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สวัสดีคะ 
 
ในจดหมายขาวฉบับที่ 7 ซึ่งเปนจดหมายขาวฉบับสุดทายของป 2551นี้ 
ทานจะไดรับทราบถึงความคืบหนาของกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการไทย-
เยอรมัน เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจ และเรายังม ี  
ความยินดีที่จะขอแนะนําผูอํานวยการ GTZ ประจําประเทศไทยคนใหม คือ 
มร.เดวิด โอเบอรฮูเบอร และมร.ทอรสเทน ฟริทเชอร ซึ่งไดมารับตําแหนง
ใหมคือ ผูอํานวยการ โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานพลังงานและ
ทรัพยากร 
 
ในวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2551 นี้ GTZ จะเขารวมงานนิทรรศการและ 
การประชุมทางวิชาการ (German Technology Symposium & Exhibition 
-GTS08) ที่หอการคาไทย-เยอรมันเปนผูจัดข้ึน ณ เซ็นทรัลเวิลด   
เซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร เราจึงขอเรียนเชิญ
ทานเขาฟงการประชุมทางวิชาการและชมนิทรรศการของ GTZ ซึ่งทาน   
จะไดพบปะและพูดคุยกับผูเช่ียวชาญของเราในดานตางๆคือพลังงาน 
สิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชนเมืองอยางยั่งยืน บริการดานธุรกิจและการเงิน 
รวมทั้งนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตร เราหวังวาจะมีโอกาสได
ตอนรับทานในงานดังกลาว เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกัน
และกันคะ  
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
ทีมงาน TG-PEC 
สํานักงานความรวมมือทางวชิาการของเยอรมัน ประจําประเทศไทย 
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ตาราง 1  เครือขายภูมิภาคของ ITAP 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (สํานักงาน

ใหญของ ITAP) 
ภาคเหนือ เครือขาย สวทช. ภาคเหนือ 

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(มจธ.) 

ภาคใตตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ (มวล.) 
ภาคใตตอนลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) 

ระบบนวัตกรรมภูมิภาคสาขาเกษตร: 
เทคนิค Technology Landscaping ชวยใหนักวิจัยเขาใจความตองการของตลาด 
 
กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรและเครือขายที่จําเปน
สํ าหรั บการพัฒนานวั ตกรรมอยู ม ากมาย  แต
ผูประกอบการที่อยูหางจากเขตเมืองออกไปเพียง        
50 กิโลเมตร ก็อาจจะประสบปญหาในการขอรับ 
ความชวยเหลือดานขอมูลหรือเงินทุนสําหรับการ
ดําเนินการได โครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (TG-
PEC) รวมกับศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติกําลังดําเนินการโครงการ เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสราง
ใหเกิดเครือขายระหวาง “ตัวกลางนวัตกรรม” ระดับ
ภูมิภาคขึ้น 
 
TMC มีบทบาทสําคัญในการถายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐออกไปสูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของ TMC มีความสัมพันธแนนแฟนกับภาคเอกชนและ      
มีเครือขายระดับภูมิภาคอยู 6 แหง ทั่วประเทศ (ตาราง 1) 
 
โครงการ “Mapping และ Matching จับคูนวัตกรรมในสาขายอยของอุตสาหกรรมเกษตรเปาหมาย” เปนโครงการความรวมมือ
ไทย-เยอรมัน มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) กระตุนและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชยเพ่ือใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรหลายสาขา 
(ไดแก กุง ปาลมน้ํามัน ยางพารา ผักและผลไม) และ (2) เพ่ือเสริมสรางใหเกิดระบบนวัตกรรมภูมิภาคซึ่งนําไปสูความยั่งยืน 
 
โครงการฯ เนนการดําเนินงานในพื้นที่ศูนยกลางของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรดังกลาวโดยมีกิจกรรมท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ การสราง
เครือขายคณะทํางาน รวมท้ังกระบวนการนวัตกรรม “mapping and matching” เพ่ือเกื้อหนุนใหเกิดกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี 
 
โครงการฯ ไดเชิญใหกลุมผูมีสวนเกี่ยวของจากหลายภาคสวน ไดแก มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนตัวกลางนวัตกรรมเขารวม
โครงการ  และขณะนี้มีกลุมที่ผานการพิจารณาใหไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการแลวจํานวน 4 กลุม  
 
การสรรคสรางความคิดใหมๆ อาจเปนศิลปะอยางหน่ึง แตเทคนิคตางๆ ก็สามารถชวยสรางกรอบและโครงสรางใหแกกระบวนการนี้ได 
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศหลายคนไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือชวยคณะทํางานดังกลาว หนึ่งในนั้นไดแก Fraunhofer Venture Group 
ของเยอรมันที่ไดใหความรูแกคณะทํางาน เกี่ยวกับการผลักดันความคิดสรางสรรค งานวิจัย และการประดิษฐไปสูการใชในเชิงพาณิชย 
(How to commercialize the invention/ idea) และเมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีการแนะนําเครื่องมือรวบรวมความคิดสรางสรรคดวยวิธี mapping 
นวัตกรรม เชนเครื่องมือ product-centric mapping, technology landscaping และ mutually exclusive and collective exhaustive 
(MECE) mapping ใหเกิดการทํางานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Technology landscaping รวม 3 ครั้ง ภายหลังคณะทํางานไดรวมกัน
นําเครื่องมือดังกลาวไปปฏิบัติในสถานการณจริงเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในสาขาผักและผลไม กุง ปาลมน้ํามัน และยางพารา 
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มร. บัวรคารด เราเชลบัคช ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานเสริมสรางประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเปนเวลาเกือบสี่ป 
และบัดน้ีไดเดินทางกลับไปรับตําแหนงใหมประจําสํานักงานใหญของ GTZ ท่ีประเทศเยอรมันแลว กอนเดินทางกลับเราไดมี
โอกาสพูดคุยกบัมร. เราเชลบัคช เกี่ยวกับงานที่เคยรับผิดชอบในประเทศไทย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ถาม: 
ตอบ: 

