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ประเทศไทย: ครัวอินทรียของโลก
ความทาทายสําหรับโครงการไทย-เยอรมัน
เมื่อป 2547 ที่ผานมาโครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (PEC) ไดคัดเลือกอุตสาหกรรมเกษตรเปนเปาหมาย
ใหมในการพัฒนาบริการทางธุรกิจและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ในขณะนั้นมีเพียงไมกี่คนที่คิดวาเกษตรอินทรีย แนวคิดเรื่องการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน จะมีบทบาทและเปนที่สนใจมากเชนที่เปนอยูในปจจุบัน หากพิจารณาในระดับโลกแลวจะพบวาตลาดสินคาอินทรียในประเทศที่พัฒนาแลวเติบโต
อยางรวดเร็วมาก คือเติบโตประมาณรอยละ 25 ตอป ที่เปนเชนนี้ไมไดเปนเพราะผูบริโภคมีความตื่นตัวและมีการแขงขันสูงระหวางผูคาปลีกอาหารเทานั้น
แตเปนเพราะความกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความจําเปนที่จะตองใชแนวทางประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
ในการดําเนินธุรกิจดวย
แมวาประเทศไทยจะมีขอไดเปรียบอยูหลายดาน รวมทั้งมีฐานะการสงออกผลผลิตทางการ
เกษตรแบบดั้งเดิมที่มั่นคง แตผูจัดหาสินคาเกษตรอินทรียยังประสบความยากลําบากในการ
จัดหาผลผลิตมาตอบสนองความตองการของตลาดสงออกหลักอยูเสมอมา ทั้งนี้ป ญ หาสืบ
เนื่ อ งมาจากฐานการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ยั ง มี อ ยู จํา กั ด นอกจากนั้ น ยั งมี ป ญ หาเรื่ อ งความ
สามารถของเกษตรกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่นับวันจะยิ่งทวี
ความเขมงวดมากขึ้นเรื่อยๆ
กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย

หนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียในประเทศไทยกระจัดกระจายอยูใน
หลายกระทรวง เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (การผลิต การวิจัย การรับรองมาตรฐาน และการสงเสริม) กระทรวงพาณิชย (การตลาด) กระทรวงวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี (นวัตกรรมและการวิจัย) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การติดฉลากผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษ
ทรัพยากร) และกระทรวงอุตสาหกรรม (การสนับสนุนธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ความรับผิดชอบตอสังคมของวิสาหกิจ)
ผูบริหารหนวยราชการตลอดจนภาคธุรกิจเองตางตระหนักถึงความรับผิดชอบที่กระจัดกระจายอยูในหนวยราชการตางๆ เปนอยางดี และพยายามรวมมือ
กันโดยใชชองทางคณะกรรมการเกษตรอินทรียแหงชาติซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหนวยราชการตางๆ ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชา
การและประชาสังคม คณะกรรมการฯ ไดรับมอบหมายใหพัฒนาแผนแหงชาติเพื่อสงเสริมการผลิตและแกไขขอจํากัดของสินคาเกษตรอินทรียที่เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ขอจํากัดของสินคาเกษตรอินทรียมีความเปนมาที่ซับซอน แผนแหงชาติจะชวยแกไขขอจํากัดทั้งในดานการผลิต เทคโนโลยีในการแปรรูป การ
รับรองคุณภาพ การขนสง การฝกอบรม การอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน โครงการ PEC กําลังดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนใหผูมีสวนได
สวนเสียทั้งจากภาครัฐและธุรกิจใหรวมกันพัฒนาศักยภาพของหนวยงานรับรองมาตรฐาน กําหนดและควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย พัฒ
นาศักยภาพในการฝกอบรม พัฒนาตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก รวมทั้งเสริมสรางความตระหนักใหแกผูประกอบการและผูบริโภค
ในระดับฟารม โครงการ PEC ไดคัดเลือกอุตสาหกรรมเกษตรหลายสาขาเพื่อเปนตนแบบการดําเนินการบริการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศและมาตรฐาน
เชิงนิเวศ รวมทั้งโครงการยังไดจัดการฝกอบรมพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทรัพยากร จัดใหผูสงออกและผูนําเขาไดมาพบปะทําความรูจักกัน
และสนับสนุนใหผูสงออกไดเขารวมงานแสดงสินคาระดับนานาชาติ โครงการ PEC ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมในไทยพาวิลเลี่ยนที่งานแสดงสินคาระดับ
โลกที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ เชน ANUCA (เมืองโคโลญจ 13-17 ตุลาคม 2550) และ Biofach (เมืองนูเรมเบิรก 21-28 กุมภาพันธ 2551)
นอกจากจะใหการสนับสนุนทั้งในระดับฟารมและในระดับนโยบายแลว โครงการฯ ยังใหการสนับสนุนแกผูประกอบการโดยตรงอีกดวย โครงการ PEC จัด
การศึกษาดูงาน จัดการประชุมเพื่อใหผูคาสงและผูสงออกไดทําความรูจักกับคูคา จัดใหเจาหนาที่ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนีไดพบปะกันเพื่อสง
เสริมใหมีการหารือแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อรวมกันคิดคนมาตรการเพื่อเสริมสรางการเกษตรเชิงนิเวศ
ผูมีสวนไดสวนเสียของทั้งภาครัฐและเอกชนตองการนโยบายและกลยุทธในการดําเนินการที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย และดวยบริบทเชนนี้เองทําใหมีการขอรับการสนับสนุนจากโครงการไทยเยอรมันเพื่อเปนตัวกลางและเปนผูประสานงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
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การผสมผสานวิธีการเพาะเลี้ยงกุงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง
ในอดีต ประเทศไทยเคยมีระบบนิเวศนปาชายเลนและชายฝงทะเลที่มีทรัพยากรสัตวน้ําอุดมสมบูรณ สามารถหลอเลี้ยงวิถีชีวิตของ ชุมชนใน
ทองถิ่นมานานนับศตวรรษ แตในชวง 30-40 ปที่ผานมานี้ ปรากฏชัดวาอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การจับสัตวน้ําเกินขนาด และการเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ํา สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทําใหทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝงลดนอยลง รายงานของธนาคารโลกระบุวาราว
ชวงพ.ศ. 2518 - 2536 พื้นที่ปาชายเลนของไทยลดลงประมาณรอยละ 50 ในขณะที่ภาคการประมงของไทยเองก็ประสบปญหา ปริมาณสัตวน้ํา
