ เพราะโครงการฯ ไมไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาในอดีต     
ซึ่งมักจะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมและสังคม และมาแกไขปญหาเหลานี้          
ในภายหลัง แตโครงการฯ นี้ยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงประเด็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคม หรือ ประโยชน 
สามตอ (triple win) ควบคูกันไปเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การเปนผูนําธุรกิจ และการพัฒนาองคกรใหแก SMEs            
ของไทยในตลาดโลก  
 
Matrix-Structure:   

โครงการฯ  ไดผนวกแนวทางห วงโซ อุปทาน  เชิ งก ลุม อุตสาหกรรมและ            
การแทรกแซงเพื่อการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรมนํารองตามที่โครงการ
ได ศึกษา และแกไขขอจํากัด ณ  จุดตางๆ  ในหวงโซอุปทานของแตละกลุม            
อุตสาหกรรมเขากับแนวทางการสนับสนุนเชิงระนาบ ซึ่งเนนการใหบริการเพื่อ  
การพัฒนาและการสรางตลาดบริการ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและบริการที่เหมาะสม
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและขามกลุมอุตสาหกรรม วิธีหลังนี้นําไปสูการ
พัฒนาเครื่องมือและบริการที่มีความเฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน      
สอดคลองกับจุดเดนของเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมแตละอยาง และ
เพ่ือใหสอดรับกับวิสัยทัศนขององคกรรวมงานตางๆ ที่เขารวมโครงการ จึงไดมีการ

นําสิ่งตางๆ ดังกลาวขางตน มาประมวลเปนแนวทางการดําเนินการในเชิงโครงการความรวมมือระหวางโครงการฯ และหนวยงานที่      
เขารวมโครงการฯ ทั้งระดับกระทรวงและกรม โดยคํานึงถึงประโยชนรวมกันตามที่ระบุไวในภารกิจของโครงการฯและหนวยงานที่เขารวม      
โครงการฯ 
 
Manpower & Expertises:  ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ นั้น จะมีผูเชี่ยวชาญดานตางๆ มาใหคําปรึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู   
จากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี โดยอาศัยเครือขายความรวมมือดานพัฒนานานาชาติของ GTZ ทั่วโลก (ประกอบดวยเจาหนาที่กวา 12,000 
คน และโครงการกวา 2,500 โครงการ) ทําใหโครงการฯ สามารถเขาถึงกลุมผูเชี่ยวชาญ กรณีศึกษาและตัวอยางที่ดี ทั้งในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค รวมถึงงานวิจัยและสถาบันวิจัยทุกสาขา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและเครือขายภายในประเทศจากประสบการณทํางาน           
ในประเทศไทยมากวา 30 ป 
 
Multi-Stakeholder Approach:  
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของการใหบริการเชิงเศรษฐนิเวศและบริการทางธุรกิจและ
การเงินนั้น มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหเกิดการยอมรับและความสนใจ        
ในตัวขับเคล่ือนทางเทคโนโลยี ธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจขึ้น โดยสรางการมี     
สวนรวมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย และสรางความสัมพันธในการทํางานที่ดี
รวมกับ SMEs อยางแข็งแกรงและแนนแฟนเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันในพลวัติ
ของโครงสรางและเครือขายที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและขีดความสามารถ 
ในการแขงขันที่ยั่งยืน  ซึ่งนําไปสูการขยายผลสําเร็จที่เกิดขึ้นในวิสาหกิจและ    
กลุมอุตสาหกรรมนํารอง การเจรจารวมกันระหวางผูเกี่ยวของจากหลายสาขา  
นอกจากจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกแนวทางดังกลาวแลว ยังทําใหโครงการฯ 
สามารถเขาถึงและสงเสริมการดําเนินการโครงการและกิจกรรมอื่นๆที่มีอยูทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้โครงการฯ ยังจัดเวที     
แลกเปลี่ยน เชน สัมมนาวิชาการ สัมมนาเชิงวิพากษขึ้นอยางสม่ําเสมอ เพ่ือประสานความรวมมือกับโครงการตางๆ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
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Market and demand orientation:   
การบริการใหคําปรึกษาสําหรับการพัฒนาธุรกิจ ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนนั้น ผูใหบริการจะตองมีความสามารถและเขาใจตลาด
เปนอยางดี เพ่ือใหบริการแกวิสาหกิจตางๆ โดยสามารถสนองความตองการทั้งในดานการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการผลิตที่สะอาดได การสนับสนุนดานเครือขายองคกรธุรกิจ พ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ศูนยขอมูล/นวัตกรรม จะชวย     
ผูประกอบการในการตัดสินใจปรับอันดับความสําคัญเรงดวน ดังนั้นจึงสามารถกระตุนอุปทานของบริการใหคําปรึกษา  
 
นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกํากับดูแลและสรางแรงจูงใจของภาครัฐเองก็มีสวนชวยดวยเชนกัน ซึ่งทายสุดจะสามารถ     
ลดแรงกดดันตอหนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแลดานมลพิษ และตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดลอมลงได การเสริมสรางโครงสราง การให      
คําปรึกษาแกผูบริโภค และระบบนโยบายสราง/ลดแรงจูงใจสามารถสรางความตระหนักในกลุมผูบริโภคและสามารถกระตุนตลาดสินคา
และบริการที่ผลิตดวยกระบวนการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
Motivating framework & policy:   

การลดคาใชจายดานพลังงาน การใชน้ําและวัตถุดิบ การปรับปรุงคุณภาพและ
ปริมาณการผลิต รวมทั้งการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (ซึ่งชวยปกปองสภาพ
ภูมิอากาศ) และการเพิ่มสวนแบงการตลาด (เชน การติดฉลาก การรับรอง    
มาตรฐานคุณภาพโดยระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ) เปนกาวแรกที่  
นําไปสูการสรางแรงจูงใจสําหรับผูบริหารของ SMEs ใหมีสวนรวมในการใช
กระบวนการผลิตและการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ปจจัยที่สําคัญ  
อีกประการหนึ่ ง คือ  กรอบแนวทางนโยบาย  ซึ่ งเปน เครื่องมือรับรอง           
ถึงความยั่งยืนและผลกระทบในวงกวาง กลาวคือ การพัฒนาสภาพโครงสราง
ทางนโยบายภายใตแนวคิดของ “การสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ” 