มร. เราเชลบัคช คําวาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศหรือ eco-efficiency นั้นหมายความวาอยางไร 
จริงๆ แลว คํานี้เปนคําที่มีความหมายดีนะ โดยเฉพาะคําวา eco นั้นยอมาจากคําวา economic (เศรษฐ)และ ecologic (นิเวศ) 
กลาวงายๆ เลยก็คือการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเพ่ือประหยัดคาใชจาย
น่ันเอง 

ถาม: 
ตอบ: 

ทรัพยากรอยางเชน น้ํา หรือ น้ํามัน ใชไหม 
ถูกตอง ทรัพยากรนั้นครอบคลุมถึง ทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบ ทรัพยากรที่ผานกระบวนการมาแลว รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เรานํามาใชในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อากาศ น้ํา ดิน ธรรมชาติ แรธาตุ ไม ที่ดิน แสงอาทิตย ลม 
ศักยภาพของบุคลากร เวลา หรือแมกระท่ังของเสียก็เปนทรัพยากรดวยเชนกัน ทรัพยากรที่วานี้ ไมไดเจาะจงเฉพาะที่ใชใน
กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังรวมไปถึงที่เรานํามาบริโภค ใชในการขนสง การเกษตร และใชใน
ชีวิตประจําวันดวย 

ถาม: 
ตอบ: 

แนวคิดหลักของประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศคืออะไร 
คือการพยายามทําใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน ซึ่งการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสมนั้น จะกอใหเกิดประโยชน  
ทางเศรษฐกิจดวย 

ถาม: 
ตอบ: 

คุณหมายถึงความรูดานการบริหาร และการจัดการใชไหม  
ใชแลว เพราะธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิตของเราและระบบนิเวศจะไดรับการคุมครองตอเมื่อการพัฒนานั้นเปนการพัฒนา
อยางยั่งยืน ที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางการเมือง 
ซึ่งทําใหเกิดธุรกจิที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ถาม: 
ตอบ: 

ฟงดูยุงยากซับซอนจริงๆ 
แตก็เขาใจไดไมยากนะ ถารูวาทําแลวจะประหยัดไดมากแคไหน และเขาใจวาทรัพยากรมีคุณคาอยางไร และทําไมจึงจําเปน 
ที่จะตองดูแลและปกปองรักษา 

ถาม: 
ตอบ: 

ชวยยกตัวอยางสักหนอยไดไหม 
ตัวอยางเชน ระบบเติมอากาศของธุรกิจเพาะเล้ียงกุง ซึ่งจริงๆ แลว ไมตองเปนผูเชี่ยวชาญก็พอจะบอกไดวาระบบเครื่องเติม
อากาศที่ใชกันอยูสวนใหญนั้นไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร แตเราตองใชความรูในการวิเคราะหและคํานวณวาใบพัดรูปราง
ตางๆ นั้นทําใหส้ินเปลืองพลังงานไปเทาใดและจะตองเปดเครื่องเติมอากาศนานแคไหนจึงจะเหมาะสม เราพบวาเกษตรกร  
ที่เพาะเล้ียงกุงบางคนสามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดสูงถึงรอยละ 50 หากดูแลระบบเติมอากาศใหทํางานได  
อยางมีประสิทธิภาพ และปรับระยะเวลาในการเดินเครื่องใหเหมาะสมตามปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในบอ 
 
อีกตัวอยางหนึ่ง ก็คือ อุตสาหกรรมกระดาษสา ซึ่งเราเห็นแลววาผลิตภัณฑ “กระดาษสาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม” นั้น  
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มีตลาดรองรับแนนอน และยังขายไดในราคาที่สูงกวากระดาษสาที่ผลิตทั่วไปอีกดวย นอกจากนี้วิธีการฟอกและยอมกระดาษ 
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ก็ไมเปนอันตรายตอคนงาน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใชวัตถุดิบอยางเหมาะสมและ 
การปรับปรุงระบบลอจิสติกสในหวงโซมูลคาเพ่ิมของกระดาษสา ยังชวยลดตนทุนการผลิตลงไดถึงรอยละ 10-30 นี่ยังไมได
พูดถึงพัฒนาการในดานการลดมลพิษและอาชีวอนามัยที่ดีขึ้นเลยนะ 

ถาม: 
ตอบ: 

