ผลิตสินคาและสรางผูประกอบการรายใหม

Create new products and build entrepreneurs
เพ�อ่ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลไทยทีต่ อ งการพัฒนา และสรางโอกาสทางการคาใหแกพน้� ทีช่ นบท
อีกทั้งยังตองการเสร�มสรางศักยภาพประชาชนใหพรอมเขาสูตลาดการคา ทั้งสองประเทศจ�งรวมกัน
สงเสร�มการประกอบธุรกิจสำหรับว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร
In line with the Royal Thai Government’s policy in rural development, particularly to
prepare the people for the market, the cooperation has enhanced rural and smalland medium-scale entrepreneurship and agro-based industries.

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๓ เศรษฐกิจในประเทศพ�่งพาภาคเกษตรกรรมเปนหลัก
ไทยและเยอรมนีจ�งรวมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ เพ�่อผลิตสินคาชนิดใหมๆ
รวมถึงกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางสองประเทศ
In the 1960s, Thailand’s economy depended primarily
on the agricultural sector. Therefore, the cooperation in economic
development started to create new products and facilitate trade
and investment activities between the two countries.
ตัวอยาง
For example

โครงการสงเสร�มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐)
Promotion of Small and Medium-Scale Industries Project (1994-1997)
โครงการสงเสร�มบร�การดานธุรกิจและเคร�อขายสำหรับว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
Promoting Business Development Services for SMEs (2001-2005)

โครงการฟารมโคนมไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๐) ในจังหวัดเชียงใหม
สนับสนุนใหผลิตและขายนม เนย ชีส เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก
ไสกรอกคุณภาพดีนานาชนิด ในราคาที่ต่ำกวาการนำเขาสินคาจากตางประเทศ
The Thai-German Livestock and Farming Project in Chiang Mai (1965-1977)
helped to produce and market milk, butter, cheese, beef, pork, chicken,
and various sausages of excellent quality and prices below those of imported goods.
โครงการกอสรางศูนยว�จัยประมงทะเล (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๘)
ไดกอตั้งศูนยว�จัยประมงในกรุงเทพฯ รวมถึงสงเสร�มอุตสาหกรรมประมงใหแพรหลาย
The Thai-German Fisheries Project (1962-1975) established
a fisheries research institution in Bangkok and promoted Thai fishing industry.
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑) สงเสร�มใหปลูกขาวโพด มะเข�อเทศ
และเมล็ดกาแฟแทนการปลูกฝ�นในดอยวาว� จังหวัดเชียงราย และอีกหลายพ�้นที่ในภาคเหนือ
The Thai-German Highland Development Programme (1981-1998)
introduced crops such as corn, tomatoes and coffee in Wawee hill
in Chiang Rai and other northern areas to substitute opium poppy cultivation.

