Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness

คํ า กล า วของผู อํ า นวยการ สํ า นั ก งานความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของ
เยอรมัน ประจําประเทศไทย (GTZ)
GTZ มี ค วามยิ น ดี เป น อย างยิ่ ง ที่ จ ะขอแนะนํ า จดหมายข า วในรู ป แบบอิ เลค
ทรอนิกส ฉบับแรก หลังจากที่ไดเผยแพรขาวสารในรูปแบบสิ่งพิมพเมื่อปลายป
ที่ผานมา จดหมายขาวฉบับนี้จะสงใหทานทุกๆ ไตรมาส เพื่อแจงความคืบหนา
ของกิจกรรมตางๆ ภายใตความรวมมือในโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน รวมทั้งกิจกรรมของ GTZ ในประเทศ
ไทย ที่มุงเสริมสรางขี ดความสามารถในการแข งขันของธุรกิ จ ของวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประเทศไทยมีระดับ
การพัฒนาที่กาวหนา กระแสโลกาภิวัตนที่กําลังขยายตัวจึงทําให SMEs ไทย
จะตองคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพราะตลาดตองการสินคาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น
และมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงตองพัฒนากลยุทธที่
ชวยสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งตอบสนองความตองการของตลาดและเพิ่มประสิทธิ
ภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
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MATRIX OF THE PROGRAMME
Project

Services, Expertises
Agricultural Sub-Sector

Promotion of Northern
Agro-Industry Clusters
(PNAC)

Financial Services, Business
Development Services

Promotion of the Palm Oil
Value Chain

Financial Services, Business
Development Services

Fruit and Vegetables, Longan,
Tangerine, Saa-Paper

Palm Oil
Advisory Services for the
Development of the Thai
Quality Infrastructure
(MSTQ)

Financial Services, Certification

การดําเนินงานในระยะแรก ในชวงป 2547 - 2551 นี้ จะมุงเนนอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งเปนแหลงจางงานของคนกวารอยละ 60 และมีมูลคาการสงออกมาก
กวาแสนลานบาทตอป และยังเปนภาคอุตสาหกรรม 1 ใน 3 ของไทยที่มีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงที่สุดในปจจุบันและในอนาคต เนื่องจากภาค
อุตสาหกรรมนี้มีขนาดใหญมากและ GTZ ประสงคใหการดําเนินงานบรรลุผลที่
ประจักษชัด ในระยะแรกนี้จึงไดเลือกอุตสาหกรรม 5 สาขา ไดแก น้ํามันปาลม
กุง มันสําปะหลัง ผักและผลไม และกระดาษสา ที่คาดวาเมื่อดําเนินการแลวจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมชัดเจน

Service for Improving
Financial Access (SIFA)

Financial Services, Business
Development Services

ในไตรมาสแรกที่ผานมา เราไดปรับปรุงกิจกรรมการสื่อสารเพื่อใหขยายผลไป
ยังกลุมเปาหมายไดมากขึ้น และใหไดรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ อาทิ การ
เพิ่มผลผลิตจากนวัตกรรมใหมๆ การเขาถึงตลาดไดมากขึ้นจากการพั ฒ นา
มาตรฐานเชิงนิเวศ การเขาถึงแหลงเงินทุน และการลดตนทุนการผลิต ขณะนี้
ไดมี การเตรีย มกลยุท ธสําหรับ การดํ าเนิ น งานในระยะที่ 2 ในช วงระหว างป
2551 – 2555

Risk Management for
Handling Hazardous
Materials by SMEs in the
Bangpoo Area (CRM)

Chemicals Risk Management,
Eco-Efficiency, Certification

Management Information
System for Industrial
Pollution Prevention and
Control (MIS)

Management Information System,
Eco-Efficiency

Promotion of
Environmental Friendly
Saa-Paper

Profitable Environmental
Management, Eco-Efficiency,
Business Development Services,
Certification

บทความเด น ในฉบั บ นี้ ได แ ก EurepGAP การปรั บ ปรุ ง ดิ น ในบ อ เลี้ ย งกุ ง
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มกําไร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
โครงการสงเสริมบริการทางการเงิน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
ท า ยนี้ GTZ หวั ง ว า ท า นจะได รั บ ประโยชน จ ากจดหมายข า วฉบั บ นี้ และ
ขอขอบคุณผูรวมโครงการทุกทานที่สนับสนุนโครงการและ GTZ ดวยดีเสมอมา
เยือรเกน คอคห

Fruit and Vegetable, Shrimp

Tangerine, Longan, Palm Oil
Promotion of Thai Marine
Shrimp

Eco-Efficiency, Organic Market &
Production, Certification
Shrimp

Energy and Eco Efficiency
in Agro Industry (E3Agro)