ที่จับได/ หนวยความพยายาม ในชวง พ.ศ. 2509-2546 ลดลงรอยละ 87 หรืออาจกลาวไดวาโดยเฉลี่ยแลวชาวประมงจะตองใชเวลาและความ
พยายามมากขึ้นกวาที่เคยปฏิบัติมา เพื่อจับปลาใหไดมากเทาเดิม
ระบบนิ เวศน ป าชายเลนมี ค วามสํ าคั ญ ทั้ งในเชิ งนิ เวศวิ ท ยาและการดํ ารงชี วิ ต ของ
ประชาชน เพราะเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและในขณะเดียวกันก็ชวยปกปอง
ชายฝงทะเลจากการกัดเซาะของคลื่นลม ดังนั้น GTZ จึงนําประสบการณความสําเร็จ
ในการพั ฒ นาธุรกิ จฟารม กุ งที่ ใช ระบบชีวภาพแห งแรกในประเทศไทย มารวมงาน
กับสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) และศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (RECOFTC) ในการขยายการดําเนินการแบบองครวม เพื่ อ
ผสมผสานการเพาะเลี้ยงกุงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืนเขากับการบริหารจัด
การทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนมีสวนรวม โดยมีเปาหมายเพื่อลงทุนและบริหารจัดการ
ระบบนิเวศนชายฝง โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการฟนฟูปาชายเลน
จันทบุรีเปนจังหวัดชายฝงทะเลที่พื้นที่ปาชายเลนถูกทําลายอยางรุนแรง ตัวอยางที่ชัดเจนคือที่เกาะเปริด อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี แนว
ชายฝง 10 กิโลเมตรประสบปญหาถูกกัดเซาะอยางรุนแรง สาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากในอดีตปาชายเลนถูกแผวถางเพื่อทํานากุงแบบพัฒนา
ผลที่ตามมาคือพื้นที่ชายฝงหลายรอยเมตรพังทลายไปเพราะผืนดินถูกกัดเซาะ และนั่นหมายถึงวาในชวง 20-30 ปที่ผานมานี้ฟารมกุงหลาย
ฟารมตองเลิกกิจการไปและชาวบานบางคนตองยายบาน 2-3 ครั้ง เพราะทะเลรุกล้ําเขามาในพื้นที่ที่เคยเปน ผืนดินในอัตราที่รวดเร็วมากจน
นาตระหนก ประตูน้ําที่เห็นเคยเปนสวนหนึ่งของนากุง แตปจจุบันไดกลายเปนสวนหนึ่งของทะเลไปแลว
GTZ และองคกรรวมงานมุงสาธิต ”กรณีตนแบบ” ซึ่งศักยภาพของชุมชนไดเขามามี
สวนในการผสมผสานการเพาะเลี้ยงกุงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรดวยนวัตกรรมโดยการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่ยั่งยืน เกษตรกรผู
เลี้ยงกุงจะไดรับการสนับสนุนใหปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงกุงดวยระบบชีวภาพหรือวิธีที่
เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และเกษตรกรรวมทั้ ง ชุ ม ชนที่ อ ยู โดยรอบจะได รั บ การ
สนับสนุนใหเขามามีบทบาทในการฟนฟูปาชายเลนไปพรอมกัน ดังนั้นภายใตโครง
การนี้การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและบริหารจัดการระบบนิเวศนชายฝง
จะเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการดํารงชีวิต
ของชุมชน
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กิจกรรมเพื่อสงเสริมการรับรองมาตรฐานกุงอินทรีย
GTZ และกรมประมงไดรวมกันเสริมสรางและยกระดับศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงใหไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑกุงอินทรีย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงของไทย ความรวมมือดังกลาวครอบคลุมถึง สรางความเขาใจใหแกเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยว
ของในเรื่องการผลิต มาตรฐานเกษตรอินทรีย และการตลาดของกุงอินทรีย
กิจกรรมในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2550 ที่ผานมา ประกอบดวย การจัดการเวทีชี้แจงขอ
มูล 5 ครั้ง ที่จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ตรัง และสุราษฎรธานี ซึ่งไดรับความรวม
มือดานวิทยากรเปนอยางดีจากฟารมกุงสุรีรัตน ซึ่งเปนผูแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิคการ
เลี้ยงกุงอินทรีย ปรัชญาเกษตรอินทรีย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล จํากัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน
โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษดินรักษน้ํา รวมกันนําเสนอแนวโนมและศักย
ภาพของกุงอินทรียทั้งตลาดในประเทศและเพื่อการสงออก กรมประมงและสํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (มกท.) รวมกันชี้แจงเกณฑในการรับรองมาตรฐานกุงอินทรีย และสมาคมกุงทะเล
ไทย เปนผูรวบรวมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดํา ในการชี้แจงที่จังหวัดสุราษฎรธานี
การชี้แจงขอมูลทั้ง 5 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวมกวา 300 คน หลังจากสิ้นสุดการชี้แจงมีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงยื่นความประสงคขอเขารวมการรับรองมาตร
ฐานกุงอินทรียจากกรมประมงจํานวนประมาณ 44 ราย แบงเปนฟารมแบบพัฒ นา (Intensive farm) จํานวน 27 ราย และแบบกึ่งพัฒ นา (Semiintensive farm) จํานวน 17 ราย และมีผูเลี้ยงกุงแจงความประสงคขอการรับรองมาตรฐานอินทรียจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) แบง
เปนฟารมแบบพัฒนาจํานวน 3 ราย กลุมผูเลี้ยงกุงแบบพัฒนา จํานวน 1 กลุม และกลุมผูเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนา จํานวน 1 กลุม
ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนไปอยางถูกตอง ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา เจาหนาที่ของกรมประมง
มกท. มูลนิธิรักษดินรักษน้ํา และ GTZ ไดเดินทางไปเยี่ยมกลุมเกษตรกรผูกุงแบบกึ่งพัฒนาในจังหวัดสมุทรปราการ 1 กลุม และกลุมผูเลี้ยงกุงแบบ
พัฒนา จํานวน 2 กลุมในจังหวัดกระบี่และตรัง รวมทั้งเยี่ยมฟารมกุงแบบพัฒนา 2 แหงในจังหวัดสงขลา เพื่อประเมินศักยภาพและความพรอมของ
เกษตรกรและกลุมเกษตรกรดังกลาว
นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะการเลี้ยงกุงเชิงชีวภาพที่ดําเนินการอยูในปจจุบันสวนใหญเปนการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายเล็กที่มีพื้นที่บอไมมากนัก
โครงการฯ จึงไดรวมกับกรมประมง และ มกท. สงเสริมใหเกษตรกรรายเล็กๆ ดังกลาว ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ”แบบกลุม” ซึ่งนอกจากจะ
เปนการประหยัดคาใชจายของเกษตรกรโดยตรงแลว การสมัครแบบกลุมยังชวยอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในการเจรจาและหาตลาดกับผูซื้อ
