
คํากลาวของผูอํานวยการ สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน ประจําประเทศไทย (GTZ)

GTZ มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะขอแนะนําจดหมายขาวในรูปแบบอิเลค
ทรอนิกส ฉบับแรก หลังจากที่ไดเผยแพรขาวสารในรูปแบบสิ่งพิมพเม่ือปลายป
ที่ผานมา จดหมายขาวฉบับน้ีจะสงใหทานทุกๆ ไตรมาส เพื่อแจงความคืบหนา
ของกิจกรรมตางๆ ภายใตความรวมมือในโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน รวมทั้งกิจกรรมของ GTZ ในประเทศ
ไทย ที่มุงเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากประเทศไทยมีระดับ
การพัฒนาที่กาวหนา กระแสโลกาภิวัตนที่กําลังขยายตัวจึงทําให SMEs ไทย
จะตองคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพราะตลาดตองการสินคาที่มีมาตรฐานสูงข้ึน
และมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังน้ันจึงตองพัฒนากลยุทธที่
ชวยสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งตอบสนองความตองการของตลาดและเพิ่มประสิทธิ
ภาพเชิงเศรษฐนิเวศ

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

ในไตรมาสแรกที่ผานมา เราไดปรับปรุงกิจกรรมการสื่อสารเพื่อใหขยายผลไป
ยังกลุมเปาหมายไดมากข้ึน และใหไดรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ อาทิ การ
เพิ่มผลผลิตจากนวัตกรรมใหมๆ การเขาถึงตลาดไดมากข้ึนจากการพัฒนา
มาตรฐานเชิงนิเวศ การเขาถึงแหลงเงินทุน และการลดตนทุนการผลิต ขณะนี้
ไดมีการเตรียมกลยุทธสําหรับการดําเนินงานในระยะที่ 2 ในชวงระหวางป
2551 – 2555

บทความเดนในฉบับน้ี ไดแก EurepGAP การปรับปรุงดินในบอเลี้ยงกุง 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มกําไร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
โครงการสงเสริมบริการทางการเงิน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน

ทายนี้ GTZ หวังวาทานจะได รับประโยชนจากจดหมายขาวฉบับน้ี และ
ขอขอบคุณผูรวมโครงการทุกทานที่สนับสนุนโครงการและ GTZ ดวยดีเสมอมา
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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 แตในระยะหลังน้ีไทยสูญเสียความเปน

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 ดวยเหตุน้ีฟารมกุงขนาดเล็กจํานวนมากจึงตองเลิกกิจการไป คาดวา

ในราว 10-20 ปขางหนา ฟารมกุงที่มีขนาดคอนขางใหญเพียง 2-3 พันแหงเทานั้นที่จะอยูรอด หาก

ประเทศไทยตองการรักษาความเปนผูนําดานการผลิตกุง ประเทศไทยจะตองเพิ่มผลผลิตใหแกฟารมกุงที่

ยังคงเหลืออยูและฟนฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงที่ถูกทิ้งรางไป

ดังน้ัน สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ซ่ึงไดมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพในการแขง

ขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงมาโดยตลอด โดยใชความ

เชี่ยวชาญดานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ การจัดการฟารมอยางยั่งยืน การถายทอดเทคโนโลยี การจัด

การหวงโซอุปทาน (Value chain management) และการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ/การตลาด จึงรวม

มือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเพื่อทดลองพัฒนาพื้นบอเลี้ยงกุงโดยใช

กระบวนการปรับปรุงดิน 21 ข้ันตอน ซึ่งวิธีการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

เปนผูพัฒนาข้ึน โดยทําการทดลองในฟารมกุงที่คัดเลือกไวจํานวน 11 แหง ในจํานวนนี้ 6 แหงอยูในภาค

ตะวันออกและที่เหลืออีก 5 แหงอยูในภาคใต

แนวคิดหลักของกระบวนการปรับปรุงดินที่ใชน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรับสภาพแวดลอมของบอเลี้ยงกุงให

เหมาะตอการเจริญเติบโตของกุง โดยเฉพาะในชวงที่กุงมีอายุ 45-55 วัน กระบวนการนี้จะชวยเพิ่มอัตรา

การรอดชีวิตของกุงอายุ 45-55 วัน รวมทั้งชวยเพิ่มผลผลิตกุงทั้งในดานจํานวนกุงตอกิโลกรัม ผลผลติตอไร