Energy Efficiency, Renewable
Energy, Biomass
Palm Oil, Shrimp, Tapioca

Cross-sectoral

Palm Oil, Tapioca

Saa-Paper
Promotion of Thai
Bioplastics

Eco-Efficiency, R&D, Business
Development Services,
Certification
Tapioca

การเพิ่มผลผลิตกุงดวยกระบวนการปรับปรุงดินในบอเลี้ยงกุง
ประเทศไทยเริ่มเพาะเลี้ยงกุงแบบพัฒนา (ความหนาแนนตอพื้นที่สูง) มาตั้งแตป 2523 ฟารมกุงสวนใหญ
อยูในภาคใต และกระจุกตัวอยูในจังหวัดสงขลา สุราษฎรธานี และปตตานี สวนในภาคตะวันออกอยูใน
จังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรี และภาคกลางอยูในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม สัดสวนผลผลิต
กุงของภาคใต ภาคตะวันออกและภาคกลางอยูที่รอยละ 45, 40 และ 15 ตามลําดับ มูลคาการสงออกของ
กุงสูงกวา 70,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.9 ของมูลคาการสงออกของผลผลิตทางการเกษตรของไทยทัง้
หมด หรือรอยละ 1.1 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในป 2549 พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงของไทยมี
ขนาดประมาณ 350,000 ไร และมีผลผลิตกุงรวม 360,000 ตัน อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงเปนแหลงงานให
แกคนไทยราว 1 ลานคน
ไทยเปนผูผลิตและผูสงออกกุงรายใหญที่สุดของโลกมานานหลายป แตในระยะหลังนี้ไทยสูญเสียความเปน
ผูนําตลาดใหแกประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม การคาดการณสภาวะกุงทั่วโลกในป 2548 พบวา
ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเปนคูแขงที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากยังคงมีที่ดินที่มีความอุดม
สมบูรณเหมาะแกการเพาะเลี้ยงกุง รวมทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตทั้งในดานพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงและผลผลิต
ตอไรไดอีกดวย คาดวาการแขงขันที่รุนแรงสําหรับกุงไทยจะเกิดจากประเทศเวียดนาม เพราะนอกจากจะมี
ตนทุนการผลิตที่ต่ําที่สุดแลว ประเทศเวียดนามยังมุงพัฒนาทั้งในดานมาตรฐานคุณภาพสินคา การเพาะ
เลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ (ชีววิธี) การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รวมทั้งการตลาดของกุงดวย
ปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมกุงไทยคือความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม โดยเฉพาะความเสื่อมโทรม
ของดิน ทําใหผลผลิตกุงลดลงและมีบอเลี้ยงกุงจํานวนมากถูกทิ้งราง เกษตรกรผูเลี้ยงกุงสวนใหญใหความ
สําคัญกับสภาพดินที่ใชเลี้ยงกุงนอย ดวยเหตุนี้ฟารมกุงขนาดเล็กจํานวนมากจึงตองเลิกกิจการไป คาดวา
ในราว 10-20 ป ข า งหน า ฟารม กุ ง ที่ มี ข นาดค อ นข า งใหญ เพี ย ง 2-3 พั น แห ง เท า นั้ น ที่ จ ะอยู รอด หาก
ประเทศไทยตองการรักษาความเปนผูนําดานการผลิตกุง ประเทศไทยจะตองเพิ่มผลผลิตใหแกฟารมกุงที่
ยังคงเหลืออยูและฟนฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงที่ถูกทิ้งรางไป
ดังนั้น สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ซึ่งไดมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพในการแขง
ขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงมาโดยตลอด โดยใชความ
เชี่ยวชาญดานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ การจัดการฟารมอยางยั่งยืน การถายทอดเทคโนโลยี การจัด
การหวงโซอุปทาน (Value chain management) และการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ/การตลาด จึงรวม
มือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเพื่อทดลองพัฒนาพื้นบอเลี้ยงกุงโดยใช
กระบวนการปรับปรุงดิน 21 ขั้นตอน ซึ่งวิธีการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
เปนผูพัฒนาขึ้น โดยทําการทดลองในฟารมกุงที่คัดเลือกไวจํานวน 11 แหง ในจํานวนนี้ 6 แหงอยูในภาค
ตะวันออกและที่เหลืออีก 5 แหงอยูในภาคใต
แนวคิดหลักของกระบวนการปรับปรุงดินที่ใชนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับสภาพแวดลอมของบอเลี้ยงกุงให
เหมาะตอการเจริญเติบโตของกุง โดยเฉพาะในชวงที่กุงมีอายุ 45-55 วัน กระบวนการนี้จะชวยเพิ่มอัตรา
การรอดชีวิตของกุงอายุ 45-55 วัน รวมทั้งชวยเพิ่มผลผลิตกุงทั้งในดานจํานวนกุงตอกิโลกรัม ผลผลิตตอไร
และราคากุงดวย การทดลองนี้จะดําเนินการในการเพาะเลี้ยงกุง 2 รุน รุนแรก ระหวางเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม 2550 และรุน ที่ สอง ระหวางเดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อ นพฤศจิกายน 2550 ในรุน แรกที่ กํ าลั ง
ดําเนินการอยูนี้ ฟารมกุงแหงหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่เขารวมโครงการมีแวววาจะประสบผลสําเร็จ เพราะ
อัตราการรอดชีวิตของลูกกุงเพิ่มขึ้นรอยละ 47 ทั้งนี้ GTZ มีแผนที่จะขยายการดําเนินการไปสูชวงที่สอง
ของโครงการเพื่อขยายผลใหบริการดังกลาวออกไปสูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทั่วประเทศ

การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน EurepGAP ชวยเพิ่มชองทางการสงออกผักและผลไมสด
ในตลาดสหภาพยุโรปใหแกเกษตรกรไทย
เกษตรกรผูปลูกผักและผลไมไทยที่ผลผลิตไดรับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน EurepGAP ซึ่งเปนมาตรฐานระดับสากลสําหรับ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice - GAP) มีโอกาสสงออกผลผลิตไปยังตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น
โครงสรางระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนับเปนสิ่งจําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล รวมทั้งยังชวยแกปญหาอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และชวยใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงนโยบายทั้งในดาน
สิ่งแวดลอม สุขอนามัย และการคุมครองผูบริโภคดวย
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศทั้งในดานสัดสวนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและรายไดจากการ
สงออก ประเทศไทยเปนผูสงออกผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญเปนอันดับหกของโลก ตลาดสงออกผักและผลไมสดหลักของไทยคือ ประเทศจีน ซึ่งคิด
เปนสัดสวนรอยละ 58 ของผักและรอยละ 32 ของผลไมทั้งหมดที่ไทยสงออกในป 2548 ปจจุบันการสงออกผักและผลไมของไทยไปยังสหภาพยุโรปมี
เพียงรอยละ 12 ของผักและรอยละ 6 ของผลไมที่สงออกเทานั้น สวนการสงออกผักและผลไมไปยังสหรัฐอเมริกามีเพียงรอยละ 6 เชนกัน

แมวาผักและผลไมเปนหนึ่งในสินคาหลักที่ทํารายไดสงออกใหแกประเทศไทย ผักและผลไมของไทยกําลังเผชิญปญหาจากการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากประเทศเวียดนาม จีนและประเทศผูสงออกรายอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เพราะไทยเสียเปรียบประเทศเหลานี้ในดานตนทุน
แรงงาน ดังนั้นกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางโดยการพัฒนาใหประเทศไทยเปนผูผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูงจะทําใหไทยสามารถรักษาและเพิ่ม
สวนแบงตลาดในนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งเปนตลาดที่นาสนใจ แตประเทศดังกลาวตองการสินคาที่มีมาตรฐานสูง ทั้งในดาน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งแวดลอม รวมทั้งสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนงาน
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ไดทําโครงการรวมกับ รัฐบาลไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมผูประกอบการ
พืชผักและผลไมไทย ในการสงเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผักและผลไมสดโดยการพัฒนาโครงสรางระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารอยางยั่งยืนเพื่อใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของคนงาน (โดยเฉพาะมาตรฐาน EurepGAP) ไดเพิ่มขึ้น
กลยุทธของโครงการคือการถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานระบบการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP
Option 2 หรือการรับรองคุณภาพมาตรฐานแบบกลุมในระดับสากลใหแกประเทศไทย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือสามารถลดคาใชจายในการขอรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งตนทุนอื่นๆ ในการผลิตผักและผลไมสดที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน EurepGAP เมื่อตนทุนลดลง เกษตรกรและ
ผูสงออกก็จะมีโอกาสสงผลผลิตไปขายในตลาดที่ใหผลตอบแทนสูงเพิ่มขึ้น
GTZ ไดดําเนินการโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรผูปลูกผักและผลไมรายยอยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน EurepGAP โดยรวมมือกับ
ผูสงออกผักและผลไมสดจํานวน 5 ราย ซึ่งมีตลาดสงออกอยูในสหภาพยุโรป และเกษตรกรผูสงผลผลิตใหแกผูสงออก 5 รายดังกลาว โดยผูเชี่ยวชาญ
ของ GTZ ไดใหคําปรึกษาและจัดการฝกอบรมใหแกเกษตรกรรายยอยจํานวน 6 กลุมๆ ละ 10-20 คน เพื่ อใหความรูดานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2 โดยมีการดูแลและเฝาติดตามอยางใกลชิดตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแลวเสร็จ
ในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ นอกจากนี้ยังไดจัดหลักสูตรฝกอบรมวิทยากร EurepGAP ใหแกผูรวมโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 30 คน
ระหวางวันที่ 23-27 ตุลาคม 2550 ในกลุมนี้มี 8 คนที่สอบผานและไดรับการรับรองใหเปนวิทยากรจากหนวยงานมาตรฐาน EurepGAP และไดมีการ
จัดทําคูมือการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2 เปนภาษาไทยซึ่งเสร็จสมบูรณแลว และไดนําไปเผยแพร
ในเว็บไซต EurepGAP แลวเชนกัน
ดวยความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการบริการดานการอบรม และใหคําปรึกษา ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2 จะสงผลใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงบริการนี้ไดมากขึ้น ความรวมมือในลักษณะนี้จะ
นําไปสูการใหบริการที่ยังประโยชนใหแกเกษตรกรสวนใหญ ของประเทศไทย ซึ่งเปนเกษตรกรผูผลิตผักและผลไมสดทั้งหมดรวม 600,000 คน

หลักการพรีมาชวยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรไทย
หลักการพื้นฐานของพรีมา (PREMA: Profitable Environmental Management) หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มกําไร คือ การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพมีประโยชนตอการประกอบกิจการและการอนุรักษสิ่งแวดลอม พรีมา พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานความรวมมือทางวิชาการเยอรมัน
(GTZ) มาตั้งแตปพศ. 2539 โดยไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาและการรวมมือทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐเยอรมัน หรือ German Ministry
for Economic Cooperation and Development (BMZ) หลักการพรีมา สามารถใชไดดีและเหมาะสมเปนอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) แนวทางและหลักการของระบบการจัดการพรีมาที่เปนแรงจูงใจใหผูประกอบการยอมรับและนําเอาไปปฏิบัติมีประโยชน 3 ดาน (Triple Win) ดังนี้
• ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ - การชวยลดคาใชจาย ซึ่งเปนผลจากการคนหาวิเคราะห
การเกิ ด สิ่ งที่ เรีย กวา นอน-โพรดัก ท -เอาท พุ ท (non-product-output = NPO) ทํ าให
สามารถแขงขันดานราคาไดมากขึ้นหรือเพิ่มผลกําไรใหกับกิจการได ซึ่งโดยทั่วไปพบ
วา พรีมาสามารถชวยใหผูประกอบการลดตนทุนคาใชจายตางๆได ถึง 10-30%
• ประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดลอม - การลงมือปฏิบัติตามมาตรการที่ไดพัฒนาโดยหลักการ
พรีมา ไดชวยใหผูประกอบการสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น ซึ่งทําใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากขบวนการผลิตลดนอยลง
• ประสิทธิภาพเชิงองคกร - การมีสวนรวมของพนักงานหรือเจาที่ทั่วทุกภาคสวน ใน
การตรวจสอบและดําเนินการตามมาตรการตางๆ ทําใหเกิดกระบวนการจัดการและการ
พัฒนาการเรียนรูขึ้น ภายในสถานประกอบการนั้นๆ เปนการพัฒนา การมีสวนรวม ใน
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่องภายในองคกร
นอกจากการลดตนทุนแลว บนพื้นฐานพรีมา ผูประกอบการสามารถพิจารณาเตรียมการเพื่อขอการรับรองในแขนงตางๆ เชน ISO 9000, ISO 14000
หรือ eco-label อื่นๆ
เครื่องมือตางๆ ของพรีมา ที่เปนที่รูจักและถูกนําไปถายทอดและนําไปปฏิบัติใช ในกิจการ SMEs ไดแก หลักการ จีเอชเค (Good Housekeeping - GHK)
ซึ่งเปนมาตรการ ที่ถูก งาย เร็ว ดี รวมทั้งเครื่องมือที่เรียกวา EoCM: Environmental Oriented Cost Management ที่ชวยใหผูประกอบการ SMEs ได
วิ เคราะห ในเชิ ง ลึ ก หรื อ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ที่ สู ง ขึ้ น ผ า นกระบวนการการเปลี่ ย นแปลงที่ เ รี ย กว า economic-environmentalorganisational change (หรือ cycle of change) นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการพื้นที่อุตสาหกรรมแบบยั่งยืน (เนนนิคมอุตสาหกรรมขนาดยอม) SMIA:
sustainable management of industrial areas) และอื่นๆ
สําหรับประเทศไทย ไดมีการนําหลักการพรีมามาใชเปนครั้งแรกเมื่อปพศ. 2545 โดย GTZ ไดรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สงเสริมการ
บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industrial Estates - EIE) ในระหวางปพศ. 2544 – 2547 เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพทางธุรกิจและสังคม ซึ่งตอมาไดขยายเปนเครือขายอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ และพัฒนาเปนเครือขายที่ยั่งยืน
ภายใตโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน GTZ ไดนําหลักการพรีมามาใชเปนหนึ่งในเครื่องมือเชิงเศรษฐนิเวศ
สําหรับการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมการเกษตร

การสัมมนาผูมีสวนเกี่ยวของในระดับชาติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกําหนดมาตรการ กลยุทธ และแนวทางดานนโยบาย ได
อยางมีป ระสิท ธิภ าพ ในอันที่ จะเสริมสรางความตระหนั กและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
ระดับชาติสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อแนะนําแนวคิดและหารือรวมกัน ถึง การจัดการขยะ
มูล ฝอยโดยชุ ม ชน (Community Based Solid Waste Management – CBM) ในวั น ที่ 21
มีนาคม 2550 ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร
ดวยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานความรวมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน (GTZ) ไดมีผูเขารวมสัมมนามากกวา 150 คน ทั้งจากสวนกลางและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน เขารวมงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการดังกลาว
ตามภารกิจหลักภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และเยอรมัน ในการจัดการขยะมูลฝอย กระบวนการฝกอบรม CBM ไดถูกพัฒนาขึ้น
มาเปนเวลากวา 2 ป โดยมีการทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงดําเนินการนํารองในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากนั้น ไดนําหลักสูตรไปจัด
ฝกอบรมใหกับเทศบาล และชุมชนตาง ๆ อีกมากกวา 30 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และกระบี่
ดวยคาใชจายที่ยอมเยา ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และเปนการจัดการขยะที่สังคมใหการยอมรับ การอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนหรือ
CBM จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะชวยใหเกิดการปรับปรุงในดานสุขาภิบาล และการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและชุมชนได
เปนอยางดี นําไปสูการลดปริมาณขยะมูลฝอย การเพิ่มอัตราการรีไซเคิล อีกทั้งยังชวยลดตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
การฝกอบรม CBM จะใชวิธีพื้นฐานในการใหองคความรู รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยใชการสื่อสารและกลยุทธตาง ๆ ในการทําใหเกิด
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาไปสูความเขาใจและหาขอสรุปรวมกัน
การประเมินผลที่เพิ่งดําเนินการแลวเสร็จ โดยที่ปรึกษาจากภายนอก แสดงใหเห็นถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการอบรม CBM ความสําเร็จโดยหลักอัน
เปนผลจาก CBM กลาวคือเพียงไมกี่เดือนหลังการฝกอบรม พบวา ขยะที่ตองนําไปกําจัดมีปริมาณลดลงในอัตรารอยละ 20-30 ปริมาณขยะที่ลดลง
ดังกลาวเปนผลมาจากความเขาใจอยางถองแทของผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งเกิดความตระหนัก กอใหเกิดขยะนอยลง มีการคัดแยกขยะ เพื่อนํามารีไซเคิล
ซึ่งนําไปสูการลดปริมาณขยะที่ปกติตองทําการเก็บรวบรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผลใหมีตนทุนในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะลดลง ใน
ขณะเดียวกัน ยังกอใหเกิดรายไดเสริมจากการเก็บรวบรวมเศษวัสดุ เพื่อนําไปขายไดอีกดวย
หลังจากการอภิปราย และหารือรวมกันระหวางผูเขารวมสัมมนา ไดขอสรุป ดังนี้:
1.

