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โครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (T-G PEC) 
โดยการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

 

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศที่พัฒนาแลว มีอัตราการเติบโตประมาณ 20-30% ตอป โดยมูลคาของสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกเมื่อป 2549 มีมูลคาถึง 40,000 

ลานเหรียญสหรัฐ ดวยเหตุที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูสงออกอาหารอันดับตนๆ ของโลก และมีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาใหเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ทั้งนี้เพื่อตอบ

สนองตอความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค และทั่วโลก ประเทศไทยมีขอไดเปรียบที่สําคัญคือ เปนแหลงสงออกผลผลิตเมืองรอนซ่ึงไมสามารถผลิตไดใน

ประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงตลาดในประเทศพัฒนาแลวเหลานั้นมีความตองการผลผลิตทั้งนอกและในฤดูกาลสูงกวากําลังการผลิตของประเทศไทยอยูมาก นอกจากนี้ประเทศ

ไทยยังสามารถคิดคนผลิตภัณฑพิเศษและใหมเขาสูตลาดไดอยางตอเนื่องและไดมาตรฐานอีกดวย 

เพราะการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดสินคาเกษตรอินทรียในระดับโลก สมทบกับสถานะทางการตลาดของประเทศไทยที่เปนแหลงตลาดใหมในเอเชียนั้น นับเปน

โอกาสอันดีตอการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียของไทย นอกจากนี้ผูบริโภคไทยที่หันมาใหความหวงใยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมและตองการสินคาเพื่อ

สุขภาพมากขึ้น ในปจจุบันพบวามูลคาของสินคาเกษตรอินทรียในประเทศมีมูลคาสูงกวาตลาดสงออก 

โครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (T-G PEC) เล็งเห็นวาการเกษตร

อินทรียจะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรของ

ประเทศไทยไดในระยะยาว อยางไรก็ตาม ดวยความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจดาน

การผลิตและการใหบริการสินคาเกษตรอินทรียในประเทศไทย โครงการฯ ยังคงตองคนหาแนวทางแกไขขอจํากัด

ตางๆ และเรงรัดใหมีการกําหนดมาตรการภาครัฐ เพื่อสงเสริมการผลิตที่ไดมาตรฐาน พัฒนาใหเกิดพลังขับเคล่ือน

ดานการตลาด และการใหบริการเพื่อสนับสนุนการเกษตรอินทรียที่เหมาะสม 

ภายใตโครงการ T-G PEC สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) สหกรณกรีน-เนต และมูลนิธิ

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ไดทําการศึกษาและจัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของอุตสาห

กรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย เพื่อมอบใหแกผูเขารวมเวทีเสวนาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ-นิเวศ ครั้งที่

5 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เร่ือง “อุตสาหกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทย–ภูมิปญญาและนวัตกรรม” ราย

งานนี้ไดนําเสนอสถานการณภาพรวมของการผลิต การตลาด กฎระเบียบ และส่ิงทาทายตางๆ ของอุตสาหกรรม

เกษตรอินทรีย ซ่ึงสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ecoefficiency.info 

 

รายงานดังกลาวไดระบุวา ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทําเกษตรอินทรียที่ผานการรับรองจํานวน 140,938 ไร (22,550 เฮคแตร) และมีฟารมเกษตรอินทรียกวา 7,500 แหง ผล

ผลิตสวนใหญ ไดแก ขาว พืชไร ผักและผลไมสด ผักสลัด และเครื่องเทศ ในป พ.ศ. 2549 ตลาดสินคาเกษตรอินทรียภายในประเทศมีมูลคาประมาณ 520 ลานบาท (13.35 

ลานเหรียญสหรัฐ) และตลาดสงออกมีมูลคาประมาณ 427 ลานบาท (10.96 ลานเหรียญสหรัฐ) เปาหมายตลาดสงออกของสินคาเกษตรอินทรียของไทยคือ ประเทศสมาชิก

ในเครือสหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 

แมวาอัตราการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรไปสูเกษตรอินทรียจะเติบโตอยางรวดเร็ว แตในรายงานพบวาผลผลิตเกษตรอินทรียยังไมเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะขอจํากัดหลายประเด็น เชน การขาดการสนับสนุนดานนโยบาย ความไมมั่นคงในสิทธิที่ดินทํากิน มาตรฐาน