อีกดวย และเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจเรื่องการรับรองเกษตรอินทรียแบบกลุม โครงการจึงไดจัดการอบรมเรื่องระบบควบคุมภายในสําหรับ
การขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบกลุมขึ้น จํานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม และวันที่ 27-28 สิงหาคม ที่ผานมา การอ
บรมครั้งแรกนั้น เจาหนาที่กรมประมงผานการอบรมและสอบผานการเปนผูตรวจสอบ (auditor) คุณภาพสินคาเกษตรอินทรียระบบกลุมแลว และใน
การอบรมครั้งที่สอง มีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายยอยและกลางเขารวม รวม 20 ราย และไดเขาเยี่ยมชมฟารมกุงสุรีรัตน ซึ่งเปนฟารมแบบพัฒนาที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจาก Naturland ซึ่งเปนหนวยงานใหการรับรองจากในประเทศเยอรมันแลว
นอกจากกิจกรรมขางตน ฟารมกุงสุรีรัตนยังไดนําผลิตภัณฑกุงอินทรียของฟารมมาใหประชาชน
ทั่วไปไดชิม พรอมกับแขกในงานเปดตัวผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของมูลนิธิรักษดินรักษน้ํา ซึ่งรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร. ธีระ สูตะบุตร) ใหเกียรติมาเปนประธานในงาน ที่ท
อปส ซูเปอรมารเก็ต เซ็นทรัล บางนา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผานมาดวย
ผลจากความรวมมือตางๆ ดังกลาว สรางความสนใจใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนอยาง
มาก โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร.รุงเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา) ได
เดินทางไปเยี่ยมชมฟารมกุงสุรีรัตนดวยตนเองในชวงเดือนกรกฎาคม และไดเชิญประชุมหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ รวมถึงกลุมอุต
สาหกรรมอาหารแชแข็ง สมาคมผูคาปลีก สมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย มูลนิธิรักษดินรักษน้ํา และ GTZ หารือเพื่อจัดทําแผนงานสงเสริมผลผลิต
เกษตรอินทรีย และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องกุง กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายใหฟารมกุงสุรีรัตนเปนศูนยการเรียนรูการผลิตกุงมาตรฐานเกษตร
อินทรีย รวมกับฟารมอื่นๆ ที่มีศักยภาพดวย
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ฟารมกุงอินทรียสุรีรัตน
โดยธรรมชาติของธุรกิจแลว เกษตรกรผูเลี้ยงกุงมักจะเปนฝายที่จะตองตั้งรับ เพราะกุงจัดไดวาเปนสินคาโภคภัณฑชนิดหนึ่ง ราคากุงจึงมักแปรปรวนอยู
เสมอ ชองทางจําหนายเดียวของกุงที่ผลิตไดคือขายที่หนาฟารม ดังนั้นโอกาสที่เกษตรกรผูเลี้ยงกุงจะสรางกําไรหรือมูลคาเพิ่มจึงมีอยูจํากัดมาก ดวยเหตุนี้
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงจึงมักเปนฝายที่ถูกทางผูซื้อกําหนดราคา และมีอํานาจตอรองไมมากนัก
เมื่อ GTZ ตัดสินใจดําเนินงานในภาคการเพาะเลี้ยงกุงทะเลไทย วัตถุประสงคหลักคือพยายามชวยใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยการสราง
มูลคาเพิ่มแลความยั่งยืนใหแกอุตสาหกรรมนี้ กลยุทธหนึ่งที่ใชคือการปรับใหเปนฟารมกุงอินทรียเพื่อใหสามารถขายกุงไดในราคาที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันก็
ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม กลยุทธอีกประการหนึ่งคือสรางขีดความสามารถใหฟารมกุงสามารถสงออกกุงเองได เพื่อจะไดไมตองขายกุงที่หนาฟารม โดยที่
ฟารมกุงสุรีรัตนมีวิสัยทัศนที่สอดคลองกับ GTZ และไดดําเนินการตามกลยุทธทั้งสองขางตน
กรมประมงเปนผูแนะนําใหฟารมกุงสุรีรัตนเขารวมโครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของวิสาหกิจของ GTZ ฟารมกุงสุรีรัตนทําธุรกิจเพาะเลี้ยงกุงมาตั้งแต พ.ศ. 2528 และเปนที่รูจักอยาง
กวางขวางวาเปนผูผลิตกุงกุลาดําขนาดใหญที่ใสใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเรื่องธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฟารมกุงสุรีรัตนมีความเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแตไมมีประสบการณดานการตลาด
ดังนั้น GTZ จึงนําฟารมกุงสุรีรัตนไปเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เพื่อใหเห็นชองทางการตลาดในยุ
โรป ในระหวางการเดินทางครั้งนั้น GTZ แนะนําใหฟารมกุงสุรีรัตนรูจักกับ Naturland ซึ่งเปนหนวยงานรับรอง
คุณภาพสินคาสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงดวยวิธีเกษตรอินทรียที่เปนที่รูจักมากที่สุดในยุโรป และ Naturland เคยเปน
ผูรวมงานของ GTZ ในประเทศอื่นมากอน เชน การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใหแกกุงขาว (Panaeus vannamei) ของประเทศเอกวาดอร และปลา
สวาย (Catfish) อินทรียของประเทศเวียดนาม เปนตน
ผลจากการพบปะกันในเยอรมนีในครั้งนั้นทําใหเกิดโครงการนํารองรวมกันระหวาง GTZ Naturland และฟารมกุงสุรีรัตน และนับเปนครั้งแรกที่มีการพัฒนา
มาตรฐานของกุงกุลาดําอินทรียขึ้น โดยที่ GTZ ใหการสนับสนุนทั้งทางดานการเงินและวิชาการแกฟารมกุงสุรีรัตน โดยเฉพาะดานการพัฒนาศักยภาพใน
การสงออก โดยใหคําปรึกษาแนะนํากลยุทธทางการตลาดกุงอินทรียและการสรางความสัมพันธกับกลุมผูนําเขาและกระจายสินคาในยุโรป ฟารมกุงสุรีรัตน
ไดรับใบรับรองสินคาเกษตรอินทรียจาก Naturland อยางเปนทางการในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา และเปนฟารมกุงจากประเทศไทยรายแรกและเพียงราย
เดียวที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและ GTZ หารือเรื่องการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นําโดยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางไปยุโรป (เยอรมนี ฝรั่ง
เศส และสวิสเซอรแลนด) เพื่อทัศนศึกษาดูงานเปนเวลาหนึ่งสัปดาหในเดือนกันยายนนี้ กฟผ. ไดขอให GTZ ประสานการศึกษาดูงานวิชาการในเยอรมนี
ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟาจากของเสียในกรุงเบอรลิน และการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนโยบายพลังงานกับผูเกี่ยวของของฝาย