ตัวอยางที่หยิบยกมาลวนเปนระดับจุลภาคที่สงผลตอเศรษฐกิจระดับชาติไดไมมากนัก 
ใช นั่นคือส่ิงที่เราจะมองขามไปไมได ไมวาจะเปนอุตสาหกรรรมกุง ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง หรืออุตสาหกรรมเกษตร
โดยรวม แตอยาลืมวาถาขยายการดําเนินงานออกไป มันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจไดมากขนาดไหน ลองคิดดูวาถาปรับปรุง
เปล่ียนระบบเติมอากาศในบอเล้ียงกุงซึ่งรวมแลวใชพลังงาน 1 กิกะวัตต ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพไดทั้งหมด
นั้น จะทําใหประหยัดพลังงานไดสูงถึงรอยละ 40 นอกจากนี้ ศักยภาพในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการแชเย็น 
แปรรูปและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับกุงทั้งหมดนั้นจะทําใหประหยัดพลังงานไดมากขึ้นคาดวาจะเกินกวา 1 กิกะวัตต  
ซึ่งเทียบเทากับศักยภาพในการผลิตไฟฟาของโรงงานไฟฟาขนาดใหญไดทั้งโรงงานเลยทีเดียว 
 
กลยุทธของเรา คือพยายามออกแบบโครงการเล็กๆ ใหคลายกับประภาคารนําทาง เพ่ือใหผูริเริ่มไดทดลองและแสดงใหเห็นวา
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้นไมไดเปนเพียงทฤษฎีทางวิชาการแตสามารถทําไดจริง ตัวผมเองเชื่อวาการพัฒนา
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ เปนทางเลือกเพียงทางเดียว หากตองการสรางศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน ถาคุณ
ตองการเปล่ียนไปสูเศรษฐกิจที่ย่ังยืน ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเปนแนวทางที่สําคัญย่ิงที่จะนําคุณไปสูจุดหมาย โดยมี
เครื่องมือการบริหารเพ่ือการจัดการที่นํามาใชจริง 
 
คําขวัญของเราที่วา “แขงขันไดดวยประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ” นั้นไมเพียงแตใชไดในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเทานั้น แตใชได
ในระดับเศรษฐกิจของไทยเลยทีเดียว ผมอยากจะบอกวาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนั้นเปนคําตอบสําหรับแนวคิด 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของไทยที่เปนรูปธรรมและเห็นผลทันตาในระดับหนึ่งเลย 

ถาม: 
 
ตอบ: 

ถามองยอนกลับไปในชวง 4 ปที่ผานมา ผลการดําเนินการโครงการดานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศที่นับวาสําคัญที่สุดนั้น
คืออะไร 
เราไมไดเปนคนคนคิดเรื่องประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศขึ้นมาเองนะ แตเราคงตองมองยอนกลับไปถึงความรวมมือ  
ทางเศรษฐกิจระหวางไทย-เยอรมันที่ดําเนินการตอเนื่องกันมายาวนาน ทั้งในดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม การจัดการความเสี่ยงสารเคมี การจัดการขยะโดยชุมชนมีสวนรวม การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งลวนแตมีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จทั้งส้ิน และถาเราจะอางถึงทุกส่ิงที่เราลงทุน  
ลงแรงไปเพื่อใหเกิดผลในดานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศแลวละก็ เราไมไดเปนกลุมเดียวที่ทํางานดานนี้นะ 
 
ผลการดําเนินการโครงการคงจะไมไดวัดเพียงแควาเราทําไดตามตัวชี้วัดผลประกอบการหลักของโครงการหรือไม ประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด เชน สามารถเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเกษตรภาคหนึ่งภาคใด หรือสามารถทําใหองคกร
ธุรกิจหันมาปฏิบัติตามหลักการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศไดเพ่ิมมากขึ้นกี่ราย แตที่สําคัญกวานั้นคือตัวโครงการเอง และ  
นี่คือส่ิงที่โครงการความรวมมือไทย-เยอรมันพยายามดําเนินการเสมอมา โครงการสามารถพิสูจนไดวาประสิทธิภาพ  
เชิงเศรษฐนิเวศเปนปจจัยสําคัญของขีดความสามารถในการแขงขัน เราพยายามชวยพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรีย และ
แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมจะพัฒนาตามแนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศไดอยางไร เราไดสงเสริมใหผูประกอบการมี
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร เราทําใหเห็นวาองคกรสามารถพัฒนาดานการจัดการ และนําเครื่องมือตางๆ ที่ชวยทําให
เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมาใชไดอยางไร และเราไดพัฒนากรณีตัวอยางใหเปนประภาคารนําทางไปสู
เศรษฐกิจที่ย่ังยืนได 

ถาม: 
 
ตอบ: 

คําถามนี้จะเกี่ยวกับประสบการณการใชชีวิตในประเทศไทยและการทํางานรวมกับนักวิชาชีพของไทย คุณมีคําแนะนําในการ
จัดการกับชองวางทางวัฒนธรรมอยางไรบาง 
สําหรับผมแลว ไมคิดวามีชองวางทางวัฒนธรรมอะไร แตอาจจะมีความแตกตางทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ไมคุนเคย  
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แตนั่นไมใชปญหาอะไร ผมกลับพบวาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของยุโรปนั้น มีความคลายคลึงกันหลายอยาง อาจจะ
ตางกันที่วิธีและระดับของการแสดงออก  สวนคําแนะนําสําหรับเพ่ือนๆ ชาวตางชาติ ก็คือ เราควรพยายามศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับนิสัยและพฤติกรรมทางสังคมของไทย  เพ่ือไมใหเกิดความเขาใจผิดหรือตัดสินใจทําอะไรที่ไมสมควรลงไป คําแนะนํา
ของผมสําหรับทั้ง 2 ฝายก็คือ เราควรละเวนการกระทําที่อีกฝายหนึ่งมักกลาววาไมเหมาะสม สวนที่เขาเห็นวาเปนคุณสมบัติ  
ที่ดีของเรานั้น เราก็ควรปฏิบัติตอไป นอกจากนี้ เราควรมีความตื่นตัวอยากเรียนรู ต้ังคําถาม สังเกตและฟงใหมาก เมื่อมี
โอกาสหรือจําเปนจะตองทําอะไรบางอยางก็อยาดวนสรุปหรือประเมินเรื่องตางๆ เร็วเกินไป กลาวสั้นๆ ก็คือพยายามนํา
มุมมองที่แตกตางกัน โดยพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมนั้นมาใชใหเกิดประโยชนรวมกัน และพอพูดมาถึงตรงนี้ก็วกกลับเขามา
สูหลักการของประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศอีกนั่นเอง 