โดยการสงเสริมใหเกิดการแขงขันโดยระบบวิเคราะหเปรียบเทียบ (Benchmarking) รวมท้ังกลยุทธในการสรางแรงจูงใจและการเสริมสราง
แบบใหมๆ เปนหัวใจหลักของกรอบนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 
คนหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมภายใตโครงการฯ ไดที่: 
 
http://www.thai-german-cooperation.info/en/what-we-do/index.html
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พพ. และ GTZ ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน                         
ในอุตสาหกรรมเกษตร 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และ GTZ ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดานพลังงานในอุตสาหกรรม
เกษตร หรือ E3Agro ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก  อุตสาหกรรม     
น้ํามันปาลม อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง และอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง โครงการ 
E3Agro มีเปาหมายหลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทย โดยสงเสริมการนําของเสีย (ชีวมวลและกาซชีวภาพ) มาผลิตเปนพลังงาน 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานดวยการบูรณาการ ดานการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พลังงาน และระบบสารสนเทศเขาดวยกัน เพ่ือใหไดแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ดีที่สุดในการผลติตามมาตรฐานสากล  
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โครงการ E3Agro เปนสวนหนึ่งของโครงการไทย-เยอรมัน เพ่ือเสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อ       
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โครงการ E3Agro เริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2547 โดยในระยะแรก (กรกฎาคม 2547 – มิถุนายน 2549) ไดมุงศึกษา และดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
ดานพลังงานในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ตอมาไดขยายผลการดําเนินงานในระยะที่สอง (กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2551)            
ในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง ซึ่งผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม โรงงานผลิตน้ํามันปาลมที่เขารวมกิจกรรม benchmarking จํานวน 16 แหง สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาและไอน้ําลงได     
โดยเฉลี่ยรอยละ 9 และ 11 ทําใหประหยัดตนทุนไดถึง 16 ลานบาทและ 11 ลานบาทตามลําดับ นอกจากนี้ โรงงานยังสามารถลดการ   
สูญเสียน้ํามันลดลงรอยละ 11 ทําใหประหยัดได 106 ลานบาท และมีมูลคาเพ่ิมอีกประมาณ 60 ลานบาทจากการขายพลังงานไฟฟา    
จากโรงงานกาซชีวภาพ 
 
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีโรงงานเขารวมโครงการจํานวน 7 แหง ผลการดําเนินงานพบวา โรงงานสามารถลดการสูญเสียแปง     
ในกากไดประมาณรอยละ 13.78 และลดการใชพลังงานไฟฟาในขั้นตอนการผลิตไดรอยละ 5.25 ซึ่งหมายถึงตนทุนการผลิตที่ลดลงคิดเปน
มูลคา 16.4 ลานบาท (ภายในชวง 3 เดือนแรกของการดําเนินกิจกรรม) 
 

สําหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ งนั้น  พพ . และ GTZ ไดรวมกับกรมประมง     
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดานพลังงาน     
ในฟารมกุง ไดแก benchmarking เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการบริหาร    
จัดการฟารม การวิเคราะหและติดตาม คุณภาพน้ําในบอเล้ียงกุง การวิเคราะหและ
ปรับปรุงดินในบอเล้ียงกุง การตรวจวัดประสิทธิภาพดานพลังงานของระบบเติม
อากาศ และการทดสอบประสิทธิภาพเชิงพลังงานในการสงผานออกซิเจน และ   
การกวนน้ําของเครื่องเติมอากาศแบบใบพัด ผลจากการดําเนินกิจกรรมขางตน 
แสดงใหเห็นศักยภาพในการประหยัดพลังงานในฟารมกุงไดถึงรอยละ 30–40    
ของพลังงานที่ใชในระบบการเลี้ยงปจจุบันสําหรับฟารมที่ใชไฟฟาเปนแหลง     

พลังงานหลัก นั่นหมายถึง การลดคาใชจายดานพลังงานในฟารมกุงของเกษตรกร และการลดปริมาณการใชพลังงานในภาพรวม        
ของประเทศ  
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บัดนี้การดําเนินโครงการ E3Agro ไดส้ินสุดลงดวยความสําเร็จเปนอยางดี โดยสามารถลดการใชพลังงานลงได คุณสมเกียรติ สุทธิรัตน  
หัวหนาทีม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอุนรักษพลังงาน (พพ.) ไดใหเกียรติแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไวดังนี้ 

 
คําถาม: ขอทราบแนวคิดหลักของโครงการ E3Agro และบทบาทของคุณสมเกียรติในโครงการ E3Agro 
คําตอบ: โครงการ E3Agro มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทย

โดยการบูรณาการการบริหารจัดการทั้งในดานคุณภาพ ส่ิงแวดลอมและขอมูลขาวสารเพื่อนําไปสูระบบการผลิตที่ดี 
โครงการมุงเนนอุตสาหกรรมเกษตร 3 กลุม คือ อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังและ  
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีบทบาทดานการประสานงานกับ  
ผูรวมโครงการในแตละอุตสาหกรรมเกษตร รวมท้ังใหขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีและแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาใหเกิด
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

คําถาม: คุณสมเกียรติคิดวาโครงการ E3Agro ไดเอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจหรือภาคอุตสาหกรรมของไทยอยางไรบาง 
คําตอบ: ความสําเร็จในการใชพ ลังงานอยางมีประสิทธิภาพในโครงการนํารองของโครงการ E3Agro เปนตนแบบ  

ใหผูประกอบการจํานวนมากนําไปปฏิบัติตาม นับเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกเศรษฐกิจไทยเพราะสามารถ  
ลดคาใชจายดานพลังงานลงได 

คําถาม: ถามองถึงเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษหรือมิติของการพัฒนาทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมแลว  
คุณสมเกียรติพอใจกับผลการดําเนินการโครงการ E3Agro เพียงใด ทําไมจึงเปนเชนนั้น 

คําตอบ: โครงการ E3Agro ประสบความสําเร็จมากทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม เพราะผลลัพธของโครงการได  
ทําใหเกิดการจางงานและรายไดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังชวยลดมลพิษจากการเปลี่ยนของเสียมาเปนพลังงานอีกดวย 

คําถาม: ขณะน้ีโครงการไดส้ินสุดลงแลว ถามองยอนกลับไป มีส่ิงใดบางที่คุณสมเกียรติอยากใหบรรลุผล แตทําไดไมดีเทาที่ควร 
หรืออยากพัฒนาใหดีขึ้นในชวงของการดําเนินการโครงการ และถาตองการใหเกิดส่ิงนั้นขึ้นในอนาคต ควรจะตองทํา
อยางไร  

คําตอบ: ที่ผานมา พพ. ไมสามารถสนับสนุนดานเจาหนาที่ใหแกโครงการไดมากพอ เพราะขาราชการของเรามีภารกิจลนมือ  
อยูแลว ดังนั้นโครงการใหมที่จะพัฒนาขึ้นนาจะสอดคลองกับภารกิจหลักของ พพ. เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่เปน
ประโยชนของทั้งสองฝายคือท้ัง พพ. และ GTZ  

คําถาม: อยากใหคุณสมเกียรติชวยเลาถึงประสบการณการทํางานกับชาวตางชาติ  
คําตอบ: การไดทํางานรวมกับชาวตางชาติทําใหไดเรียนรูแนวคิดใหมทั้งทางดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่นํามาใช 

เพ่ือใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ เจาหนาที่ของเรายังไดเรียนรูวิธี
การจัดการและแกไขปญหาในเวลาที่กําหนดจากประสบการณของ GTZ องคกร GTZ เอง ก็มีประสบการณยาวนาน  
และมีความรูความชํานาญในการสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได ดังนั้น 
การไดมีโอกาสรวมงานกับ GTZ จึงนับเปนโอกาสที่ดีมากสําหรับเจาหนาที่ของ พพ. 

