ปลูกพ�ชและผลิตสินคาเกษตรชนิดใหม

Produce new crops and agricultural products

ป พ.ศ. ๒๕๐๘ ความรวมมือไทย-เยอรมันเร��มสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและพัฒนาชนบท มีเปาหมายเพ�่อเพ��มรายได
และพัฒนาคุณภาพชีว�ตความเปนอยูของผูยากไร 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.
โครงการพัฒนาการเกษตรไทย-เยอรมันสนับสนุนชุมชนผูยายถิ�นฐาน และนิคม
สรางตนเองใหมีรายไดมากข�้นดวยการแนะว�ธีทำการเกษตรแบบใหม การบำรุงพันธุสัตว
การปลูกพ�ชและทำการตลาดรูปแบบใหม พรอมทั้งพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานในพ�้นที่
สระบุร� (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 organisation together with improvement
of local infrastructures in Saraburi (1967-1975), Lamtakong (1972-1976)
and Pimai (1974-1977).

โครงการฟารมโคนมไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๐)
ร�เร��มการผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนมในประเทศ และสงเสร�มการรวมกลุมเกษตรกร เชน สหกรณโคนมเชียงใหม
The Thai-German Livestock and Farming Project Chiang Mai (1965-1977) introduced dairy and meat production.
The project supported farmer group which became the Chiang Mai Dairy Cooperative.
ทุกวันนี้ สหกรณโคนมเชียงใหมยังคงใชตราสัญลักษณโครงการฟารมโคนม ไทย-เยอรมันเปนโลโกของสหกรณ
Today, Chiang Mai Dairy Cooperative still uses the Thai-German
project logo as its logo.

พัฒนาธุรกิจและบร�การสงเสร�มการเกษตรในชนบท

Improve rural extension services and businesses
การพัฒนาชนบทแบบบูรณาการเร��มข�้นในชวงปพ.ศ. ๒๕๒๓ โดยสนับสนุน
อาชีพเสร�มอื่นๆ ควบคูไปกับการทำเกษตร
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)
เนนสงเสร�มใหชุมชนมีแหลงรายไดอื่นนอกจากการทำเกษตรกรรม และสรางงานโดย
ดึงว�สาหกิจภาคการผลิตเขามา สามารถสรางตำแหนงงานเพ��มข�้นกวา ๒,๕๐๐ ตำแหนง
และรายไดเฉลี่ยตอคนเพ��มข�้นกวารอยละ ๕๐

โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๑)
ลดการเพาะปลูกฝ�นและพัฒนาชีว�ตความเปนอยูของชาวเขาในภาคเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนหนวยงานขับเคลื่อนที่สำคัญรวมกับอีกกวา ๒๐ องคกร
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.

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%.

จำนวนการปลูกฝ�น ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๑ (หนวยเปนเฮกตาร) ในพ�้นที่วาว� น้ำลาง หวยปูลิง
Poppy Cultivation from 1981-1998 (in hectarc) in Wawi, Nam Lang and Huai Poo Ling areas
พ�้นที่/Area

81/82

89/90

90/91

91/92

92/93

92/93

92/93

95/96

96/97

97/98

วาว�/Wawi
น้ำลาง/Nam Lang
หวงปูลิง/Huai Poo Ling

240
294
N.A.

21
102
167

7
96
84

31
167
38

54
85
51

47
60
7

13
54
-

19
16
7

27
34
11

63
33
10

หมายเหตุ ขอมูลของน้ำลางอางอิงเฉพาะพ�้นที่โครงการเทานั้น Note : Figures in Nam Lang refer to the project area only

สนับสนุนการกำจัดศัตรูพ�ช สุขภาพสัตว และโภชนาการ
Improve plant protection, animal health and nutrition

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๓ ความรวมมือไทย-เยอรมันเนนการเพ��มผลผลิตควบคูไปกับความปลอดภัยทางอาหาร เร��มตนดวยการกำจัดศัตรูพ�ช
รวมถึงทำงานดานสุขภาพสัตวและโภชนาการ ปจจ�บันทำงานดานความยั่งยืนและความปลอดภัยทางอาหารในอาเซียน
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.
โครงการปองกันและกำจัดหนูไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓)
โครงการปองกันกำจัดศัตรูพ�ชไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๑)
โครงการปองกันกำจัดศัตรูไมผลโดยว�ธีแบบผสมผสานไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๐)
ตางใชมาตรการที่ปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม เชน
• การปองกันและกำจัดศัตรูพ�ชแบบบูรณาการ
• การควบคุมสัตวมีกระดูกสันหลัง หอยทาก และกุงเครฟ�ช
• การกำจัดหนู
• การปองกันสินคาเกษตรจากศัตรูพ�ช
• การใชสารชีวภัณฑควบคุมดวงกวาง
Thai-German Rodent Control Project (1975-1980)
Thai-German Plant Protection Programme (1980-1988)
• การควบคุมสารพ�ษตกคาง
Integrated
Pest
Management
in
Selected
Fruit
Trees
Project
• การศึกษาระบบนิเวศของนกและคางคาว
(1989 – June 1997)
• งานว�จัยอื่นๆ
These projects all followed environmental-friendly and
healthy measures, which included:
• 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