อินทรียที่แตกตางกันของประเทศนําเขา รวมถึงปญหาที่เกษตรกรไมสามารถเขาถึงการอบรมทางเทคนิค ขอมูล และกลไกสนับสนุนไดเพียงพอ ปญหาและขอจํากัดเหลานี้ทํา

ใหเกษตรกรมีมุมมองวาตนเองตองรับภาระในความเสี่ยงและคาใชจายในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซ่ึงสงผลใหมีความยากลําบากในการปรับทัศนคติและวิถี

ปฏิบัติของเกษตรกร จากระบบเกษตรเชิงเดี่ยวโดยใชสารเคมีไปสูระบบเกษตรอินทรีย  

เพื่อเปนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียของไทย โครงการ T-G PEC ตระหนักถึงความสําคัญและศักยภาพของเกษตร

อินทรียไทย เพราะนอกจากจะชวยใหระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางยั่งยืนแลว ยังเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยบรรเทาความยากจน ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร และสง

เสริมสุขอนามัยของเกษตรกร ชวยสรางอาหารปลอดภัยใหแกผูบริโภค และที่สําคัญคือสงผลตอการฟนฟูระบบนิเวศเกษตรของไทยอีกดวย ดังนั้นโครงการ T-G PEC จึงรวม

กับหนวยงานของรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ทั้งในระดับรากหญาและระดับชาติ และหนวยงานดานมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทย จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริมให

เกษตรกรและผูแปรรูปซ่ึงเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีแนวทางการดําเนินการผลิตและบริการ มีกลไกการตลาดที่สงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย มีการยกระดับ

องคความรูความเขาใจของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศถึงศักยภาพของเกษตรอินทรียไทย ทั้งนี้เพื่อใหอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียของไทยสามารถมีการแขงขันในตลาดโลก

ไดอยางยั่งยืนสืบไป ซ่ึงคาดวาโครงการฯ นี้ จะผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการรวมมือไทย-เยอรมันฯ ภายในป พ.ศ. 2550 และดําเนินการตอไปจนถึง

กลางป พ.ศ. 2552  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ มร วิน เอลลิส (wynellis.gtzbkk@gmail.com)  
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หวงโซมูลคา: คลื่นลูกใหมของการเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

หนวยงานความชวยเหลือและหนวยงานดําเนินการกวา 200 แหงจากทั่วโลกไดมาประชุมรวมกันในกรุงเบอรลินเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วาเปน “คลื่นลูกใหม” ในการเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คาริน คอตมานน 
Parliamentary State Secretary กระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (BMZ) แหงรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนผูเปดการสัมมนา
วิชาการครั้งนี้ แนวทางการดําเนินการหวงโซมูลคา (Value chain) นี้มีลักษณะที่คลายคลึงกับการเสริมสราง “กลุมคลัสเตอร” หรือ “กลุมอุตสาหกรรม” อยูหลาย
ประการ โดยทั่วไปแลวคํานี้ใชหมายถึงการรวมกลุมขนาดใหญของธุรกิจขนาดยอม กลาง และใหญ ซึ่งเชื่อมตอกันทั้งในดานของการผลิต การแปรรูปและการ
กระจายผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑ ตัวอยางหวงโซมูลคาที่พบโดยทั่วไปคือ รถยนต แปงมันสําปะหลัง เฟอรนิเจอรไม หรือผักและผลไมสด หวงโซมูลคาเพิ่ม
ประกอบดวยผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจําหนาย ผูใหบริการเสริม ไปจนกระทั่งถึงผูบริโภค 

 

ขอไดเปรียบประการแรกของหนวยงานรัฐที่ใชแนวทางการดําเนินการ
นี้คือ การที่หวงโซมูลคาของประเทศหนึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบ
หรือ “Benchmarked” กับหวงโซมูลคาของประเทศที่เปนคูแขงขันได 
ประการที่สอง สามารถเห็นขอจํากัดและโอกาสของหวงโซมูลคาทั้ง
หมดไดอยางชัดเจนเมื่อวัดมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นในแตละชวงของหวงโซ 
และประการที่สาม สามารถทําความเขาใจ ตรวจวัดและปรับปรุงแก
ไขผลกระทบที่เกิดจากขอดอยของกฎระเบียบ นโยบายและการ
กํากับดูแลไดงาย 