คําถาม: คุณสมเกียรติมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารและเชื้อเพลิงชีวภาพที่กําลังเปน  
ที่สนใจในประเทศไทยในขณะนี้ ประเทศไทยจะตองระมัดระวังดานใดเปนพิเศษบาง 

คําตอบ: ประเทศไทยจะตองกําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานใหชัดเจน การใชพ้ืนที่แหงแลงหรือพ้ืนที่ที่ยังไมไดใชประโยชน  
ในการเพาะปลูกและเพ่ิมผลผลิตพืชพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเปนทางเลือกหนึ่งเพ่ือหลีกเล่ียง
การเขาไปใชพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูกผลผลิตอาหาร 

คําถาม: ถาเกิดมีโครงการ E4Agro ขึ้นหรือโครงการที่ตอยอดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง คุณคิดวาในแงของพลังงานและประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐนิเวศควรจะเปนเชนไร 

คําตอบ: โครงการพลังงานและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศระดับตอไปควรใหภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกัน หรือมีความ
รวมมือระหวางภาคเอกชนของประเทศไทยและเยอรมัน โดยใหตอบสนองตอความตองการของทั้งสองฝาย  
อยางไรก็ตาม GTZ และ พพ. ควรมีหนาที่เปนองคกรสนับสนุนและประสานงานเชนเดิม 



โครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ ระยะที่ 2                                               
มุงเนนรูปแบบโครงการเชิงบูรณาการมากขึ้น  

ในระยะแรกของโครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตร    
ภาคเหนือ ภายใตโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ       
ในการแขงขันของวิสาหกิจ ซึ่ งไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการ         
จากกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธ        
สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) นั้น โครงการไดคัดเลือกอุตสาหกรรมเกษตรไว
ดําเนินการ 3 กลุม คือ ลําไย สมและกระดาษสา โดย GTZ ไดดําเนินการ     
รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 

2548 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรที่ไดคัดเลือกไว โดยการพัฒนาตลาดบริการทางการเงินและบริการเชิงเศรษฐนิเวศ       
กลยุทธของโครงการในกลุมลําไยมุงเนนการลดตนทุนการผลิตโดยการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต พัฒนากระบวนการแปรรูปและ
คุณภาพผลผลิต พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ สวนกลุมสมเนนความแตกตางของผลิตภัณฑและการลดตนทุนการผลิต และกลุมกระดาษ
สาเนนความแตกตางของผลิตภัณฑ การขยายผลิตภัณฑและตลาด รวมทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ 
 
การจะบรรลุเปาหมายของโครงการตามกลยุทธที่กําหนดไวนั้น จําเปนตองมีโครงการยอยซึ่งรูปแบบการดําเนินโครงการตองสอดคลอง  
กับขอบเขตเปาหมายของแตละกลุมอุตสาหกรรมที่คัดเลือกไว โดยที่โครงการยอยตองผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนกอนเริ่มดําเนิน        
โครงการ กลาวคือ ขั้นตอนการวางรูปแบบอยางคราวๆ ซึ่งเปนขั้นตอนพัฒนาแนวคิดและกําหนดกลยุทธ ขั้นตอนทดสอบความเปนไปได
ของรูปแบบ แนวคิด และกลยุทธ และขั้นตอนสุดทายคือ การดําเนินโครงการ ในขณะดําเนินโครงการ ตองมีการประเมินผลกระทบวา  
การดําเนินโครงการนั้นๆ บรรลุตัวชี้วัดของเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวไดแก คุณภาพและการเพิ่มผลผลิต           
ผลประกอบการทางธุรกิจ การนํานวัตกรรมระดับนานาชาติมาใชในกลุมอุตสาหกรรม และระบบการผลิตที่ยั่งยืนและเปนมิตร            
ตอส่ิงแวดลอม 
 
เมื่อส้ินสุดระยะแรกของโครงการ ในกลุมลําไยมีการสรางผูใหบริการดานการจัดการสวนลําไยแกชาวสวนลําไย โดยใหความรูเกี่ยวกับวิธี
การตัดแตงกิ่ง ซึ่งจะทําใหลําไยมีผลขนาดใหญขึ้นและคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนอกฤดูกาล ทําใหปริมาณผลผลิตเกรด A 
และ AA เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังชวยลดตนทุนในการเก็บเกี่ยวลําไยอีกดวย ในดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ ภายใตโครงการนวัตกรรมลําไย  
ไดมีการคิดคนผลิตภัณฑน้ําเชื่อมลําไย และน้ําตาลลําไย ซึ่งขณะนี้กําลังพัฒนาไปสูระดับเชิงพาณิชยโดย SMEs เปนผูลงทุน            
อีกนวัตกรรมหนึ่ง คือ การพัฒนาเครื่องสําอาง ซึ่งไดนําออกสูตลาดแลวและประสบความสําเร็จเปนอยางดีโดยใชชื่อสินคาวาพรีมาเฮิรบ    
มีวางจําหนายที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรต เชียงใหม สวนดานการปรับปรุงกระบวนการแปรรูปและคุณภาพผลผลิต ทําใหคุณภาพ
ของลําไยอบแหงทั้งที่มีเปลือกและไมมีเปลือกดีขึ้น ทั้งในเรื่องของสีและอายุผลิตภัณฑ โดยในกระบวนการผลิตนั้น ใชวิธีการอบแหง   
แบบใหมและใชเครื่องอบลําไยท่ีดัดแปลงใหมีประสิทธิภาพในการอบดีขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมัน นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ        
ดีขึ้นแลว ตนทุนการผลิตในสวนของเชื้อเพลิงก็ลดลง โดยที่ปริมาณการผลิตตอรุนเพ่ิมสูงขึ้น 
 
ในกลุมสม  ไดมีบริการดานการทดสอบดินซึ่ งรวมถึงการใหความชวยเหลือ          
ทางวิชาการและการจัดการฝกอบรมในเรื่องของการบํารุงดิน การทดสอบและ
วิเคราะหดิน การใชสารชีวภาพโดยผูจําหนายวัสดุที่ใชในสวนสม ซึ่งผานการอบรมวิธี
การใชเครื่องมือทดสอบดิน การแปลผลการวิเคราะหดิน การอบรมนี้ จัดโดยคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การใหบริการนี้  ไดรับการพิสูจนแลววา
สามารถลดตนทุนการผลิต การใชสารเคมี และปุยสังเคราะหในกลุมเกษตรกร         
ผูปลูกสมที่รวมโครงการในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมไดถึงรอยละ 5.1, 7.4 และ 
17.7 ตามลําดับ เพราะบริการดังกลาวนี้ ทําใหเกษตรกรผูปลูกสมหันมาใชปุยชีวภาพ
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แทนการใชปุยเคมีหรือปุยสังเคราะหเพ่ิมขึ้น เปนผลใหระบบการใชพ้ืนที่เพาะปลูกเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโครงการยอยอีกโครงการหนึ่ง 
ซึ่งนําไปสูความหลากหลายของผลิตภัณฑ การลดตนทุนการผลิต และการพัฒนาตลาดบริการโดยมีอุปสงคเปนตัวขับเคล่ือน คือ โครงการ
นํารองการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM) ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน 2550     
ซึ่งรวมจัดโดย GTZ และบริษัทเทอราโกร เทคโนโลยี (T-Tech) บริษัทเอกชนซึ่งเปนที่รูจักกันดีในวงการเกษตร ผลจากกิจกรรมนี้ ทําให
สวนสม 4 แหง (3 แหงในจังหวัดเชียงใหม และ 1 แหงในจังหวัดแมฮองสอน) จากสวนสมทั้ง 7 แหงที่รวมเดินทางไปศึกษาดูงานสวนสม
ในออสเตรเลีย เขารวมโครงการนํารองนี้  ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนมกราคม 2551 และจะสิ้นสุดในชวงปลายป 2552 คาดวา      
การนําแนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการมาใชในการบริหารจัดการสวนสม จะชวยเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้ง
ชวยลดตนทุนการผลิตในสวนของสารเคมีดวย 
 

