
 
 
 
 
 
สวัสดีครับ 
 
ในวาระข้ึนปใหมนี้ ในนามของ GTZ ประเทศไทย ผมขออวยพรใหทุก
ทานมีความสุข สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง และประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ ดาน ตลอดป 2551 นี้นะครับ  
 
ในปที่ผานมา GTZ ไดดําเนินงานภายใตโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ โดยไดรวมมือกับ
หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เ พ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรไทยอันไดแก ปาลมน้ํามัน กุง มันสําปะหลัง ผัก
และผลไม และกระดาษสา ใหทัดเทียมในระดับนานาชาติ 
 
ภายใตกรอบการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน       
กิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ ครอบคลุมต้ังแตการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการดาน
การเกษตร การจัดการส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชน การศึกษาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมตางๆ การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ รวมไปถึงการ
บริการทางการเงิน การพัฒนาการตลาด และการสงเสริมการสงออก 
 
GTZ ขอขอบคุณหนวยงานที่รวมโครงการทุกแหงที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดีตลอดปที่ผานมา เราพรอมที่จะมุงพัฒนาตอไป รวมถึงการ
นําเสนอขาวสารท่ีจะเปนประโยชนแกทุกทาน และเรายังยินดีรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกทานเชนเคย หากทานตองการ
ทราบขอมูล เ พ่ิม เ ติม  สามารถแวะชมที่ เ วปไซดของ เราไดที่   
www.thai-german-cooperation.info 
 
ขอแสดงความนับถือ 
เยือรเกน คอคห 
ผูอํานวยการประจําประเทศไทย 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน 
 

โครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ                                               ฉบบัที ่# 4 มกราคม-มีนาคม 2551 

สารบัญ 
01 | เครื่องมือบริหารประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทย 

03 | การสงเสริมการเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศนดานพลังงานในประเทศไทย 

04 | ประเทศไทยมุงพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ “ThaiGAP”  
 ใหเปนท่ียอมรับท่ัวโลก 

05 | GTZ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไทยใน
ตลาดโลก 

06 | โครงการนํารองจัดการพืช 

 
 
07-11| ขาวส้ัน 

12 | สรุปขาวท่ีไดในป พ.ศ. 2550 

13 | กิจกรรม 
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เครื่องมือบริหารประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทย 
GTZ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
รวมกันจัดสัมมนาในหัวขอ “การจัดการดานการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ” ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2550 งานสัมมนาครั้งนี้มุงเนนในเรื่อง
เครื่องมือ กระบวนการและวิธีการซึ่งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) สามารถจัดหาได และมุงใหผูประกอบการไดรับผลกําไรเพ่ิมขึ้นจากการใช
เครื่องมือการจัดการดานการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
โครงการไทย-เยอรมันเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (T-G 
PEC) ไดนํามาใชอยู โครงการฯ ทํางานรวมกับ SMEs สมาคม สถาบัน และหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว 
รวมไปถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

งานสัมมนาดังกลาวมีผูเขารวมงานกวา 150 คน หลังจากการรายงานสรุปถึงศักยภาพและขอจํากัดของเครื่องมือบริหารตางๆ ในชวงเชาแลว 
ในชวงบายผูเขารวมการสัมมนาไดเขารวมสัมมนากลุมยอยเพ่ืออภิปรายเจาะลึกถึงขอมูลรายละเอียดของเคร่ืองมือชนิดตางๆ ดังนี้: 

• การตั้งมาตรฐานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรที่ทางโครงการฯ เลือกดําเนินการ  

• การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือเพ่ิมกําไร (PREMA): กระบวนการบริหารการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ SMEs 

• ระบบขอมูลการบริหาร: การจัดการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 

• เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและทรัพยากร     เคร่ืองมือในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพของ SMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบขอมูลสารสนเทศในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง   การไหลของวัตถุดิบและพลังงานในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
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และเพ่ือใหผูเขารวมการสัมมนาไดตระหนักถึงผลประโยชนท่ี SMEs ไดรับ ไดมีการนําเสนอกรณีศึกษาจากโครงการ T-G PEC โดยผูรวม
โครงการประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท.) 

เมื่อรวมกับบริการสงเสริมธุรกิจอ่ืนๆ ของโครงการ T-G PEC แลว เชน การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ การบริหารดานการจัดการและ
นวัตกรรม เครื่องมือการจัดการดานการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีสวนนําไปสูผลลัพธโดยรวมของโครงการนํารอง
ภาคอุตสาหกรรมบางสาขา ภายใตโครงการไทย-เยอรมันฯ ดังนี้: 

 

 
ความสามารถในการผลิต 

และผลประกอบการ 
ประสทิธิภาพ 

ในการใชทรัพยากร 
สงเสริมนวัตกรรม 

ปาลมนํ้ามัน  ความสามารถในการผลิตเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 10 
 ผลกําไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
 มีรายไดเพ่ิมจากการนําชีวมวลมาผลิต

เปนพลังงาน 

 ประหยัดพลังงานไดรอยละ 11 
 ลดปริมาณการใชไอน้ําไดรอยละ 12 
 การใชน้ํามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 7 
 อัตราการสูญเสียน้ํามันปาลมลดลง

รอยละ 12 

 โรงงานกาซชีวภาพ 
 หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและ

ใบปาลม 
 ผลิตภัณฑสินเชื่อใหมๆ  

กุง/สัตวนํ้า  อัตราการรอดชีวิตของกุงในบออนุบาล 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 47 
 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.5 
 สวนแบงการตลาดตางประเทศเพ่ิมจาก

รอยละ 1.83 เปนรอยละ 2.65 (= รอยละ 
45) 

 ศักยภาพจาการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพหลายรอยลานบาท 

 การรับรองคุณภาพกุงอินทรีย
เปนครั้งแรกสําหรับกุงกุลาดํา 

กระดาษสา  ผลผลิตเยื่อกระดาษสาจากปอสา 1 
กิโลกรัมเพ่ิมข้ึนจาก 0.75 กิโลกรัม เปน 
0.95 กิโลกรัม 
 ลดตนทุนการผลิตลงไดรอยละ 10 
 มี กํ า ไ ร เ พ่ิ ม ข้ึ น ร อ ย ล ะ  3 5  จ า ก

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต น แ บ บ ที่ เ ป น มิ ต ร ต อ
ส่ิงแวดลอมและมีมูลคาสูง 

 ประหยัดสารเคมีไดรอยละ 26  
 ลดปริมาณสีที่เปนสารตกคางในน้ํา

เสียลงไดรอยละ 10 
 ประหยัดน้ําไดรอยละ 14 

 ใชหมอตมพลังไอน้ํา (boiler) 
 ใ ช ส า ร เ ค มี ที่ เ ป น มิ ต ร กั บ

ส่ิงแวดลอมในการผลิตเยื่อกระดาษ 
 การรับรองกระดาษอินทรีย 

ผักและผลไม  
(สมและลําไย) 

 ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 10 
 สามารถเพ่ิมผลผลิตเกรด A และ AA 

ไดรอยละ 46 
 สวนแบงการตลาดในสหภาพยุโรป

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
 กําไรจากการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

 ประหยัดปุยไดรอยละ 13 
 อัตราสวนปุยเคมี/ปุยอินทรียลดลง

จาก 2.25:1 เปน 1:1 

 กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
ที่ใชในการผลิต 
 กระบวนการแชแข็ง 
 เครื่องสกัด 
 ตํารับใหมๆ ที่พัฒนาขึ้น 

 

สามารถดาวนโลดขอมูลท่ีนําเสนอ (presentation) ในงานสัมมนาไดท่ี: www.thai-german-cooperation.info 
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การสงเสริมการเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในประเทศไทย 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงาน (E3Agro) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกรมประมง ไดดําเนินมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือเพ่ิมความสามารถดานการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงไทยโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในการเลี้ยง
กุง ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพการผลิตและผลผลิตดีขึ้น และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหลักอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการ E3Agro 
และทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเล้ียงกุงไดรวมกันกําหนดและดําเนินการสาธิตกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้  

1. การวิเคราะหเปรียบเทียบ (Benchmarking) ขอมูลเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในการ
เล้ียงกุง โดยกําหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพหลักท่ีดําเนินการติดตามและวิเคราะหอยาง
ตอเนื่อง 3 ประการ คือ (ก) ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต (kWh/กก.-กุง), (ข) 
ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลตอหนวยผลผลิต (ลิตร/กก.-กุง) และ (ค) ตนทุนพลังงานตอ
หนวยผลผลิต (บาท/กก.-กุง) 

2. การประเมินการสูญเสียพลังงานในระบบการเติมอากาศ ซึ่งผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพดานพลังงานของระบบเติมอากาศในบอเล้ียงกุงมีคาคอนขางต่ํา (ประมาณ 
33%) การสูญเสียสวนใหญเกิดขึ้นท่ีตนกําลัง (มอเตอร) และระบบสงกําลัง (เกียร, 

สายพาน/พูลเลย) ท่ีไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคามากกวารอยละ 30 และ 28 ของการสูญเสียพลังงานทั้งหมด ดังนั้นแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานพลังงานของระบบเติมอากาศท่ีควรพิจารณาเปนลําดับแรก คือการเปล่ียนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงและการบํารุงรักษา
ท่ีดีและสม่ําเสมอ 

3. การติดตามและวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอเล้ียงกุง ผลจากการตรวจวัด ติดตาม และ
วิเคราะหพารามิเตอรคุณภาพน้ําจํานวน 14 พารามิเตอร อยางใกลชิดตลอดรอบการเล้ียง 
เพ่ือใหเกษตรกรผูเล้ียงกุงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ําและการเปด-
ปดเคร่ืองตีน้ําท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากพารามิเตอรท่ีสําคัญ ไดแก ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ํา (DO) และคาความเปนกรด-ดาง (pH)  

4. การทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองเติมอากาศในหองปฏิบัติการมาตรฐาน ซึ่งดําเนินงาน
รวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เพ่ือหาประสิทธิภาพดานพลังงานสําหรับการ
เติมออกซิเจนลงสูน้ําและความสามารถในการกวนน้ําของเคร่ืองเติมอากาศแบบ paddle 
wheel จํานวน 6 รูปแบบที่มีจําหนายตามทองตลาดและผูเล้ียงกุงใชอยูจริง 

5. การวิเคราะหคุณภาพอาหารกุง โดยสุมตัวอยางอาหารกุงท่ีมีชนิดและยี่หอตางกันจํานวน 8 ตัวอยาง มาดําเนินการวิเคราะหแบบประมาณ 
(Proximate Analysis) และการวิเคราะหหาสัดสวนกรดอะมิโนชนิดตางๆ ในตัวอยาง (Amino Acid Profile Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห
พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑดีและเหมาะสมเปนแหลงอาหารสําหรับกุง 

จากผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขางตน โครงการ E3Agro ไดตระหนักถึงบทบาทการ
เปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกสําหรับการพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการ
เพ่ือสงเสริมการเล้ียงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในประเทศ
ไทย โดยเริ่มตนดําเนินงานจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของเพ่ือระดมความคิดและแนวทางการสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมกุงใน
ประเทศไทยดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 19 ธันวาคม 2550 ท่ีผานมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพ โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกลาวมีผูสนใจเขารวมกวา 75 คน ประกอบดวยเกษตรกรผูเล้ียงกุง 
ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจากตางประเทศ ผลท่ีไดจากการประชุมในครั้ง