 

ในการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้มีการจัดแสดงโครงการหวงโซมูลคา
จากทวีปเอเชีย อเมริกาใตและแอฟริกา ทําใหผูเขารวมการสัมมนามี
โอกาสไดเรียนรู “วิธีการดําเนินการที่ดีและเหมาะสม” จากการปฏิบัติ
งานจริง และสามารถเลือกเขากลุมคณะทํางานตางๆ ไดตามความ

สอดคลองกับสภาพการณของตน หรือตามความสนใจหวงโซมูลคาในแตละดาน ทั้งในดานการจางงาน ขีดความสามารถในการแขงขัน หรือการแกปญหาความ
ยากจน เปนตน 

 

ประเทศไทยและโครงการไทย-เยอรมันเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ (T-G PEC) ประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยมีเจาหนาที่โครง
การระดับอาวุโสจากสวนธุรกิจ การเงินและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเขารวมการสัมมนาวิชาการครั้งนี้จํานวน 5 คน นอกจากจะนําเสนอกิจกรรมโครงการ
หวงโซมูลคาเพิ่มแลว T-G PEC ยังจัดสวนจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการที่บริเวณดานนอกพื้นที่สัมมนาเพื่อชี้ใหเห็นวา T-G PEC วัดผลกระทบในการสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของวิสาหกิจในหวงโซมูลคาอยางไรดวย ในปจจุบันโครงการ T-G PEC ซึ่งมีองคกรรวมงานหลายแหงทั้งจากภาครัฐและเอกชนมุงเนนที่
หวงโซมูลคาของปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ผักและผลไม กุงและกระดาษสา 

 

สัมมนาวิชาการที่กรุงเบอรลินนับเปนโอกาสอันดีที่สวนงาน 41 และ 45 ของ GTZ ไดใชเปดตัวคูมือปฏิบัติการเพื่อสงเสริมหวงโซมูลคาฉบับใหมที่ชื่อ Value 
Links คูมือปฏิบัติการฉบับนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยเจาหนาที่ GTZ และองคกรรวมงานในการออกแบบและดําเนินการโครงการหวงโซมูลคาในทวีปเอเชีย อเมริกา
ใตและแอฟริกา 

คนหาคูมือปฏิบัติการฉบับนี้ไดจาก www.value-links.de 
 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ มร เจมส  โทเมคโค (james.tomecko@gtz.de) 



GTZ สนับสนุนใหผูแทนไทยไปดูงานดานการปฏิบัติงานของหนวยงานที่กํากับดูแลระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ระหวางวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2550 
 

จากการแขงขันของตลาดอาหารโลกที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารได

กลายเปนประเด็นสําคัญที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนและเปนสวนสําคัญของ

มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีสําหรับประเทศผูสงออกที่เปนประเทศกําลังพัฒนา  ผูผลิตใน

ประเทศผูสงออกเหลานี้จะตองผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับกฎระเบียบทางเทคนิคที่เพิ่ม

ขึ้นตลอดเวลา  ทั้งในดานของคุณภาพ  ความปลอดภัย  ความนาเช่ือถือ  มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม

และสุขอนามัย ซ่ึงกําหนดโดยตลาดที่เปนเปาหมาย  นอกจากนั้นผูบริโภคทั่วโลกมีความตื่นตัวในเรื่อง

ความปลอดภัยของอาหาร  สารเคมีตกคาง  ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น  และใหความ

สําคัญกับเร่ืองดังกลาวเมื่อตัดสินใจซื้อสินคาตางๆ เพิ่มมากขึ้นดวย

 

ประเทศที่เนนการสงออกเชนประเทศไทยจึงไมอาจละเลยในเรื่องนี้ไดและจําเปนจะตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพและสรางการยอมรับในระดับนานาชาติในดาน “ระบบมาตรฐาน 

ดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร” เพื่อรักษาและขยายสวนแบงทางการตลาดของสินคาเกษตรสงออก การจะเขาถึงตลาดสหภาพยุโรปและและตลาดที่พัฒนา 