กลุมอุตสาหกรรมสุดทายคือกระดาษสา โครงการยอยที่สรางความหลากหลาย     
ของผลิตภัณฑและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม คือ โครงการสงเสริมการใชสีและวิธี
การยอมสีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และโครงการกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษสา     
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โครงการไดรวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1    
(ภาคเหนือ) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส .) บริษัท แคลเรียนท จํากัด       
(จัดจําหนายสียอมสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษที่ ไดรับการรับรองคุณภาพ )      
บริษัท พาโนรามา จํากัด (จัดจําหนายหมึกพิมพที่ทําจากถั่วเหลือง) และ GTZ จัดฝก
อบรม เพ่ือแนะนําสียอมเชิงพาณิชยที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหแกกลุมผูประกอบการ   
โรงงานกระดาษสาขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดแพร ลําปาง นาน เชียงใหม

และเชียงราย ในเดือนกรกฎาคม 2549 และ 2550 ขณะนี้มีโรงงานผลิตกระดาษสาบางแหงที่ใชสีดังกลาวในกระบวนการยอมเยื่อสา     
คาดวาจะตองใชเวลาสักระยะหนึ่งกวาจะมีการใชสีนี้อยางแพรหลายขึ้น เพราะสีดังกลาวมีราคาสูงกวาสีเคมี นอกจากนี้ การยอมเย่ือสา 
ดวยสีตางๆ ตองใชเทคนิคเฉพาะ รวมทั้งผูยอมก็จะตองมีทักษะในการยอมสีเปนอยางดี จึงจะไดสีตามที่ตองการ
 
สวนนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตเยื่อกระดาษสานั้นเปนเทคโนโลยีที่ไมกอใหเกิดน้ําเสียจากการ       
ตมเปลือกปอสาดวยโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด) นับเปนครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนํา
เทคโนโลยีสะอาดนี้เขามาสูในอุตสาหกรรมกระดาษสา โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) และ GTZ ในระหวางเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551      
เพ่ือชวยเหลือ SMEs ที่ไมสามารถลงทุนสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่มีราคาสูง เพ่ือแกไขปญหาน้ําเสีย
จากกระบวนการตมเปลือกปอสาที่เปนปญหาเรื้อรัง ในระหวางที่มีการทดลองกระบวนการใช      
สารทดแทนโซดาไฟเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแพร ทางโครงการไดเผยแพร      
ผลสําเร็จของการทดลองนี้ ผานการสัมมนาโครงการมาตรฐานกระดาษสาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สส .) ไปยังผูประกอบการกระดาษสาในภาคเหนือ           
ของประเทศไทยไปพรอมกัน กรมฯ จะเผยแพรเทคโนโลยีสะอาดนี้ทั่วประเทศภายในป 2551 
 
เพ่ือใหผลของโครงการยอยที่ดําเนินการในชวงระยะที่ 1 ของโครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ   
ขยายออกไปในวงกวาง ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ GTZ จึงตกลงรวมกันดําเนินโครงการระยะที่สองเปนเวลาสองป เร่ิมตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2551 จนถึงเดือนเมษายน 2553 โดยใหกรอบการดําเนินการโครงการลดลงเนื่องจากมีงบประมาณจํากัด และส่ิงสําคัญ 
ที่สุด คือ การดําเนินการที่เนนรูปแบบการบูรณาการมากขึ้น โดยมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางผูรวมโครงการทั้งสองฝาย            
อยางสม่ําเสมอ รูปแบบการดําเนินโครงการเชนนี้ จะเปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะบริหารโครงการ อันจะทําให       
การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
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เพ่ือใหความรวมมือระหวางศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ GTZ บรรลุเปาหมาย โครงการจึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ        
การวางแผนงานโครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ ระยะที่ 2 ขึ้นระหวางวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2551    
ที่โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือ (1) กําหนดแนวคิดของหลักการหวงโซอุปทาน (2) วิเคราะหและกําหนดทิศทางการดําเนิน
โครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ ระยะที่ 2 (3) ออกแบบกลยุทธของแตละกลุมอุตสาหกรรมเกษตร  
ที่นําไปสูตัวชี้วัดของโครงการระยะที่ 2 (4) สรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและกลยุทธของแตละกลุมอุตสาหกรรมเกษตรรวมกัน      
(5) ทําความตกลงรวมกันในเรื่องทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการและการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิด (6) ปรับกลไกในการสื่อสาร
และการรายงานผลของโครงการ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนรวมกันนี้ ไดมีการตกลงรวมกันในเรื่องของกลยุทธทั้งในระดับ   
โครงการและระดับกลุมอุตสาหกรรมยอย นอกจากนี้ โครงการสงเสริมกลุมพันธมิตรวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ ระยะที่ 2 นี้ 
จะยังคงมุงเนนขอบเขตโครงการเชนเดียวกันกับโครงการในระยะแรก มีเพียงกลุมอุตสาหกรรมกระดาษสาเทานั้นที่จะเนนกระบวน     
การผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจะรวมถึงโครงการยอยที่เผยแพรเทคโนโลยีสะอาดในวงกวาง การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี       
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนวัตกรรม การดําเนินโครงการดวยรูปแบบบูรณาการจะเปนรูปแบบที่ใชในการวางแผนการดําเนินโครงการ
ยอย และเพื่อเปนการสนับสนุนรูปแบบการทํางานแบบบูรณาการ จึงไดมีการเสนอใหมีแบบฟอรม ซึ่งจะใชเปนเครื่องมือสําหรับ          
การติดตามแผนการดําเนินโครงการยอย และความคืบหนาของการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ยังไดมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในสวนของกระบวนการประสานงาน วางแผน ติดตาม ประเมินผล ส่ิงแวดลอมในการทํางาน      
ความสัมพันธ กลไกการสื่อสารและการรายงานรวมทั้งมีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
โครงการดวย 

 
 

ความชวยเหลือทางดานวิชาการของเยอรมัน “ชวยตอยอด” ไดอยางไร 

ทานผูอานเคยสงสัยไหมวา “เคยมีใครรวบรวมขอมูลวา ความชวยเหลือจากประเทศ
เยอรมนีหรือประเทศอื่นๆ ไดทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในชีวิตของ ”คนธรรมดาๆ” 
บางหรือไม?”  อันที่จริง คําถามนี้มีผูถามซ้ําแลวซ้ําเลาในท่ีตางๆ ทั้งที่ กรุงเบอรล
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ิน 
วอชิงตัน สตอกโฮล บรัสเซลส หรือเมืองหลวงของหลายประเทศ ที่นําเงินภาษีของ
ประชาชนจํานวนหลายๆ พันลานยูโร มาพัฒนาสภาพความเปนอยูของคนธรรมดา
สามัญในประเทศตางๆ เชน ในประเทศไทย เมื่อมีใครถามคําถามนี้ขึ้นมา ก็มักจะได
รับเอกสารมากมาย ซึ่งจะตองใชเวลาอานไปตลอดชีวิต  
 