นี้จะนําไปประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของสําคัญและผลการประชุมกลุมยอยเพ่ือรางแผนการสงเสริมการ
เพาะเล้ียงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนในประเทศไทยตอไป 
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ประเทศไทยมุงพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ “ThaiGAP” ใหเปนที่ยอมรับทั่วโลก 

หอการคาไทยและสมาคมผูผลิตผักและผลไมไทยไดรวมกันเปดตัว ThaiGAP ดวยทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรของไทยใหเปนท่ี
ยอมรับในระดับเดียวกันกับมาตรฐาน GlobalGAP ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรรายยอยของประเทศสามารถ
เขาถึงตลาดท่ีมีมูลคาสูงท่ัวโลกได 

ภาครัฐและเอกชนกําลังรวมกันพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณ 2 ป โครงการ
นี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
(มกอช.) กรมวิชาการเกษตร และ กรมสงเสริมการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

GTZ และ PTB (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) เปน
ผูดําเนินการโครงการหลักและไดรวมมือกับสถาบันหลายแหงในประเทศไทยเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกโครงสรางพ้ืนฐานดานการรับรองคุณภาพแหงชาติ 
โดยเฉพาะในสาขาผักและผลไมสด โดยดําเนินกิจกรรมนํารองการทดสอบ Option 
2 ของ GlobalGAP ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจายในการรับรองคุณภาพรวมกับ
ผูคาปลีกของไทย พัฒนาและสงเสริมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา
ภายในประเทศใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังไดรวมกับหอการคาไทยในการพัฒนาให 
ThaiGAP มีมาตรฐานเทียบเคียงกับ GlobalGAP ในท่ีสุด และรวมกับคณะทํางาน
วิชาการแหงชาติในการประยุกต GlobalGAP ใหเหมาะสมกับสภาพในประเทศไทย 

ในอดีตผูสงออกประสบปญหาในการเขาถึงตลาดท่ีมีมูลคาสูงเนื่องจากขอจํากัดใน
เรื่องมาตรฐาน ดังนั้น ชองทางที่จะเขาถึงตลาดเหลานี้คือการจัดการและดําเนินการมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่โปรงใส 
โดยการตั้งมาตรฐาน ThaiGAP ใหเทียบเคียงกับมาตรฐาน GlobalGAP ท้ังนี้ ThaiGAP มุงเนนใหการศึกษาแกเกษตรกรรายยอยเพ่ือให
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เมื่อ ThaiGAP ไดรับการยอมรับในระดับ
เดียวกับ GlobalGAP แลว การดําเนินการขั้นตอไปคือการต้ังมาตรฐาน ThaiGAP ให
เทียบเคียงกับมาตรฐาน ChinaGAP และ J-GAP (ญี่ปุน) เนื่องจากประเทศทั้งสองเปน
ตลาดหลักของสินคาเกษตรของไทย 

และดวยความรวมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน 
ThaiGAP โครงการจะขยายผลออกไปสูภาคปศุสัตวและประมงซึ่งจะสงผลดีตอ
เกษตรกรไทยอีกเปนจํานวนมาก เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารและเพ่ิมโอกาสในการสงออก รวมทั้งสามารถเสริมสราง
เกษตรยั่งยืนในประเทศไทยตอไป  
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GTZ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไทยในตลาดโลก 
ปจจุบันความตองการบริโภคอาหารอินทรียของโลกเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูบริโภคท่ัวโลก
ไดหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น มีความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ระมัดระวังการ
บริโภคอาหารท่ีมีสารตกคาง และยังตระหนักถึงความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก
สารเคมีท่ีใชในการเกษตร ผลิตภัณฑอาหารอินทรีย จึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งสําหรับ
ประเทศไทยและเกษตรกรไทย สินคาอินทรียของไทยนั้นมีศักยภาพในการเติบโตไดอีกมากใน
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปตะวันตก ซึ่ง ผัก ผลไมเมืองรอน และ ขาว กําลัง
เปนท่ีตองการอยางมาก ในการท่ีจะเขาถึงตลาดใหไดนั้น ส่ิงสําคัญก็คือการรับรูถึงแนวโนมของ
ตลาดโลก ส่ิงจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาอินทรีย และความตองการของตลาดและคูคา 

เพ่ือใหสามารถพัฒนากลยุทธทางการตลาดไดอยางถูกตอง 

เมื่อเดือนตุลาคม 2550 ภายใตโครงการไทย-เยอรมัน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจ สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
จึงไดจัดนําคณะผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย เขา
พบปะผูบริหารกระทรวงอาหาร เกษตร และการคุมครองผูบริโภค ประเทศเยอรมัน 
เพ่ือศึกษาและสอบถามถึงนโยบายภาครัฐสําหรับผลิตภัณฑอาหารอินทรีย และการ
นําเขา พรอมท้ังศึกษาทิศทางของตลาดและการบริโภคสินคาอาหารอินทรีย รวมท้ัง
การจัดการฟารมเกษตรอินทรีย ในประเทศเยอรมัน เพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสม
ตามสภาพการณในประเทศไทย และนําขอมูลการตลาดมาสรางความมั่นใจใหแก
เกษตรกรไทย ถึงโอกาสการสงออกสินคาเกษตรอินทรียของไทยไปยังประเทศ
เยอรมันและประเทศอื่นๆ ในยุโรป ปจจุบันการสงออกสินคาเกษตรอินทรียของไทย
ไปยังยุโรป ยังมีจํานวนไมมากนัก เมื่อป 2549 ท่ีผานมา ประเทศไทยสงออกสินคาอินทรียท้ังส้ินประมาณ 11 ลานเหรียญสหรัฐ (321 ลาน
บาท) โดยสวนใหญสงไปยังทวีปยุโรป สินคาท่ีสงออกมากท่ีสุดไดแก ขาว รองลงมาคือ ผักและผลไม 