และราคากุงดวย การทดลองนี้จะดําเนินการในการเพาะเลี้ยงกุง 2 รุน รุนแรก ระหวางเดือนมกราคมถึง

พฤษภาคม 2550 และรุนที่สอง ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 ในรุนแรกที่กําลัง

ดําเนินการอยูน้ี ฟารมกุงแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาที่เขารวมโครงการมีแวววาจะประสบผลสําเร็จ เพราะ

อัตราการรอดชีวิตของลูกกุงเพิ่มข้ึนรอยละ 47 ทั้งน้ี GTZ มีแผนที่จะขยายการดําเนินการไปสูชวงที่สอง

ของโครงการเพื่อขยายผลใหบริการดังกลาวออกไปสูเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทั่วประเทศ

การเพิ่มผลผลิตกุงดวยกระบวนการปรับปรุงดินในบอเลี้ยงกุง



การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน EurepGAP ชวยเพิ่มชองทางการสงออกผักและผลไมสด
ในตลาดสหภาพยโุรปใหแกเกษตรกรไทย

เกษตรกรผูปลูกผักและผลไมไทยที่ผลผลิตไดรับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน EurepGAP ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับสากลสําหรับ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice - GAP) มีโอกาสสงออกผลผลิตไปยังตลาดยุโรปเพิ่มข้ึน

โครงสรางระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนับเปนส่ิงจําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล รวมทั้งยังชวยแกปญหาอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และชวยใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงนโยบายทั้งในดาน    
ส่ิงแวดลอม สุขอนามัย และการคุมครองผูบริโภคดวย

ภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศทั้งในดานสัดสวนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและรายไดจากการ
สงออก ประเทศไทยเปนผูสงออกผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญเปนอันดับหกของโลก ตลาดสงออกผักและผลไมสดหลักของไทยคือ ประเทศจีน ซ่ึงคิด
เปนสัดสวนรอยละ 58 ของผักและรอยละ 32 ของผลไมทั้งหมดที่ไทยสงออกในป 2548 ปจจุบันการสงออกผักและผลไมของไทยไปยังสหภาพยุโรปมี
เพียงรอยละ 12 ของผักและรอยละ 6 ของผลไมที่สงออกเทานั้น สวนการสงออกผักและผลไมไปยังสหรัฐอเมริกามีเพียงรอยละ 6 เชนกัน

แมวาผักและผลไมเปนหน่ึงในสินคาหลักที่ทํารายไดสงออกใหแกประเทศไทย ผักและผลไมของไทยกําลังเผชิญปญหาจากการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
มากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจากประเทศเวียดนาม จีนและประเทศผูสงออกรายอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เพราะไทยเสียเปรียบประเทศเหลานี้ในดานตนทุน
แรงงาน ดังน้ันกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางโดยการพัฒนาใหประเทศไทยเปนผูผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูงจะทําใหไทยสามารถรักษาและเพิ่ม
สวนแบงตลาดในนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปซ่ึงเปนตลาดที่นาสนใจ แตประเทศดังกลาวตองการสินคาที่มีมาตรฐานสูง ทั้งในดาน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งแวดลอม รวมทั้งสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนงาน

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ไดทําโครงการรวมกับ รัฐบาลไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมผูประกอบการ
พืชผักและผลไมไทย ในการสงเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผักและผลไมสดโดยการพัฒนาโครงสรางระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารอยางยั่งยืนเพื่อใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของคนงาน (โดยเฉพาะมาตรฐาน EurepGAP) ไดเพิ่มข้ึน

กลยุทธของโครงการคือการถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานระบบการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP
Option 2 หรือการรับรองคุณภาพมาตรฐานแบบกลุมในระดับสากลใหแกประเทศไทย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือสามารถลดคาใชจายในการขอรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งตนทุนอื่นๆ ในการผลิตผักและผลไมสดที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน EurepGAP เม่ือตนทุนลดลง เกษตรกรและ
ผูสงออกก็จะมีโอกาสสงผลผลิตไปขายในตลาดที่ใหผลตอบแทนสูงเพิ่มข้ึน