อื่นๆ ไดนั้น ผลผลิตทางการเกษตรของไทยจะตองไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ดังนั้นระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจึง 

เปนเรื่องจําเปนในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและผลประกอบการของบริษัทตางๆ ของไทยในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก และชวยแกปญหาอุปสรรคทาง 

เทคนิคตอการคา รวมทั้งทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองในดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และการคุมครองผูบริโภคดวย

 

ดังนั้นกลยุทธจึงควรเนนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  รวมทั้งความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมโดยพัฒนาการบริหารจัดการฟารมที่ดีใหเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม  (GAP) ในระดับสากล  สวนหนึ่งของกลยุทธนี้คือสนับสนุนใหมีการจัดตั้งระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพที่

มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานในระดับสากลเชน EurepGAP เพราะจะชวยขยายการสงออกของไทยออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปและตลาดอื่นๆ

 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  (PTB) และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน  (GTZ) รวมกันสนับสนุนใหผูแทนของไทยจากสํานัก

งานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  (มกอช) กรมวิทยาศาสตรการแพทย  (วพ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (มก) 

และสมาคมพืชผักผลไมไทย  ไดเดินทางไปดูงานดานการปฏิบัติงานของหนวยงานที่กํากับดูแลระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในสหภาพยุโรป

เพื่อใหไดรับรูถึงความสําคัญของระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  ความสัมพันธที่มีตอขีดความสามารถในการแขงขัน  และสามารถนํามา

ปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณในหนวยงานกํากับดูแลของไทย  กลยุทธเพื่อความยั่งยืนของโครงการนี้คือการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาและการกํากับดูแลระบบ

มาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอาหารสําหรับตลาดทั้งระดับภายในประเทศและสากล

 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทําใหผูแทนของไทยไดเห็นการจัดการระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยอยางชัดเจน และคาดวาจะชวยใหผูที่มีบทบาทสําคัญในการ 

ดําเนินการจัดระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในปจจุบัน (ทั้งจากหนวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และหนวยงานรับรองมาตรฐานของเอกชน)  

พัฒนาขึ้นเปนหนวยงานที่สามารถใหการรับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลได รวมทั้งมีการพัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) ในระดับประเทศ  

มีการสรางตราอาหารของประเทศไทยที่ไดคุณภาพ  และสงเสริมใหตรานี้เปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนพัฒนาระบบมาตรฐานดานคุณภาพ 

และความปลอดภัยของอาหารซึ่งจะสงผลดีตอเนื่องไปยังทุกภาคสวนเศรษฐกิจของประเทศ

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอคุณวรรณิภา วัธนเวคิน (wannipa.wattanavaekin@gtz.de) 



GTZ กรมประมง และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย รวมมือกันสงเสริมการสงออกกุงไทยในสหภาพยุโรป 
 

ในป 2549 อาหารทะเลที่ประเทศไทยสงออกทั้งหมดมีปริมาณรวมกันเกือบ 2 ลานเมตริกตัน และมีมูลคาประมาณ 5,800 ลานเหรียญสหรัฐ และในปเดียวกันนี้ 
ประเทศไทยผลิตกุงไดมากกวา 500,000 เมตริกตัน และสงออกกุงสูงถึง 350,000 เมตริกตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 2,400 ลานเหรียญสหรัฐ แมวาประเทศไทย
จะเปนผูสงออกกุงรายใหญที่สุดในโลก แตกุงไทยที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปมีเพียงรอยละ 3 ของกุงที่สหภาพยุโรปนําเขา หรือประมาณ 16,000 เมตริกตัน เทา
นั้น ในขณะที่กุงไทยครองตลาดการนําเขากุงของสหรัฐอเมริกาสูงถึงรอยละ 33 หรือประมาณ 160,000 เมตริกตัน 

 