 
 
คณะผูบริหารไทยเยี่ยมชมการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในเยอรมนี 
 

คณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหลายหนวยงานไดเขารวม 
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9 ซึ่งในปนี้
ไดจัดขึ้นที่กรุงบอนน และเพ่ือใหการเดินทางครั้งนี้ไดประโยชนมากขึ้น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดขอให GTZ จัดกําหนดการดูงานทางวิชาการใหแก
คณะผูบริหารของกระทรวงฯ ซึ่งมีดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเปนหัวหนาคณะ ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2551    
ที่ผานมา 
 

คณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ของไทยไดเย่ียมชมสถานที่และหนวยงานในประเทศเยอรมนี ที่ดําเนินงานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่นาสนใจหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่แหลงมรดกโลก “Gruber Messel” ซึ่งอยูหางจากเมือง       
แฟรงเฟรตไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 35 กิโลเมตรนั้น คณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ไดเรียนรูถึงกระบวนการทางสังคมที่ 
ทําใหเหมืองน้ํามันเปดเกาแกแหงนี้กลายเปนมรดกโลก ความสําคัญของพ้ืนที่นี้ไมเพียงแตมีคุณคาดานธรณีวิทยาซึ่งเปนแหลงฟอสซิล  
ในหินดานที่สําคัญ แตยังเปนแหลงประวัติศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่บันทึกความขัดแยงในสังคมถึงความเหมาะสมใน
การใชประโยชนที่ดินของอดีตเหมืองเปดแหงนี้วา ควรจะเปนแหลงทิ้งขยะหรือควรไดรับการอนุรักษไวเพ่ือการศึกษา ตัวแทนชุมชนผูซึ่ง
ครั้งหนึ่งไดผลักดันใหพ้ืนที่นี้เปนแหลงศึกษาฟอสซิลและดร. มารี หลุยส เฟรย ผูอํานวยการของ “Gruber Messel” ไดเลาถึงความ 
พยายามของชุมชนและนักธรณีวิทยาทั่วโลก เหตุการณประทวง และการตอสูกันในชั้นศาล จนทายสุดในป พ.ศ. 2538 องคการยูเนสโกได
ขึ้นทะเบียนให “Gruber Messel” เปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ และนับวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติเพียงแหงเดียวในประเทศ
เยอรมนี 
 
ณ อุทยาน Rhon คณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ไดรับการตอนรับจากมิสซิสเบียรกิต เอิรบ เทศมนตรีเมือง Oberelsbach            
มร.เคลาส ชปทเซล หัวหนาอุทยาน Rhon และมร.ไมเคิล ไกรเออร หัวหนาฝายบริหารอุทยาน และไดกลาวถึงความเปนไปไดของความ
รวมมือในอนาคตและโครงการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาอุทยานไทยและเยอรมัน คณะผูบริหารฯ มีความประทับใจกับนิทรรศการที่จัดขึ้น
และแสดงใหเห็นถึงความสําคัญดานคุณคาทางธรณีวิทยา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จนไดรับการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกให
เปนเขตสงวนชีวมณฑล 1 ใน 14 แหงของเยอรมัน นอกจากนี้คณะไดเขาเยี่ยมชมความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณ High Rhon ที่มี
ปาพรุชื่อ “Schwarzes Moor” และพ้ืนที่กันชนโดยรอบ ซึ่งผูบริหารอุทยานและชุมชนไดรวมมือกันคุมครองระบบนิเวศของพรุที่มีความ
เปราะบาง และการจัดการใหทรัพยากรธรรมชาติเอื้อประโยชนฺอยางยั่งยืนตอมนุษย ทั้งดานการทองเที่ยวการเกษตร และอุตสาหกรรม
ควบคูกันไป 
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หลังจากนั้น คณะฯไดเดินทางไปที่ Ostheim ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงงานผลิตเครื่องดื่ม BIONADE ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อุทยานแหงนี้ BIONADE เปนน้ําดื่มอินทรียปราศจากแอลกอฮอลชนิดแรกของโลกที่มียอดขายสูงถึง 70 ลานขวดในป พ.ศ. 2549         
บริษัทแหงนี้กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2548 เพ่ือเปดตัวเครื่องดื่มชนิดใหมที่ใชเทคนิคในการหมักแบบโบราณมาพัฒนาเปนกระบวนการหมักเชื้อ
อินทรียแบบใหม คณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ไดหารือกับผูถือหุนของ BIONADE ถึงความเปนไปไดที่ BIONADE จะนําเขาล้ินจี่
และลําไยอินทรียของไทยเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตในอนาคต  นอกจากนี้คณะยังไดเรียนรูวิธีการจัดการฟารม Ritterhof ซึ่งอยูเมือง
เดียวกัน ผลผลิตจากฟารมขนาด 438 ไรแหงนี้ ลวนเปนผลผลิตเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองจาก Naturland ผูประกอบการธุรกิจ      
ในภูมิภาคนี้ตางพอใจในการจัดการของอุทยาน Rhonเพราะทางอุทยานเปนผูสนับสนุนการพัฒนาเครือขายและจับคูทางธุรกิจ            
ซึ่งเสริมสรางความเปนเอกลักษณของภูมิภาค Rhon ไดเปนอยางดี 
 