GTZ ไดดําเนินการโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรผูปลูกผักและผลไมรายยอยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน EurepGAP โดยรวมมือกับ
ผูสงออกผักและผลไมสดจํานวน 5 ราย ซึ่งมีตลาดสงออกอยูในสหภาพยุโรป และเกษตรกรผูสงผลผลิตใหแกผูสงออก 5 รายดังกลาว โดยผูเชี่ยวชาญ
ของ GTZ ไดใหคําปรึกษาและจัดการฝกอบรมใหแกเกษตรกรรายยอยจํานวน 6 กลุมๆ ละ 10-20 คน เพื่อใหความรูดานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2 โดยมีการดูแลและเฝาติดตามอยางใกลชิดตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแลวเสร็จ
ในเดือนสิงหาคม 2550 น้ี นอกจากนี้ยังไดจัดหลักสูตรฝกอบรมวิทยากร EurepGAP ใหแกผูรวมโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 30 คน
ระหวางวันที่ 23-27 ตุลาคม 2550 ในกลุมน้ีมี 8 คนที่สอบผานและไดรับการรับรองใหเปนวิทยากรจากหนวยงานมาตรฐาน EurepGAP และไดมีการ
จัดทําคูมือการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2 เปนภาษาไทยซึ่งเสร็จสมบูรณแลว และไดนําไปเผยแพร
ในเว็บไซต EurepGAP แลวเชนกัน

ดวยความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการบริการดานการอบรม และใหคําปรึกษา ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ผลผลิตพืชผักผลไมตามมาตรฐาน EurepGAP Option 2 จะสงผลใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงบริการนี้ไดมากข้ึน ความรวมมือในลักษณะนี้จะ
นําไปสูการใหบริการที่ยังประโยชนใหแกเกษตรกรสวนใหญ ของประเทศไทย ซึ่งเปนเกษตรกรผูผลิตผักและผลไมสดทั้งหมดรวม 600,000 คน



หลักการพรีมาชวยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรไทย

หลักการพื้นฐานของพรีมา (PREMA: Profitable Environmental Management) หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มกําไร คือ การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพมีประโยชนตอการประกอบกิจการและการอนุรักษส่ิงแวดลอม พรีมา พัฒนาข้ึนโดยสํานักงานความรวมมือทางวิชาการเยอรมัน
(GTZ) มาตั้งแตปพศ. 2539 โดยไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาและการรวมมือทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐเยอรมัน หรือ German Ministry 
for Economic Cooperation and Development (BMZ) หลักการพรีมา สามารถใชไดดีและเหมาะสมเปนอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) แนวทางและหลักการของระบบการจัดการพรีมาที่เปนแรงจูงใจใหผูประกอบการยอมรับและนําเอาไปปฏิบัติมีประโยชน 3 ดาน (Triple Win) ดังน้ี

นอกจากการลดตนทุนแลว บนพื้นฐานพรีมา ผูประกอบการสามารถพิจารณาเตรียมการเพื่อขอการรับรองในแขนงตางๆ เชน ISO 9000, ISO 14000 
หรือ eco-label อื่นๆ

เครื่องมือตางๆ ของพรีมา ที่เปนที่รูจักและถูกนําไปถายทอดและนําไปปฏิบัติใช ในกิจการ SMEs ไดแก หลักการ จีเอชเค (Good Housekeeping - GHK) 
ซ่ึงเปนมาตรการ ที่ถูก งาย เร็ว ดี รวมทั้งเครื่องมือที่เรียกวา EoCM: Environmental Oriented Cost Management  ที่ชวยใหผูประกอบการ SMEs ได
วิเคราะหในเชิงลึกหรือที่ เกี่ยวของกับการตัดสินใจการลงทุนที่ สูงข้ึน ผานกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่ เรียกวา economic-environmental-
organisational 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 เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ   
สงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพทางธุรกิจและสังคม ซึ่งตอมาไดขยายเปนเครือขายอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ และพัฒนาเปนเครือขายที่ยั่งยืน

ภายใตโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน GTZ ไดนําหลักการพรีมามาใชเปนหน่ึงในเคร่ืองมือเชิงเศรษฐนิเวศ
สําหรับการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมการเกษตร

• ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ - การชวยลดคาใชจาย ซึ่งเปนผลจากการคนหาวิเคราะห
การเกิดส่ิงที่เรียกวา นอน-โพรดักท-เอาทพุท (non-product-output = NPO)  ทําให
สามารถแขงขันดานราคาไดมากข้ึนหรือเพิ่มผลกําไรใหกับกิจการได ซ่ึงโดยทั่วไปพบ
วา พรีมาสามารถชวยใหผูประกอบการลดตนทุนคาใชจายตางๆได ถึง 10-30%

• ประสิทธิภาพเชิงส่ิงแวดลอม - การลงมือปฏิบัติตามมาตรการที่ไดพัฒนาโดยหลักการ
พรีมา ไดชวยใหผูประกอบการสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น ซ่ึงทําใหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากขบวนการผลิตลดนอยลง

• ประสิทธิภาพเชิงองคกร - การมีสวนรวมของพนักงานหรือเจาที่ทั่วทุกภาคสวน ใน
การตรวจสอบและดําเนินการตามมาตรการตางๆ ทําใหเกิดกระบวนการจัดการและการ
พัฒนาการเรียนรูข้ึน ภายในสถานประกอบการนั้นๆ เปนการพัฒนา การมีสวนรวม ใน
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ืองภายในองคกร



ตามภารกิจหลักภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และเยอรมัน ในการจัดการขยะมูลฝอย กระบวนการฝกอบรม CBM ไดถูกพัฒนาข้ึน

มาเปนเวลากวา 2 ป โดยมีการทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงดําเนินการนํารองในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากนั้น ไดนําหลักสูตรไปจัด

ฝกอบรมใหกับเทศบาล และชุมชนตาง ๆ อีกมากกวา 30 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และกระบี่

ดวยคาใชจายที่ยอมเยา ความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม และเปนการจัดการขยะที่สังคมใหการยอมรับ การอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนหรือ 

CBM จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากจะชวยใหเกิดการปรับปรุงในดานสุขาภิบาล 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   

ซ่ึงนําไปสูการลดปริมาณขยะที่ปกติตองทําการเก็บรวบรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผลใหมีตนทุนในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะลดลง ใน

ขณะเดียวกัน ยังกอใหเกิดรายไดเสริมจากการเก็บรวบรวมเศษวัสดุ เพื่อนําไปขายไดอีกดวย

การสัมมนาผูมีสวนเกี่ยวของในระดับชาติ เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชม

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกําหนดมาตรการ กลยุทธ และแนวทางดานนโยบาย ได
อยางมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะเสริมสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
ระดับชาติสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อแนะนําแนวคิดและหารือรวมกัน ถึง การจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management – CBM) ในวันที่ 21 
มีนาคม 2550 ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร

ดวยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และสํานักงานความรวมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน (GTZ) ไดมีผูเขารวมสัมมนามากกวา 150 คน ทั้งจากสวนกลางและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน เขารวมงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการดังกลาว

หลังจากการอภิปราย และหารือรวมกันระหวางผูเขารวมสัมมนา ไดขอสรุป ดังน้ี:

1. การมีสวนรวมและความตระหนักของสาธารณชนในการจัดการขยะมูลฝอย ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการขยะมูลฝอย

2. ในประเทศไทย ความตระหนักและการมีสวนรวมของสาธารณชนในการจัดการขยะมูลฝอย ยังไมมีการปฏิบัติอยางแพรหลาย และยังขาด 
พื้นฐานดานแนวคิดดังกลาว

3. นโยบายระดับชาติในการสรางความตระหนักและการใหประชาชนมีสวนรวม ยังมีจุดออน จําเปนตองทําการพัฒนาและผนวกไวในแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับทองถ่ิน และในแผนแมบทแหงชาติ

4. CBM ไดรับการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือที่มีศักยภาพในการสรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และจะไดนําไปใช
และเผยแพรตอไปทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ

5. ไดมีการพิจารณาถึง การพัฒนาและจัดตั้งศูนยติดตอประสานงานแหงชาติ เพื่อประสานงานและสงเสริมความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตอไป

6. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จะเปนผูพัฒนากลยุทธการเผยแพร CBM ตอไปในระดับชาติ



ในป 2549  FinMark Trust ดําเนินการวิจัยอุปสงคโดยสํารวจความสามารถในการเขาถึงบริการทางการเงินของวิสาหกิจขนาดยอมในมลรัฐที่เปนศูนย