ในปที่ผานมา GTZ ไดสนับสนุนกิจกรรมของกรมประมงและสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยหลายโครงการเพื่อให
สามารถสงออกกุงไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น และลาสุดไดรวมกับกรมประมงและสมาคมอาหารแชเยอืก
แข็งไทยจัดงานเลี้ยงรับรองแกนักธุรกิจโดยใชชื่อวา “Thai Exotic Night” ในวันที่ 25 เมษายน 2550 ที่ Buro & 
Design Center ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม ซึ่งงานที่จัดขึ้นตรงกับงานแสดงสินคาอาหารทะเลของสหภาพยุ-
โรปประจําป 2550 และเปดโอกาสใหผูประกอบการแปรรูปอาหารทะเลของไทยไดพบปะกับผูนําเขารายใหญของยุโรป 
และนําเสนอขอมูลความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 

 

ผูเขารวมงาน Thai Exotic Night 150 คน ประกอบดวยผูนําเขาอาหารทะเลของยุโรป ผูประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลไทย เจาหนาที่ของสหภาพยุโรป ผูแทนขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ขาราชการไทย และสื่อ
มวลชน ดร. จรัญธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมงไดนําเสนอโครงการรับรองคุณภาพมาตรฐานอาหารทะเลใหแกผูที่
มารวมงาน และไดหยิบยกประเด็นเดนๆ หลายประเด็นที่เกี่ยวของกับกุง เชน มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 
มาตรฐาน Code of Conduct ตรา “Q” และระบบตรวจสอบยอนกลับกุงโดยใชคอมพิวเตอร เปนตน 

 

กรมประมงไดพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบยอนกลับของกุงไทยมาได 4 ปแลว โดยเริ่มจากการติดตามดวยเอกสารการขนยาย (Movement Documents - 
MDs) ตอมาไดพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับตนแบบโดยใชคอมพิวเตอรที่เรียกวา “Traceshrimp” ขึ้น และในปจจุบันไดพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับใน
สายการผลิตกุงไดอยางสมบูรณบนอินเตอรเน็ตซึ่งเชื่อมขอมูลจากโรงงานผลิตอาหาร โรงเพาะฟกกุง โรงเลี้ยงลูกกุง ฟารมเลี้ยงกุง ผูจัดจําหนายและผูแปรรูปกุง 
ดวยระบบดังกลาวลูกคาหรือผูนําเขาสามารถตรวจสอบขอมูล ณ ขณะนั้นไดทางอินเตอรเน็ต เชน ตรวจสอบแหลงที่มาของกุง มีกระบวนการผลิตกุงอยางไร องค
ประกอบของอาหารกุงมาจากที่ใด กุงกินอาหารชนิดใด ผลวิเคราะหการตรวจสอบผลิตภัณฑกุง และเรื่องสําคัญๆ ที่ตรวจสอบยอนกลับไดอื่นๆ ซึ่งภายใตความ
รวมมือในปจจุบัน ทาง GTZ กําลังใหการสนับสนุนกรมประมง ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและกลยุทธทางการตลาดให กับ Traceshrimp อีกดวย   

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ คุณปเรตร อรรถวิภัชน (parate.attavipach@gtz.de) 



ผลสําเร็จของโครงการสงเสริมบริการทางการเงิน 
 

การดําเนินโครงการสงเสริมบริการทางการเงิน (PFS) ไดสงผลใหสถาบันการเงินที่รวมโครงการเกิดความเขาใจ ความตื่นตัว ตลอดจนเกิดความสนใจในการ
พัฒนาและขยายสินเชื่อใหแกวิสาหกิจในกลุมสาขาเปาหมายของโครงการ 

 

ดวยความรวมมือกับสถาบันการเงินที่รวมโครงการทั้ง 3 แหง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย และธนาคารออมสิน ไดมีการเชื่อมโยงโครงการนี้กับโครงการอื่นๆ ภายใตโครงการความรวมมือไทยเยอรมัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและผลสําเร็จ
มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาตนแบบและทดสอบผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมๆ รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อพัฒนาการใหสินเชื่อแก
วิสาหกิจ  

 

ในชวงระยะเวลา 2 ปของการดําเนินงาน (พ.ศ 2548-2549) การใหบริการสินเชื่อแกสาขา
ปาลมน้ํามันไดเพ่ิมขึ้นสูงสุด โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณไดเพ่ิมวงเงินสินเชื่อ
รอยละ 29 และรอยละ 14 ในแตละปจนมีวงเงินสินเชื่อเพ่ือสาขานี้สูงถึง 110 ลานยูโร สงผล
ใหเกษตรกรประมาณ 7,000 รายไดรับสินเชื่อกอนใหม 

