โครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ

ฉบับที่ # 4 มกราคม-มีนาคม 2551

สวัสดีครับ

สารบัญ

ในวาระขึ้นปใหมนี้ ในนามของ GTZ ประเทศไทย ผมขออวยพรใหทุก
ท า นมี ค วามสุ ข สุ ข ภาพพลานามั ย สมบู ร ณ แ ข็ ง แรง และประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ ดาน ตลอดป 2551 นี้นะครับ

01 | เครื่องมือบริหารประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทย
03 | การสงเสริมการเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศนดานพลังงานในประเทศไทย
04 | ประเทศไทยมุงพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ “ThaiGAP”
ใหเปนที่ยอมรับทั่วโลก
05 | GTZ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไทยใน
ตลาดโลก
06 | โครงการนํารองจัดการพืช

ในปที่ผานมา GTZ ไดดําเนินงานภายใตโครงการไทย-เยอรมันเพื่อ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ โดยไดรวมมือกับ
หน ว ยงานและองค ก รต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเกษตรไทยอันไดแก ปาลมน้ํามัน กุง มันสําปะหลัง ผัก
และผลไม และกระดาษสา ใหทัดเทียมในระดับนานาชาติ
ภายใต ก รอบการดํ า เนิ น งานเพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบยั่ ง ยื น
กิจกรรมต างๆ ของโครงการฯ ครอบคลุมตั้ งแต การใชพลั งงานและ
ทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารและการจั ด การด า น
การเกษตร การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การศึกษาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมตางๆ การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ รวมไปถึงการ
บริการทางการเงิน การพัฒนาการตลาด และการสงเสริมการสงออก
GTZ ขอขอบคุณหนวยงานที่รวมโครงการทุกแหงที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดีตลอดปที่ผานมา เราพรอมที่จะมุงพัฒนาตอไป รวมถึงการ
นําเสนอขาวสารที่จะเปนประโยชนแกทุกทาน และเรายังยินดีรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกทานเชนเคย หากทานตองการ
ทราบข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถแวะชมที่ เ วปไซด ข องเราได ที่
www.thai-german-cooperation.info
ขอแสดงความนับถือ
เยือรเกน คอคห
ผูอํานวยการประจําประเทศไทย
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน

07-11| ขาวสั้น
12 | สรุปขาวที่ไดในป พ.ศ. 2550
13 | กิจกรรม

เครื่องมือบริหารประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทย
GTZ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
รว มกั น จัด สัม มนาในหัวขอ “การจัด การด า นการใช พลัง งานและทรัพยากรอยา งมี
ประสิทธิภาพ” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 งานสัมมนาครั้งนี้มุงเนนในเรื่อง
เครื่องมือ กระบวนการและวิธีการซึ่งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) สามารถจัดหาได และมุงใหผูประกอบการไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการใช
เครื่ อ งมื อ การจั ด การด า นการใช ท รั พ ยากรและพลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
โครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (T-G
PEC) ไดนํามาใชอยู โครงการฯ ทํางานรวมกับ SMEs สมาคม สถาบัน และหนวยงาน
ของรัฐเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
รวมไปถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
งานสัมมนาดังกลาวมีผูเขารวมงานกวา 150 คน หลังจากการรายงานสรุปถึงศักยภาพและขอจํากัดของเครื่องมือบริหารตางๆ ในชวงเชาแลว
ในชวงบายผูเขารวมการสัมมนาไดเขารวมสัมมนากลุมยอยเพื่ออภิปรายเจาะลึกถึงขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือชนิดตางๆ ดังนี้:
• การตั้งมาตรฐานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรที่ทางโครงการฯ เลือกดําเนินการ
• การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มกําไร (PREMA): กระบวนการบริหารการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ SMEs
• ระบบขอมูลการบริหาร: การจัดการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง
• เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและทรัพยากร

เครื่องมือในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพของ SMEs

ระบบขอมูลสารสนเทศในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง

การไหลของวัตถุดิบและพลังงานในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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และเพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาไดตระหนักถึงผลประโยชนที่ SMEs ไดรับ ไดมีการนําเสนอกรณีศึกษาจากโครงการ T-G PEC โดยผูรวม
โครงการประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
เมื่อรวมกับบริการสงเสริมธุรกิจอื่นๆ ของโครงการ T-G PEC แลว เชน การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ การบริหารดานการจัดการและ
นวัตกรรม เครื่องมือการจัดการดานการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีสวนนําไปสูผลลัพธโดยรวมของโครงการนํารอง
ภาคอุตสาหกรรมบางสาขา ภายใตโครงการไทย-เยอรมันฯ ดังนี้:

ปาลมน้ํามัน

กุง/สัตวน้ํา

กระดาษสา

ผักและผลไม
(สมและลําไย)

ความสามารถในการผลิต
และผลประกอบการ
 ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นรอย
ละ 10
 ผลกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 10
 มีรายไดเพิ่มจากการนําชีวมวลมาผลิต
เปนพลังงาน
 อัตราการรอดชีวิตของกุงในบออนุบาล
เพิ่มขึ้นรอยละ 47
 ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5
 สวนแบงการตลาดตางประเทศเพิ่มจาก
รอยละ 1.83 เปนรอยละ 2.65 (= รอยละ
45)
 ผลผลิ ต เยื่ อ กระดาษสาจากปอสา 1
กิโลกรัม เพิ่ มขึ้น จาก 0.75 กิโ ลกรัม เป น
0.95 กิโลกรัม
 ลดตนทุนการผลิตลงไดรอยละ 10
 มี กํ า ไ ร เ พิ่ ม ขึ้ 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
สิ่งแวดลอมและมีมูลคาสูง
 ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 10
 สามารถเพิ่มผลผลิตเกรด A และ AA
ไดรอยละ 46
 ส ว นแบ ง การตลาดในสหภาพยุ โ รป
เพิ่มขึ้นรอยละ 10
 กําไรจากการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 20

ประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากร
 ประหยัดพลังงานไดรอยละ 11
 ลดปริมาณการใชไอน้ําไดรอยละ 12
 การใชน้ํามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรอย
ละ 7
 อัตราการสูญเสียน้ํามันปาลมลดลง
รอยละ 12
 ศักยภาพจาการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพหลายรอยลานบาท

 การรั บ รองคุ ณ ภาพกุ ง อิ น ทรี ย
เปนครั้งแรกสําหรับกุงกุลาดํา

 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
สิ่งแวดลอมในการผลิตเยื่อกระดาษ
 การรับรองกระดาษอินทรีย

 ประหยัดปุยไดรอยละ 13
 อัตราสวนปุยเคมี/ปุยอินทรียลดลง
จาก 2.25:1 เปน 1:1

 กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
ที่ใชในการผลิต
 กระบวนการแชแข็ง
 เครื่องสกัด
 ตํารับใหมๆ ที่พัฒนาขึ้น

สงเสริมนวัตกรรม
 โรงงานกาซชีวภาพ
 หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและ
ใบปาลม
 ผลิตภัณฑสินเชื่อใหมๆ

สามารถดาวนโลดขอมูลที่นําเสนอ (presentation) ในงานสัมมนาไดที่: www.thai-german-cooperation.info
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การสงเสริมการเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในประเทศไทย
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงาน (E3Agro) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกรมประมง ไดดําเนินมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อเพิ่มความสามารถดานการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงไทยโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในการเลี้ยง
กุง ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพการผลิตและผลผลิตดีขึ้น และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการ E3Agro
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงไดรวมกันกําหนดและดําเนินการสาธิตกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหเปรียบเทียบ (Benchmarking) ขอมูลเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในการ
เลี้ ยงกุ ง โดยกําหนดดัช นีวัดประสิทธิภาพหลัก ที่ดํา เนินการติดตามและวิเคราะหอยา ง
ตอเนื่อง 3 ประการ คือ (ก) ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต (kWh/กก.-กุง), (ข)
ปริมาณการใชน้ํามันดีเซลตอหนวยผลผลิต (ลิตร/กก.-กุง) และ (ค) ตนทุนพลังงานตอ
หนวยผลผลิต (บาท/กก.-กุง)
2. การประเมิ น การสู ญ เสี ย พลั ง งานในระบบการเติ ม อากาศ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว า
ประสิทธิภาพดานพลังงานของระบบเติมอากาศในบอเลี้ยงกุงมีคาคอนขางต่ํา (ประมาณ
33%) การสู ญ เสี ย ส ว นใหญ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ต น กํ า ลั ง (มอเตอร ) และระบบส ง กํ า ลั ง (เกี ย ร ,
สายพาน/พูลเลย) ที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคามากกวารอยละ 30 และ 28 ของการสูญเสียพลังงานทั้งหมด ดังนั้นแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานพลังงานของระบบเติมอากาศที่ควรพิจารณาเปนลําดับแรก คือการเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงและการบํารุงรักษา
ที่ดีและสม่ําเสมอ
3. การติดตามและวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกุง ผลจากการตรวจวัด ติดตาม และ
วิเคราะหพารามิเตอรคุณภาพน้ําจํานวน 14 พารามิเตอร อยางใกลชิดตลอดรอบการเลี้ยง
เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ําและการเปดปดเครื่องตีน้ําที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากพารามิเตอรที่สําคัญ ไดแก ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO) และคาความเปนกรด-ดาง (pH)
4. การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศในหองปฏิบัติการมาตรฐาน ซึ่งดําเนินงาน
รวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เพื่อหาประสิทธิภาพดานพลังงานสําหรับการ
เติมออกซิเจนลงสูน้ําและความสามารถในการกวนน้ําของเครื่องเติมอากาศแบบ paddle
wheel จํานวน 6 รูปแบบที่มีจําหนายตามทองตลาดและผูเลี้ยงกุงใชอยูจริง
5. การวิเคราะหคุณภาพอาหารกุง โดยสุมตัวอยางอาหารกุงที่มีชนิดและยี่หอตางกันจํานวน 8 ตัวอยาง มาดําเนินการวิเคราะหแบบประมาณ
(Proximate Analysis) และการวิเคราะหหาสัดสวนกรดอะมิโนชนิดตางๆ ในตัวอยาง (Amino Acid Profile Analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห
พบวาคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑดีและเหมาะสมเปนแหลงอาหารสําหรับกุง
จากผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขางตน โครงการ E3Agro ไดตระหนักถึงบทบาทการ
เปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกสําหรับการพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมการเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในประเทศ
ไทย โดยเริ่ ม ต น ดํ า เนิ น งานจากการจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของทุ ก ภาคส ว นที่
เกี่ยวของเพื่อระดมความคิดและแนวทางการสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมกุงใน
ประเทศไทยดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ที่ผานมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพ โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกลาวมีผูสนใจเขารวมกวา 75 คน ประกอบดวยเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากตางประเทศ ผลที่ไดจากการประชุมในครั้ง
นี้จ ะนํา ไปประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัม ภาษณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคัญ และผลการประชุม กลุม ยอยเพื่อรางแผนการสงเสริ ม การ
เพาะเลี้ยงกุงอยางมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนในประเทศไทยตอไป
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ประเทศไทยมุงพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ “ThaiGAP” ใหเปนที่ยอมรับทั่วโลก
หอการค า ไทยและสมาคมผู ผ ลิ ต ผั ก และผลไม ไ ทยได ร ว มกั น เป ด ตั ว ThaiGAP ด ว ยทุ น สนั บ สนุ น จาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรของไทยใหเปนที่
ยอมรับในระดับเดียวกันกับมาตรฐาน GlobalGAP ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรรายยอยของประเทศสามารถ
เขาถึงตลาดที่มีมูลคาสูงทั่วโลกได
ภาครัฐและเอกชนกําลังรวมกันพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณ 2 ป โครงการ
นี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) กรมวิชาการเกษตร และ กรมสงเสริมการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
GTZ และ PTB (สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) เปน
ผูดําเนินการโครงการหลักและไดรวมมือกับสถาบันหลายแหงในประเทศไทยเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกโครงสรางพื้นฐานดานการรับรองคุณภาพแหงชาติ
โดยเฉพาะในสาขาผักและผลไมสด โดยดําเนินกิจกรรมนํารองการทดสอบ Option
2 ของ GlobalGAP ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายในการรับรองคุณภาพรวมกับ
ผู ค า ปลี ก ของไทย พั ฒ นาและส ง เสริ ม การยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค า
ภายในประเทศใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง ไดรวมกับหอการคาไทยในการพัฒ นาให
ThaiGAP มีมาตรฐานเทียบเคียงกับ GlobalGAP ในที่สุด และรวมกับคณะทํางาน
วิชาการแหงชาติในการประยุกต GlobalGAP ใหเหมาะสมกับสภาพในประเทศไทย
ในอดีตผูสงออกประสบปญหาในการเขาถึงตลาดที่มีมูลคาสูงเนื่องจากขอจํากัดใน
เรื่องมาตรฐาน ดังนั้น ชองทางที่จะเขาถึงตลาดเหลานี้คือการจัดการและดําเนินการมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่โปรงใส
โดยการตั้งมาตรฐาน ThaiGAP ใหเทียบเคียงกับมาตรฐาน GlobalGAP ทั้งนี้ ThaiGAP มุงเนนใหการศึกษาแกเกษตรกรรายยอยเพื่อให
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เมื่อ ThaiGAP ไดรับการยอมรับในระดับ
เดียวกับ GlobalGAP แลว การดําเนินการขั้นตอไปคือการตั้งมาตรฐาน ThaiGAP ให
เทียบเคียงกับมาตรฐาน ChinaGAP และ J-GAP (ญี่ปุน) เนื่องจากประเทศทั้งสองเปน
ตลาดหลักของสินคาเกษตรของไทย
และดวยความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน
ThaiGAP
โครงการจะขยายผลออกไปสูภาคปศุสัตวและประมงซึ่ งจะสงผลดีตอ
เกษตรกรไทยอีกเปนจํานวนมาก เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดคุณภาพและ
ความปลอดภั ย ของอาหารและเพิ่ ม โอกาสในการส ง ออก รวมทั้ง สามารถเสริ ม สรา ง
เกษตรยั่งยืนในประเทศไทยตอไป
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GTZ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไทยในตลาดโลก
ปจจุบันความตองการบริโภคอาหารอินทรียของโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูบริโภคทั่วโลก
ไดหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น มีความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ระมัดระวังการ
บริโภคอาหารที่มีสารตกคาง และยังตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
สารเคมีที่ใชในการเกษตร ผลิตภัณฑอาหารอินทรีย จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจเปนอยางยิ่งสําหรับ
ประเทศไทยและเกษตรกรไทย สินคาอินทรียของไทยนั้นมีศักยภาพในการเติบโตไดอีกมากใน
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปตะวันตก ซึ่ง ผัก ผลไมเมืองรอน และ ขาว กําลัง
เปนที่ตองการอยางมาก ในการที่จะเขาถึงตลาดใหไดนั้น สิ่งสําคัญก็คือการรับรูถึงแนวโนมของ
ตลาดโลก สิ่งจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาอินทรีย และความตองการของตลาดและคูคา
เพื่อใหสามารถพัฒนากลยุทธทางการตลาดไดอยางถูกตอง
เมื่อเดือนตุลาคม 2550 ภายใตโครงการไทย-เยอรมัน เพื่อสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจ สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)
จึงไดจัดนําคณะผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย เขา
พบปะผูบริหารกระทรวงอาหาร เกษตร และการคุมครองผูบริโภค ประเทศเยอรมัน
เพื่อศึกษาและสอบถามถึงนโยบายภาครัฐสําหรับผลิตภัณฑอาหารอินทรีย และการ
นําเขา พรอมทั้งศึกษาทิศทางของตลาดและการบริโภคสินคาอาหารอินทรีย รวมทั้ง
การจัดการฟารมเกษตรอินทรีย ในประเทศเยอรมัน เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสม
ตามสภาพการณในประเทศไทย และนําขอมูลการตลาดมาสรางความมั่นใจใหแก
เกษตรกรไทย ถึงโอกาสการสงออกสินคาเกษตรอินทรียของไทยไปยังประเทศ
เยอรมันและประเทศอื่นๆ ในยุโรป ปจจุบันการสงออกสินคาเกษตรอินทรียของไทย
ไปยังยุโรป ยังมีจํานวนไมมากนัก เมื่อป 2549 ที่ผานมา ประเทศไทยสงออกสินคาอินทรียทั้งสิ้นประมาณ 11 ลานเหรียญสหรัฐ (321 ลาน
บาท) โดยสวนใหญสงไปยังทวีปยุโรป สินคาที่สงออกมากที่สุดไดแก ขาว รองลงมาคือ ผักและผลไม
ในประเทศเยอรมัน กระทรวงอาหาร เกษตร และการคุมครองผูบริโภค มีนโยบายสงเสริมการ
ทํ า เกษตรอิ น ทรี ย อ ย า งจริ ง จั ง โดยจั ด โครงการฝ ก อบรมให ค วามรู แ ก เ กษตรกร ทั้ ง ยั ง ให
ความสํ า คัญ กั บ การวิจัยและพัฒ นา และในสว นของการบริ โ ภคนั้น กระทรวงฯ ไดเ ผยแพร
ขาวสารความรูแกผูบริโภคเพื่อใหทราบถึงคุณคาและประโยชนของการบริโภคอาหารอินทรีย
รวมทั้งดําเนินโครงการตางๆ ในโรงเรียนเพื่อปลูก ฝงใหเด็กและเยาวชนตระหนัก ถึงคุ ณค า
ผลผลิตเกษตรอินทรีย และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
คณะผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังไดเยี่ยมชมซุปเปอรมารเก็ต และรานคาที่จําหนาย
สินคาอินทรีย ซึ่งพบเห็นไดทั่วไปในประเทศเยอรมัน ภายในรานจะมีสินคาอินทรียหลากหลาย
ชนิด ซึ่งเปนทั้งผลผลิตของประเทศเยอรมันเอง และที่นําเขามาจากตางประเทศ แตยังไมมีการนําเขาสินคาอินทรียจากประเทศไทย สินคาที่
ขายดีที่สุดไดแก ผัก ผลไม นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังไดมีโอกาสเยี่ยมชมฟารมเกษตรอินทรีย เพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เกษตรกรชาวเยอรมัน
จากการศึกษานโยบายและตลาดสินคาอินทรียในประเทศเยอรมันในครั้งนี้ ทําใหมองเห็น
โอกาสการสงออกสินคาอินทรียของไทยไปยังยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเยอรมัน
ซึ่งเปนผูนําเขาสินคาอินทรียรายใหญที่สุดในทวีปยุโรป
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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
จัดทําโครงการนํารองเพื่อใหบริการดานการจัดการพืชขึ้น
โครงการนํารองนี้จะดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2551 ในภาคเหนือ 3
จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหมและแมฮองสอน เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมดมี
สวนขนาดกลาง คือมีพื้นที่เพาะปลูก 200-900 ไร โดยเกษตรกรแตละรายจะกันพื้นที่
20 ไรไวเปนแปลงสาธิต เพื่อทดลองระบบการจัดการพืช ที่ปรึกษาดานการจัดการพืชจาก TTech จะใหบริการตางๆ ไดแก การทดสอบดินและน้ํา การเฝาระวังโรคพืชและแมลง การให
คําปรึกษาเรื่องปุยเพื่อปรับปรุงการใชธาตุอาหารของพืช ระบบการใหนํ้า และการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ภายในระยะเวลา 12 เดือนของโครงการนี้ T-Tech จะ
ใหบริการเครื่องมือตรวจวัด และการจัดการพืชโดยไมคิดมูลคา สวนศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 และเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางของที่
ปรึกษาการจัดการพืช
โครงการคาดหวังวาการบริการจัดการพืช (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการทําการเกษตรของสวนที่เขา
รวมโครงการแตละแหงดวย) จะนําไปสูผลลัพธดังตอไปนี้
- ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในดานของน้ําหนักและเกรด
- ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาเคมีเกษตรที่ใชปราบศัตรูพืชและปุย
- สรางสมดุลของระบบนิเวศนในพื้นที่โดยรอบสวน และ
- พัฒนาความสามารถในการผลิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ในเดือนธันวาคม 2550 เกษตรกรขนาดกลาง 5 รายไดสอบถามถึงโอกาสในการเขารวม
โครงการนํารอง คาดวาภายในสิ้นป 2552 สวนที่เขารวมโครงการตลอดจนสวนอื่นๆ จะ
ขอรับบริการการจัดการพืชครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกสมทั้งหมดซึ่งมีอยูราว 4,030 ไรหรือ
6.2 ลานตารางเมตร
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ความรวมมือกับสถาบันวิจัยเยอรมันในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
สืบเนื่องจากโครงการความรวมมือระหวาง GTZ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA.) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและเทคโนโลยีในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย GTZ ไดติดตอ
Fraunhofer Gesellshaft ซึ่งเปนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อขอผูเชี่ยวชาญ
ทางดานพลาสติกชีวภาพมาเปนที่ปรึกษาของโครงการ ผูเชี่ยวชาญจะทําหนาที่ใหคําแนะนําทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี การจัดตั้งและเพิ่ม
ความเขมแข็งขององคกรหรือสถาบันที่เกี่ยวของ การพัฒนานโยบายและกลไกสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนและการใชผลิตภัณฑ
รวมทั้งการพัฒนาตลาดสินคาพลาสติกชีวภาพของไทยทั้งในและตางประเทศดวย โดยมีวัตถุประสงครวม คือ เพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหแกอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย
ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลลาสุดของเทคโนโลยีการผลิต ตลาดและระบบรับรองคุณภาพ
ของพลาสติกชีวภาพ คณะผูแทนไทยจาก TBIA และ NIA ไดเดินทางไปเขา
รวมงานสัมมนาวิชาการและแสดงสินคาพลาสติกชีวภาพของยุโรป ระหวางวันที่ 2122 พฤศจิกายน 2550 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงานสัมมนานี้ นายสมศักดิ์
บริสุทธิ์ธนากุล นายกสมาคมฯ TBIA ไดนําเสนอแผนการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
ของไทย โดยแสดงถึ ง ความได เ ปรี ย บและความมุ ง มั่ น ของประเทศไทยในการ
สงเสริมการลงทุนพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคที่จะเชิญชวน
ใหผูผลิตพลาสติกชีวภาพจากนานาประเทศ เขามารวมลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพ
จากแป ง มั น สํ า ปะหลั ง ในประเทศไทย นอกจากนี้ ในที่ ป ระชุ ม สั ม มนานี้
นายสมศักดิ์ฯ ไดเขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง TBIA กับสมาคมพลาสติกชีวภาพแหงยุโรป (European Bioplastic
Association, EuBP) และสถาบันผลิตภัณฑที่ยอยสลายทางชีวภาพนานาชาติ (International Biodegradable Products, BPI จาก
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งบันทึกความเขาใจนี้เปนการประกาศเจตจํานงและปณิธานของ EuBP และ BPI ในการชวยเหลือและรวมมือกับ TBIA เพื่อ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
จากการประสานงานของ GTZ และ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (PTB) คณะผูแทนไทยจาก NIA. และ TBIA
ไดพบกับผูแทนของ DIN Certo (บริษัทใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพพลาสติกชีวภาพ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) เพื่อหารือถึงแนวทาง
ทํางานรวมกันเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ และระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยตอไป

พิธีปดโครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมัน จ.พิษณุโลก
โครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมันสําหรับชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลกไดสิ้นสุด
ลงแลวอยางเปนทางการ โดยมีพิธีปดโครงการเมื่อวัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ที่
โรงแรมปาร ค นายเลิ ศ ดร. มิ ช าเอล บั น ซ ฮ าฟ อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาและหั ว หน า
ฝายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประจําประเทศไทย
และ ดร. ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ตรีเ ดช ปลั ด กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอ มได
กลาวถึงการดําเนินโครงการที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
ยั่งยื น และการใชทรัพยากรอย างมี ป ระสิทธิภ าพในประเทศไทย แนวคิด โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกมีระบบการจัดการของเสียที่มีความสมดุลระหวางระบบนิเวศน เศรษฐกิจและสังคม และเนน
การมีสวนรวม ซึ่งเปนตนแบบระบบการจัดการของเสียที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วประเทศ
ผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญที่สุดคือการกอสรางและดําเนินการบอฝงกลบขยะมูลฝอยในจังหวัดพิษณุโลก การนําวิธีบําบัดขยะเชิงกล
ชีวภาพ (Mechanical-biological waste treatment- MBT) มาใช การพัฒนาและเผยแพรแนวคิด “การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
(Community-Based Waste Management- CBM) การพัฒนาใหคุมคาการลงทุน การสรางพันธมิตรระหวางภาครัฐและเอกชนในการนําของ
เสียกลับมาใชใหม และการเปลี่ยนขยะมูลฝอยใหเปนพลังงาน รวมทั้งการผลักดันในระดับนโยบายในการแปรรูป การจัดเก็บ การทําลายขยะ
มูลฝอย
ความมุงมั่นที่จะดําเนินการโครงการอยางตอเนื่องของเทศบาลเมืองพิษณุโลกเห็นไดชัดเจนจากการกอตั้งมูลนิธิ Dr. Scholl (ที่ปรึกษาของ
โครงการจนกระทั่ง Dr. Scholl เสียชีวิตจากสึนามิในป 2547) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการเผยแพร
วิธีการ CBM และ MBT
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GTZ รวมจัดฝกอบรม “การเก็บเกี่ยวและคัดเกรดปอสา” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2550 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ GTZ ไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บ
เกี่ยวและคัดเกรดปอสา ใหแกกลุมเกษตรกรลาว ผูคาปอสาลาว และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน หอการคาหลวงพระบาง สํานักงานกสิ
กรรมแขวงหลวงพระบาง สํานักงานอุตสาหกรรมและการคาแขวงหลวงพระบาง และ
Netherlands Development Organization (SNV) ณ โรงแรมบานลาว แขวงหลวงพระ
บาง การอบรมนี้ เ ป น การอบรมครั้ ง ที่ 2 โดยครั้ ง แรกจั ด ขึ้ น ที่ แ ขวงไชยบุ รี เมื่ อ เดื อ น
เมษายน 2550 โดยการอบรมทั้งสองครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหดานวิทยากรจากบริษัท
สยามพรหมประทาน ซึ่งยังไดรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในการถายทอดความรู
และจัดทําคูมือการเก็บเกี่ยวและคัดเกรดปอใหเปนภาษาลาวเพื่อการเผยแพรในประเทศ
ลาวตอไป
โครงการฝกอบรมดังกลาวเปนผลสืบเนื่องจากขอตกลงรวมกันของไทยและลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษสาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อันจะเปนการสรางความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดมากขึ้น นอกจากการถายทอดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการคัดเกรดปอสาที่ถูกตองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการสาธิตแลว การ
ฝกอบรมยังเปนเวทีใหผูคาฝายไทยและลาวไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรวมมือการคาปอสา
ระหวางไทยและลาวใหเขมแข็งและเปนธรรมมากขึ้น
ความสําเร็จจากการจัดอบรมนอกจากจะทําใหเกษตรกรและผูคาปอสาลาวในแขวงหลวงพระบางและแขวง
ไชยบุรี มีความเขาใจและสนใจที่จะปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดแยกเกรดปอสาแลว ยังสงผลให
เกิดขอตกลงระหวางหนวยงานไทยและลาว เพื่อสรางกลไกการซื้อขายปอสาคัดเกรดไดอยางยั่งยืนตอไป
เชน ความรวมมือระหวางสํานักงานอุตสาหกรรมและการคาแขวงหลวงพระบาง และบริษัทสยามพรหม
ประธาน ในการขยายการฝกอบรมใหแกกลุมเกษตรกรหมูบานอื่นๆ ในแขวงหลวงพระบางเพิ่มเติม และการลงนามรวมกันในขอตกลงทดลอง
คาปอสาคัดเกรด (ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550) ในปริมาณอยางนอย 20 ตันดวยราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยการซื้อขายจะเริ่มขึ้น
ในฤดูเก็บเกี่ยวครั้งหนาหรือในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2551