พาณิชยกรรมของแอฟริกาใต การศึกษาครั้งน้ีเจาะลึกถึงธรรมชาติ ลักษณะ และความตองการบริการทางการเงินของกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ผลการวิจัย

สรางความประหลาดใจใหแกรัฐบาล โดยเฉพาะขอมูลของขนาดและโครงสรางของวิสาหกิจขนาดเล็ก เน่ืองจากพบวามีวิสาหกิจขนาดเล็กจํานวนมากกวาที่

คาดไว แตขนาดของวิสาหกิจ (ในดานจํานวนพนักงาน) น้ันเล็กกวาที่ประมาณการเอาไวเดิมมาก ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหเกิดการปรับนโยบายเพื่อพัฒนา

วิสาหกิจขนาดยอมของรัฐบาล

โครงการสงเสริมบริการทางการเงิน-บทเรียนจาก Finmark Trust ของแอฟริกาใต

ตนเดือนมีนาคมที่ผานมา ที่ปรึกษาอาวุโสในโครงการสงเสริมบริการทางการเงิน (SIFA) ของสํานักงานความ
รวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) รวมกับทีมงานของกรมการพัฒนาระหวางประเทศของสหราช   
อาณาจักร ไดทบทวนผลการดําเนินการประจําปของโครงการสนับสนุนการใหบริการทางการเงินแกผูมีราย
ไดนอยของ FinMark Trust (www.finmarktrust.org.za) ซ่ึงเปนโครงการใหบริการทางการเงินในประเทศ
แอฟริกาใตที่ล้ําหนา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่มีรายไดนอยเขาถึงบริการทางการเงินโดยการสนับสนุนและ
เผยแพรการวิจัยผูบริโภค ซึ่งศึกษาถึงความตองการและลักษณะเฉพาะของกลุมผูมีรายไดนอย การวิจัยน้ี
ดําเนินการโดยอิสระและทําอยางจริงจัง ในชวง 5 ปที่ผานมา Finmark Trust มีสวนชวยใหสามารถเปดบัญชี
ออมทรัพย/ธุรกรรมทางการเงินที่มีตนทุนต่ํา มากกวา 2 ลานบัญชีใหแกผูมีรายไดนอยในประเทศแอฟริกาใต
นับวาเปนการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จมาก

การวิจัยอุปสงค (Demand-side research) ของ FinMark Trust เปนการดําเนินการโดยอิสระและเปนที่ยอม
รับอยางกวางขวาง ดังน้ันผูกําหนดนโยบายของรัฐบาลแอฟริกาใตและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการในสถาบัน
การเงินจึงใหความเชื่อถือแกการศึกษาวิจัยชิ้นน้ี ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหหนวยงานซึ่งรับผิดชอบภาคการเงิน
ของแอฟริกาใตทั้งทางดานกฎหมายและการกํากับดูแลเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในเชิง “เห็นใจผูมีรายไดนอย”
และ “สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน” สวนสถาบันการเงินตางๆ ก็เล็งเห็นถึง “ชองทางประกอบธุรกิจที่มี
ผลกําไร” จากการใชขอมูลและผลการวิจัยของ FinMark Trust เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่มีลักษณะ
เฉพาะเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่มีรายไดนอยกวา 20 ลานคน

ประเทศไทยจะไดประโยชนจากการใชบริการวิจัยวิสาหกิจในลักษณะนี้เชนกัน เม่ือเขาใจถึงโครงสรางและความตองการบริการทางการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อยางถองแท รัฐบาลไทยรวมทั้งสถาบันการเงินตางๆ จะสามารถพัฒนาการเขาถึงบริการทางการเงินของ SMEs ใน
ประเทศได ดังน้ันจึงสามารถเสริมสรางความเจริญเติบโตใหวิสาหกิจและเพิ่มโอกาสในการจางงานใหแกคนไทยได