การพัฒนาผูประกอบอาชีพอิสระที่มีสมรรถนะเชิงเศรษฐกิจหร�อ CEFE เปนหนึ่งในแนวทางการอบรม
ดานการพัฒนาธุรกิจที่ถือวาประสบความสำเร็จมากที่สุด ผูเขารวมจะไดรับการฝกอบรมทักษะการเปน
ผูประกอบการและการพัฒนาภาคเอกชนในทุกๆ ดาน โดยเนนใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมและลงมือทำจร�ง
The Competency based Economies through Formation of Entrepreneurs (CEFE)
is one of the most successful methods of teaching business development.
It provides highly participative, action-oriented training in all areas related
to entrepreneurship and private sector development.
ผูป ระกอบการกวา ๑๐,๕๐๐ คน (รอยละ ๔๗ เปนผูห ญิง) รวมถึงองคกรและหนวยงานเอกชนกวา ๒๐ แหง (เชน ธนาคารกรุงเทพ, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน,
สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ปูนซีเมนต ไทย, แอมเวย ฯลฯ) ไดรบั การฝกอบรมเพ�อ่ พัฒนาผูป ระกอบอาชีพอิสระทีม่ สี มรรถนะเชิงเศรษฐกิจ (CEFE)
10,500 entrepreneurs (47% of them were female) and more than 20 institutions and private customers
(e.g. Bangkok Bank, PDA, Office of SME Promotion, Siam Cement, Amway, etc.) have received CEFE-trainings.
มากกวารอยละ ๕๐ ของผูที่ผานการอบรมไดเร��มตนประกอบกิจการของตนเอง สวนผูที่เปนผูประกอบการอยูแลว
ก็สามารถขยายกิจการ หร�อสรางความหลากหลายทางธุรกิจและบร�การใหมากข�้น
More than 50% of the participants of the training courses founded their own enterprise afterwards
and those who already had their own enterprises expanded and/or diversified their services.
ผูป ระกอบการทีเ่ ขาอบรมกวารอยละ ๘๐ ระบุวา ผลสำเร็จทางธุรกิจที่ไดรบั สวนหนึง่ มาจากโครงการฝกอบรม และความชวยเหลือจากความรวมมือไทย-เยอรมัน
80% of the participating entrepreneurs attribute these positive effects to the training
and services provided by the Thai-German cooperation.
CEFE ไดรับเลือกใหเปนหนึ่งในโครงการฝกอบรมหลักของกรมสงเสร�มอุตสาหกรรม
CEFE became one of the core programs of the Department for Industrial Promotion.

เพ��มศักยภาพการแขงขันตลอดหวงโซคุณคา
Make value chains more competitive

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ ความรวมมือไทย-เยอรมันมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดการคาใน ๕ หวงโซคุณคา นอกจากการใหบร�การดานธุรกิจและการเง�น
ยังนำมาตรการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมาใชลดตนทุนการผลิตและเพ�ม� ความสามารถในการแขงขันของสินคาผานการแกไขขอจำกัดตางๆ ตลอดหวงโซคณ
ุ คา
From 2004 to 2011, the cooperation focused on economic and market development in 5 value chains.
Besides business and financial services, the eco-efficiency measures have been used to reduce production
costs and make products more competitive by overcoming constraints of the whole value chain.
ผักและผลไม / Fruits and Vegetables

กระดาษสา / Saa Paper

การเลี้ยงกุง / Shrimp Farming

แปงมันสำปะหลัง / Tapioca Starch

น้ำมันปาลม / Palm Oil

ฟารมสุกร / Pig Farms

ลดการใชยาฆาแมลงและตนทุนจากยาฆาแมลง ใชเทคโนโลยีเพ��มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน สงเสร�มมาตรฐาน Thai GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) และเกษตรอินทร�ย
Reduction in usage of and costs from pesticides,
energy-efficient processing technology, Thai GAP and organic standard

ลดสารเคมีตกคาง พัฒนาระบบเติมอากาศที่ใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในฟารมเลี้ยงกุง สงเสร�มมาตรฐานกุงอินทร�ย
Chemical residues reduction,
energy-efficient farm aeration, and organic shrimp standard

เพ��มผลผลิตโดยการใสปุยเพ��มและเก็บเกี่ยวอยางมีประสิทธิภาพ สงเสร�มการ
ผลิตกาซชีวภาพ และมาตรฐานตราสัญลักษณการผลิตน้ำมันปาลมอยางยั่งยืน
Increase yields by optimized fertilizing and harvesting,
support biogas production, and introduce sustainable standard (RSPO)

การทองเที่ยว / Tourism

ลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สงเสร�มมาตรฐานตราสัญลักษณสีเข�ยว
Reduce energy and resources consumption, and introduce climate-friendly labelling

ลดการใชวัตถุดิบและน้ำในการผลิต
สงเสร�มมาตรฐานตราสัญลักษณสีเข�ยว
Reduce water and raw materials
usage, and introduce eco-labelling