นอกจากนี้ คณะผูบริหารฯ ไดไปเยี่ยมชมการดําเนินงานของสหกรณชุมชนหมูบาน Warratal ซึ่งตั้งอยูในรัฐ Thuringia ซึ่งเคยเปนสวน
หนึ่งของเยอรมันตะวันออกจนถึง พ.ศ. 2532 นอกจากฟารมเล้ียงหมู เล้ียงวัว และโรงรีดนมแลว สหกรณยังเปนพ้ืนที่ปลูกผักและขาวสาลี
อินทรียขนาดใหญอีกดวย ฟารมแหงนี้ผลิตไฟฟาจากน้ําเสียซึ่งนํามาใชภายในฟารมและขายไฟฟาสวนที่เหลือเขาสูระบบสายสง ผลผลิต
เกษตรอินทรียทั้งหมดนําออกขายสูตลาด รวมทั้งซุปเปอรมารเก็ตในเมืองซึ่งสหกรณเปนเจาของดวย ความสําเร็จของสหกรณสงผลให
สหกรณขยายธุรกิจไปยังภาคอื่นๆ เชน โรงแรม อีกดวย 
 
ในวันสุดทายของการดูงาน คณะผูแทนเขาเยี่ยมชมสํานักงานใหญของ GTZ ที่เมือง Eschborn โดยไดรับฟงการนําเสนอและรวมแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง ชีวมวล พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
จัดการทรัพยากรน้ํา การเกษตร การประมง และการวางแผนเมืองอยางยั่งยืน ประเด็นที่คณะใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การรวมมือไทย-
เยอรมันในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการเมืองและอากาศสะอาด (ซึ่งเปนโครงการภายใตกรอบอาเซียน) การพัฒนา
ศักยภาพของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การปลอยกาซคารบอนจากอุตสาหกรรมกุง รวมถึง การลดความขัดแยงระหวางการ
ประมงพื้นบานและการทองเที่ยวอีกดวย 
 
 

กันไวดีกวาแก  
(เกษตรกรผูเลี้ยงกุงตองพรอมรับมือกับคลื่นลูกใหม) 
 
เราคงจะคุนหูกับสํานวนที่วา “กันไวดีกวาแก” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเตรียมความ
พรอมระมัดระวังอยูเสมอ ซึ่งสํานวนนี้ใชไดดีทีเดียวในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 
เพราะผูประกอบการจะตองคอยคาดการณอยูตลอดเวลาวา “ตลาด” จะผันแปรไปใน
ทิศทางใด และในฐานะผูประกอบการจะตองปรับตัวหรือตอบสนองอยางไรบาง ! 
 
ที่กลาวมานั้น คือส่ิงที่กําลังเกิดขึ้นในกลุมอุตสาหกรรมกุง เพราะถาตองการใหธุรกิจ
ของตนสามารถแขงขันอยูได ผูประกอบการจะตองคอยติดตามและคาดการณสภาวะ
ตลาด และถาถือคติวา “ใครดี ใครได” แลวละก็ คนที่ไดเปรียบคือคนที่มีขอมูลวงใน 
ของตลาด ซึ่งนักวิเคราะหตลาดสวนใหญในอุตสาหกรรมกุงระดับโลกคาดวาจะมีการ
ปรับมาตรฐานคุณภาพครั้งใหญซึ่งจะสงผลกระทบรุนแรงตอผูสงออกกุงรายใหญทั่วโลกและดวยปริมาณการสงออกกุงที่สูงถึง 350,000 
ตัน ในปที่ผานมาจึงทําใหประเทศไทยเปนหน่ึงในสองประเทศผูสงออกกุงรายใหญที่สุดของโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงตองพยายามรักษา
ความเปนผูนํานี้ไวใหไดและมาตรฐานคุณภาพซึ่งคาดวาจะมีการปรับเปล่ียนใหมนี้เริ่มขึ้นในประเทศผูบริโภคกุงรายใหญ คือ สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งผูบริโภคตระหนักถึงอํานาจในการตอรอง เพราะตองการอาหารที่ดีตอสุขภาพ ปลอดภัย ไมสงผลกระทบ     
ตอส่ิงแวดลอม และกระบวนการผลิตจะตองเหมาะสมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมาตรฐานใหมในอุตสาหกรรมกุงไดแก Naturland 
(กุงอินทรีย) Wegman’s (กุงที่ผลิตอยางยั่งยืน) GlobalGAP และ ACC (อาหารปลอดภัยที่ผลิตอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสังคม)  
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โครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ และองคกรรวมงานคือสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ     
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (PTB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเกษตรกรผูผลิตกุงในประเทศไทยไดรวมกันเตรียมความพรอม 
เพ่ือรองรับมาตรฐานที่เกิดใหมดังกลาวแลว ในปที่ผานมาโครงการฯ ไดรวมกับฟารมกุงสุรีรัตนในจังหวัดจันทบุรีผลักดันใหมีการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของฟารมในฐานะผูผลิตกุงกุลาดําอินทรียรายแรกของประเทศไทย และในเดือนที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดทําการศึกษาศักยภาพของผูผลิตกุงขนาดกลางและขนาดยอมจะผานการรับรองมาตรฐาน GlobalGAP ซึ่งจะเกิดขึ้นใหมไดอยางไร  
โดยผลการศึกษาที่ออกมามีขอมูลที่นาสนใจมาก ซึ่งพบวาแมแตฟารมกุงขนาดกลางและขนาดยอมก็สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับ 
การรับรองมาตรฐาน GlobalGAP ไดแลวประมาณรอยละ 50 ซึ่งนับวาเปนขาวดี  
 