ในประเทศเยอรมัน กระทรวงอาหาร เกษตร และการคุมครองผูบริโภค มีนโยบายสงเสริมการ
ทําเกษตรอินทรียอยางจริงจัง โดยจัดโครงการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร ท้ังยังให
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา และในสวนของการบริโภคนั้น กระทรวงฯ ไดเผยแพร
ขาวสารความรูแกผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึงคุณคาและประโยชนของการบริโภคอาหารอินทรีย 
รวมท้ังดําเนินโครงการตางๆ ในโรงเรียนเพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคา
ผลผลิตเกษตรอินทรีย และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

คณะผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังไดเย่ียมชมซุปเปอรมารเก็ต และรานคาท่ีจําหนาย
สินคาอินทรีย ซึ่งพบเห็นไดท่ัวไปในประเทศเยอรมัน ภายในรานจะมีสินคาอินทรียหลากหลาย

ชนิด ซึ่งเปนท้ังผลผลิตของประเทศเยอรมันเอง และท่ีนําเขามาจากตางประเทศ แตยังไมมีการนําเขาสินคาอินทรียจากประเทศไทย สินคาท่ี
ขายดีท่ีสุดไดแก ผัก ผลไม นอกจากน้ีทางคณะฯ ยังไดมีโอกาสเยี่ยมชมฟารมเกษตรอินทรีย เพ่ือเรียนรูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เกษตรกรชาวเยอรมัน 

จากการศึกษานโยบายและตลาดสินคาอินทรียในประเทศเยอรมันในครั้งนี้ ทําใหมองเห็น
โอกาสการสงออกสินคาอินทรียของไทยไปยังยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเยอรมัน 
ซึ่งเปนผูนําเขาสินคาอินทรียรายใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป 
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โครงการนํารองจัดการพืช 

หลังจากเดินกลับจาก ”การทัศนศึกษาดูงานสม” ในเดือนมิถุนายน 2550 เกษตรกรผู
ปลูกสมไดแสดงความจํานงที่จะนําเทคนิคการจัดการพืชซึ่งไดมีการสาธิตในชวงของการ
ทัศนศึกษามาใชในสวนสมของตน สืบเนื่องความตองการของเกษตรกรในเรื่องของการ
ขอรับคําปรึกษาแนะนําดานการจัดการพืช GTZ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
บริษัท เทอราโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (T-Tech) และเกษตรกรจึงรวมกัน
จัดทําโครงการนํารองเพ่ือใหบริการดานการจัดการพืชขึ้น 

โครงการนํารองนี้จะดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 ในภาคเหนือ 3 
จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหมและแมฮองสอน เกษตรกรที่เขารวมโครงการท้ังหมดมี
สวนขนาดกลาง คือมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 200-900 ไร โดยเกษตรกรแตละรายจะกันพ้ืนท่ี 

20 ไรไวเปนแปลงสาธิต เพ่ือทดลองระบบการจัดการพืช ท่ีปรึกษาดานการจัดการพืชจาก T-
Tech จะใหบริการตางๆ ไดแก การทดสอบดินและน้ํา การเฝาระวังโรคพืชและแมลง การให
คําปรึกษาเรื่องปุยเพ่ือปรับปรุงการใชธาตุอาหารของพืช ระบบการใหน้ํา และการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ภายในระยะเวลา 12 เดือนของโครงการนี้ T-Tech จะ
ใหบริการเคร่ืองมือตรวจวัด และการจัดการพืชโดยไมคิดมูลคา สวนศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1 และเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางของที่
ปรึกษาการจัดการพืช 

โครงการคาดหวังวาการบริการจัดการพืช (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวิธีการทําการเกษตรของสวนที่เขา
รวมโครงการแตละแหงดวย) จะนําไปสูผลลัพธดังตอไปนี้ 

 - ผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังในดานของน้ําหนักและเกรด 

 - ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาเคมีเกษตรที่ใชปราบศัตรูพืชและปุย 

 - สรางสมดุลของระบบนิเวศนในพ้ืนท่ีโดยรอบสวน และ 

 - พัฒนาความสามารถในการผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

ในเดือนธันวาคม 2550 เกษตรกรขนาดกลาง 5 รายไดสอบถามถึงโอกาสในการเขารวม
โครงการนํารอง คาดวาภายในส้ินป 2552 สวนท่ีเขารวมโครงการตลอดจนสวนอ่ืนๆ จะ
ขอรับบริการการจัดการพืชครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมท้ังหมดซึ่งมีอยูราว 4,030 ไรหรือ 
6.2 ลานตารางเมตร  
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ความรวมมือกับสถาบันวิจัยเยอรมันในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ 
สืบเนื่องจากโครงการความรวมมือระหวาง GTZ  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA.)  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) 
เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถและเทคโนโลยีในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย GTZ ไดติดตอ       
Fraunhofer Gesellshaft ซึ่งเปนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหนึ่งในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเพ่ือขอผูเชี่ยวชาญ
ทางดานพลาสติกชีวภาพมาเปนท่ีปรึกษาของโครงการ ผูเชี่ยวชาญจะทําหนาท่ีใหคําแนะนําท้ังในเรื่องของเทคโนโลยี การจัดต้ังและเพ่ิม
ความเขมแข็งขององคกรหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของ การพัฒนานโยบายและกลไกสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนและการใชผลิตภัณฑ 
รวมท้ังการพัฒนาตลาดสินคาพลาสติกชีวภาพของไทยทั้งในและตางประเทศดวย โดยมีวัตถุประสงครวม คือ เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหแกอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย 