เราทุกคนลวนรูวา ชีวิตของเรานั้นไมไดถูกสรางขึ้นมาใหเรียบงายเลย แตก็มีบางสิ่ง

บางอยางที่เราสามารถเขาใจไดงายๆ และน่ีก็คือ “แนวคิดหลัก” ของโครงการใหมของคณะกรรมการของแหลงทุนเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา คณะกรรมการชุดนี้จัดประชุมแบบกึ่งทางการเพื่อรวมกันพัฒนา คุณภาพโครงการพัฒนาภาคเอกชนของ
ทั่วโลก ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐบาลตางๆ เชน รัฐบาลเยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร สวิตเซอรแลนด และอื่นๆ นอกจากนี้ กลุมนี้ยังประกอบดวยองคกรพหุภาคี   
หลายแหง อาทิ สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย และสหประชาชาติ 
 
แนวคิดลาสุดของคณะกรรมการนี้ก็คือ การพัฒนามาตรฐานการดําเนินการโครงการพัฒนาวิสาหกิจ
เพ่ือใหเกิดการ “ตอยอด” ในดานตางๆ เชน มีการจางงานเพิ่มขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น นอกเหนือไปจาก
ผลลัพธของโครงการที่แหลงทุนตางๆ ไดสนับสนุนไป การตอยอดนี้ยากไหม? ยาก แตก็ทําใหงายได
เชนกัน คณะกรรมการกําลังหาลูทางที่จะทําใหการตอยอดนี้ เปนมาตรฐาน ISO 9000 ของการ
บริหารจัดการโครงการ ดวยเหตุนี้เองจึงจําเปนจะตองมีการรับรองมาตรฐานวาโครงการดังกลาวไดมี
การรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือ “ตอยอด” ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต 



ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เกี่ยวของกับโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (PEC) เพราะเราได 
คัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมบางกลุมในโครงการฯ ไวสําหรับการนํารองทดสอบแนวทางบริหารจัดการคุณภาพโครงการวิสาหกิจ ขณะนี้
กําลังจะมีการตรวจสอบภายในโครงการฯ ในเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ 
 

 

GTZ รวมกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของเยอรมัน และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
พัฒนามาตรฐานการเกษตรของไทย 

สินคาเกษตรและอาหาร เปนสินคาสงออกที่สําคัญและเปนแหลงรายไดหลักอยางหน่ึง
ของประเทศไทย แตมูลคาการสงออกสินคาดังกลาวไปยังตลาดสหภาพยุโรปก็ยังมี    
มูลคาไมสูงนัก เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน อาทิ จีน เวียดนาม โดยมีอุปสรรคสําคัญ
คือ เรื่องมาตรฐานสินคา การที่จะเขาถึงตลาดในประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ โดยเฉพาะ   
สหภาพยุโรปซึ่งเปนตลาดที่มีกําลังซื้อสูงนั้น ผูผลิตของไทยจะตองพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับสินคาของตนใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพราะผูบริโภค       
ในปจจุบัน ใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และผลกระทบตอ          
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของบริก าร  (MSTQ System หรือ  Quality Infrastructure) ให เป นที่ ยอมรับตาม      

มาตรฐานสากลจึงกําลังไดรับความสนใจ เพราะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได 
 

ตั้งแตป 2549 เปนตนมา GTZ และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของเยอรมัน (PTB)    
ไดรวมมือกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย และสถาบันตางๆ ของไทยดําเนิน      
โครงการ  เพ่ื อพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานด านคุณภาพของประเทศไทย              
ในภาคเกษตรและการแปรรูปอาหาร โครงการที่สําคัญไดแก การสงเสริมและสนับสนุน
เกษตรกร ผูปลูกผักและผลไมรายยอยในการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตใหไดตาม
มาตรฐาน GLOBALGAP เพ่ือใหสามารถเขาถึงตลาดที่มีมูลคาสูงทั่วโลกได นอกจากนี้
ยังไดดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบรับรองคุณภาพของ ThaiGAP ใหเทียบเคียงกับ 
GLOBALGAP ซึ่งเปนมาตรฐานที่สําคัญและไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในทวีป   
ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา ภายใตความรวมมือดังกลาว ไดมีการให     
คําปรึกษาดานระบบการจัดการคุณภาพขั้นตอนการตรวจสอบภายในแกเกษตรกร  การสรางผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหคําปรึกษา และเพ่ือให
เกษตรกรสามารถเขาใจและปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยางถูกตอง จึงไดมีการแปลกฎระเบียบตางๆของมาตรฐาน GLOBALGAP       
เปนภาษาไทย ประเทศไทยนับเปนประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีขอมูลดังกลาว เปนภาษาประจําชาติอยูในเว็บไซตของ GLOBALGAP 
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หลังจากที่ไดดําเนินกิจกรรมรวมกับสถาบันตางๆ ในประเทศไทยมาเปนเวลากวา  
2 ป  เมื่ อวันที่  21 พฤษภาคม  2551 GTZ และ PTB จึงไดจัดการประชุมขึ้น      
เพ่ือรายงานความคืบหนาและผลสําเร็จที่ผานมา รวมทั้งทบทวนวัตถุประสงค    
แนวทางในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ และการสรางเครือขาย
การประสานเชื่อมโยงการปฏิ บัติงานดานคุณภาพของสถาบันที่ เกี่ยวของ       
อยางเปนระบบ เพ่ือเปนขอมูลและกําหนดแนวทางในการใหการสนับสนุนตอไป 
โดยผูเขารวมการประชุมในครั้งนี้ มาจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของตางๆ อาทิ 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  

 
ผลของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรุปเปนประเด็นหลัก ไดดังน้ี 
1.  ระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพในประเทศไทยควรเปนอยางไร 

• ควรมีนโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติที่ชัดเจนเพียงนโยบายเดียว ในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ 
• นโยบายที่พัฒนาขึ้นควรระบุใหชัดเจนวาหนวยงานใดรับผิดชอบงานดานใดในระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ 
• ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการประสานความรวมมือกันอยางใกลชิด เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ  
• ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในหวงโซคุณคาควรมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพเปนอยางดี 
• ลูกคาหรือผูใชบริการสามารถเขาถึงการบริการที่เชื่อถือไดอยางสะดวก 
• ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพนี้ควรครอบคลุมสินคาเกษตรทั้งที่สงออกและบริโภคภายในประเทศ 

 
2.  สิ่งท่ีตองดําเนินการเพื่อใหระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเปนท่ีนาเชื่อถือ  

• จัดใหมีนโยบายเพียงอยางเดียว เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพใหครอบคลุมประเด็นรวมของกลุม      
        ที่เกี่ยวของและหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน 
• จัดใหมีองคกรประสานงานระดับสูงโดยผูแทนหลักจากทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวม 
• จัดใหมีคณะอนุกรรมการดานวิชาการและผูแทนจากภาคเอกชนเขามามีสวนรวม 
• จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวของกับการประสานงาน 
• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยดาน 
        อาหาร  
• สรางความตระหนักและเพิ่มขีดความสามารถแกกลุมและหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ 
        ในประเทศไทย 
• จัดทําโครงการแบบบูรณาการที่ไดรับการสนับสนุนทั้งดานเทคนิคและการจัดการจากผูบริหาร 