แตถามองในอีกแงมุมหนึ่ งก็หมายความวาเรามีความพรอมเพียงครึ่ งหนึ่ งเทานั้น คณะทํางานซึ่ งเปนผู เชี่ยวชาญดานกุ ง            
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงกําลังผลิตชุดฝกอบรมสําหรับเกษตรกรผูเล้ียงกุงซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพ่ือเตรียมใหเกษตรกรผูเล้ียงกุง
ขนาดกลางและขนาดยอมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่บังคับใชใหมนี้และเพ่ือใหประเทศไทยคงความเปนผูนําตลาดกุงอยูได แมวา
ตลาดจะมีการปรับตัว เพราะความสามารถในการแขงขันนั้นขึ้นอยูกับการเตรียมตัวใหพรอมอยางแทจริง! 
 

 
โครงการกรุงเทพฯ 21 – สูมหานครชั้นนําของโลกดวยแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม 1 
(transit-oriented metropolis) 
 
กรุงเทพฯ 21 เปนโครงการความรวมมือระหวาง Siemens Transportation Systems Turnkey Asia และ GTZ ที่มุงสนับสนุนงาน           
ดานวิทยาศาสตรและการวางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาแผนที่นําทางเพื่อใหกรุงเทพมหานครกลายเปนมหานครชั้นนําระดับโลกที่มีระบบ
ตางๆ ขับเคล่ือนไปไดดวยดีภายในป ค.ศ. 2050 หรือ พ.ศ. 2593 
 
โครงการกรุงเทพฯ 21 เปนโครงการความรวมมือในลักษณะพันธมิตรระหวางภาครัฐและเอกชนไดริเริ่มโครงการฯโดย Siemens และ 
GTZ ซึ่งไดมอบหมายใหกลุม ITS Infrastructure and Transportation Systems Consultancy จากฮองกงและบริษัท Albert Speer & 
Partners จากนครแฟรงคเฟรท ประเทศเยอรมนีเปนผูดําเนินการศึกษาวิจัย 
 
วัตถุประสงคของโครงการ คือการใหคําแนะนําเชิงกลยุทธในการจัดลําดับความสําคัญดานการพัฒนาและการกําหนดมาตรฐาน           
การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพชีวิตในเมืองใหแกกรุงเทพมหานคร โดยในขั้นตนจะตองมีการวิเคราะหเปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร
กับมหานครชั้นนําของโลก เชน ปารีส และนิวยอรค (ซึ่งไดชื่อวาเปนนครหลวงของโลกสําหรับศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 
ตามลําดับ) ตลอดจนมหานครอื่นๆ เพ่ือใหมีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห SWOT (หรือจุดแข็งและจุดออน ณ ปจจุบัน โอกาสและ 
ความเสี่ยงในอนาคต) และสามารถนํามาตอยอดเปนฐานขอมูลในการนําเสนอทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับกรุงเทพมหานครตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 แนวคิดนี้มีหลักการคือ การรักษาพื้นที่โลงกวาง สนับสนุนระบบคมนาคมขนสงที่สะดวก ลดการเดินทาง มีการพัฒนาภายในเมืองที่สัมพันธ
กับการพัฒนาพื้นที่ชนบท การสราง “Green Belt” เพื่อกําหนดขอบเขตของเมืองที่ชัดเจน และในแตละหนวยชุมชน ควรจะมีขนาดเล็ก ซึ่ง
สงผลกระทบใหนอยที่สุดตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
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โครงการฯ จะทําการศึกษาความตองการในการพัฒนาเพื่อยกระดับกรุงเทพฯในดานตางๆและจัดทําแผนปฏิบัติการ รวมทั้งศึกษา
ศักยภาพในการสรางประโยชนใหเกิดผลสูงสุด เพ่ือสามารถเอาชนะมหานครคูแขงไดในระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งมีผลมาจากการนําเอา
ศักยภาพจากแผนพัฒนาที่ไดดําเนินการอยูแลว และจากโอกาสในดานตางๆ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจน         
การยกระดับศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา 
 
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะวิเคราะหความตองการดานงบประมาณสําหรับการพัฒนากรุงเทพมหานครจนถึงป พ.ศ. 2593 (หรือ ค.ศ. 
2050) ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะใหคําแนะนําในการปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความ
เหมาะสมและคุมคามากที่สุด 
 