ท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอมูลลาสุดของเทคโนโลยีการผลิต ตลาดและระบบรับรองคุณภาพ
ของพลาสติกชีวภาพ คณะผูแทนไทยจาก TBIA และ NIA ไดเดินทางไปเขา
รวมงานสัมมนาวิชาการและแสดงสินคาพลาสติกชีวภาพของยุโรป ระหวางวันท่ี 21-
22 พฤศจิกายน 2550 ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงานสัมมนานี้ นายสมศักด์ิ 
บริสุทธิ์ธนากุล นายกสมาคมฯ TBIA ไดนําเสนอแผนการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
ของไทย โดยแสดงถึงความไดเปรียบและความมุงมั่นของประเทศไทยในการ
สงเสริมการลงทุนพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเชิญชวน
ใหผูผลิตพลาสติกชีวภาพจากนานาประเทศ เขามารวมลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพ
จากแปงมัน สําปะหลังในประเทศไทย  นอกจากนี้  ใน ท่ีประชุม สัมมนานี้          

นายสมศักด์ิฯ ไดเขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง TBIA กับสมาคมพลาสติกชีวภาพแหงยุโรป (European Bioplastic          
Association, EuBP) และสถาบันผลิตภัณฑท่ียอยสลายทางชีวภาพนานาชาติ (International Biodegradable Products, BPI จาก       
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งบันทึกความเขาใจนี้เปนการประกาศเจตจํานงและปณิธานของ EuBP และ BPI ในการชวยเหลือและรวมมือกับ TBIA เพ่ือ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 

จากการประสานงานของ GTZ และ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (PTB) คณะผูแทนไทยจาก NIA. และ TBIA 
ไดพบกับผูแทนของ DIN Certo (บริษัทใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพพลาสติกชีวภาพ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) เพ่ือหารือถึงแนวทาง
ทํางานรวมกันเพ่ือการจัดต้ังและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ และระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยตอไป 

 

พิธีปดโครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมัน จ.พิษณุโลก 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมันสําหรับชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลกไดส้ินสุด
ลงแลวอยางเปนทางการ โดยมีพิธีปดโครงการเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 ท่ี
โรงแรมปารคนายเลิศ ดร. มิชาเอล บันซฮาฟ อัครราชทูตท่ีปรึกษาและหัวหนา
ฝายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประจําประเทศไทย 
และ ดร. ศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได
กลาวถึงการดําเนินโครงการที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
ย่ังยืนและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย แนวคิดโครงการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกมีระบบการจัดการของเสียท่ีมีความสมดุลระหวางระบบนิเวศน เศรษฐกิจและสังคม และเนน
การมีสวนรวม ซึ่งเปนตนแบบระบบการจัดการของเสียท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วประเทศ 

ผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญท่ีสุดคือการกอสรางและดําเนินการบอฝงกลบขยะมูลฝอยในจังหวัดพิษณุโลก การนําวิธีบําบัดขยะเชิงกล
ชีวภาพ (Mechanical-biological waste treatment- MBT) มาใช การพัฒนาและเผยแพรแนวคิด “การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน     
(Community-Based Waste Management- CBM) การพัฒนาใหคุมคาการลงทุน การสรางพันธมิตรระหวางภาครัฐและเอกชนในการนําของ
เสียกลับมาใชใหม และการเปล่ียนขยะมูลฝอยใหเปนพลังงาน รวมท้ังการผลักดันในระดับนโยบายในการแปรรูป การจัดเก็บ การทําลายขยะ
มูลฝอย 

ความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการโครงการอยางตอเนื่องของเทศบาลเมืองพิษณุโลกเห็นไดชัดเจนจากการกอต้ังมูลนิธิ Dr. Scholl (ท่ีปรึกษาของ
โครงการจนกระทั่ง Dr. Scholl เสียชีวิตจากสึนามิในป 2547) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการเผยแพร
วิธีการ CBM และ MBT 
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GTZ รวมจัดฝกอบรม “การเก็บเก่ียวและคัดเกรดปอสา” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหวางวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2550 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 (ภาคเหนือ) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ GTZ ไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บ
เกี่ยวและคัดเกรดปอสา ใหแกกลุมเกษตรกรลาว ผูคาปอสาลาว และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน หอการคาหลวงพระบาง  สํานักงานกสิ
กรรมแขวงหลวงพระบาง  สํานักงานอุตสาหกรรมและการคาแขวงหลวงพระบาง และ 
Netherlands Development Organization (SNV) ณ โรงแรมบานลาว แขวงหลวงพระ
บาง การอบรมนี้เปนการอบรมคร้ังท่ี 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นท่ีแขวงไชยบุรี เมื่อเดือน
เมษายน 2550 โดยการอบรมทั้งสองคร้ังนี้ไดรับความอนุเคราะหดานวิทยากรจากบริษัท
สยามพรหมประทาน ซึ่งยังไดรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในการถายทอดความรู
และจัดทําคูมือการเก็บเกี่ยวและคัดเกรดปอใหเปนภาษาลาวเพื่อการเผยแพรในประเทศ
ลาวตอไป 

โครงการฝกอบรมดังกลาวเปนผลสืบเนื่องจากขอตกลงรวมกันของไทยและลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษสาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อันจะเปนการสรางความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดมากขึ้น นอกจากการถายทอดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการคัดเกรดปอสาท่ีถูกตองท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการสาธิตแลว การ
ฝกอบรมยังเปนเวทีใหผูคาฝายไทยและลาวไดแลกเปล่ียนขอคิดเห็น เพ่ือพัฒนาความรวมมือการคาปอสา
ระหวางไทยและลาวใหเขมแข็งและเปนธรรมมากขึ้น 