เยอรมัน ที่สํานักงาน GTZ ในกรุงเบอรลิน ผูแทนเยอรมันไดนําเสนอวิธีการแยกสวนการพัฒนาเศรษฐกิจออกจากการใชพลังงานที่เยอรมันดําเนินการใน
ชวงสองทศวรรษที่ผานมา รวมทั้งไดนําเสนอวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่ GTZ และองคกรรวมงานดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน พลังงานทดแทน และ
ผลประโยชนที่ไดรับในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และไดหารือเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมาย นโยบายภาษี โครงสรางตนทุน การเจรจาไกลเกลี่ย

และการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการซื้อขายกาซเรือนกระจกกันอยางกวางขวางดวย
คณะกรรมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ณ สํานักงาน GTZ กรุงเบอรลิน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550
เยอรมนีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ําแตวามั่นคง (ในชวงป 2534 - 2547 เติบโตรอยละ 19.9) แมวาเศรษฐกิจจะเติบโต แตการใชพลังงานและการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในชวงเดียวกันกลับลดลง นอกจากนั้นเยอรมนียังสามารถเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนขึ้นจากเดิมไดถึง 3 เทา
(จากรอยละ 4.6 ในป 2542 เปนรอยละ 12 ในป 2549) มีการสรางงานเพิ่มขึ้น 210,000 ตําแหนง และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดถึง 97
ลานตัน ศักยภาพมหาศาลของการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเปนเรื่องที่ประเทศไทย ในฐานะประเทศที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงตอหนวยผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศสูงที่สุดเปนอับดับหนึ่งของโลก จะตองศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิล และจัดการความตองการ
พลังงานที่นับวันมีแตจะสูงขึ้นในอนาคต
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ผลการดําเนินการโครงการ E3Agro: โรงงานผลิตน้ํามันปาลมมีรายไดเพิ่มขึ้น 300 ลานบาทตอป
โครงการ E3Agro (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร) เปนโครงการที่ GTZ ดําเนินการรวม
กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โครงการฯ เลือกอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนสาขานํารองเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการผลิตโดยกิจกรรมประสิทธิ-ภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
วัตถุประสงคหลักคือการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในกระบวนการผลิตให
มากขึ้น กิจกรรมของโครงการ E3Agro มุงเนน 3 ดานคือ กรอบนโยบายพลังงานที่เอื้ออํานวย การเสริมสรางผูใหบริการวิชาการ และการนํา
เสนอเทคโนโลยีเศรษฐนิเวศและวิธีการบริหารจัดการใหแกผูประกอบการ
หลังจากเริ่มดําเนินการกิจกรรมแรกของโครงการไปได 18 เดือน ได
มีการวิเคราะหผลของโครงการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม และพบ
วาความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเกิดจากการลด
การ สูญเสียน้ํามัน การลดการใชพลังงานไฟฟาและไอน้ํา และการ
จําหนายพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟากาซชีวภาพที่ไดจากการบําบัด
ของเสียจากโรงงานน้ํามันปาลม ผลประโยชนทั้งหมดที่โรงงานผลิต
น้ํามันปาลมที่เขารวมโครงการ 31 แหงไดรับมีมูลคาประมาณ 300
ลานบาทตอป
กิจกรรมประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศสรางมูลคาเพิ่มเกือบ 200 ลาน
บาทให แ ก โ รงงานผลิ ต น้ํ า มั น ปาล ม 16 แห ง ที่ เข า ร ว มโครงการ
Benchmarking การใชพลังงานไฟฟาจําเพาะลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ
9 และการใชไอน้ําลดลงรอยละ 11 ทําใหสามารถประหยัดตนทุนไดถึง 16 ลานบาทและ 11 ลานบาทตามลําดับ การสูญเสียน้ํามันลดลงรอยละ
11 ทําใหประหยัดได 106 ลานบาท นอกจากนั้นยังมีมูลคาเพิ่มอีกประมาณ 60 ลานบาทจากการขายพลังงานไฟฟาจากโรงงานกาซชีวภาพ
การขายพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟากาซชีวภาพเปนสาขาที่เติบโตเร็วที่สุด ในชวงแรกของโครงการนั้นไมมีโรงงานผลิตน้ํามันปาลมแหงใดเลยที่ขายไฟฟา
เขาสูระบบสายสง ในชวงนั้นโรงไฟฟากาซชีวภาพนํารองยังไมเกิด โรงงานจึงปลอยกาซมีเทนที่ไมใชประโยชนออกสูบรรยากาศ แตในชวงปลายป 2549
โรงงานผลิตน้ํามันปาลม 5 แหงเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟากาซชีวภาพ สามารถผลิตกระแสไฟฟาโดยเครื่องยนตกาซและขายไฟฟาเขาสูระบบสายสงได ทําให
มีรายไดเพิ่มขึ้น 60 ลานบาทตอป คาดวาในป 2551 หรือ 3 ปหลังจากเริ่มดําเนินการกิจกรรมแรกของโครงการรายไดจากโครงการพลังงานชีวมวล (โรงไฟ
ฟากาซชีวภาพและโรงไฟฟาชีวมวล) จะเพิ่มขึ้น 10 เทา เปน 600 ลานบาทตอป
ในปจจุบันมีโรงไฟฟากาซชีวภาพอีก 10 แหงที่อยูในระหวางการจัดทําแผนการกอสรางหรือกําลังจะเริ่ม
เดินเครื่อง โรงงานแหงหนึ่งซึ่งรวมงานกับโครงการ E3Agro ใชเทคโนโลยีใหมที่ไดรับการรับรองปริมาณ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (CERs) ตามที่กําหนดในกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ระดับทอง
นอกจากนั้นยังมีโรงไฟฟาชีวมวลซึ่งมีกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต และ 9.5 เมกะวัตตอยูในระหวางการ
กอสรางหรือกําลังเริ่มเดินเครื่อง คาดวาในป 2553 หรือ 5 ปหลังจากเริ่มดําเนินการในภาคอุตสาหกรรมน้ํา
มันปาลม รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟ าจากกากชีวมวลของโรงงานผลิตน้ํามันปาลมจะมีมูลคา
1,200 ลานบาทตอป
หลังจากที่ประสบความสําเร็จอยางดียิ่งจากการทํางานรวมกับโรงงานผลิตน้ํามันปาลม โครงการ E3Agro ไดปรับเปลี่ยนไปเนนการทํางานกับอุตสาหกรรม
กุงและแปงมันสําปะหลัง ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของแตละสาขาอยูที่ประมาณปละ 4-5 พันลานบาท โครงการ E3Agro มุงที่จะเจาะศักยภาพนี้โดยใช
กลยุทธและวิธีการซึ่งไดพิสูจนแลววาประสบผลสําเร็จเปนอยางดีในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตองมากอน!