จากผลการศึกษา พบวา จําเปนตองใชงบประมาณในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ใหไปสูมหานครชั้นนําของโลก ประมาณรอยละ 2.4 
ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ หรือสามารถกลาวไดวา จะตองใชงบเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เทาของงบประมาณที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งนี้
ประมาณรอยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในการพฒันา ยกระดับ จะมาจากภาครัฐ 
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แนวคิดหลักของโครงการฯ คือการพยายามหาจุดสมดุลเพ่ือใหเกิดประโยชนแกทั้งกรุงเทพมหานครและประเทศไทยโดยรวม และพยายาม
หลีกเล่ียงการใชจายงบประมาณเกินความจําเปน ดังนั้นจึงจะไมมีการนําเงินดังกลาวมาใชพัฒนากรุงเทพมหานครเพียงอยางเดียว แตจะ
นํามาใชพัฒนาใหเกิดประโยชนแกทั้งประเทศ โดยคาดวาประมาณรอยละ 40 ของงบประมาณจะใชเพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางขนสง
สําหรับทั้งประเทศ ทั้งระบบขนสงทางน้ํา ระบบรางและถนน ซึ่งจะชวยยกระดับใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางดานโลจิสติกส           
ของประเทศ และชวยลดคาใชจายดานโลจิสติกสซึ่งมีมูลคามหาศาลในปจจุบัน 
 
จะเห็นวา งบประมาณรอยละ 2.4 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ดูเหมือนเปนตัวเลขที่สูง แตโครงการฯนี้ จะสามารถเกิดขึ้นไดจริง ถามี
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกราวรอยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติในแผนการดําเนินงานปจจุบัน กรุงเทพมหานครอาจจะ
กาวลํ้านําหนากรุงนิวยอรคและกรุงปารีสไดภายในป พ.ศ. 2593 และเปนหนึ่งในบรรดาคูแขงเพ่ือชิงความเปนนครหลวงของโลก           
แหงศตวรรษที่ 21 ได  
 
น่ีไมใชเพียงความฝน แตสามารถเกิดข้ึนไดจริง 

 
 

GTZ แสดงผลงานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมในงาน GTS08 วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายนนี้   
 

ในปจจุบัน เกือบทุกประเทศกําลังเผชิญหนากับความทาทายตางๆ เชน ดานการแขงขันในตลาดโลก 
ดานพลังงานและทรัพยากร ดานปญหาสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการขาดแคลนบุคลากร           
ทุนพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  
 
ในการเขารวมงานนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 9 (German Technology Symposium 
& Exhibition หรือ GTS08 (http://www.gts08.org) GTZ จะนําเสนอศักยภาพและความเชี่ยวชาญดาน  
พลังงาน ส่ิงแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งาน GTS08 จะขึ้นในวันที่ 8-11 
พฤศจิกายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิรด กรุงเทพฯ โดยหอการคาไทย-เยอรมัน เพ่ือนําเสนอเทคโนโลยีและ        

องคความรูจากประเทศเยอรมนี ที่กําลังเปนที่ตองการเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย อาทิ พลังงาน ส่ิงแวดลอม เครื่องกล ยานยนต 
กอสราง การคมนาคม  
 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และโครงการความรวมมือไทยเยอรมัน จึงไดเขารวมงาน GTS ครั้งนี้ โดยเนน
ประเด็นดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งในสวนของนิทรรศการและการประชุม
ทางวิชาการ โดยจะนําเสนอทางเลือก โครงการนํารอง และประสบการณจากทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ เชน การใชทรัพยากร
และพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมเกษตรเชิงเศรษฐนิเวศ การบริหารความเสี่ยงดานสารเคมีและการจัดการวัสดุอันตราย  
การพัฒนาการคมนาคมแบบยั่งยืน การบริหารจัดการขยะในเมือง การบริการธุรกิจและการเงิน รวมถึง มาตรการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กรอบนโยบาย และกลไกสนับสนุนตางๆ  ภายใตกรอบการพัฒนาแบบยั่งยืน ที่ GTZ และองคกรที่รวมโครงการฝายไทย 
มุงเนนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 
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เวทีสัมมนาวิชาการ “กรณีศึกษามันสําปะหลังอินทรีย” เพื่อพัฒนา SME ไทย 
 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ที่ผานมา GTZ ไดจัดเวทีสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“กรณีศึกษามันสําปะหลัง คําตอบหนึ่งสําหรับการปองกันและลดปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลนอาหาร” ณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งไดมีการนําเสนอผลงาน
การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังดวยวิธีเกษตรอินทรีย และกิจกรรมการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยคณะวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผลการวิจัยแสดง 
ใหเห็นชัดเจนวา การเพาะปลูกมันสําปะหลังดวยวิธีเกษตรอินทรีย นอกจาก        
จะเพ่ิมผลผลิตของน้ําหนักมันสําปะหลังแลว ยังสงผลดีโดยตรงตอการบํารุงรักษาดิน และลดความเสี่ยงของเกษตรกรตอโรคภัยอันเกิดจาก
การใชสารเคมีไมถูกวิธีอีกดวย   
 