ลดการใชพลังงานและลด
การสรางของเสียในกระบวนการผลิต
Reduce energy and promote near zero
wastes concept in starch production

ลดการใชพลังงานและของเสีย
ดวยการผลิตกาซชีวภาพไวใชในฟารม
Reduce energy consumption and
farm waste through biogas production

สงเสร�มการตลาดและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคและระดับโลก
Support regional and global innovations and marketing

นอกจากสงเสร�มหวงโซคุณคาแลว การจับคูทางธุรกิจและโครงการความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนเปนตัวแปรสำคัญ
ที่จะสงเสร�มธุรกิจใหยั่งยืน ความรวมมือไทย-เยอรมันยังไดเร��มแบงปนประสบการณตางๆ สูภูมิภาค โดยเนนหวงโซคุณคาหลักของประเทศ เชน ขาวและผลไม
Besides value chain promotion, business matching and Public-Private-Partnerships (PPP) are crucial to ensure sustainable sectors.
The Thai-German cooperation is transferring its experiences into the regional context, still based on Thai major value chains, such as rice and fruits.
ปจจ�บัน ไทยและเยอรมนีรวมกันสงเสร�มหวงโซคุณคาน้ำผลไมและขาวในระดับอาเซียน ผานการสรางมูลคาเพ��มใหแกสินคา การใชน้ำและปุยอยางเหมาะสม และการใชมาตรฐานตราสัญลักษณการผลิตอยางยั่งยืน
Today, fruit juice (value-added product) and rice (water and fertilizer optimization, sustainable labeling) value chains are being promoted by the regional joint cooperation with ASEAN.
โครงการร�เร��มขาวที่ดีข�้นแหงเอเชียสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน
เพ�่อสงเสร�มการผลิตในภาคเกษตรกรรมใหเติบโตอยางยั่งยืน และปรับปรุงการเขาถึงโภชนาการในภาคอาหารในเอเชีย
Better Rice Initiative Asia fosters the cooperation between private and public sector to promote sustainable
growth in agricultural production and improve access to nutrition within the food sector in the region.
โครงการพัฒนาหวงโซคุณคาการผลิตขาวและโภชนาการขาวใน 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดแก อินโดนีเซีย ฟ�ลิปปนส ไทย และเว�ยดนาม
It seeks to improve rice value chains and rice based nutrition in four Southeast Asian (SEA) countries,
namely Indonesia, the Philippines, Thailand, and Viet Nam.

“โครงการโรงเร�ยนเกษตรกรของ BRIA ชวยใหฉันกลาที่จะ
ทำนาของตัวเองตอไป แทนที่จะเลือกกลับไปทำงานในเมือง”
Mahyugi เกษตรกรผูปลูกขาวจากหมูบาน
Pematang Pelintahan เขต Bedagai อินโดนีเซีย
“BRIA Field School has been fostering
my confidence to continue working in my own rice field
instead of working in the city.”
Mahyugi, rice farmer in Pematang Pelintahan Village,
Serdang Bedagai District, Indonesia

“ในเกษตรกร ๖๖ คนที่ผานการฝกอบรม อยางนอยรอยละ ๘๐
จะทำงานกับโครงการตอ เขาเห็นวาผลลัพธดีและไรนาก็ดีข�้น”
คุณกอง ศร�ลารักษ เกษตรกรตัวอยาง
จากอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
“At least 80% of the 66 trained farmers will continue the project.
Farmers see good results and the rice fields have been improved”
Kong Srilarak, Lead Farmer,
Dech Udom, Ubon Ratchathani, Thailand

ผลิตภัณฑอินทร�ยจากประเทศไทย ณ ANUGA 2007
Thai organic products at the ANUGA 2007.