การมีสวนรวมและความตระหนักของสาธารณชนในการจัดการขยะมูลฝอย ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการขยะมูลฝอย

2.

ในประเทศไทย ความตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชนในการจัดการขยะมูลฝอย ยังไมมีการปฏิบัติอยางแพรหลาย และยังขาด
พื้นฐานดานแนวคิดดังกลาว

3.

นโยบายระดับชาติในการสรางความตระหนักและการใหประชาชนมีสวนรวม ยังมีจุดออน จําเปนตองทําการพัฒนาและผนวกไวในแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับทองถิ่น และในแผนแมบทแหงชาติ

4.

CBM ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และจะไดนําไปใช
และเผยแพรตอไปทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

5.

ไดมีการพิจารณาถึง การพัฒนาและจัดตั้งศูนยติดตอประสานงานแหงชาติ เพื่อประสานงานและสงเสริมความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตอไป

6.

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จะเปนผูพัฒนากลยุทธการเผยแพร CBM ตอไปในระดับชาติ

โครงการสงเสริมบริการทางการเงิน-บทเรียนจาก Finmark Trust ของแอฟริกาใต
ตนเดือนมีนาคมที่ผานมา ที่ปรึกษาอาวุโสในโครงการสงเสริมบริการทางการเงิน (SIFA) ของสํานักงานความ
รวมมื อทางวิช าการของเยอรมั น (GTZ) รวมกั บ ที ม งานของกรมการพั ฒ นาระหวางประเทศของสหราช
อาณาจักร ไดทบทวนผลการดําเนินการประจําปของโครงการสนับสนุนการใหบริการทางการเงินแกผูมีราย
ได นอยของ FinMark Trust (www.finmarktrust.org.za) ซึ่ งเปนโครงการให บริการทางการเงินในประเทศ
แอฟริกาใตที่ล้ําหนา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่มีรายไดนอยเขาถึงบริการทางการเงินโดยการสนับสนุนและ
เผยแพรการวิจัยผูบริโภค ซึ่งศึกษาถึงความตองการและลักษณะเฉพาะของกลุมผูมีรายไดนอย การวิจัยนี้
ดําเนินการโดยอิสระและทําอยางจริงจัง ในชวง 5 ปที่ผานมา Finmark Trust มีสวนชวยใหสามารถเปดบัญชี
ออมทรัพย/ธุรกรรมทางการเงินที่มีตนทุนต่ํา มากกวา 2 ลานบัญชีใหแกผูมีรายไดนอยในประเทศแอฟริกาใต
นับวาเปนการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จมาก
การวิจัยอุปสงค (Demand-side research) ของ FinMark Trust เปนการดําเนินการโดยอิสระและเปนที่ยอม
รับอยางกวางขวาง ดังนั้นผูกําหนดนโยบายของรัฐบาลแอฟริกาใตและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการในสถาบัน
การเงินจึงใหความเชื่อถือแกการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหหนวยงานซึ่งรับผิดชอบภาคการเงิน
ของแอฟริกาใตทั้งทางดานกฎหมายและการกํากับดูแลเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในเชิง “เห็นใจผูมีรายไดนอย”
และ “สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน” สวนสถาบันการเงินตางๆ ก็เล็งเห็นถึง “ชองทางประกอบธุรกิจที่มี
ผลกําไร” จากการใชขอมูลและผลการวิจัยของ FinMark Trust เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่มีลักษณะ
เฉพาะเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่มีรายไดนอยกวา 20 ลานคน
ในป 2549 FinMark Trust ดําเนินการวิจัยอุปสงคโดยสํารวจความสามารถในการเขาถึงบริการทางการเงินของวิสาหกิจขนาดยอมในมลรัฐที่เปนศูนย
พาณิชยกรรมของแอฟริกาใต การศึกษาครั้งนี้เจาะลึกถึงธรรมชาติ ลักษณะ และความตองการบริการทางการเงินของกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ผลการวิจัย
สรางความประหลาดใจใหแกรัฐบาล โดยเฉพาะขอมูลของขนาดและโครงสรางของวิสาหกิจขนาดเล็ก เนื่องจากพบวามีวิสาหกิจขนาดเล็กจํานวนมากกวาที่
คาดไว แตขนาดของวิสาหกิจ (ในดานจํานวนพนักงาน) นั้นเล็กกวาที่ประมาณการเอาไวเดิมมาก ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหเกิดการปรับนโยบายเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจขนาดยอมของรัฐบาล

ประเทศไทยจะไดประโยชนจากการใชบริการวิจัยวิสาหกิจในลักษณะนี้เชนกัน เมื่อเขาใจถึงโครงสรางและความตองการบริการทางการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อยางถองแท รัฐบาลไทยรวมทั้งสถาบันการเงินตางๆ จะสามารถพัฒนาการเขาถึงบริการทางการเงินของ SMEs ใน
ประเทศได ดังนั้นจึงสามารถเสริมสรางความเจริญเติบโตใหวิสาหกิจและเพิ่มโอกาสในการจางงานใหแกคนไทยได
GTZ และผูรวมโครงการจากฝายไทยกําลังศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําแนวทางการสํารวจอุปสงคของ SMEs ของ FinMark Trust มาประยุกตใชใน
ประเทศไทย การสํารวจการเขาถึงบริการทางการเงินของ SMEs ระดับชาติจะทําใหผูกําหนดนโยบายของภาครัฐและผูรวมโครงการในตลาดการเงินบรรลุ
วัตถุประสงค 2 ดานคือ 1) เขาใจ SMEs จากการวิเคราะหขอมูลอยางถี่ถวน และ 2) นําขอมูลหรือความเขาใจวิสาหกิจไปใชขยายโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการเงินใหแกกลุม SMEs ซึ่งยังไมเคยเขาถึงระบบธนาคาร ทั้งนี้ GTZ มีความยินดีที่จะรวมมือกับผูรวมโครงการไทยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว

GTZ นําเสนอแนวคิดผสมผสานสําหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยางยัง่ ยืนในการประชุมครั้งที่ 7
ในวันที่ 25-27 เมษายน 2550 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง “พัฒนาการใหมๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ใน
การประชุ ม โต ะกลมเพื่ อการผลิ ตและการบริโภคอย างยั่งยื น ของประเทศในกลุ ม
เอเชีย-แปซิฟก) ครั้งที่ 7 ภายใตหัวขอ “การพัฒนาเอเชียแปซิฟกอยางยั่งยืน” โดย
จะนําเสนอกิจกรรม วิธีการ และผลการดําเนินการที่โดดเดนในสาขาการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในเอเชีย ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศจีน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซี ย และฟ ลิ ป ป น ส ในช ว ง 30 ป ที่ ผ า นมานี้ กลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เพื่อตอบสนองความ
ตองการใหมๆ ของตลาดและความตองการใชประโยชนพื้นที่ที่เปลี่ยนไป ปจจุบัน
สวนอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกับมาตรฐานของเมืองมาก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งดานพลังงาน น้ํา การระบายน้ํา และการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนมักจะคํานึงถึงในการเลือกทําเลที่เหมาะสม สวน
อุตสาหกรรมสมัยใหมทุกประเภท เชน สวนอุตสาหกรรมเคมี อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนอุตสาหกรรมผูผลิต (supplier) หรือ สวนพาณิชยกรรม
ตางก็ไดรับการออกแบบใหมีบริการรูปแบบตางๆ พรอมมูล รวมทั้งมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง ดังนั้นจึงพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
ใหคลายกับชุมชนเมืองได กลาวคือ มีทั้งเทคโนโลยีการผลิต บริการสังคมและชุมชน พื้นที่เพื่อการพาณิชยและการบริการ สวนบริการบมเพาะผูประกอบการ
รายใหม รวมทั้งมีบริการอื่นๆ เพื่อประโยชนของผูประกอบการทุกราย สวนอุตสาหกรรมเหลานี้นอกจากจะมีมาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตามที่
กําหนดแลว ยังมักจะเปนผูนําในการกําหนดมาตรฐานดังกลาวใหภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอื่นๆ ปฏิบัติตาม GTZ ไดนําแนวคิดขางตนทั้งหมดมา
ผสมผสานกับแนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดภาพจําลองสถานการณในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหงใหม หรือการขยายและการปรับปรุงนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีอยูเดิม ภารกิจของ APRSCP คือเพื่อสงเสริมใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันวิชาการ และองคกร
พัฒนาเอกชนในภูมิภาคเพื่อแกไขปญหามลภาวะและหาทางออกรวมกัน รับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.7aprscp.com

GTZ รวมพัฒนามาตรฐานผักผลไมไทย เพื่อเพิ่มโอกาสสงออกในตลาดอียู
GTZ ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในโครงการ “การพัฒนามาตร
ฐานความปลอดภัยของอาหาร ในอุตสาหกรรมผักและผลไม” เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ผูปลูกผักและผลไม ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาผลผลิตใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน EurepGAP
เพื่อเพิ่มโอกาสสงออกไปยังตลาดในสหภาพยุโรปไดมากขึ้น EurepGAP เปนชองทางที่ดีที่สุดใน
การเขาถึงตลาด แตสําหรับเกษตรกรรายยอยยังมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจายในการดําเนินการตาม
มาตรฐานของ EurepGAP ภายใตโครงการดังกลาว ไดมีการดําเนินงานโครงการนํารอง โดยผู
เชี่ยวชาญของ GTZ ไดใหคําปรึกษาและจัดการฝกอบรมใหแกเกษตรกรรายยอย เพื่อใหความรู
ดานระบบการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2