ความสําเร็จจากการจัดอบรมนอกจากจะทําใหเกษตรกรและผูคาปอสาลาวในแขวงหลวงพระบางและแขวง
ไชยบุรี มีความเขาใจและสนใจที่จะปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดแยกเกรดปอสาแลว ยังสงผลให
เกิดขอตกลงระหวางหนวยงานไทยและลาว เพ่ือสรางกลไกการซื้อขายปอสาคัดเกรดไดอยางย่ังยืนตอไป 
เชน ความรวมมือระหวางสํานักงานอุตสาหกรรมและการคาแขวงหลวงพระบาง และบริษัทสยามพรหม

ประธาน ในการขยายการฝกอบรมใหแกกลุมเกษตรกรหมูบานอื่นๆ ในแขวงหลวงพระบางเพิ่มเติม และการลงนามรวมกันในขอตกลงทดลอง
คาปอสาคัดเกรด (ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550) ในปริมาณอยางนอย 20 ตันดวยราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม โดยการซื้อขายจะเริ่มขึ้น
ในฤดูเก็บเกี่ยวคร้ังหนาหรือในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2551 

 

 

GTZ และยูนิวานิชรวมจัดงานวันพบเกษตรกรครั้งที่ 1 
เกือบรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยจําเปนตองไดรับการปลูกใหม เพราะตนปาลมน้ํามันท่ีมีอยูในปจจุบันมีอายุมากและ
อีกราวรอยละ 20 เปนปาลมน้ํามันสายพันธุไมดีนัก มีศักยภาพในการใหผลผลิตต่ํา ปจจัยสําคัญของการเพ่ิม “ผลผลิตตอไร” ของพ้ืนท่ีปลูก
ปาลมน้ํามัน คือ การเปล่ียนปาลมน้ํามันท่ีมีอายุมากและใหผลผลิตนอยเปนปาลมน้ํามันสายพันธุดีท่ีใหผลผลิตสูง บริษัท ยูนิวานิช น้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) มีโครงการพัฒนาสายพันธุและทดสอบลูกผสมปาลมน้ํามันท่ีไดมาตรฐานระดับโลก ผลงานวิจัยดานการบริหารจัดการ
ปาลมน้ํามันและการทดลองในแปลงปลูกของบริษัทเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
GTZ และ ยูนิวานิช จึงรวมกันจัดงาน “วันยูนิวานิชพบเกษตรกรคร้ังท่ี 1” ท่ีจังหวัดกระบ่ีในวันท่ี 15 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สาธิตใหเห็นถึงประโยชนของการใชสายพันธุปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพและการบริหารจัดการท่ีดี นายธันวาคม เขมะศิริ รองผูวาราชการจังหวัด

กระบ่ีไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงานซึ่งมีผูเขารวมงาน 1,000 คน ราวครึ่งหนึ่งของ
ผูรวมงานเปนเกษตรกร สวนท่ีเหลือ ไดแก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 
ขาราชการ ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และส่ือมวลชน 
การจัดงานประกอบดวยสถานี ตาง ๆ 6 สถานี ซึ่งนําเสนอขอมูลและประเด็นเฉพาะเรื่อง  
อาทิ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุและโรงเรือนอนุบาล วิธีการปลูกกลาปาลม การทดลองลูกผสม
และการวิจัยและพัฒนาในแปลงทดลอง นอกจากนี้ ยังมีผูมารวมจัดนิทรรศการจากภาค
ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันดวยจํานวน 8 ราย  
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GTZ และ PNAC นําลําไยอบแหงบุกตลาดอินเดีย 

ประเทศจีนเปนตลาดสงออกลําไยรายใหญท่ีสุดของไทย มีบทบาทและอิทธิพลตอกลไกการคาลําไยสด และลําไยอบแหง เพ่ือเปนการเพิ่ม
ชองทางการสงออกลําไยไปยังตลาดใหมๆ GTZ และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี1 ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพขีดความสามารถ
ทางการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ Promotion of Northern Agro-Industry Cluster (PNAC) รวมกันสนับสนุนใหผูประกอบการ 
SMEs ไดเรียนรูกลวิธีการเขาถึงตลาดใหมๆ โดยการรวมงานแสดงสินคา และพบปะเพ่ือเจรจากับลูกคา 

เมื่อวันท่ี 19 - 21 พย.นี้ PNAC ไดนําคณะผูประกอบการลําไยจากภาคเหนือ เดินทาง
ไปรวมงาน World of Food India 2007 ณ ศูนยแสดงสินคา Bombay Exhibition Cen-
ter, Mumbai ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนตลาดท่ีใหญมาก เพ่ือจัดแสดงผลิตภัณฑลําไย
อบแหงท้ังสองชนิด คือ ลําไยอบแหงเนื้อทอง (Golden Dried longan) และลําไยอบ
เปลือก ( Dried longan with shell )  ในคูหาของประเทศไทยซึ่งไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ี
จากกรมสงเสริมการสงออก การเขารวมงานครั้งนี้นับวาประสบความสําเร็จในการ
แนะนําสินคา ผูเขาชมงานใหความสนใจ และชื่นชอบรสชาดของลําไยอบแหง โดยมี
ยอดส่ังซื้อสินคาเพ่ือทดสอบตลาด  ซึ่งนับวาเปนสัญญาณที่ดีของการสงออกลําไย
อบแหงไปยังตลาดอินเดีย 