การจัดการความเสี่ยงสารเคมีและขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจเกษตรของไทย
สถาบันการจัดการดานการพัฒนาระหวางประเทศ (International Institute for Management Development – IMD) ณ กรุงโลซาน ไดตีพิมพรายงานการ
จัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ซึ่งเปนรายงานที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากที่สุดฉบับหนึ่ง ในป 2546 IMD วิเคราะห
ความสามารถในการแขงขันของระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ 60 แหง โดยใชเกณฑจํานวน 320 ขอ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International
Labor Organization - ILO) ไดคัดเลือกขอมูลอันดับความสามารถในการแขงขันของ IMD มาจัดทํากราฟเปรียบเทียบกับอันดับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคการเอง ผลที่ไดแสดงถึงความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ
การจัดอันดับโดยวิธีนี้บงชี้วาเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ในยุโรป ประเทศไทยมีอันดับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้ง
ความสามารถในการแขงขันต่ํากวาประเทศดังกลาว และขอเท็จจริงที่ปรากฏในปจจุบัน ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 ของโลกในดานความสามารถในการ
แขงขัน ดังตารางการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ดานลาง (ที่มา: รายงาน World Competitive Repost (โลซาน), ILO/ Safework)
สืบเนื่องจากรายงานดังกลาว โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน
ไดให การสนับสนุ น การศึ กษาสถานการณ ธุรกิจเกษตรของไทย
เพิ่มเติมอีกหลายโครงการ การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรของการจัด
การความเสี่ยงเปรียบเที ยบกับความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจอุตสาห-กรรมการเกษตร ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันการ
จั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มนานาชาติ (International
Management Of Resources & Environment) คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ไฟรแบรก สหพั น ธสาธารณรัฐ
เยอรมนี บงชี้วาการใชสารเคมีอยางปลอดภัยเปนประโยชนสําหรับวิสาหกิจ เพราะนอกจากจะชวยปองกันความสูญเสียแลวยังชวยเพิ่มความสามารถในการ
ผลิต คนงานที่มีความปลอดภัยและมีอนามัยที่ดีมีแรงจูงใจในการทํางานมากกวาคนงานซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ธุรกิจเกษตรเปน
ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย กวารอยละ 50 ของแรงงานทั้งหมดเกิดจากการจางงานในภาคการเกษตร ในป 2548 วิสาหกิจที่
จดทะเบียนในประเทศไทยมีจํานวน 2,249,718 แหง ราวรอยละ 99 เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การใชสารเคมีในภาคการเกษตรในประเทศ
ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียนับวาสูงมาก มีอุบัติเหตุและความเจ็บปวยที่เกิดจากสารเคมีเปนประจําทุกป ในป 2548 ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศของไทยมีมูลคา 6 ลานลานบาท (176,600 ลานเหรียญสหรัฐ) ILO ประเมินวาราวรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูญ
ไปเนื่องจากอุบัติเหตุและความเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางาน นั่นหมายความวา 241,400 ลานบาท (7.1 พันลานเหรียญสหรัฐ) ของผลิตภัณฑมวลรวมภาย
ในประเทศของไทยสูญไปเพราะอุบัติเหตุและโรคภัย
การศึกษาซึ่งดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลในป 2548 พบวาโรงงานผลิตหรือบรรจุเคมีเกษตร ซึ่งดําเนินการ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH-MS, ISO 18000) ตองจายคาชดเชยใหแกพนักงานใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานนอยกวาโรงงานที่ไมมีระบบนี้ถึง 10 เทา หากพิจารณา
การลดการสูญเสีย พบวาโรงงานที่ดําเนินการระบบ ISO 18000 สามารถประหยัดคาใชจายไดมากกวาโรงงานที่
ไมไดมาตรฐานถึง 5 เทา

ประเทศไทยยังประสบปญหาในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องคนงานขาดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทํางาน แมวาวิสาหกิจขนาดใหญจะมีมาตรการปองกันตางๆ แตวิสาหกิจขนาดเล็กยังไมมีการดําเนิน
การในดานนี้มากนัก นอกจากนั้นยังมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนากรอบและกฎระเบียบทางกฎหมายที่สอด
คลองกัน รวมทั้งตองพัฒนาใหมีจํานวนผูตรวจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น ดวย
เหตุดังกลาวหนวยราชการของไทยจึงไดขอความชวยเหลือดานวิชาการในการจัดการความเสี่ยงสารเคมีจาก GTZ
ผลการดําเนินงานโครงการจัดการความเสี่ยงในการใชวัตถุอันตรายโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในบางปู
ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวาง GTZ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาห
กรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จะรายงานในฉบับหนา
การวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (ของภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร TU Bergakademie Freiberg University ประเทศเยอรมัน) จะตี
พิมพเร็วๆ นี้
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สงเสริมการวิจัยและพัฒนาควบคูกับวิสาหกิจ
ในการแขงขันที่ดําเนินไประหวางนานาประเทศนั้น ไทยพยายามเรงขับเคลื่อนประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนฐานความรูอยางรวดเร็วที่
สุดเทาที่จะทําได แตคูแขงของไทยเองก็ไมไดรีรอที่จะลงทุนสรางระบบนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของประเทศของตน ดังนัน้ ภารกิจ
นี้จึงไมใชเรื่องงายเลย
การจัดอันดับนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากลบงชี้วาในปจจุบันชองวางระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานนับวันจะ
ยิ่งหางออกไปเรื่อยๆ จากการจัดทําสํารวจโดย World Economic Forum ในป 2549 อันดับความสามารถดานนวัตกรรมของไทยรวงลงไปอยู
อันดับที่ 43 จากทั้งหมด 110 ประเทศ รวมทั้งอันดับความสามารถในการแขงขันของไทยยังลดลงถึง 2 อันดับ ไปยืนอยูอันดับที่ 35
นอกจากนี้แลวตัวชี้วัดทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังมีแนวโนมนาเปนหวง เพราะรวงจากอันดับที่ 32 ในป 2540 ไปยัง
อันดับที่ 48 ในป 2549 ตารางดานลางนี้ แสดงคาใชจายดานวิจัยและพัฒนาเปนสัดสวนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียอาคเนย

คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาที่ความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ

ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาประเทศ
คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาคิดเปนสัดสวนรอยละ
ไทยยังลาหลังประเทศเพื่อนบานในเอเชียที่
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
มีระดับการพัฒนาสูงกวาอยางมากในการ
ลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
ภูมิภาค/ ประเทศ
2535
2545
สัดสวนที่ภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยและ
เอเชียตะวันออก
0.7
1.2
พั ฒ นา ป ญ หานี้ รุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น เพราะ
ฮองกง, จีน
0.3b
0.6
วิสาหกิจไทยมีศักยภาพในการรับถายทอด
เกาหลี, สาธารณรัฐ
1.9
2.5
เทคโนโลยี ต่ํ า นอกจากนั้ น ยั งมี ป ญ หาใน
สิงคโปร
1.2
2.2
การเชื่อมโยงเครือขายระหวางหนวยงาน
ไตหวัน, จีน
1.8
2.3
ภาครัฐและเอกชน สํานักงานพัฒนาวิทยา
เอเชียอาคเนย
0.1
0.2
ศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (สวทช.)