GTZ และผูรวมโครงการจากฝายไทยกําลังศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําแนวทางการสํารวจอุปสงคของ SMEs ของ FinMark Trust มาประยุกตใชใน
ประเทศไทย การสํารวจการเขาถึงบริการทางการเงินของ SMEs ระดับชาติจะทําใหผูกําหนดนโยบายของภาครัฐและผูรวมโครงการในตลาดการเงินบรรลุ
วัตถุประสงค 2 ดานคือ 1) เขาใจ SMEs จากการวิเคราะหขอมูลอยางถี่ถวน และ 2) นําขอมูลหรือความเขาใจวิสาหกิจไปใชขยายโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการเงินใหแกกลุม SMEs ซ่ึงยังไมเคยเขาถึงระบบธนาคาร ทั้งน้ี GTZ มีความยินดีที่จะรวมมือกับผูรวมโครงการไทยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว

http://www.finmarktrust.org.za/


สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การเรื่อง “พัฒนาการใหมๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” ใน

การประชุมโตะกลมเพื่อการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนของประเทศในกลุม      

เอเชีย-แปซิฟก) คร้ังที่ 7 ภายใตหัวขอ “การพัฒนาเอเชียแปซิฟกอยางยั่งยืน” โดย

จะนําเสนอกิจกรรม วิธีการ และผลการดําเนินการที่โดดเดนในสาขาการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในเอเชีย ซ่ึงครอบคลุมถึงประเทศจีน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย

มาเลเซียและฟลิปปนส ในชวง 30 ปที่ผานมานี้ กลยุทธในการพัฒนานิคม       

อุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เพื่อตอบสนองความ

ตองการใหมๆ ของตลาดและความตองการใชประโยชนพื้นที่ที่เปลี่ยนไป ปจจุบัน

สวนอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกับมาตรฐานของเมืองมาก

GTZ นําเสนอแนวคิดผสมผสานสําหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยางยัง่ยืนในการประชุมคร้ังท่ี 7                        
ในวันท่ี 25-27 เมษายน 2550 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งดานพลังงาน น้ํา การระบายน้ํา และการบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนมักจะคํานึงถึงในการเลือกทําเลที่เหมาะสม สวน

อุตสาหกรรมสมัยใหมทุกประเภท เชน สวนอุตสาหกรรมเคมี อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนอุตสาหกรรมผูผลิต (supplier) หรือ สวนพาณิชยกรรม

ตางก็ไดรับการออกแบบใหมีบริการรูปแบบตางๆ พรอมมูล รวมทั้งมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง ดังน้ันจึงพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

ใหคลายกับชุมชนเมืองได กลาวคือ มีทั้งเทคโนโลยีการผลิต บริการสังคมและชุมชน พื้นที่เพื่อการพาณิชยและการบริการ สวนบริการบมเพาะผูประกอบการ

รายใหม รวมท้ังมีบริการอื่นๆ เพื่อประโยชนของผูประกอบการทุกราย สวนอุตสาหกรรมเหลานี้นอกจากจะมีมาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตามที่

กําหนดแลว ยังมักจะเปนผูนําในการกําหนดมาตรฐานดังกลาวใหภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอื่นๆ ปฏิบัติตาม GTZ ไดนําแนวคิดขางตนทั้งหมดมา

ผสมผสานกับแนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดภาพจําลองสถานการณในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหงใหม หรือการขยายและการปรับปรุงนิคมอุตสาหกรรม

ที่มีอยูเดิม ภารกิจของ APRSCP คือเพื่อสงเสริมใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันวิชาการ และองคกร

พัฒนาเอกชนในภูมิภาคเพื่อแกไขปญหามลภาวะและหาทางออกรวมกัน  รับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.7aprscp.com 

ผูสงออกผลิตภัณฑกระดาษสาไทยรวมแสดงผลงานในนิทรรศการ Paper World Fair 2007

GTZ รวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดนําคณะผูสงออกกระดาษสาของไทย ไปแสดงผลงานและเยี่ยมชม
นิทรรศการ Paper World Fair 2007 ที่เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน ซ่ึงผูสงออกไทยไดมีโอกาสแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑจากกระดาษสาของตนเองแกผูเขาชมงานจากประเทศตางๆ ทั่วโลก พรอมพบปะเจรจาทางการคากับ   
นักธุรกิจตางชาติ เพื่อเพ่ิมพูนโอกาสในการสงออก ทั้งยังไดเรียนรูแนวคิดและการออกแบบใหมๆ เพื่อนํามาเปน
แนวทางในพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตางประเทศ รวมทั้งไดรับขอมูล
ความรูที่นาสนใจจากผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ภายหลังจากการเขารวมงาน Paper World Fair 2007 GTZ ได
นําคณะผูสงออกดังกลาวไปเยี่ยมชมการทําผลิตภัณฑกระดาษแฮนดเมด ในเมืองเบอรลิน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ความรูซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ยังไดไปเยี่ยมชมสตูดิโอออกแบบ รวมทั้งพบปะกับผูคาปลีก และผูนําเขา           
ชาวเยอรมัน