ความพอประมาณ

ความมีเหตุมีผล

ความรู

การมีภูมิคุมกัน

ความดี

โครงการปรับปรุงมาตรการและนโยบายเพ�่อลดความเสี่ยงจากสารกำจัดแมลง
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖) ไดจัดทำแผนแมบทเพ�่อลดการใชยาฆาแมลงที่ใชสารเคมี
อันตราย ซึ่งผานมติคณะรัฐมนตร�ในเดือนเมษายนป พ.ศ. ๒๕๔๕ ทำให ไทยเขาสู
มาตรฐานระดับสากล
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.
โครงการสุขภาพสัตว ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๕)
ไดพัฒนา จัดหาเคร�่องมือ และกอตั้ง “ศูนยว�จัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จังหวัดขอนแกน และยังไดจัด “บร�การสาธารณสุข
พ�้นฐานสำหรับสัตว” ใน ๗ จังหวัดภาคอีสานเพ�่อลดอัตราการเกิดโรคในสัตว
During (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.

“ เราลงทุนนอยลงแต ไดผลผลิตมากข�้นบนที่ดินเทาเดิม ไมตองใชสารเคมี สับปะรดก็คุณภาพดีข�้น
คุณภาพดินดีข�้น ไมตองกังวลวาจะสัมผัสถูกสารเคมี ”
นายอมรเทพ พ�มมั่น เกษตรกรผูปลูกสับปะรด อ.กุยบุร� จ.ประจวบคีร�ขันธ
“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,
Prachuab Khiri Khan, Thailand

พัฒนาหวงโซคุณคาของสินคาเกษตรและสงเสร�มเศรษฐกิจพอเพ�ยง

Improve value chains and promote Sufficiency Economy Philosophy
๑๕ ปที่ผานมา ความรวมมือไทย-เยอรมันไมเพ�ยงผลักดันหวงโซคุณคาของสินคาเกษตรไทยใหแขงขันไดในตลาด แตยังไดขยายความรวมมือในภูมิภาค
เพ�่อเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง และแนวทางแกปญหาเกษตรตามว�ถีเกษตรยั่งยืน
In the last 15 years, the cooperation has not only helped various agricultural value chains to compete in the markets, but the
Sufficiency Economy Philosophy and sustainable agriculture solutions are being disseminated through joint regional initiatives.

กรมการขาวของประเทศไทย โครงการ “การร�เร��มขาวที่ดีข�้นแหงเอเชีย”
โอแลมอินเตอรเนชั่นแนลและไบเออรรวมกันร��เร��มการทดสอบมาตรฐาน
การผลิตขาวอยางยั่งยืนกับกลุมเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
Thailand’s Rice Department, Better Rice Initiative Asia project,
OLAM International, and Bayer have jointly initiated pilot testing
of the Sustainable Rice Platform Standard with farmer groups in
the north-eastern province of Ubon Ratchathani, Thailand.

โครงการ “การร�เร��มขาวที่ดีข�้นแหงเอเชีย”
สงเสร�มใหชาวนาไทยกวา ๑๐,๐๐๐ คน
สามารถเพ��มผลผลิตไดกวารอยละ ๒๐
ผานการเกษตรรูปแบบใหม ลดการใชยาฆาแมลง
ลงกวารอยละ ๔๐ และลดการปลอยกาซมีเทน
ซึ่งทำใหเกิดภาวะโลกรอน
The Better Rice Initiative Asia project 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.

ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๕๙ ไทยและเยอรมนีรวมกันสนับสนุนติมอร-เลสเต ในการเพ��มผลผลิต
และพัฒนางานสงเสร�มการเกษตร โดยประยุกต ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
Since 2016, Thailand and Germany are jointly working to help increase
agricultural production and strengthen the national extension
services of Timor-Leste according to the Sufficiency Economy Philosophy.