อินโดนีเซีย
0.1c
0.1d
ไดเสนอสาเหตุตางๆ ที่ทําใหการเชื่อมโยง
เครือขายประสบปญหา ซึ่งไดแก โครงการ
มาเลเซีย
0.4
0.7
ความรวมมือระยะยาวยังมีอยูนอยโครงการ
ฟลิปปนส
0.2
0.1
งานวิจัยของภาครัฐไมสอดคลองกับความ
ไทย
0.2
0.2
ตอ งการของภาคเอกชน มี งานวิจัยซึ่ งไม
จีน
0.8
1.2
สามารถพั ฒ นาต อ ยอดให เกิ ด เทคโนโลยี
ญี่ปุน
2.9
3.1
ใหมอยูเปนจํานวนมาก และมหาวิทยาลัย
ยั ง ไม ต ระหนั ก ว า วิ ส าหกิ จ ไทยนั้ น เป น
แหลงเทคโนโลยีที่สําคัญ World Bank Institute ระบุวาหากปญหาพื้นฐานนี้ยังไมไดรับการแกไข ประเทศไทยอาจ “ติดกับดักในการพัฒนาผลิต
ภัณฑมวลรวมประเทศ” คือมีอัตราการลงทุนของภาคเอกชนและนวัตกรรมต่ํา รวมทั้งประสิทธิภาพในการผลิตที่ชะลอการเติบโตลงจากเดิม
โดยที่สํานักความรวมมือดานวิชาการไทยเยอรมัน (GTZ) และศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต สวทช.ตระหนัก ถึงจุดสําคัญของปญหานี้
และเมื่อเร็วๆ นี้ไดสรุปขอตกลงโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมภูมิภาคของประเทศไทย ภายใตโครงการนี้ ทั้งสององคกรจะ
รวมมือกันใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมกุง ผักและผลไม มันสําปะหลัง ขาว ยางพารา และปาลม
น้ํามันไปพรอมกับการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและพัฒนาเเละมหาวิทยาลัยซึ่งจะสงเสริมฐานและระบบนวัตกรรมภูมิภาคที่ยั่งยืน
ตอไป
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เทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษสาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมกระดาษสาในประเทศไทยกระจุกตัวอยูในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แพร และนาน
ในภาคเหนือ อุตสาหกรรมสาขานี้พัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแตสามารถเขาถึงชองทางการ
ตลาดและไดรับการสนับสนุนอยางมากจากภาครัฐ มีรายงานวาอุตสาหกรรมกระดาษสาสามารถสรางราย
ไดจากการสงออกไดสูงถึง 2,000 -2,800 ลานบาทตอป และเติบโตอยางตอเนื่องรอยละ 10-20 ตอป ทํา
ใหประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณ ฑ กระดาษสารายใหญในเอเชียอาคเนย อุตสาหกรรมกระดาษสา
สรางรายไดห ลักในท องถิ่ นใหแกผูมีรายได นอยซึ่ งมี อาชีพ เก็บเปลือกสา 20,000 รายที่อยูบริเวณเขต
พรมแดนไทย-ลาว และผู ผลิ ต กระดาษสา 300 ราย ซึ่ งสวนใหญ อ ยู ในจั งหวั ดเชียงใหม รวมทั้ งผู ผลิ ต
หัตถกรรมกระดาษ ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตในระดับครัวเรือนประมาณ 5,000 ราย
กระบวนการแปรรูปกระดาษสาใชน้ําและสารเคมีตางๆ เปนจํานวนมาก เชน โซดาไฟ ไฮโดรเจนเพอรอกไซด และสี
เคมี โซดาไฟที่ใชในการตมเปลือกสาเปนสารที่กอใหเกิดมลพิษในน้ําเสีย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ไฮโดรเจนเพอรอกไซดใชฟอกสีเปลือกสาที่ตมแลว นอกจากนั้นยังมีสารเคมีอื่นๆ ที่ใชในการยอมสี โครงการวิจัย
รวมป 2543 ศึ ก ษาโดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ผลทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระบุวาการผลิตกระดาษสาจํานวน 100 แผนใชน้ํา 17,887
ลิตร และทําใหเกิดน้ําเสีย 16,300 ลิตร น้ําเสียมีคา COD ประมาณ 10,000 – 13,000 มิลลิกรัม/ ลิตร และคาความ
เปนกรด/ ดาง (คา pH) ประมาณ 10-13 ซึ่งบงชี้ถึงมลพิษในระดับสูง มีโรงงานผลิตกระดาษสาขนาดกลางเพียงไมกี่
แหงเทานั้นที่สามารถลงทุนสรางระบบบําบัดน้ําเสียหรือนําน้ําเสียกลับมาใชซ้ําในกระบวนการผลิตได สวนโรงงาน
ขนาดเล็กและผูผลิตระดับครัวเรือนนั้นไมสามารถลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสียนั้นได ดังนั้นน้ําเสียจึงถูกปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะ
ไดมีการเสนอใหผูผลิตกระดาษสาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตเยื่อสาเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม แตไมเคยมีการดําเนินการจน
กระทั่งโครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ไดรวมกันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษสาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหแกอุตสาหกรรมกระดาษสา วว. เปนผูพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยลดมลพิษใน
น้ําเสีย เทคโนโลยีนี้ไมซับซอนและไมตองใชความรูทางวิชาการหรือระบบบําบัดน้ําเสีย ใชโปแตสเซียมไฮดรอกไซดในกระบวนการตมเปลือกสาแทน
โซดาไฟ จากนั้นปรับความเปนกรด/ ดางของน้ําเสียที่เกิดจากการตมเปลือกสาใหเปนกลางดวยกรดกํามะถัน เมื่อน้ําเสียที่ปรับความเปนกรด/ ดางนี้เย็นลง
แลวสามารถนําไปใชในทางการเกษตรไดหรือขายใหแกผูคาปจจัยการเกษตรเพื่อนําไปผลิตเปนปุย
ขณะนี้กระบวนการตมเปลือกสาเชิงพาณิชยโดยใชโปแตสเซียมไฮดรอกไซดแทนโซดาไฟไดดําเนินการ
เป นครั้งแรกแลวในประเทศไทยที่โรงงานบานหัตถกรรมกระดาษสาตน เปา จังหวัดเชีย งใหม ผลการ
ทดลองประสบความสําเร็จเปนอยางดี และเจาของโรงงานจะเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีผลิตเยื่อกระดาษนี้
ภายในปลายป 2550 การทดลองใชเทคโนโลยีนี้ในเชิงพาณิชยจะดําเนินการตอในจังหวัดเชียงรายและ
แพร กอนที่จะขยายไปสูระบบการผลิตเยื่อสาในอุตสาหกรรมกระดาษสาตอไป
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องคความรูเกี่ยวกับผลประกอบการของอุตสาหกรรมดานมลพิษและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ:
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปดตัวระบบสารสนเทศเมื่อเร็วๆ นี้
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ซึ่งดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยไดรับการสนับสนุนจาก GTZ ผาน
ทางที่ปรึกษา IP ไดเปดตัวระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม (EIS) ขึ้น ระบบดังกลาวและระบบการจัดการของเสียและของเสียอันตรายซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตเดือนเมษายน 2549 ทําใหหนวยงานของไทยมีกลไกวางแผนและควบคุมสิ่งแวดลอมที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรม
หลายประเทศ กฎกระทรวงกําหนดใหอุตสาหกรรมที่มีการระบายน้ําและอากาศตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารที่ระบายออกจาก