 
3. GTZ/PTB ควรมีสวนชวยสนับสนุนอยางไร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 

• GTZ/PTB สามารถเปนผูสนับสนุนทางดานวิชาการใหแกคณะกรรมการแหงชาติที่เพ่ิงไดรับการแตงตั้ง อาทิ           
        คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ คณะกรรมการอาหารแหงชาติ  
• สรางความตระหนักดานระบบคุณภาพใหแกประชาชน และพัฒนาความสามารถของผูเชี่ยวชาญในประเทศ   

 
4. ข้ันตอนตอไป 

GTZ/PTB จะประชุมกับผูเกี่ยวของหลักของอุตสาหกรรมที่อยูในโครงการ เพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการเปนกรณีศึกษา   
เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพ และ PTB จะเปนผูติดตอกับหนวยงานที่อาจเปนเจาภาพในการจัดการประชุมครั้งตอไป 
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Tchibo รวมกับ GTZ พัฒนาสภาพการทํางานของผูผลิตสินคาใหแก Tchibo ในภูมิภาคเอเชีย 

โครงการ “เสริมสรางคุณภาพสังคมทั่วโลก” หรือ WE (Worldwide Enhancement of Social 
Quality) เปนโครงการความรวมมือในลักษณะพันธมิตรรวมระหวางภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership; PPP) ของ GTZ และ Tchibo ซึ่งเปนเครือขายรานกาแฟที่ใหญที่ สุด   
แหงหนึ่งและมีผลิตภัณฑนานาชนิด ในโครงการนี้ GTZ ดําเนินงานในนามของกระทรวง    
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โครงการ

นี้มีเปาหมาย 2 สวน คือ เสริมสรางศักยภาพขององคกรฝกอบรมภายในประเทศ และพัฒนาสภาพการทํางานของผูผลิตสินคาใหแก 
Tchibo โครงการจะดําเนินการในภาคการผลิตที่ไมเกี่ยวของกับอาหารในประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ทางโครงการไดคัดเลือกไว          
โดยดําเนินการเปนระยะ คือ ในเดือนมกราคมและเมษายน 2551 ที่ผานมา ไดเริ่มดําเนินการในประเทศจีนและประเทศบังคลาเทศ      
ตามลําดับ และในเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มดําเนินการในประเทศไทย 
 
ขณะนี้การดําเนินการในประเทศไทยอยูในระหวางการคัดเลือกองคกรฝกอบรมภายในประเทศ ซึ่งคาดวาจะมีการคัดเลือกวิทยากร 4-6 คน
และมีการพัฒนาชุดการอบรมสําหรับการฝกอบรมดังกลาว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูผลิตสินคาใหแก Tchibo และเยี่ยมชม 
โรงงาน คาดวาจะมีผูผลิตสินคาใหแก Tchibo รวม 10 รายเขารวมโครงการ ทั้งนี้โครงการมุงหวังใหเกิดการพัฒนามาตรฐานทางสังคม
ภายในบริษัทของผูผลิตสินคาใหแก Tchibo โดยที่ปรึกษาตางประเทศที่ทาง GTZ และ Tchibo จัดจางจะเปนผูพัฒนาแนวคิดของการจัด
การฝกอบรม ซึ่งจะชวยเสริมสรางความรวมมือภายในองคกรระหวางผูจัดการและคนงาน รวมทั้งการจัดการที่ดีเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางาน กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของโครงการ WE คือ การเสริมสรางศักยภาพของวิทยากรภายในประเทศ การฝกอบรมจะ  
ครอบคลุมถึงการฝกการเจรจาแบบมีสวนรวมและการจัด “หลักสูตรวิชาการ“ เกี่ยวกับประเด็นพ้ืนฐานทางมาตรฐานสังคม เชน การ    
ปองกันการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการ การใชแรงงานเด็ก หรือการกดขี่แรงงาน การปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน 
พนักงานไดรับคาจางและมีชั่วโมงการทํางานที่เปนธรรม วิทยากรภายในประเทศจะไดรับการฝกอบรมเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ และจะปฏิบัติ
งานรวมกับที่ปรกึษาตางประเทศ 
 

 
ระดับโครงการและกลุมเปาหมาย 

 
โครงการตนแบบ WE ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 3 ปนี้ จะใชเปนตนแบบสําหรับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย และคาดวาวิสาหกิจจาก 
เอกชนตางๆ จะนําแนวปฏิบัติดังกลาวไปใช เพ่ือใหเกิดมาตรฐานทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตในระยะยาว โครงการนี้       
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทผูผลิตสินคาตางๆ เขาถึงบริการของหนวยงานใหคําปรึกษาภายในประเทศไดโดยตรง โดยหนวยงาน         
ดังกลาวจะใหบริการแกบริษัทผูผลิตสินคาทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียในราคาตามตลาดในพื้นที่นั้นๆ 
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สัมมนาเชิงพิจารณ แผนที่นําทางแหงชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ไทย (TBIA) รวมกับ สํานักงานกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
แห งช าติ  (NESDB) วิท ยาลั ยป โต รเลี ยมและป โต ร เคมี  จุฬ าลงก รณ
มหาวิทยาลัย (PPC-CU) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (NRCT) 
และ GTZ ไดรวมกันจัดสัมมนาเชิงพิจารณ เรื่อง “แผนที่นําทางแหงชาติในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผานมา 
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กอนดําเนินการสัมมนา ไดจัดใหมีการบรรยายพิ เศษเกี่ยวกับภาพรวม       
ของแผนที่นําทางแหงชาติดานพลาสติกชีวภาพ  หลังจากนั้นจึงได เปด        
การสัมมนาเชิงพิจารณ โดยมีการนําเสนอมุมมองในดานตางๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน กลาวคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย การพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
พลาสติกชีวภาพ โดยวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมุมมองเกี่ยวกับภาครัฐและความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานพลาสติกชีวภาพ นําเสนอโดยฝายบริหารโครงการนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
 
หลังเสร็จส้ินการสัมมนา นายวุฒิพงศ ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหเกียรติมาเปนประธาน            
ในการแถลงขาวเกี่ยวกับแผนที่นําทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและกลาวปดการสัมมนา  
 
ในสวนของการดําเนินการแผนที่นําทางฯ นั้น ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการนําเสนอสูเขาที่ประชุมรัฐมนตรีเพ่ือรอมติ โดยตั้งเปาที่จะสราง 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทยภายในระยะเวลา 5 ป ภายใตวงเงินประมาณ 1,800 ลานบาท แผนท่ีนําทางจะมุงเนน     
ในการเตรียมความพรอมดานวัตถุดิบ และการเรงรัดใหมีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเดิม และนําเขาเทคโนโลยีใหมเพ่ือรองรับ       
กระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา  
 
GTZ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใตกรอบความรวมมือของโครงการ Promotion of Thai bioplastics Industry และ
เปนสวนหนึ่งของแผนที่นําทางฯ ดังนี้  

 สนับสนุน จัดหาที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานพลาสติกชีวภาพ (Expertise) 
 สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติกจากแปงมันสําปะหลัง (Feasibility study  

        for appropriate technology for Lactic Acid production from tapioca starch) 
 สนับสนุนการศึกษานโยบายตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Study on policy  

        supporting the promotion of Bioplastics Industry) 
 สนับสนุนโครงการนํารอง: การศึกษาการจัดการขยะอินทรียโดยการใชถุงพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพในการ 