GTZ รวมพัฒนามาตรฐานผักผลไมไทย เพื่อเพิ่มโอกาสสงออกในตลาดอียู

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



ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากประเทศไทยรวมในงาน BioFach 2007

การสงเสริมผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และหวงโซมูลคาเพิ่ม ที่ยั่งยืนเปนสาขาหนึ่งของโครงการ     
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสวนแบง
ตลาดใหแกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับ
สากลเชน Naturland และ IFOAM เปนตน การไปรวมงานแสดงสินคาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ใหญ
ที่สุดในโลก เชนงาน BioFach เปนกิจกรรมหน่ึงของโครงการเพื่อสรางความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง
ผูผลิต ผูแปรรูป และกลุมลูกคา รวมทั้งคูคาจากนานาชาติ ผลิตภัณฑที่โครงการฯ ใหความสําคัญมาก
คือ ลําไย กุง กระดาษสา และพลาสติกชีวภาพ นอกจากเขารวมงานแสดงสินคาแลว ผูแทนจาก

ประเทศไทยไดเห็นวิธีปฏิบัติตางๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียในเขตนูเรมเบิรก การนําผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียไปจัดแสดงที่งาน BioFach 2007 น้ี GTZ ประเทศไทยรวมมือกับกรมประมง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สหกรณกรีนเน็ต และฟารมกุงของไทยที่จัดแสดงผลิตภัณฑในบริเวณเดียวกับ Naturland ซ่ึงเปนสมาคมที่ใหการรับรอง  
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยแกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ใหญมากแหงหน่ึงของเยอรมนี

GTZ รวมกับไทย พรีมา เน็ท สรางท่ีปรึกษาและวิทยากรดานการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดกําไร

นายบัวรคารด เราเชลบัค (แถวยืน ที่สามจากซาย) ผูอํานวยการโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ GTZ ใหการตอนรับนายไชยวัฒน สินสุวงศ (แถวยืน ที่ส่ีจากซาย) กรรมการสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรูและผูเขารวมอบรมอื่นๆ จากภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
ในการฝกอบรมที่ปรึกษา (ToC) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดกําไร (PREMA) ซ่ึงรวมกัน
จัดโดย GTZ และ ไทย พรีมา เน็ท การอบรมซึ่งจัดภายใตกรอบของโครงการเสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมันมุงเนนที่การพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อเผยแพรความรูและ
แนวคิด PREMA เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทย รวมทั้งพัฒนา

เพื่อดําเนินการโครงการพัฒนางานวิจัยทางดานเทคโนโลยีสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลาตั้งแตเดือน
มกราคม 2550 - มกราคม 2552 การสนับสนุนครอบคลุมถึงการสนับสนุนดานวิชาการ การเสริมสรางศักยภาพของผูใหบริการในตลาดวิจัยเทคโนโลยี
ประยุกตสําหรับ SMEs และเสริมสรางความสามารถ ศักยภาพหลักของวว. โดยการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพันธในลักษณะความรวมมือกับสถาบัน
วิจัยเทคโนโลยีประยุกตของเยอรมนีและยุโรป

GTZ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยขยายความ
รวมมือในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) และ GTZ ไดรวมกันดําเนินการ  
โครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
มาเปนเวลาตั้งแตป 2545  โดยโครงการความรวมมือ “การเสริมสรางขีดความสามารถในการ    
แขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมผักและผลไมโดยการสงเสริมการให
บริการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีการผลิต” ซ่ึงมีระยะเวลา 2 ป ไดส้ินสุดลงดวยความสําเร็จเปนอยาง
ดี ดังน้ันเพื่อขยายตลาดบริการที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตในสาขาผักและผลไมใหเกิด      
ผลสัมฤทธิ์และเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางข้ึน วว. และ GTZ ไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลง

ศักยภาพและเครือขายสําหรับบริการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศใหแก SMEs ระหวางการฝกอบรม 5 วัน ผูเขารวมงานไดมีโอกาสฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริงในสถานประกอบการ และมีชวงเวลาฝกวิเคราะหและประเมินผลดวย

GTZ รวมมือในโครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนดานการจัดการภัยพิบัติ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับหนวยงานไทยที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติจํานวน 8 หนวยงาน เพื่อ
สรางเครือขายความรวมมือในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหมีความพรอมในการปองกัน และบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินได
ดวยตนเอง โดยใชหลักการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community-Based Disaster Risk Management - CBDRM) 
เครือขายความรวมมือน้ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ “การใหความชวยเหลือดานที่ปรึกษาแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการความ
เส่ียงจากภัยพิบัติ” ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง ปภ.และ GTZ โดยมีจุดประสงคเพื่อกระจายอํานาจในการดําเนินงานดาน CBDRM 
ใหแกเจาหนาที่ทองถ่ินภายใตการประสานงานของปภ. โดยการสรางคณะทํางานในพื้นที่ซ่ึงประกอบดวย ปภ.จังหวัดและหนวยงานที่รวมลงนามในบันทึก
ขอตกลงเพื่อเผยแพรข้ันตอนการปฏิบัติตามหลักการ CBDRM สําหรับพื้นที่เส่ียงภัยทั่วประเทศ และเพื่อการดูแลและติดตามกิจกรรม CBDRM อยางใกล
ชิด ซ่ึงจะทําใหเกิดความปลอดภัยอยางยั่งยืนสําหรับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั่วประเทศ



ผลการวิจัยและรายงานดานเศรษฐนิเวศ ที่กําลังดําเนินการ

• การนําเขากระดาษสาไทยในทวีปยุโรป (โดยศาสตราจารย Thomas Roeb, FH Bonn-Rhein-Sieg, Cologne) - โอกาสทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑจากกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ความแตกตางของตลาดในระดับตางๆ และการเขาถึงตลาดดังกลาว

• ความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทย (โดยวิทูร เรืองเลิศปญญากุล มูลนิธิ กรีนเน็ท-เอิรทเน็ท) - งานผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียที่จัดข้ึนที่ประเทศสิงคโปร และเมืองนูเรมเบิรก (Biofach) และภาพรวมของการพัฒนาตลาดสําหรับผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย

• ภาพรวมของการเกษตรแบบอินทรีย ในประเทศไทย (โดย ชนวน รัตนวราหะ) - สถานการณการเกษตรแบบอินทรียในประเทศไทย รวมทั้ง
จุดแข็ง และจุดดอย ของการพัฒนาการเกษตรแบบอินทรียของไทย

• การจัดการความเสี่ยงสารเคมี เพ่ือความสามารถในการแขงขัน (โดยศาสตราจารย เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 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

• ศักยภาพในการใชกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย (โดย Magnus Staudte) - กลไกการพัฒนาที่
สะอาดสามารถพิจารณาใชเปนเครื่องมือทางการตลาด (การซื้อขายมลพิษ) เพื่อลดปริมาณการระบายกาชเรือนกระจก การศึกษามุงเนนไปยัง
ศักยภาพในการใชกลไกการพัฒนาที่สะอาดในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และกลุมอุตสาหกรรมการเกษตรนํารอง เชน นํ้ามันปาลม แปงมัน
สําปะหลัง กุง และอื่นๆ พรอมกับใหแนวทางในการปฏิบัติแกกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

กิจกรรม

• 10 พฤษภาคม 2550 พิธีลงนามขอตกลงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทยระหวางมูลนิธิ รักษดิน รักษนํ้า 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 – จากตลาดยอยไปสูตลาดในวงกวางข้ึน วิสัยทัศนและ
ความเปนจริง สําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดกลางและขนาดยอม (รับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ecoefficiency.info)  

• 14 – 17 ตุลาคม 2550 งานดานอาหารระดับนานาชาติ ANUGA เมืองโคโลญ ภายใตความรวมมือกันระหวาง GTZ และกรมสงเสริมการสงออก

193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16                                            
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพ 10110               
โทรศัพท 02-661-9273  โทรสาร: 02-661 9281 – 2                 
อีเมล: gtz-thailand@gtz.de

http://www.ecoefficiency.info/