โรงงานในทุกรอบ 6 เดือน โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2550 ที่ผานนี้ ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอมและการรายงานจะทําให
อุตสาหกรรมของไทยมีความพรอมในอนาคต โดยจะชวยเสริมสรางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสงเสริม
การนําหลักการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศมาใช วิธีการรายงานดังกลาวมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมาก วิสาหกิจสามารถกรอก
ขอมูลในแบบฟอรมรายงานอินเตอรแอคทีฟซึ่งสามารถดาวนโลดจากเว็บไซตของกรอ. ได และสามารถยื่นรายงานเขาไปยังเสริฟเวอรที่
ปลอดภัยของทางราชการไดโดยตรง จากนั้นเจาหนาที่ของ กรอ. ก็จะตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล รวมทั้งตรวจสอบวาวิสาหกิจ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสิ่งแวดลอมหรือไม กอนที่จะบันทึกขอมูลโดยอัตโนมัติเขาไปยังระบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศสิ่ง
แวดลอม ซึ่งจะนําไปใชจัดทํารายงานเชิงวิเคราะหเพื่อนําเสนอตอผูบริหารในระดับนโยบายของทางราชการตอไป รายงานดังกลาวมีขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการระบายมลพิษในแตละภาคอุตสาหกรรม การสะสมของมลพิษในโรงงาน รวมทั้งชวงเวลาที่เกิดมลพิษเพื่อศึกษาแนวโนม
และกําหนดตัวชี้วัดผลประกอบการที่มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศที่อินเตอรแอคทีฟตอไป

ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (PIC) เปนบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนทางเว็บไซต นับเปนแหลงขอมูลขาวสารที่มีนวัตกรรม
แหงหนึ่งของประเทศไทย และครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมที่ประชาชนสนใจ ซึ่ง กรอ. พัฒนาศูนยขอมูลสิ่งแวด
ลอมอุตสาหกรรมนี้ขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจากโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และไดเปดตัวศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมอุตสาห
กรรม (www2.diw.go.th/PIC) ฉบับสมบูรณมาตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เว็บไซตนี้มีขอมูล แผนที่และบทความเรื่อง การเกิดของ
เสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย การดําเนินการของ กรอ. และกระทรวงอุตสาหกรรมในดานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศและการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม การยื่นและติดตามเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศและน้ํา ขาวสาร กิจกรรมและ
ลิงคเชื่อมตอไปยังหนวยงานและองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีบทสรุปกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม รวมทั้งคําอธิบายลักษณะของมลพิษสําคัญชนิดตางๆ เปนตน ประชาชนสนใจบริการของ
ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมแหงนี้มาก ดังเห็นไดจากความถี่ของการใชบริการและการตอบรับของผูใชงานที่มีอยูจํานวนมาก
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เกษตรอินทรีย ทางเลือกในการแขงขันสําหรับธุรกิจขนาดยอม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มูล นิ ธิ รัก ษ ดิ น รัก ษ น้ํ ามหาวิท ยาลั ย แม โจ สํ านั ก งานมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย สมาคมการค า
เกษตรอินทรียไทย สหกรณกรีนเนท และ GTZ ไดรวมกันจัดเวทีเสวนาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ ครั้งที่ 5 ขึ้น ในหัวขอ ”อุตสาหกรรมเกษตรอินทรียไทย...ภูมิปญญาและนวัตกรรม”
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และขอคิดเห็นของบุคคลตางๆ ที่มีบทบาทหนาที่
หลักในการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดของเกษตรอินทรีย โดยมีประเด็นที่ใหความสําคัญตอ
การนําภูมิปญญาไทยมาผสานกับเทคโนโลยี กับกระบวนการจัดการ กอใหเกิดนวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาการผลิตและการคาสินคาเกษตรอินทรียของไทยตอไป โดยมีผูสนใจเขารวมงานกวา
200 คน

GTZ นําเสนอโครงการ GLOBAL G.A.P. Option 2 ในงาน Asia Fruit Logistica
ในชวงวันที่ 5-7 กันยายนที่ผานมานี้ มีการจัดงาน Asia Fruit Logistica ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป น
ครั้งแรก งานแสดงสินคาและประชุมวิชาการผักและผลไมระดับนานาชาติเพียงงานเดียวของเอ
เชียไดรับความพึงพอใจจากผูเขาชมงานซึ่งเปนนักธุรกิจระดับสูงเปนอยางมาก จํานวนผูเขาชม
งานซึ่งมีมากกวา 3,000 คนจากประเทศตางๆ 54 ประเทศทั่วโลกแสดงใหเห็นวาชวงเวลาใน
ขณะนี้นั้นเหมาะสมเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดการแสดงสินคาผักและผลไมสดในเอเชีย GTZ
ไดใชโอกาสนี้ในการนําเสนอโครงการ GLOBAL G.A.P. Option 2 ซึ่งเปนโครงการรับรองคุณ
ภาพผักและผลไมสดสําหรับกลุ ม เกษตรกร โครงการฯ ได รับความสนใจจากกลุ มผู กําหนด
นโยบายในธุรกิจผักและผลไมทั่วโลกจํานวนมาก นับเปนโอกาสที่ดีมากในการนําเสนอผลผลิตสู
ตลาด เกษตรกรและผูสงออกที่รวมโครงการมีโอกาสทําความรูจักกับกลุมผูซื้อและผูกําหนด
นโยบายระดับสูงจํานวนมากในงานแสดงสินคาครั้งนี้ และไดมีโอกาสสรางความสัมพันธทางการคาและพบปะผูซื้อจากทั้งเอเชีย ยุโรป และประเทศอื่นๆ
คาดวาในอนาคตโครงการฯ จะพยายามขยายผลใหเขาถึงเกษตรกรรายยอยของไทยใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายยอยให
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนด และมีโอกาสในการสงออกผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งพยายามสงเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในประเทศไทยไปพรอมกัน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมประมง และ GTZ รวมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัว
เรื่อง “ทบทวนขอมูล Benchmarking และนําเสนอกิจกรรมการใหคํา
ปรึกษาสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนในฟารมกุง”