        คัดแยกขยะอินทรีย (Pilot project – Study on bioplastics in bio-waste management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GTZ รวมกับกรมประมงและพพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในฟารมกุง 
GTZ ไดรวมกับกรมประมงและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ .) รวมดําเนินโครงการ “การสงเสริมการเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพ       
เชิงเศรษฐนิเวศดานพลังงานของประเทศไทย” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช   
พลังงานในฟารมกุง ซึ่งฟารมกุงที่เขารวมโครงการนํารองสามารถประหยัด   
การใชพลังงานไดถึงรอยละ 30-40 โครงการฯ จึงไดจัดทําแนวทางและแผนการ
ดําเนินงานฉบับรางขึ้น และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ไดจัดใหมีการประชุม      
เชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอแผนดังกลาว ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ อาทิ เกษตรกร       
ผูประกอบการ และ หนวยงานภาครัฐไดรับทราบ พรอมท้ังแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขให เปนแผนการดําเนินงาน       

ฉบับสมบูรณ และนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดานพลังงานในฟารมกุงของประเทศไทยตอไป 
 
จากการประชุมดังกลาว ผูเขารวมประชุมไดใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนโดยไดนําเสนอใหมีการดําเนินโครงการยอย 3 โครงการ เพ่ือ
ไปจัดทํารายละเอียดที่มีความเปนไปไดในทางปฎิบัติมากขึ้น สําหรับโครงการที่ 1 วาดวยการเพิ่มความตระหนักและความสามารถในการ
บริหารจัดการดานพลังงานแกเกษตรกรผูเล้ียงกุง โดยภาพรวม มีความเห็นรวมกันวา การจัดทําคูมือ/ส่ือการเรียนรูเร่ืองการบริหารจัดการ
พลังงาน และการฝกอบรม ควรมีภาครัฐเปนผูรับผิดชอบ โดยมีชมรม สมาคม และสหกรณเปนผูประสานงานกับเกษตรกร ทั้งนี้ ในการ 
จัดทําคูมือการบริการจัดการพลังงานในฟารมกุง ควรมขอมูลเปรียบเทียบการลงทุนและความคุมคาของการลงทุน สวนการจัดทําส่ือ    
เผยแพร ควรมีหลายรูปแบบ เพ่ือใหมีชองทางที่หลากหลายในการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ี

 
โครงการที่ 2 เปนโครงการจัดทํา “ฟารมกุงตัวอยางเชิงพาณิชย” เพ่ือสาธิตการบริหารจัดการฟารม/การบริหารจัดการพลังงานที่ดี        
และการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยมีภาครัฐและ GTZ ชวยสนับสนุนดานการติดตาม เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล อีกทั้ง        
ในระหวางการจัดทําฟารมตัวอยาง ควรมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําและคาตัวแปรอื่นๆ ที่ตองมีการควบคุมดวย ผูเขารวมการประชุม     
บางกลุมไดนําเสนอใหมีการสาธิตทั้งในฟารมที่มีระบบไฟฟาและไมมีระบบไฟฟา และการจัดทําฟารมตัวอยางควรมีมากกวา 1 ฟารม  
 
โครงการที่ 3 คือการเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพตํ่า ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นดวย
กับการที่เกษตรกรจะเปลี่ยนมาใชมอเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะจะทําให
ประหยัดการใชพลังงานไดมาก แตก็ยังมีขอจํากัด คือ เกษตรกรตองใชเงินลงทุนสูง 
จึงไดมีการเสนอใหมีการศึกษาแนวทางอื่นๆ แทนการเปลี่ยนมอเตอร เชน การใช
เครื่องตีน้ําที่มีประสิทธิภาพสูง และอาจมีการทดลองใชมอเตอรที่มีขนาดเล็กลง โดย
สมาคม ชมรม และสหกรณตองเปนองคกรนํารองในการสํารวจและสอบถามกับ
สมาชิก เพ่ือใหไดจํานวนมอเตอรที่ตองการเปลยน และควรรวมกลุมกันเพ่ือซื้อ
มอเตอร เพ่ือใหสามารถซื้อไดในราคาถูก และไดเง่ือนไขที่เปนประโยชนเกษตรกร

ี่
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GTZ จัดสัมมนามาตรฐานดานระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมและสังคม 
GTZ ไดจัดสัมมนาและอภิปรายเชิงวิชาการเรื่อง “มาตรฐานดานระบบนิเวศ/      
ส่ิงแวดลอม และสังคม: ปจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจ - 
ภาพรวมเกี่ยวกับมาตรฐานลาสุดและบทบาทของหนวยงานรัฐ” ขึ้น เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2551 ที่ผานมา ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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ในงานสัมมนาและอภิปรายเชิงวิชาการครั้งนี้ นางเวรา โชลทซ ผูอํานวยการ   
สํานักงานมาตรฐานดานระบบนิเวศ/ส่ิงแวดลอมและสังคม GTZ สํานักงานใหญ 
กรุงเอชบอรน ประเทศเยอรมัน ไดบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานดานระบบนิเวศ     

ส่ิงแวดลอมและสังคม ซึ่งเปนหลักสําคัญเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจ ภาพรวมเกี่ยวกับมาตรฐานลาสุดและบทบาท        
ของหนวยงานรัฐ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ โดยมุงเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การลดตนทุนและลด    
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนเนนการบริหารทรัพยากรอยางเหมาะสม

 
 
GTZ จัดสัมมนาเทคโนโลยีและการผลิตที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศใหแก SME ไทย 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ที่ผานมา GTZ ไดจัดสัมมนาและอภิปรายเชิงวิชาการเรื่อง 
“เทคโนโลยีและการผลิตที่สะอาด: การสรางธุรกิจการใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศใหแก SME ไทยไดอยางไร” ณ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายในงาน 
ไดมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการสรางเทคโนโลยีและการผลิตที่สะอาด โดยเนนผลการ
ศึกษาเรื่องความเปนไปไดของธุรกิจบริการที่ปรึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศใน
ประเทศไทย  
 
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดนั้น เปนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริการ 
และการบริโภคอยางตอเนื่อง โดยพยายามใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงตอมนุษยและ   
ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด และใชทรัพยากร อาทิ น้ําพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด การใชเทคโนโลยีและ
การผลิตที่สะอาด จะกอใหเกิดประโยชนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การลดมลพิษที่แหลงกําเนิดทําใหมลพิษมีปริมาณลดลง   
ทั้งยังชวยลดคาใชจายในการบําบัดของเสียและไดผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GTZ เขารวมงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนแหงเอเชีย  
(Entech Pollutech Renewable Energy Asia 2008) 

GTZ รวมงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแ ทน          
แหงเอเชีย (Entech Pollutech Renewable Energy Asia 2008) ซึ่งจัดขึ้นในระหวาง 
วันที่ 4-7 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี    
พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหเกียรติเปน
ประธานเปดงาน 
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GTZ เปนองคกรหนึ่งของเยอรมันที่เขารวมนิทรรศการในครั้งนี้ โดยอยูในสวนการ     
จัดแสดงของเยอรมัน จัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแหงสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี ซึ่งนําเสนอผลการดําเนินงานในดานการจัดการพลังงานในโครงการไทย-เยอรมัน เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจ ในบริเวณจัดแสดงของเยอรมันนี้ ไดมีการจัดกิจกรรม “พบผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนของเยอรมัน” เพ่ือนําเสนอ
เทคโนโลยีทางเลือก และเพ่ือใหผูเขารวมงานไดเขาใจภาพโดยรวม ตลอดจนไดรับขอมูลลาสุดในเรื่องพลังงานทดแทนที่มีการพัฒนาขึ้น 
ในระดับนานาชาติ 
 
