
ป� พ.ศ. ๒๕๐๘ ความร�วมมือไทย-เยอรมันเร��มสนับสนุนการผลิตสินค�าเกษตรและพัฒนาชนบท มีเป�าหมายเพ�่อเพ��มรายได� 

และพัฒนาคุณภาพชีว�ตความเป�นอยู�ของผู�ยากไร� รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

In 1965, the Thai-German cooperation started to support agricultural production and rural development. 

The goal was to improve income and living conditions for the rural poor together with economic development.

โครงการฟาร�มโคนมไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๐) 
ร�เร��มการผลิตเนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�นมในประเทศ และส�งเสร�มการรวมกลุ�มเกษตรกร เช�น สหกรณ�โคนมเชียงใหม�

The Thai-German Livestock and Farming Project Chiang Mai (1965-1977) introduced dairy and meat production.

The project supported farmer group which became Chiang Mai Dairy Cooperative.

ทุกวันนี้ สหกรณ�โคนมเชียงใหม�ยังคงใช�ตราสัญลักษณ�โครงการฟาร�มโคนม ไทย-เยอรมันเป�นโลโก�ของสหกรณ�

Today, Chiang Mai Dairy Cooperative still use the Thai-German 

project logo as their logo.

ปลูกพ�ชและผลิตสินค�าเกษตรชนิดใหม�
Produce new crops and agricultural products

โครงการพัฒนาการเกษตรไทย-เยอรมันสนับสนุนชุมชนผู�ย�ายถิ�นฐาน และนิคมสร�างตนเอง

ให�มีรายได�มากข�้นผ�านการเกษตรแบบใหม� การบำรุงพันธุ�สัตว� การปลูกพ�ชและทำการตลาด

รูปแบบใหม� พร�อมทั้งพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานในพ�้นที่สระบุร� (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๘) 

ลำตะคอง (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙) และพ�มาย (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๐)

Up to the 70s, the Agricultural Development Project supported land 

settlement communities to improve their income. 

The project introduced new farming methods, livestock husbandry, 

new crops and marketing organization together with improvement 

of local infrastructures in Saraburi (1967-1975), Lamtakong (1972-1976) 

and Pimai (1974-1977)

พัฒนาธุรกิจและบร�การส�งเสร�มการเกษตรในชนบท
Improve rural extension services and businesses

การพัฒนาชนบทแบบบูรณาการเร��มข�้นในช�วงป�พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยสนับสนุนแหล�งรายได�

นอกภาคเกษตรควบคู�ไปกับการทำเกษตร

To ensure best results, integrated rural development was introduced

in the early 1980s, engagement in the field of rural development must 

go beyond agricultural activities.

โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๓) 
เน�นส�งเสร�มให�ชุมชนมีแหล�งรายได�นอกเหนือการเกษตร และสร�างงานใหม�โดยดึงว�สาหกิจ

ภาคการผลิตเข�ามา สามารถสร�างตำแหน�งงานเพ��มข�้นกว�า ๒,๕๐๐ ตำแหน�ง และรายได�เฉลี่ย

ต�อคนเพ��มข�้นกว�าร�อยละ ๕๐

The Integrated Community Based Rural Development Project Chakkarat 
or CBIRD (1988-2000) focused on non-agricultural income and new job 

employment by attracting different manufacturing enterprises to the district. 

Over 2,500 new jobs have been created and income per capital increased 

by more than 50%.

โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๑)
ลดการเพาะปลูกฝ��นและพัฒนาชีว�ตความเป�นอยู�ของชาวเขาในภาคเหนือ 

สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดเป�นหน�วยงานขับเคลื่อนที่สำคัญร�วมกับอีกกว�า ๒๐ องค�กร

The Thai-German Highland Development Programme (1981-1998)
reduced opium poppy cultivation and improved living condition of Northern hill tribe community. 

More than 20 agencies were involved, with the Office of the Narcotics Control Boards 

as main implementer. 