GTZ และยูนิวานิชรวมจัดงานวันพบเกษตรกรครั้งที่ 1
เกือบรอยละ 40 ของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยจําเปนตองไดรับการปลูกใหม เพราะตนปาลมน้ํามันที่มีอยูในปจจุบันมีอายุมากและ
อีกราวรอยละ 20 เปนปาลมน้ํามันสายพันธุไมดีนัก มีศักยภาพในการใหผลผลิตต่ํา ปจจัยสําคัญของการเพิ่ม “ผลผลิตตอไร” ของพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามัน คือ การเปลี่ยนปาลมน้ํามันที่มีอายุมากและใหผลผลิตนอยเปนปาลมน้ํามันสายพันธุดีที่ใหผลผลิตสูง บริษัท ยูนิวานิช น้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) มีโครงการพัฒนาสายพันธุและทดสอบลูกผสมปาลมน้ํามันที่ไดมาตรฐานระดับโลก ผลงานวิจัยดานการบริหารจัดการ
ปาลมน้ํามันและการทดลองในแปลงปลูกของบริษัทเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
GTZ และ ยูนิวานิช จึงรวมกันจัดงาน “วันยูนิวานิชพบเกษตรกรครั้งที่ 1” ที่จังหวัดกระบี่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สาธิตใหเห็นถึงประโยชนของการใชสายพันธุปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี นายธันวาคม เขมะศิริ รองผูวาราชการจังหวัด
กระบี่ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงานซึ่งมีผูเขารวมงาน 1,000 คน ราวครึ่งหนึ่งของ
ผูรว มงานเปน เกษตรกร สว นที่เ หลื อ ไดแ ก นัก วิ จัย จากมหาวิ ท ยาลัยและสถาบัน วิจั ย
ขาราชการ ผูประกอบการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และสื่อมวลชน
การจัดงานประกอบดวยสถานี ตาง ๆ 6 สถานี ซึ่งนําเสนอขอมูลและประเด็นเฉพาะเรื่อง
อาทิ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุและโรงเรือนอนุบาล วิธีการปลูกกลาปาลม การทดลองลูกผสม
และการวิจัยและพัฒนาในแปลงทดลอง นอกจากนี้ ยังมีผูมารวมจัดนิทรรศการจากภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันดวยจํานวน 8 ราย
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GTZ และ PNAC นําลําไยอบแหงบุกตลาดอินเดีย
ประเทศจีนเปนตลาดสงออกลําไยรายใหญที่สุดของไทย มีบทบาทและอิทธิพลตอกลไกการคาลําไยสด และลําไยอบแหง เพื่อเปนการเพิ่ม
ชองทางการสงออกลําไยไปยังตลาดใหมๆ GTZ และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพขีดความสามารถ
ทางการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือ Promotion of Northern Agro-Industry Cluster (PNAC) รวมกันสนับสนุนใหผูประกอบการ
SMEs ไดเรียนรูกลวิธีการเขาถึงตลาดใหมๆ โดยการรวมงานแสดงสินคา และพบปะเพื่อเจรจากับลูกคา
เมื่อวันที่ 19 - 21 พย.นี้ PNAC ไดนําคณะผูประกอบการลําไยจากภาคเหนือ เดินทาง
ไปรวมงาน World of Food India 2007 ณ ศูนยแสดงสินคา Bombay Exhibition Center, Mumbai ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนตลาดที่ใหญมาก เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑลําไย
อบแหงทั้งสองชนิด คือ ลําไยอบแหงเนื้อทอง (Golden Dried longan) และลําไยอบ
เปลือก ( Dried longan with shell ) ในคูหาของประเทศไทยซึ่งไดรับการจัดสรรพื้นที่
จากกรมส งเสริ ม การสงออก การเขา รว มงานครั้งนี้นับวา ประสบความสําเร็จ ในการ
แนะนําสินคา ผูเขาชมงานใหความสนใจ และชื่นชอบรสชาดของลําไยอบแหง โดยมี
ยอดสั่งซื้ อสิน ค า เพื่อ ทดสอบตลาด ซึ่ง นับ วา เปน สั ญ ญาณที่ดี ข องการสงออกลํ า ไย
อบแหงไปยังตลาดอินเดีย
การเดินทางไปรวมงานแสดงสินคาในครั้งนี้ ผูประกอบการยังไดมีโอกาสศึกษาสภาพตลาดคาสงและคาปลีกผลไมสด และผลไมอบแหงของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งมีความหลากหลายและนาสนใจ การเขาไปเปดตลาดใหมในประเทศอินเดียนั้น เปนเรื่องที่ทาทายอยางมาก เนื่องจาก
ผูบริโภคยังไมรูจักสินคา การแสดงสินคาในครั้งนี้จึงเปนโอกาสที่ดีในการนําสินคาลําไยอบแหงเขาไปทดลองตลาดและไดรับรูสภาพการซื้อ
ขายในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ผูประกอบการยังสามารถเขาถึงบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายสินคา (Distributors) ในกลุมนี้ รวมทั้ง
หางสรรพสินคา (Retail chain stores) ที่มีบทบาทสําคัญในอินเดีย เพื่อใหไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมการคา เกิดความเขาใจภาพรวมของสินคา
วัฒนธรรมการบริโภคสินคาซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนากลยุทธการตลาด สําหรับตลาดอินเดียตอไป