นอกจากนี้ในสวนของการประชุมวิชาการ ในนามของ GTZ ดร.รูดอลฟ เราค (Dr. Rudolf Rauch) ไดบรรยายในหัวขอ “พัฒนาการลาสุด
ของพลังงานทดแทน: ตลาดเทคโนโลยีและนโยบายในภูมิภาคเอเชียอาคเนย” รวมทั้งมีการนําเสนอประเด็นตางๆ โดยผูเชี่ยวชาญ CIM 
ในสาขาพลังงานอีกดวย  

 
 
กลุมผูประกอบการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรวมแสดงนิทรรศการในงาน                          
“วันสิ่งแวดลอมโลก 2551” 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดจัดงานวันส่ิงแวดลอมโลก ประจําป 2551 ขึ้น ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี ระหวางวันที่     
5-8 มิถุนายน 2551 เพ่ือใหภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึงความสําคัญและเกิดความตื่นตัวในการผลิตและบริโภค     
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การลดการปลอยคารบอนไดออกไซด เพ่ือชวยลดปญหาโลกรอนซึ่งนับเปนปญหาวิกฤตในปจจุบัน   
 
วันส่ิงแวดลอมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกป สําหรับปนี้สหประชาชาติไดกําหนดคําขวัญไววา“CO2 Kick the Habit! Towards a 
Low Carbon Economy – ลดวิกฤติโลกรอน เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิดสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่า” ภายในงานปนี้ ไดจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนาในหัวขอเศรษฐกิจคารบอนตํ่า และเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงนิทรรศการใหความรู การแสดงสิ่งประดิษฐดาน     
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังการออกรานจําหนายผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

ภายใตนิทรรศการ “โรงงานสีเขียว” กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดจัดใหมีการสาธิต
การผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยผูประกอบการจากจังหวัดเชียงใหมและ
แพร ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางดี นอกจากนี้ นางอนงควรรณ เทพสทุนิ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ยังไดใหเกียรติเขาชมงานและ
รวมสาธิตการทํากระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดวย 

GTZ ไดสงเสริมการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มาตั้งแตป 2548 โดย  
รวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือใหความรูความเขาใจแกผูประกอบการในเรื่องผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อาทิ การใชสียอม และสารเคมีตางๆ  



 

GTZ และองคกรเกษตรอินทรียรวมหาแนวทางพัฒนาตลาดลําไยอินทรีย 
GTZ รวมกับองคกรพันธมิตรดานเกษตรอินทรีย ไดแก สถาบันบริการตรวจสอบ   
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ มูลนิธิรักษดินและน้ํา และกลุม
เกษตรกรลําไยภายใตโครงการบมเพาะเกษตรอินทรีย ไดจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 11 
มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือหาแนวทางการจัดการ
ดานการตลาดของผลผลิตลําไยอินทรียของโครงการฯ ที่ประกอบดวยเกษตรกรลําไย
จํานวน 30 ราย ซึ่งมีความมุงมั่นที่จะไมใชสารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก เกษตรกร
เหลานี้ไดเริ่มเขาสูระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล ตั้งแตป 2550 ผลผลิต 
ของปนี้ ซึ่งคาดวาจะมีมากกวา 180 ตัน กําลังอยูระหวางการตรวจรับรองเกษตร
อินทรียตามมาตรฐานสากล จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ในสวน

ของการจัดจําหนาย มูลนิธิรักษดินและน้ํา จะประสานงานกับ TOP Supermarket และชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ เพ่ือนําเสนอขอมูล  
ผลผลิตลําไยอินทรียของโครงการฯ รวมทั้งเจรจาดานราคา และการจัดการขนสงทางโครงการ ฯ ยังมีแผนที่จะจัดเทศกาลลําไยอินทรียขึ้น
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ณ หางสรรพสินคา เซ็นทรัลชิดลม เพ่ือประชาสัมพันธผลผลิตลําไยอินทรียของโครงการฯ พรอมเผยแพร
ขอมูลดานการทําเพาะปลูกลําไยอินทรีย เพ่ือการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคถึงมาตรฐานของลําไยอินทรีย ตลอดจนความปลอดภัย 
ตอสุขภาพของทั้งผูผลิตและผูบริโภค 
 
 

เกษตรอินทรียและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพชวยเพิ่มมูลคาทางการตลาด 

คุณปรกชล พรมกังวาน กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัดพรมกังวาน อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม และคุณทัดดาว พรมกังวาน ภรรยา มั่นใจวาการสรางบริเวณอบลําไย
แหงใหมสําหรับผลิตลําไยอบแหงอินทรียนั้น จะเปนการลงทุนที่คุมคา เคร
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ื่องอบลําไย    
ที่สรางขึ้นใหมนี้ มีการออกแบบใหประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงที่ใชสวนใหญจะเปน  
ไมจากสวนลําไย คุณปรกชลไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการเสริมสราง       
ศักยภาพขีดความสามารถทางการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ (PNAC) ซึ่งเปน
ความรวมมือกันระหวางศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ GTZ รวมทั้งยังไดเขา
รวมงานแสดงสินคาอาหาร ในประเทศเยอรมนี ซึ่งทําใหคุณปรกชลเปล่ียนมาทําการ
เกษตรอินทรียอยางสมบูรณ นายคารล ไฮนส แช็ดลา ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีการอบ
อาหารแหง GTZ ไดใหคําแนะนําคุณปรกชลในสวนของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หางหุนสวนจํากัด พรมกังวาน จะเริ่มผลิต
ลําไยอบแหงอินทรียครั้งแรกในวันที่ 15 กรกฏาคมนี้ การผลิตดังกลาวจะสรางรายไดใหแกชาวสวนลําไยอินทรีย ซึ่งเปนสมาชิกกลุมลําไย
อินทรีย จังหวัดเชียงใหมประมาณ 30 ราย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  กิจกรรม 
 
  สิงหาคม 2551 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง – “ Evaluation and identification of raw intervention ideas for Thailand’s    
  rubber sub-sector “  นําเสนอโดย คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  วันและเวลาที่แนนอน จะประกาศใหทราบในเว็บไซต  www.thai-german-cooperation.info
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ผูเขียน  :    คณะทํางานของโครงการ   
 
บรรณาธิการ : ศิริพร ตรีพรไพรัช  

วรเทพ ทรงปญญา 
   
คณะที่ปรึกษาดานวิชาการ :  

เยือรเกน คอคห 
                           บัวรคารด เราเชลบัค 
                           เจมส โทเมคโค   
  
รูปภาพทั้งหมดจัดทําข้ึนโดยคณะทํางานของโครงการ 
 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 
ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คอลงเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281 - 2 
อีเมล: siriporn.treepornpairat@gtz.de
เว็บไซต : www.thai-german-cooperation.info

 

 

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) เปนสวนหน่ึงของความ   
รวมมือดานการพัฒนาของเยอรมัน 
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