 

ผลที่เกิดขึ้นนี้สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากความพยายามของโครงการ PFS ในการทําหนาที่
ประสานงานใหสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการใหความสนใจแกสาขาที่โครงการไดคัด
เลือกไว แมวาสถาบันการเงินเหลานี้จะถูกทางฝายการเมืองและรัฐบาลกดดันใหขยายสิน
เชื่อเพ่ือพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซล (ปาลมน้ํามัน) และเอทานอล 
(มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด มันฝร่ัง และพืชที่ใหแปง) อยูดวยเชนกัน 

 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมโครงการ PFS ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหลายหลักสูตร อันสงผลใหมีการจัดต้ังทีมงานของ
สถาบันที่เขารวมโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมในโครงสรางของแตละสถาบัน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑใหมเกิดขึ้น ซึ่งอยู
ระหวางการทดสอบและเปดตัวผลิตภัณฑดังกลาวใหแกการผลิตสม การปลูกปาลมน้ํามันรุนใหม และการจัดหาวัตถุดิบมันสําปะหลังสําหรับโรงงานผลิตเอทา
นอล 

 

ในสวนของความพยายามปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหเอื้อตอการใหสินเชื่อ โครงการ PFS สนับสนุนการผานรางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
และการพัฒนากระบวนการจดทะเบียนเครื่องจักรและการจํานอง โดยทํางานรวมกับสมาคมธนาคารไทยและหนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน
แปลงสินทรัพยเปนทุน หรือ สปท) ผลจากการทํางานรวมกับหนวยงานทั้งหมดดังกลาวทําใหมีบทความลงในสื่อภายในประเทศหลายชิ้น นอกจากนั้นงาน
สัมมนาที่จัดขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติและประโยชนที่จะชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาถึงสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นก็ไดรับการประชา
สัมพันธเปนอยางดี รางพระราชบัญญัตินี้จะชวยใหสถาบันการเงินยอมรับทรัพยสินระยะสั้นของวิสาหกิจ เชน สามารถใชบัญชีรายรับและสินคาคงคลังเปนหลัก
ประกันเพื่อขอสินเชื่อได ซึ่งปจจุบันกฎหมายไทยยังไมอนุญาตใหทรัพยสินที่มีมูลคาดังกลาวของวิสาหกิจเปนหลักประกันสินเชื่อในขณะนี้ 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ มร. รูบิน เจสสอป (reuben.jessop@icon-institute.de) 

 



วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และ GTZ รวมใจกันสงเสริมการจัดการทรัพยากร
ในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ 
GTZ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) เพื่อการดําเนินงาน

รวมกันในการสงเสริมให “การจัดการทรัพยากรในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ” เปนเครื่องมือหนึ่งในการสราง

เสริมประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย บันทึกขอตกลงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูน     

ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในกลุมผลิตผลของอุตสาหกรรมเกษตร โดยการใชเครื่องมือที่เรียกวา 

“พรีมา” หรือการจัดการสิ่งแวดลอมที่เพิ่มผลกําไร (Profitable Environmental Management- PREMA)  พรีมาเปนหนึ่งใน

ผลงานที่  GTZ พิสูจนมาแลวในหลายประเทศวา สามารถสรางผลกําไรแกผูประกอบการไดเปนอยางดี นอกจากนี้ GTZ และ ว.ส.ท. จะรวมกันประยุกตและพัฒนาแนวคิด

หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพขึ้นมาเพื่อใชในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกดวย การใหบริการที่มีเปาหมายเพื่อการเสริม

สรางประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศตางๆ ที่ GTZ และ ว.ส.ท. จะรวมกันสรางขึ้นนั้น มุงเนนการพัฒนาของตลาดผูรับบริการที่เปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใน

กลุมเปาหมาย รวมถึงหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้ ขอตกลงความรวมมือดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจาก องคกรทั้งสองตางมีเปาหมายรวมกัน คือ การ

พัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงการรวมพลังกันของ GTZ และ ว.ส.ท. ครั้งนี้ คาดวา กิจกรรมตางๆ ที่จะทํารวมกันนั้นสามารถกอใหเกิดผลงานและกอใหความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ไดอยางจริงจังและกวางขวางนั่นเอง 

 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานและ GTZ  
ขยายความรวมมือสรางมูลคาเพิ่มจากชีวมวลและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ไดลงนามความ

รวมมือในการขยายการดําเนินโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร - E3Agro” 

โดยมุงเนนการขยายผลความสําเร็จในการผลิตพลังงานทดแทนและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอุตสาหกรรมน้ํามัน

ปาลมไปสูอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง โครงการ E3Agro ดําเนินการมาตั้งแตป 2547 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ซ่ึง

ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง และไดมีการจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice Guides) สําหรับการผลิตพลังงาน

จากของเสียในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนในอุตสาหกรรมน้ํามัน

ปาลมของประเทศไทยมอบใหแกสมาคม    โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ความรวมมือในครั้งนี้มุงเนนการผลิตพลังงานจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแปงมัน

สําปะหลัง การผลิตเอทานอลแบบยั่งยืนและมี  ประสิทธิภาพ และการประหยัดคาใชจายดานพลังงานในอุตสาหกรรมกุง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานพลังงานของ

ประเทศ ที่ตองการใหมีการใชพลังงานทดแทนใหไดในสัดสวนรอยละ 8 ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศภายในป 2554 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตและประสิทธิ

ภาพการใชพลังงาน 

 

 

GTZ รวมงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติครั้งที่ 21 
นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี ดานพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานเปดงานสัปดาหความ

ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ซ่ึงมีผูเขาชมงานกวา 20,000 คน งาน 3 วันนี้ รวม

จัดโดยสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) กระทรวงแรงงาน และองคกรตางๆ ที่เกี่ยว

ของ ภายใตหัวขอ "ประสานพลังยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสูสากล" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับทิศทางและความเคลื่อนไหวการพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยทั้งระดับสากล ประเทศ ภาครัฐและ

เอกชน และเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับกฎหมาย มาตรฐาน ขอปฏิบัติสากลที่กําลังจะออกมาใช รวมทั้งแลก

เปลี่ยนประสบการณในเรื่องการทํางานอยางปลอดภัย และอาชีวอนามัยระหวางผูเขารวมงาน GTZ มีสวนรวมในงานนี้เพื่อนําเสนอประสบการณในดานความปลอดภัยและ

ผลดีของมาตรการเพื่อสรางความปลอดภัยที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจของธุรกิจในประเทศไทย GTZ ดําเนินการโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับวัสดุอันตรายโดยวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตบางปู การจัดการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะชวยสรางช่ือเสียงใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนองคกรที่มีศักยภาพในการแขงขัน 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ได และชวยปองกันความเสียหายตอธุรกิจ แมแตความเสียหายสวนบุคคล ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเปนหัวใจสําคัญในการสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของโครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน 



 

เอกอัครราชทูตเยอรมนีเปนประธานเปดเสนทางเดินศึกษาวิทยาศาสตรและ 
ธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต 
เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย Dr.Christoph Bruemmer เปนประธานเปดเสนทางเดิน

ศึกษาวิทยาศาสตรและธรรมชาติที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลนจังหวัดภูเก็ต 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการฟนฟูที่รัฐบาลเยอรมันใหการสนับสนุนหลังจากจังหวัดภูเก็ตประสบภัยพิบัติสึนามิในป 2547 

โครงการนี้ GTZ เปนผูดําเนินการใหกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (BMZ) โดยมุงใหการ

สนับสนุนดานวิทยาศาสตรและสรางความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมใหแกนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่น Dr. Mark 

Wunsch ไดรับมอบหมายใหเปนผูเช่ียวชาญบูรณาการของ German Center for International Migration (CIM) ประจําสถาบันฯ หนาที่ของผูเช่ียวชาญในโครงการคือปรับ

ปรุงนิทรรศการใหทันสมัย จัดการอบรมพนักงาน ประชาสัมพันธโครงการและจัดหาผูสนับสนุนทุนดําเนินงาน เสนทางเดินศึกษาวิทยาศาสตรและธรรมชาตินี้เปนทั้งสถานที่

ทองเที่ยวและจุดบริการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกผูสนในทุกคน ทางเดินนี้และสถานแสดงพันธุสัตวน้ําภูเก็ตเปดใหประชาชนเขาชมไดทุกวันต้ังแต 08.30 – 16.00 น. 