GTZ และ สวทช. รวมกันสงเสริมระบบนวัตกรรมระดับภูมิภาคของไทย
GTZ และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดลงนาม
บันทึกความเขาใจที่จะรวมกันดําเนินการโครงการ “Mapping และ Matching จับคู
นวัตกรรมในสาขายอยของอุตสาหกรรมเกษตรเปาหมาย” เพื่อสงเสริมระบบ
นวัตกรรมในภูมิภาคใหเปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดการเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมเกษตร โครงการมีระยะเวลา 2 ปและจะมุงเนนสาขายอย
ของอุต สาหกรรมเกษตรเป า หมาย คื อ กุง น้ํา มัน ปาล ม ยางพารา ผั ก และผลไม
โครงการนี้ เกิ ด จากความริ เริ่ ม รว มกัน ระหวา งศูน ย บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ข อง
สวทช. และ GTZ โดยเปดรับโครงการระดับภูมิภาคผานทางเครือขายภูมิภาคของ
ITAP (โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) ในชวงเวลา 2
ปขา งหนา โครงการฯ จะสนับสนุนคณะทํางานระดับภู มิภาคซึ่งประกอบดวยผูที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในแต ล ะภาค ได แ ก
เครือขายภูมิภาคของ ITAP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (สาขาจังหวัดสงขลา) เพื่อดําเนินกระบวนการระบบ Mapping และ Matching จับคูนวัตกรรมในสาขายอยของอุตสาหกรรม
เกษตรเปาหมายในระดับภูมิภาค
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GTZ รวมกับธนาคารภาครัฐและเอกชนพัฒนาการสงเสริมบริการทางการเงินสําหรับ SMEs
GTZ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก) ธนาคารออมสิน (ธอส.)
และสมาคมธนาคารไทย รวมกันลงนามการดําเนินการโครงการบริการเพื่อปรับปรุง
การเขาถึงบริการทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสใหแกผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตร 5 สาขา ไดแก
ปาลมน้ํามัน กุง แปงมันสําปะหลัง ผักและผลไม และกระดาษสา ภายในระยะเวลา
โครงการ 2 ป ซึ่งจะสิ้นสุดลงในชวงปลายป พ.ศ. 2551 โครงการบริการเพื่อปรับปรุง
การเขาถึงบริการทางการเงินจะมีการดําเนินการโครงการยอยและบริการในรูปแบบ
ตางๆ ที่จะเปนประโยชนและเอื้อตอการเขาถึงบริการทางการเงิน อาทิ การพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมๆ การเสริมสรางศักยภาพของสถาบันการเงินทั้ง
ดานแนวความคิดและการออกแบบคิดคนสินคาบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายคือผูประกอบการกลุม SMEs และพัฒนา
กรอบนโยบาย ขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการนําเสนอบริการทางการเงินแก SMEs ของไทย
ทัศนศึกษาดูงานพลังงานชีวภาพ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ในระหวางวันที่ 23-29 กันยายน 2550 GTZ ไดนําคณะผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรของไทยไปทัศนศึกษาดูงานระบบผลิตพลังงาน
ชีวภาพ บริษัทผูผลิตเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ และงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน “RENEXPO” ซึ่งภายในงาน
นิทรรศการไดจัดการประชุมเกี่ยวกับทิศทางตลาดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย โดย ดร. รูดอลฟ เลาท ที่ปรึกษาโครงการ
E3Agro ของ GTZ และคุณกฤษฎา ชวนานันท ประธานสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ไดรวมบรรยายหัวเรื่อง “ศักยภาพของแหลงพลังงานชีวมวลและประสิทธิภาพการใช
พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย”
การทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรไดเรียนรู
เทคโนโลยีสําคัญๆ ดานพลังงานทดแทนแลว ยังเปดโอกาสใหพบปะพูดคุยกับบริษัท
เยอรมั น เรื่ อ งความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาโครงการด า นพลั ง งานทดแทน นอกจากนี้
ผูแทนจากกระทรวงพลังงานซึ่งรวมเดินทางทัศนศึกษาดวยนั้น ยังไดมีโอกาสเขาเยี่ยม
ชมสถาบันวิจัยพลังงานและหอการคา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ขาวสาร
และกิจกรรมดานพลังงานอีกดวย
GTZ รวมงานเทคโนมารต/อินโนมารต 2007
ในชวงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2550 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดจัดงานเทคโนมารต/อินโนมารต 2007 ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป ที่อิม
แพ็ ค กรุ ง เทพมหานคร ในป นี้ มี ผู เ ข า ร ว มงานกว า 50,000 คน และมี ผู ม าจั ด แสดง
นิทรรศการ/ออกรานจํานวน 116 ราย วัตถุประสงคของงานคือ เพื่อสงเสริมการตลาดและ
เพิ่มความเขมแข็งใหแกธุรกิจของไทย ทั้งในระดับบุคคล หนวยงานของรัฐและบริษัทหาง
รานของไทย ที่คิดคนและนํานวัตกรรมคนไทยประชาชนมาพัฒนาผลิตภัณฑของตน ในปนี้
สนช. ไดแบงรูปแบบของงานออกเปน 3 สวน คือ การจัดแสดงนิทรรศการของหนวยงาน
และบริ ษั ท ที่ มี น วั ต กรรม เวที เ สวนา และงานแสดงสิ น ค า ในส ว นของงานแสดงสิ น ค า
ประกอบดวย การจําหนายสินคาลดราคาอินโนโอเค หนวยงานและองคกรของไทยที่มี
นวัตกรรมสูงในป 2550 โดย GTZ ไดรวมนําเสนอนิทรรศการโครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดวย
ในวันที่ 5 ตุลาคม สนช. ไดจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติประจําป 2550 ใหแกบุคคล หนวยงานและองคกรที่ไดรับการคัดเลือก และได
มอบโลหเกียรติคุณใหแก GTZ เพื่อแสดงความขอบคุณในความรวมมือเพื่อพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากแปงมัน
สําปะหลังของประเทศไทย
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หา องค ก รร ว มลงนามบั น ทึ ก ความเข า ใจ (MOU) “ความร ว มมื อ ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการผลิตและบริโภคผลิตผลเกษตร
อินทรีย”
มหาวิทยาลัยแมโจ มูลนิธิรักษดินรักษน้ํา สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย สมาคม
การคาเกษตรอินทรียไทย และ GTZ มีความเห็นชอบรวมกันลงนามบันทึกความเขาใจ
(MOU) เรื่อง “ความรวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการผลิตและบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผานมา เพื่อสงเสริมและพัฒนาการผลิต
และบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทยใหมีความเขมแข็ง โดยมีระบบการผลิต
ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและตลาดทั้งในและตางประเทศ การรวมมือกัน
ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเล็งเห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของเกษตรอินทรียไทยในการเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญของการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นอุ ต สาหกรรมเกษตรของประเทศในระยะยาว โดยองค ก รทั้ ง 5 จะร ว มสนั บ สนุ น เกษตรกรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการแขงขันโดยการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในการประกอบการ พัฒนากลไกการตลาด
ที่สงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตหลักการเกษตรอินทรีย รวมทั้งเผยแพรความรู
ความเขาใจของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศถึงศักยภาพของเกษตรอินทรียไทย

การประชุมนานาชาติเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” ระหวางยุโรปและเอเชีย ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 11-12 ตุลาคม 2550 วิทยาลัยนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบังและ Technische Universität Freiberg
ดวยการสนับสนุนจาก CIM (ผูเชี่ยวชาญเยอรมันซึ่งทํางานในองคกรไทย) ได
รว มกัน จัด การประชุ ม นานาชาติ เรื่ อง “ความรั บผิ ด ชอบตอสังคมขององคก ร
ธุรกิจ” ระหวางยุโรปและเอเชีย ครั้งที่ 2 ขึ้นที่โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีผูเขารวม
การประชุม 70 คน จากหลายหนวยงานหลายแหง ดร. มิชาเอล บันซฮาฟ (อัคร
ราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาและหั ว หน า ฝ า ยเศรษฐกิ จ สถานเอกอั ค รราชทู ต สหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําประเทศไทย) และ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม (อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ไดใหเกียรติเปด
การประชุมนานาชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานพบปะสังสรรคประจําปของศิษย
เกาโครงการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของเยอรมัน “การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนานาชาติ” โดยมีประเด็นสําคัญเรื่อง
“ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน – เครื่องมือสําหรับการจัดการจากโครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจ การศึกษาของ GTZ เรื่องเศรษฐศาสตรของการจัดการความเสี่ยงสารเคมีในขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในภาคอุตสาหกรรมเกษตร” รวมทั้งบริการใหคําปรึกษาแกผูผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในชนบท

GTZ สงเสริมเกษตรอินทรียไทย รวมเปดตัวลําไยอินทรียในงาน ANUGA 2007
GTZ รวมกับกระทรวงพาณิชย สมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
และผูประกอบการธุรกิจลําไย ไดแนะนําลําไยอินทรียและผลิตภัณฑจากลําไยอินทรีย ในงาน
ANUGA 2007 (13-17 ตุลาคม 2550) ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอาหารที่ใหญและสําคัญที่สุดใน
โลก ณ เมืองโคโลญน ประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาและสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียไทย และ
สรางโอกาสแกผูประกอบการธุรกิจลําไยอินทรียไทยไดแนะนําสินคาและพบปะคูคารายใหมๆ
จากทั่วโลกเพื่อเพิ่มชองทางในการสงออกไปยังประเทศตางๆ โดยงาน ANUGA ปนี้ไดให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑอาหารอินทรีย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หันมา
ใสใจสุขภาพกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปน้ีมีนักธุรกิจและผูเขาชมงานกวา 160,000 คน จาก
160 ประเทศทั่วโลก
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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 คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.paperworld.messefrankfurt.com
21 – 24 กุมภาพันธ 2551
งาน Biofach 2008 เมืองนิวเรมเบอรก ประเทศเยอรมัน คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.biofach.de หรือ www.biofach.com

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