สงเสร�มตลาดทีย่ ง่ั ยืนผานมาตรฐาน ตราสัญลักษณ และการรับรองสินคา

Promote sustainable markets through standard, labelling and certifications
ความรวมมือไทย-เยอรมันสงเสร�มใหเกิดการสรางมาตรฐานและการรับรองสินคาในทุกภาคสวนของสังคม เพราะนั่นคือหนทางที่จะสราง
การเปลี่ยนแปลง และเกิดการพัฒนาไปได ไกลที่สุด ทั้งการยกระดับตลาด บังคับใชกฎหมาย รวมถึงสรางแรงจ�งใจทางสังคมและเศรษฐกิจ
One of the core topics of the Thai-German cooperation is standard and certification throughout all areas in the society.
This is how changes and improvements can happen in the widest manner, whether in terms of mainstreaming the markets,
legal enforcements, or any kind of economic and social incentives and motivations.
นี่คือตัวอยางมาตรฐาน การรับรอง และฉลากที่เกิดข�้นหร�อสนับสนุนโดยความรวมมือไทย-เยอรมัน ซึ่งไดชวยใหเกิดตลาดสำหรับสินคาและบร�การในแตละภาคการผลิต
Here are some major standards, certifications, and labelling mainly created or supported by the Thai-German cooperation which led to improved markets for products and services.
การทดสอบวัสดุในหองปฏิบัติการเพ�่อรับรองคุณภาพ เชนการทดลองที่ไดรับมาตรฐาน
TUV, PTB Various testing laboratories (e.g. TÜV, PTB) in various sectors
to ensure quality work

มาตรฐานครูฝก ในสถานประกอบการอาเซียนเพ�่อประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
ASEAN in-company trainers and masters to ensure high quality TVET

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของไทยและลาว (Thai GAP and Lao GAP)
เพ�่อคุมครองสุขภาพผูบร�โภคและขยายตลาด
Thai GAP and Lao GAP to protect consumers’ health and expand markets

มาตรฐานการผลิตขาวอยางยั่งยืน (SRP) ทั่วโลกเพ�่อเพ��มรายไดเกษตรกรและปกปองสภาพภูมิอากาศ
Sustainable Rice Platform (SRP) (worldwide) to improve farmers’ income and climate protection

ตลาดเกษตรอินทร�ย เชน ผลไม ผัก และกุงเพ�่อคุมครองสุขภาพผูบร�โภค
Organic markets, such as fruits, vegetable and shrimps to protect consumer’s health

การรับรอง PREMA และ CEFE เพ�่อรับรองคุณภาพของผูใหบร�การทางธุรกิจทั่วโลก
PREMA and CEFE certified to ensure high quality of business service providers (worldwide)

มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาลมอยางยั่งยืนทั่วโลกเพ�่อคุมครองผ�นปา
RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil (worldwide) to protect forests mainly

วุฒิบัตรทางว�ชาการไทย-เยอรมันเพ�่อเพ��มคุณสมบัติบัณฑิต
Thai-German joint-academic certificates to give value added for graduates

ผลิตภัณฑกระดาษสาที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมเพ�่อเพ��มมูลคาทางการตลาด
Eco-saa paper to increase market values

ฉลากสินคาและการจัดซื้อจัดจางเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ และฉลากสีเข�ยว
ที่เปนมาตรฐานรวมในอาเซียนเพ�่อลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
Climate-friendly and harmonized eco-labelling and green procurements in ASEAN to reduce GHGs

การจัดการ จัดเก็บ และขนสง วัตถุอันตราย
Hazardous materials and dangerous goods handling, storage and transport
มาตรฐาน CSR สำหรับบร�ษัทเพ�่อคุมครองแรงงานเด็ก การเอาเปร�ยบแรงงาน และสิ�งแวดลอม
CSR standards for companies to protect children,
and workers from labour exploitation, and the environment

สนับสนุนมาตรฐานในระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล
เชน มาตรฐาน EU ที่เนนการผลิตและบร�โภคอยางยั่งยืนในภาคสวนตางๆ
Support various Thai national, regional and international standards
e.g. EU standards to pursue sustainable production and consumption patterns in various sectors