ผูสงออกผลิตภัณฑกระดาษสาไทยรวมแสดงผลงานในนิทรรศการ Paper World Fair 2007
GTZ รวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดนําคณะผูสงออกกระดาษสาของไทย ไปแสดงผลงานและเยี่ยมชม
นิทรรศการ Paper World Fair 2007 ที่เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน ซึ่งผูสงออกไทยไดมีโอกาสแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑจากกระดาษสาของตนเองแกผูเขาชมงานจากประเทศตางๆ ทั่วโลก พรอมพบปะเจรจาทางการคากับ
นักธุรกิจตางชาติ เพื่อเพิ่มพูนโอกาสในการสงออก ทั้งยังไดเรียนรูแนวคิดและการออกแบบใหมๆ เพื่อนํามาเปน
แนวทางในพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตางประเทศ รวมทั้งไดรับขอมูล
ความรูที่นาสนใจจากผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ภายหลังจากการเขารวมงาน Paper World Fair 2007 GTZ ได
นําคณะผูสงออกดังกลาวไปเยี่ยมชมการทําผลิตภัณฑกระดาษแฮนดเมด ในเมืองเบอรลิน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ความรู ซึ่ ง กั น และกั น นอกจากนี้ ยั ง ได ไปเยี่ ย มชมสตู ดิ โ อออกแบบ รวมทั้ ง พบปะกั บ ผู ค า ปลี ก และผู นํ า เข า
ชาวเยอรมัน

GTZ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยขยายความ
รวมมือในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) และ GTZ ไดรวมกันดําเนินการ
โครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
มาเปนเวลาตั้งแตป 2545 โดยโครงการความรวมมื อ “การเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมผักและผลไมโดยการสงเสริมการให
บริการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีการผลิต” ซึ่งมีระยะเวลา 2 ป ไดสิ้นสุดลงดวยความสําเร็จเปนอยาง
ดี ดั งนั้ น เพื่ อ ขยายตลาดบริก ารที่ ป รึก ษาด านเทคโนโลยี การผลิ ต ในสาขาผั ก และผลไม ให เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์และเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางขึ้น วว. และ GTZ ไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลง
เพื่อดําเนินการโครงการพัฒนางานวิจัยทางดานเทคโนโลยีสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลาตั้งแตเดือน
มกราคม 2550 - มกราคม 2552 การสนับสนุนครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานวิชาการ การเสริมสรางศักยภาพของผูใหบริการในตลาดวิจัยเทคโนโลยี
ประยุกตสําหรับ SMEs และเสริมสรางความสามารถ ศักยภาพหลักของวว. โดยการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพันธในลักษณะความรวมมือกับสถาบัน
วิจัยเทคโนโลยีประยุกตของเยอรมนีและยุโรป

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากประเทศไทยรวมในงาน BioFach 2007

การส ง เสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ เกษตรอิ น ทรี ย และห ว งโซ มู ล ค า เพิ่ ม ที่ ยั่ ง ยื น เป น สาขาหนึ่ ง ของโครงการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสวนแบง
ตลาดใหแกผลิตภัณ ฑเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณ ภาพและความปลอดภัยระดับ
สากลเชน Naturland และ IFOAM เปนตน การไปรวมงานแสดงสินคาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ใหญ
ที่สุดในโลก เชนงาน BioFach เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อสรางความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง
ผูผลิต ผูแปรรูป และกลุมลูกคา รวมทั้งคูคาจากนานาชาติ ผลิตภัณฑที่โครงการฯ ใหความสําคัญมาก
คื อ ลําไย กุ ง กระดาษสา และพลาสติ ก ชี วภาพ นอกจากเข ารวมงานแสดงสิ น ค าแล ว ผู แทนจาก
ประเทศไทยไดเห็นวิธีปฏิบัติตางๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียในเขตนูเรมเบิรก การนําผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียไปจัดแสดงที่งาน BioFach 2007 นี้ GTZ ประเทศไทยรวมมือกับกรมประมง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สหกรณกรีนเน็ต และฟารมกุงของไทยที่จัดแสดงผลิตภัณฑในบริเวณเดียวกับ Naturland ซึ่งเปนสมาคมที่ใหการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยแกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ใหญมากแหงหนึ่งของเยอรมนี

GTZ รวมกับไทย พรีมา เน็ท สรางที่ปรึกษาและวิทยากรดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดกําไร
นายบัวรคารด เราเชลบัค (แถวยืน ที่สามจากซาย) ผูอํานวยการโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ GTZ ให การตอนรับนายไชยวัฒ น สินสุวงศ (แถวยืน ที่ สี่จากซ าย) กรรมการสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรูและผูเขารวมอบรมอื่นๆ จากภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
ในการฝกอบรมที่ปรึกษา (ToC) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดกําไร (PREMA) ซึ่งรวมกัน
จัดโดย GTZ และ ไทย พรีมา เน็ท การอบรมซึ่งจัดภายใตกรอบของโครงการเสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมันมุงเนนที่การพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อเผยแพรความรูและ
แนวคิด PREMA เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย รวมทั้งพัฒนา
ศัก ยภาพและเครือขายสํ า หรับ บริก ารประสิท ธิภ าพเชิ งเศรษฐนิ เวศให แก SMEs ระหว างการฝก อบรม 5 วั น ผู เข ารวมงานได มี โอกาสฝ ก ปฏิ บั ติ ใน
สถานการณจริงในสถานประกอบการ และมีชวงเวลาฝกวิเคราะหและประเมินผลดวย