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการความชวยเหลือจากสหภาพยุโรป ที่ผูวิจัยรวมกับเกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 20 ราย  
ทําการทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกมันสําปะหลังแบบเกษตรอินทรีย กําจัดแมลงศัตรูพืชดวยสารชีวภาพ และวัชพืชดวยการปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวแทรกในแปลง เกษตรกรไดนําใบ เปลือก และกากมันสําปะหลัง ที่เปนของเสียในการผลิตมาทําเปนปุยหมัก ใชบํารุงดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ และทําใหตนพืชมีความแข็งแรง สามารถตานทานโรคและแมลงไดโดยไมตองพ่ึงพาสารเคมี ทําใหไดผลผลิตมากขึ้น
กวา 2 เทา และลดคาใชจายลงไดจํานวนมาก ทั้งยังสงผลดีตอการฟนฟูคุณภาพดินและเพิ่มปริมาณสัตวในดินอยางเห็นไดชัด ความสําเร็จ
ในแปลงทดลองเพียง 20 รายนี้ ไดสงผลใหเกษตรกรอื่นๆ อีกกวา 200 รายนําวิธีการปลูกแบบเกษตรอนิทรียไปปฏิบัติใชแลว 
 
ผู เขารวมฟงการสัมมนายังไดรับทราบถึงความคืบหนาของการวิจัยระยะยาวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเริ่มดําเนินการมากวา 45 ป (เริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2506) โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนมาอยาง
ตอเนื่อง ในปจจุบันมีสถานีเก็บขอมูลกระจายอยู 5 จุดในพื้นที่ปาธรรมชาติและปาสัก และการวิจัยระยะยาวนี้ไดขับเคล่ือนมาเปนการวิจัย
ภายใตกรอบ ThaiFlux Network ซึ่งเปนความรวมมือของสถาบันการศึกษาและวิจัยของไทยหลายแหง เพ่ือเก็บขอมูลดานภูมิอากาศ
เชื่อมตอกับทั่วโลก ขณะนี้ ThaiFlux มีพ้ืนที่เก็บขอมูลในแปลงเกษตร อันไดแก ขาว ยางพารา ออย และมันสําปะหลังเปนที่เรียบรอยแลว  

 
 

GTZ รวมแสดงนิทรรศการ ในงานสัมมนา “นโยบาย เทคโนโลยี และขอกําหนด การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ขนาดเล็ก - Policy, Technology and Regulations on Electricity Trade” 
 

นับวันผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมากไดมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในแงของการเพิ่มความมั่นคง
ทางดานพลังงานใหแกประเทศไทย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและลดผลกระทบ    
ที่อาจจะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเชื้อเพลิงที่นํามาใชในการผลิตนั้นเปนเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย
และพลังงานหมุนเวียน  
 
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE 
Power and Energy Society Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการ
สัมมนาขึ้น เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมรามาการเดนส โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือใหผูผลิตไฟฟาและผูที่สนใจรับทราบนโยบาย เทคโนโลยี และขอกําหนดเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟา
อยางถูกตอง รวมท้ังการทําประชาพิจารณ การรางขอกําหนดเกี่ยวกับระบบเครือขายไฟฟา  
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การสัมมนาในครั้งนี้ยังเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณระหวางผูเขารวมสัมมนาและวิทยากร เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการแกไขปญหา
การผลิตและการรับซื้อไฟฟา ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งตอการสงเสริมการผลิตไฟฟาขนาดเล็กและเล็กมาก อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ
โดยรวม  
 
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑและเทคโนโลยีจากบริษัทผูผลิตไฟฟา ซึ่ง GTZ ไดรับเชิญใหเขารวมแสดงนิทรรศการ
และเผยแพรกิจกรรมในฐานะผูมีบทบาทในการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการปรับปรุงการใชประโยชนจากชีวมวล
ในการผลิตพลังงาน การบูรณาการดานการจัดการคุณภาพ ส่ิงแวดลอม พลังงานและระบบสารสนเทศ ภายใตโครงการ Energy and Eco-
Efficiency in Agro-Industry หรอื E3Agro Project 

 
 

GTZ เสริมสรางศักยภาพในประเด็นเรื่อง “ความเสมอภาคของชาย-หญิง” (Gender) 
 
ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2551 ที่ผานมา GTZ สํานักงานใหญ ไดจัดการประชุม          
เชิงปฏิบัติการระดับภาคในประเด็นเรื่อง “ความเสมอภาคของชาย-หญิง” ขึ้นเปน      
ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหแกผูรับผิดชอบดานแผนกลยุทธใน
ประเด็นเรื่อง “ความเสมอภาคของชาย-หญิง” ของ GTZ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อให “หญิง
และชายไดรับประโยชนจากนโยบายการพัฒนา และใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการวางนโยบายดวย” 
 
กรุงเทพมหานครไดรับเลือกใหเปนสถานที่จัดการอบรม เนื่องจากตั้งอยูใจกลาง
ภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเดินทางขนสงที่เชื่อมโยง
ทั้งภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผูรับผิดชอบเรื่อง “ความเสมอภาคของชาย-หญิง” ของ GTZ ในเอเชียเขารวมอบรมจํานวน  
10 คน โดยมาจากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย เนปาล ฟลิปปนส ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม กอนการประชุมจะส้ินสุดลง 
ผูเขารวมประชุมไดรวมกันกอต้ัง “เครือขายความเสมอภาคของชาย-หญิงของ GTZ ในเอเชีย” และไดเสนอใหมีการบูรณาการมิติเรื่อง
ความเสมอภาคของชาย-หญิงเขากับโครงการทั้งหมดของ GTZ ในแตละประเทศ ซึ่งขอเสนอดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับความ
สนใจและเจตนารมณขององคกรที่รวมงานในแตละประเทศดวย  
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