กรมพั ฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมประมง และ GTZ ไดจัดการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหั ว เรื่ อ ง "ทบทวนข อ มู ล Benchmarking และนํ า เสนอกิ จ
กรรมการใหคําปรึกษา สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนในฟารมกุง
(Benchmarking Review Workshop)" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ จ.จันทบุรี โดยมีผูประกอบ
การจากฟารมกุง 11 แหง เขารวมการประชุมดังกลาว กิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในฟารมเพาะเลี้ยงกุง มี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนและนําเสนอการ Benchmarking เชิงเศรษฐนิเวศนดานพลัง
งานในฟารมเพาะเลี้ยงกุงประจํารอบสามเดือนที่ผานมา และผลการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดาน
พลังงานในฟารมเพาะเลี้ยงกุง ไดแก การตรวจวัด/ติดตามคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกุง และการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงพลังงาน
ของระบบเติมอากาศ
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ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม จับมือ GTZ จัดอบรมเรื่องสีและเทคนิคการยอมกระดาษสาให
แก ผูประกอบการกระดาษสา
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับ GTZ
ไดจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสีและเทคนิคการยอมสีกระดาษสา ใหแกกลุมผูประกอบ
การผลิ ต กระดาษสาขนาดกลางและขนาดเล็ ก ณ เทศบาลตํ า บลต น เปา อ.สั น กํ า แพง
จ.เชียงใหม ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2550 เปนเวลา 2 วัน เพื่อเสริมสรางความรูความเขา
ใจเรื่อง สี เทคนิคการยอมสีประเภทตางๆ และผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ผูประกอบการจากการใชสียอมที่มีคุณภาพต่ํา รวมทั้งนําเสนอทางเลือกแกผูประกอบการ
เพื่อใหการยอมสีกระดาษสาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมแนะนําและสาธิตการใชสี
ธรรมชาติและสีเคมีที่ไดรับการรับรองดานสิ่งแวดลอมใหแกกลุมผูผลิตกระดาษสา การอ
บรมครั้งนี้เปนการใหความรูทั้งภาคทฤษฎีเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องสีและปจจัยที่มี
ผลตอการยอมสี รวมทั้งภาคปฏิบัติโดยการสาธิตการใชสีธรรมชาติในการยอมสีกระดาษสา
โดยไดเชิญวิทยากรจากบริษัทพาโนรามา (เปนผูผลิตสีที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติและน้ํามันถั่วเหลือง) มูลนิธิรักษดินรักษน้ํา (สงเสริมธุรกิจการใชสีธรรม
ชาติในผาฝายและผลิตภัณฑกระดาษพื้นเมือง) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ดร.อนันตเสวก เหวซึ่งเจริญ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร) มา
เปนวิทยากรในการถายทอดความรู และมีผูประกอบการและหนวยงานจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ใหความสนใจเขารวมการ อบรม
กวา 50 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดี ผลจากการอบรมทําใหผูประกอบการสวนหนึ่งเริ่มทดลองในสถานประกอบการของตัวเอง
และติดตอกับวิทยากรที่จะปรับเปลี่ยนมาใชสีธรรมชาติแลว ทั้งนี้ GTZ และหนวยงานรวมจัดจะไดประสานกับบริษัทพาโนรามา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการดําเนินการพัฒนาคูมือการยอมสีธรรมชาติเพื่อเผยแพรตอไปในอนาคต

GTZ ประเทศไทยเปดตัวเว็บไซต: www.thai-german-cooperation.info
โครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ไดเปดตัวเว็บไซตเพื่อนําเสนอขอมูลของโครงการฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา
ในเว็บไซตจะมีขอมูลของโครงการฯ และนําเสนอขาวกิจกรรมและความคืบหนา
ของโครงการตางๆ อีกทั้งยังรวบรวมขอมูลความรูและเอกสารที่เกี่ยวของไวดวย
กัน รวมทั้งกิจกรรมและโครงการในอนาคต และขอมูลจากเว็บไซดอื่นๆ ของแต
ละโครงการอีกดวย GTZ ประเทศไทยจึงขอเชิญชวนผูสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซต
และสามารถใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีตอเว็บไซต เพื่อที่ GTZ จะได
พัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่รวมโครงการ
งานและผูสนใจตอไป
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กิจกรรม
4-7 ตุลาคม 2550
งาน Innomart ตลาดนวัตกรรม ณ ฮอลล 4 อิมแพค เมืองทองธานี คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.nia.or.th/innomart
11 ตุลาคม 2550
การประชุมผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรการจัดการความเสี่ยงสารเคมี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
โดยจะมีการนําเสนอผลของรายงานภายใตโครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ เวลา
16.00 น. – 18.00 น.
12 – 13 ตุลาคม 2550
การประชุม Euro-Asia Conference ครั้งที่ 2 ในหัวขอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility) ที่มุงไปสูการจัดการอยางยั่งยืน ณ โรงแรมสยาม ซิตี้
14 – 17 ตุลาคม 2550
งานดานอาหารระดับนานาชาติ ANUGA เมืองโคโลญ ภายใตความรวมมือกันระหวาง GTZ และกรมสงเสริมการสงออก คนหาขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ www.anuga.com
23 พฤศจิกายน 2550
เวทีเสวนาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศครั้งที่ 6 ในประเด็นที่เกี่ยวของกับประโยชนที่ SMEs จะไดรับจากการเพิ่มประสิทธิ
ภาพเชิ งเศรษฐนิ เวศ (Eco-Industry: efficient, responsible, protitable! How SMEs can profit from cleantech, eco-design and
sustainable consumption) คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที www.ecoefficiency.info
23 – 27 มกราคม 2551
งาน Paperworld 2008 เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.paperworld.messefrankfurt.com
21 – 24 กุมภาพันธ 2551
งาน Biofach 2008 เมืองนิวเรมเบอรก ประเทศเยอรมัน คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.biofach.de หรือ www.biofach.com
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
คุณศิริพร 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
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