GTZ รวมมือในโครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนดานการจัดการภัยพิบัติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับหนวยงานไทยที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติจํานวน 8 หนวยงาน เพื่อ
สรางเครือขายความรวมมือในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมีความพรอมในการปองกัน และบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินได
ดวยตนเอง โดยใชหลักการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community-Based Disaster Risk Management - CBDRM)
เครือขายความรวมมือนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ “การใหความชวยเหลือดานที่ปรึกษาแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ” ซึ่งเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง ปภ.และ GTZ โดยมีจุดประสงคเพื่อกระจายอํานาจในการดําเนินงานดาน CBDRM
ใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นภายใตการประสานงานของปภ. โดยการสรางคณะทํางานในพื้นที่ซึ่งประกอบดวย ปภ.จังหวัดและหนวยงานที่รวมลงนามในบันทึก
ขอตกลงเพื่อเผยแพรขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักการ CBDRM สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ และเพื่อการดูแลและติดตามกิจกรรม CBDRM อยางใกล
ชิด ซึ่งจะทําใหเกิดความปลอดภัยอยางยั่งยืนสําหรับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั่วประเทศ

ผลการวิจัยและรายงานดานเศรษฐนิเวศ ที่กําลังดําเนินการ
• การนําเขากระดาษสาไทยในทวีปยุโรป (โดยศาสตราจารย Thomas Roeb, FH Bonn-Rhein-Sieg, Cologne) - โอกาสทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑจากกระดาษสาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความแตกตางของตลาดในระดับตางๆ และการเขาถึงตลาดดังกลาว
• ความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณ ฑ เกษตรอินทรียไทย (โดยวิทูร เรืองเลิศปญญากุล มูลนิธิ กรีนเน็ท-เอิรทเน็ท) - งานผลิตภัณ ฑ
เกษตรอินทรียที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร และเมืองนูเรมเบิรก (Biofach) และภาพรวมของการพัฒนาตลาดสําหรับผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
• ภาพรวมของการเกษตรแบบอินทรีย ในประเทศไทย (โดย ชนวน รัตนวราหะ) - สถานการณการเกษตรแบบอินทรียในประเทศไทย รวมทั้ง
จุดแข็ง และจุดดอย ของการพัฒนาการเกษตรแบบอินทรียของไทย
• การจั ด การความเสี่ ย งสารเคมี เพื่ อ ความสามารถในการแข ง ขั น (โดยศาสตราจารย เฉลิ ม ชั ย ชั ย กิ ต ติ พ ร และDr. Sara Arphon คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Bongaerts, University of Freiberg และ Dr. Damerow, University of Bonn) - ความสําคัญของความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงในการจัดการสารเคมี และความสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคา ที่มีตอความสามารถในการแขงขัน
ที่ยั่งยืน โดยเนนอุตสาหกรรมการเกษตร และหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑทางการเกษตร
• ศักยภาพในการใชกลไกการพัฒ นาที่สะอาดในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย (โดย Magnus Staudte) - กลไกการพัฒนาที่
สะอาดสามารถพิ จารณาใชเปนเครื่องมือทางการตลาด (การซื้อขายมลพิ ษ ) เพื่ อลดปริมาณการระบายกาชเรือนกระจก การศึกษามุงเนนไปยัง
ศักยภาพในการใชกลไกการพัฒนาที่สะอาดในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และกลุมอุตสาหกรรมการเกษตรนํารอง เชน น้ํามันปาลม แปงมัน
สํ า ปะหลั ง กุ ง และอื่ น ๆ พร อ มกั บ ให แ นวทางในการปฏิ บั ติ แ ก ก ลุ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มในภาคอุ ต สาหกรรมการเกษตร

กิจกรรม
• 10 พฤษภาคม 2550 พิธีลงนามขอตกลงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทยระหวางมูลนิธิ รักษดิน รักษน้ํา สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
มหาวิทยาลัยแมโจ และ GTZ ณ เซ็นทรัล เวิรล ถนนราชดําริ
• 10-12 พฤษภาคม 2550 สัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ อิมแพค เมืองทองธานี พรอมการนําเสนอของ GTZ ในหัวขอการจัดการ
ความเสี่ยงสารเคมี เพื่อความสามารถในการแขงขัน
• 5 กรกฎาคม 2550 การนําเสนอในเชิงเศรษฐนิเวศ ในหัวขอ “ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทย – จากตลาดยอยไปสูตลาดในวงกวางขึ้น วิสัยทัศนและ
ความเปนจริง สําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอม (รับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ecoefficiency.info)
• 14 – 17 ตุลาคม 2550 งานดานอาหารระดับนานาชาติ ANUGA เมืองโคโลญ ภายใตความรวมมือกันระหวาง GTZ และกรมสงเสริมการสงออก
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