การเดินทางไปรวมงานแสดงสินคาในคร้ังนี้ ผูประกอบการยังไดมีโอกาสศึกษาสภาพตลาดคาสงและคาปลีกผลไมสด และผลไมอบแหงของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งมีความหลากหลายและนาสนใจ การเขาไปเปดตลาดใหมในประเทศอินเดียนั้น เปนเรื่องท่ีทาทายอยางมาก เนื่องจาก
ผูบริโภคยังไมรูจักสินคา การแสดงสินคาในครั้งนี้จึงเปนโอกาสท่ีดีในการนําสินคาลําไยอบแหงเขาไปทดลองตลาดและไดรับรูสภาพการซื้อ
ขายในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ผูประกอบการยังสามารถเขาถึงบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายสินคา (Distributors) ในกลุมนี้ รวมท้ัง
หางสรรพสินคา (Retail chain stores) ท่ีมีบทบาทสําคัญในอินเดีย เพ่ือใหไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมการคา เกิดความเขาใจภาพรวมของสินคา 
วัฒนธรรมการบริโภคสินคาซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนากลยุทธการตลาด สําหรับตลาดอินเดียตอไป 

 

 
GTZ และ สวทช. รวมกันสงเสริมระบบนวัตกรรมระดับภูมิภาคของไทย 
GTZ และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดลงนาม
บันทึกความเขาใจที่จะรวมกันดําเนินการโครงการ “Mapping และ Matching จับคู
นวัตกรรมในสาขายอยของอุตสาหกรรมเกษตรเปาหมาย” เพ่ือสงเสริมระบบ
นวัตกรรมในภูมิภาคใหเปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดการเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมเกษตร โครงการมีระยะเวลา 2 ปและจะมุงเนนสาขายอย
ของอุตสาหกรรมเกษตรเปาหมาย คือ กุง น้ํามันปาลม ยางพารา ผักและผลไม 
โครงการนี้เกิดจากความริเริ่มรวมกันระหวางศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยีของ 
สวทช. และ GTZ โดยเปดรับโครงการระดับภูมิภาคผานทางเครือขายภูมิภาคของ 
ITAP (โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) ในชวงเวลา 2 
ปขางหนา โครงการฯ จะสนับสนุนคณะทํางานระดับภูมิภาคซึ่งประกอบดวยผูท่ี
เกี่ยวของกับการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในแตละภาค ไดแก 
เครือขายภูมิภาคของ ITAP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (สาขาจังหวัดสงขลา) เพ่ือดําเนินกระบวนการระบบ Mapping และ Matching จับคูนวัตกรรมในสาขายอยของอุตสาหกรรม
เกษตรเปาหมายในระดับภูมิภาค 
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GTZ รวมกับธนาคารภาครัฐและเอกชนพัฒนาการสงเสริมบริการทางการเงินสําหรับ SMEs 

GTZ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก) ธนาคารออมสิน (ธอส.) 
และสมาคมธนาคารไทย รวมกันลงนามการดําเนินการโครงการบริการเพ่ือปรับปรุง
การเขาถึงบริการทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายโอกาสใหแกผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตร 5 สาขา ไดแก 
ปาลมน้ํามัน กุง แปงมันสําปะหลัง ผักและผลไม และกระดาษสา ภายในระยะเวลา
โครงการ 2 ป ซึ่งจะส้ินสุดลงในชวงปลายป พ.ศ. 2551 โครงการบริการเพ่ือปรับปรุง
การเขาถึงบริการทางการเงินจะมีการดําเนินการโครงการยอยและบริการในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนและเอื้อตอการเขาถึงบริการทางการเงิน อาทิ การพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมๆ การเสริมสรางศักยภาพของสถาบันการเงินท้ัง
ดานแนวความคิดและการออกแบบคิดคนสินคาบริการทางการเงินท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายคือผูประกอบการกลุม SMEs และพัฒนา
กรอบนโยบาย ขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการนําเสนอบริการทางการเงินแก SMEs ของไทย 

 

ทัศนศึกษาดูงานพลังงานชีวภาพ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ในระหวางวันท่ี 23-29 กันยายน 2550 GTZ ไดนําคณะผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรของไทยไปทัศนศึกษาดูงานระบบผลิตพลังงาน
ชีวภาพ บริษัทผูผลิตเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ และงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน “RENEXPO” ซึ่งภายในงาน
นิทรรศการไดจัดการประชุมเกี่ยวกับทิศทางตลาดเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมในประเทศไทย โดย ดร. รูดอลฟ เลาท ท่ีปรึกษาโครงการ 

E3Agro ของ GTZ และคุณกฤษฎา ชวนานันท ประธานสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ไดรวมบรรยายหัวเรื่อง “ศักยภาพของแหลงพลังงานชีวมวลและประสิทธิภาพการใช
พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย” 
การทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรไดเรียนรู
เทคโนโลยีสําคัญๆ ดานพลังงานทดแทนแลว ยังเปดโอกาสใหพบปะพูดคุยกับบริษัท
เยอรมันเรื่องความรวมมือในการพัฒนาโครงการดานพลังงานทดแทน นอกจากนี้ 
ผูแทนจากกระทรวงพลังงานซึ่งรวมเดินทางทัศนศึกษาดวยนั้น ยังไดมีโอกาสเขาเย่ียม
ชมสถาบันวิจัยพลังงานและหอการคา เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ ขอมูล ขาวสาร 
และกิจกรรมดานพลังงานอีกดวย 