 Area

Wawi
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240
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89/90

21
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167

90/91

7
96
84

91/92

31
167
38

92/93

54
85
51

92/93

47
60
7

92/93

13
54
-

95/96

19
16
7

96/97

27
34
11

97/98

63
33
10

จำนวนการปลูกฝ��น ในช�วง พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๑ (หน�วยเป�นเฮกตาร�) ในพ�้นที่ วาว� น้ำลาง ห�วยปูลิง
Poppy Cultivation from 1981-1998 (in hectarc)

หมายเหตุ น้ำหลางเฉพาะพ�้นที่โครงการเท�านั้น  Note : Figures in Nam Lang refer to the project area only



เราลงทุนน�อยลงแต�ได�ผลผลิตมากข�้นบนที่ดินเท�าเดิม ไม�ต�องใช�สารเคมี สับปะรดก็คุณภาพดีข�้น
คุณภาพดินดีข�้น ไม�ต�องกังวลว�าจะสัมผัสถูกสารเคมี
คุณอมรเทพ พ��มมั่น เกษตรกรผู�ปลูกสับปะรด อ.กุยบุร�

“Within the same plot of land we produce more pineapples but in less cost. 

We get better quality fruits and reduce the unnecessary chemical inputs. 

The soil quality becomes better, and we do not have to worry too much about 

the chemical exposure.” 

Mr. Amornthep Phummun, pineapple farmer in Kuiburi, Thailand

โครงการ “การร�เร��มข�าวที่ดีข�้นแห�งเอเชีย” 

ส�งเสร�มให�ชาวนาไทยกว�า ๑๐,๐๐๐ คน 

สามารถเพ��มผลผลิตได�กว�าร�อยละ ๒๐ 

ผ�านการเกษตรรูปแบบใหม� ลดการใช�ยาฆ�าแมลง

ลงกว�าร�อยละ ๔๐ และลดการปล�อยก�าซมีเทน

ซึ่งทำให�เกิดภาวะโลกร�อน 

The Better Rice Initiative Asia supports over 10,000 

Thai rice farmers to increase their productivity 

(up to 20%) by new farming methods. 

The new methods also help to reduce pesticide 

(up to 40%) and methane 

contributing to global warming.

ตั้งแต�ป�พ.ศ. ๒๕๕๙ ไทยและเยอรมนีร�วมกันสนับสนุนติมอร�-เลสเต ในการเพ��มผลผลิต 

และพัฒนางานส�งเสร�มการเกษตร โดยประยุกต�ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง

Since 2016, both countries are jointly working to help increase agricultural 

production and strengthen the national extension services of Timor-Leste 

according to the Sufficiency Economy Philosophy.

๑๕ ป�ที่ผ�านมา ความร�วมมือไทย-เยอรมันไม�เพ�ยงผลักดันห�วงโซ�คุณค�าของสินค�าเกษตรไทยให�แข�งขันได�ในตลาดโลก แต�ยังได�ขยายความร�วมมือในภูมิภาค

เพ�่อเผยแพร�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง และแนวทางแก�ป�ญหาเกษตรตามว�ถีเกษตรยั่งยืน  

In the last 15 years, the cooperation has not only helped various agricultural value chains to compete in the global markets, but the 

Sufficiency Economy Philosophy and sustainable agriculture solutions are being disseminated through joint regional initiatives

พัฒนาห�วงโซ�คุณค�าของสินค�าเกษตรและส�งเสร�มเศรษฐกิจพอเพ�ยง
Improve value chains and promote Sufficiency Economy Philosophy

สนับสนุนการกำจัดศัตรูพ�ช สุขภาพสัตว� และโภชนาการ
Improve plant protection, animal health and nutrition
ตั้งแต�ป� พ.ศ. ๒๕๑๓ ความร�วมมือไทย-เยอรมันเน�นการเพ��มผลผลิตควบคู�ไปกับความปลอดภัยทางอาหาร เร��มต�นด�วยการกำจัดศัตรูพ�ช 

รวมถึงทำงานด�านสุขภาพสัตว�และโภชนาการ ป�จจ�บันทำงานด�านความยั่งยืนและความปลอดภัยทางอาหารในอาเซียน

Since the 1970s, the cooperation has placed importance on productivity increase and food safety. 
From plant protection and animal health, today the cooperation extends to food security and safety in the ASEAN region.

โครงการป�องกันและกำจัดหนูไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓) 

โครงการป�องกันกำจัดศัตรูพ�ชไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๑) 

โครงการป�องกันกำจัดศัตรูไม�ผลโดยว�ธีแบบผสมผสานไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๐)

ต�างใช�มาตรการที่ปลอดภัยต�อสุขภาพและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เช�น

• การป�องกันและกำจัดศัตรูพ�ชแบบบูรณาการ

• การควบคุมสัตว�มีกระดูกสันหลัง หอยทาก และกุ�งเครฟ�ช

• การกำจัดหนู

• การป�องกันสินค�าเกษตรจากศัตรูพ�ช

• การใช�สารชีวภัณฑ�ควบคุมด�วงกว�าง

• การควบคุมสารพ�ษตกค�าง

• การศึกษาระบบนิเวศของนกและค�างคาว

• การว�จัยอื่นๆ

Thai-German Rodent Control Project (1975-1980) 

Thai-German Plant Protection Programme (1980-1988) 

Integrated Pest Management in Selected Fruit Trees Project

(1989 – June 1997)

These projects all followed environmental-friendly and 

healthy measures, which includes:

• Integrated Plant Protection

• Control of vertebrates, snails and crayfish

• Rat Control

• Protection of stock against varmints

• Biological control of the rhino beetle

• Residue control

• Ecological studies on birds and bats

• Other researches 

โครงการปรับปรุงมาตรการและนโยบายเพ�่อลดความเสี่ยงจากสารกำจัดแมลง 

(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖) ได�จัดทำแผนแม�บทเพ�่อลดการใช�ยาฆ�าแมลงที่ใช�สารเคมี
อันตราย ซึ่งผ�านมติคณะรัฐมนตร�ในเดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๔๕ ทำให�ไทยเข�าสู�

มาตรฐานระดับสากล ความร�วมมือไทย-เยอรมันจ�งร�เร��มงานในระดับอาเซียนด�าน

การใช�สารชีวภัณฑ�กำจัดศัตรูพ�ช รวมถึงความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย 
ซึ่งยังคงดำเนินอยู�ในป�จจ�บัน 

A policy reform project for pesticide risk reduction (1997 – 2003) 

developed a Master Plan adopted by the Thai cabinet in April 2002 

promising a reduction of the use of highly toxic pesticides, which 

eventually led Thailand to international standards. From then on 

Thai-German regional initiatives on biocontrol and ongoing ASEAN 

cooperation on food security and safety are continuing. 

ตลอด ๑๔ ป� โครงการสุขภาพสัตว�ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๕) 

ได�พัฒนา จัดหาเคร�่องมือ และก�อตั้ง “ศูนย�ว�จัยและพัฒนาการสัตวแพทย�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จังหวัดขอนแก�น และยังได�จัด “บร�การสาธารณสุข
พ�้นฐานสำหรับสัตว�” ใน ๗ จังหวัดภาคอีสานเพ�่อช�วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว� 

ต�อมาโครงการพัฒนาอาหารสัตว�ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๔) 

ได�ช�วยเพ��มผลผลิตแก�เกษตรกรในพ�้นที่ อันนำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจท�องถิ�น
และความยั่งยืนทางระบบนิเวศ
During its 14 years of duration (1978 – 1992) the Thai-German Animal 

Health Project succeeded in establishing, equipping and developing 

the Northeast Regional Veterinary Research and Diagnostic Centre 
(NERVRDC) in Khon Kaen. Additionally a Basic Animal Health Service 
(BAHS) was established in 7 of the 17 provinces in Northeast Thailand 

which decreased animal diseases in the region. Further productivity 

was supported by the Thai-German Animal Nutrition Project 

(1981 to 1991) and a major contribution to the local farmer economic 
advancement and ecological sustainability were made. 