 
GTZ รวมงานเทคโนมารต/อินโนมารต 2007  
ในชวงวันท่ี 4-7 ตุลาคม 2550 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดจัดงานเทคโนมารต/อินโนมารต  2007 ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป ท่ีอิม
แพ็ค กรุงเทพมหานคร ในปนี้มีผู เขารวมงานกวา 50,000 คน และมีผูมาจัดแสดง
นิทรรศการ/ออกรานจํานวน 116 ราย วัตถุประสงคของงานคือ เพ่ือสงเสริมการตลาดและ
เพ่ิมความเขมแข็งใหแกธุรกิจของไทย ท้ังในระดับบุคคล หนวยงานของรัฐและบริษัทหาง
รานของไทย ท่ีคิดคนและนํานวัตกรรมคนไทยประชาชนมาพัฒนาผลิตภัณฑของตน ในปนี้  
สนช. ไดแบงรูปแบบของงานออกเปน 3 สวน คือ การจัดแสดงนิทรรศการของหนวยงาน
และบริษัทท่ีมีนวัตกรรม เวทีเสวนา และงานแสดงสินคา ในสวนของงานแสดงสินคา
ประกอบดวย การจําหนายสินคาลดราคาอินโนโอเค หนวยงานและองคกรของไทยที่มี
นวัตกรรมสูงในป 2550  โดย GTZ ไดรวมนําเสนอนิทรรศการโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดวย 
ในวันท่ี 5 ตุลาคม สนช. ไดจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติประจําป 2550 ใหแกบุคคล หนวยงานและองคกรท่ีไดรับการคัดเลือก และได
มอบโลหเกียรติคุณใหแก GTZ เพ่ือแสดงความขอบคุณในความรวมมือเพ่ือพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากแปงมัน
สําปะหลังของประเทศไทย 
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หาองคกรรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) “ความรวมมือทาง
วิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการผลิตและบริโภคผลิตผลเกษตร
อินทรีย” 

มหาวิทยาลัยแมโจ มูลนิธิรักษดินรักษน้ํา สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย สมาคม
การคาเกษตรอินทรียไทย และ GTZ มีความเห็นชอบรวมกันลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) เรื่อง “ความรวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการผลิตและบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย” เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม ท่ีผานมา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการผลิต
และบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทยใหมีความเขมแข็ง โดยมีระบบการผลิต
ท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูบริโภคและตลาดทั้งในและตางประเทศ การรวมมือกัน

ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเล็งเห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของเกษตรอินทรียไทยในการเปนพลังขับเคล่ือนสําคัญของการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศในระยะยาว โดยองคกรท้ัง 5 จะรวมสนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแขงขันโดยการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในการประกอบการ พัฒนากลไกการตลาด
ท่ีสงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตหลักการเกษตรอินทรีย รวมท้ังเผยแพรความรู
ความเขาใจของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศถึงศักยภาพของเกษตรอินทรียไทย 
 
การประชุมนานาชาติเร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” ระหวางยุโรปและเอเชีย ครั้งที่ 2 

ระหวางวันท่ี 11-12 ตุลาคม 2550 วิทยาลัยนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบังและ Technische Universität Freiberg 
ดวยการสนับสนุนจาก CIM (ผูเชี่ยวชาญเยอรมันซึ่งทํางานในองคกรไทย) ได
รวมกันจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ” ระหวางยุโรปและเอเชีย ครั้งท่ี 2 ขึ้นท่ีโรงแรมสยามซิต้ี โดยมีผูเขารวม
การประชุม 70 คน จากหลายหนวยงานหลายแหง ดร. มิชาเอล บันซฮาฟ (อัคร
ราชทูตท่ีปรึกษาและหัวหนาฝายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําประเทศไทย) และ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม (อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ไดใหเกียรติเปด
การประชุมนานาชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานพบปะสังสรรคประจําปของศิษย
เกาโครงการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของเยอรมัน “การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมนานาชาติ” โดยมีประเด็นสําคัญเรื่อง 
“ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน – เครื่องมือสําหรับการจัดการจากโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจ การศึกษาของ GTZ เรื่องเศรษฐศาสตรของการจัดการความเส่ียงสารเคมีในขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในภาคอุตสาหกรรมเกษตร” รวมท้ังบริการใหคําปรึกษาแกผูผลิตส่ิงทอท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในชนบท 
 
GTZ สงเสริมเกษตรอินทรียไทย รวมเปดตัวลําไยอินทรียในงาน ANUGA 2007 

GTZ รวมกับกระทรวงพาณิชย สมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
และผูประกอบการธุรกิจลําไย ไดแนะนําลําไยอินทรียและผลิตภัณฑจากลําไยอินทรีย ในงาน 
ANUGA 2007 (13-17 ตุลาคม 2550) ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอาหารท่ีใหญและสําคัญท่ีสุดใน
โลก ณ เมืองโคโลญน ประเทศเยอรมนี เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียไทย และ
สรางโอกาสแกผูประกอบการธุรกิจลําไยอินทรียไทยไดแนะนําสินคาและพบปะคูคารายใหมๆ 
จากท่ัวโลกเพ่ือเพ่ิมชองทางในการสงออกไปยังประเทศตางๆ โดยงาน ANUGA ปนี้ไดให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑอาหารอินทรีย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีหันมา
ใสใจสุขภาพกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปนี้มีนักธุรกิจและผูเขาชมงานกวา 160,000 คน จาก 
160 ประเทศท่ัวโลก 
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สรุปขาวที่ไดในป พ.ศ. 2550 
 

• สื่อสิ่งพิมพ 85 ขาว 
 คิดเปนมูลคาโฆษณา 3,150,420 บาท  

• โทรทัศน 13 ครั้ง 

• วิทยุ 4 ครั้ง 

• เวปไซด 18 ครั้ง 
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กิจกรรม 
 

23 – 27 มกราคม 2551 

งาน Paperworld 2008 เมืองแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.paperworld.messefrankfurt.com 

 

21 – 24 กุมภาพันธ 2551 

งาน Biofach 2008 เมืองนิวเรมเบอรก ประเทศเยอรมัน คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.biofach.de หรือ www.biofach.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ 
คุณศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ช้ัน 16 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คอลงเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท: 02-661-9273 โทรสาร: 02-661-9281 - 2 
อีเมล: Siriporn.treepornpairat@gtz.de 
 