 

 

GTZ ลงนามความรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ พัฒนาพลาสติกชีวภาพ 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และ GTZ ไดลงนามรวมมือกันเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเกิดธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ที่ผลิต

จากมันสําปะหลังในประเทศไทย โดยจะรวมกันคนหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกําหนดปจจัยแวดลอมในประเทศไทยให

เอื้อตอการลงทุนและสงเสริมตลาดของธุรกิจพลาสติกชีวภาพ  ความรวมมือนี้คาดวาจะทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมที่เกี่ยวของกับธุรกิจมันสําปะหลังตลอดทั้งหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมมันสําปะหลั ง ไมวาจะเปนเกษตรกร    

ผูปลูก และวิสาหกิจผูแปรรูป รวมไปถึงกลุมผูผลิต ผูคา และผูอุปโภคสินคาพลาสติกชีวภาพ มีขีดความสามารถในการ  

แขงขันไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากความตองการพลาสติกชีวภาพในตลาดโลกไดเพิ่มสูงขึ้น สมทบกับสถานการณ

พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากปโตรเลียมจะประสบกับปญหาตนทุนของวัตดิบที่สูงขึ้น  ความรวมมือนี้มั่นใจวาจะสามารถ  

สงผลใหเกษตรกรขายมันสําปะหลังไดในราคาที่ดีช้ึน การสนับสนุนใหเกิดธุรกิจของผลิตภัณฑที่ยอยสลายไดนี้มีสวนโดยตรงตอการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงเปน    

เปาหมายรวมกันของทั้งสององคกรนั่นเอง   

 

GTZ รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจัดการสัมมนาเชงิปฏบิติั
การเรื่องการจัดการใหมีปริมาณมันสําปะหลังพอเพียงสําหรับการผลิตเอทานอล 
เมื่อเร็วๆ นี้ GTZ ไดรวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงผูมีสวนรวม

รายสําคัญในหวงโซมูลคาของการผลิตเอทานอลไดมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่อง “การจัดการใหมีปริมาณมัน

สําปะหลังพอเพียงสําหรับการผลิตเอทานอล” โดยผูมีสวนรวมรายสําคัญจากภาคอุปสงค ไดแก ตัวแทนจากสหกรณเกษตรกร

ผูปลูกมันสําปะหลัง จากภาคผูผลิต ไดแก ตัวแทนจากโรงงานผลิตเอทานอล นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากภาครัฐ ซ่ึงเปนระดับ

ผูกําหนดนโยบาย และระดับอื่นๆ รวมทั้งตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ ในระหวางการสัมมนาแตละฝาย

สามารถหยิบยกประเด็นปญหา แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว กระบวนการปรึกษาหารือนี้เปนสวนหนึ่งของแนวทางการดําเนินงานแบบยั่งยืน

ของ GTZ ดังนั้นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปนพื้นฐานในการรวมงานกันในลักษณะของหุนสวนระหวางผูผลิตเอทานอลและเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ในสวนของผูผลิต    

เอทานอลนั้น ความมั่นคงในเรื่องปริมาณวัตถุดิบมีความสําคัญตอขีดความสามารถในการแขงขันมาก สวนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลผลิต

ถือเปนเรื่องสําคัญที่สุด วิธีการเพาะปลูกมันสําปะหลังอยางยั่งยืนและการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศจะชวยเสริมสรางความยั่งยืนใหแกหวงโซมูลคาของ

การผลิตเอทานอลในทุกขั้นตอน 

 

GTZ จัดทัศนศึกษาแหลงผลิตสมเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกสมอยางยั่งยืน 
GTZ รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดทัศนศึกษา “ศึกษาดูงานสม” ไปยังรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย 

ระหวางวันที่ 9-16 มิถุนายน 2550 ผูรวมเดินทางไปในการทัศนศึกษาครั้งนี้สวนใหญคือเกษตรกรผูปลูกสมจากภาคเหนือของ

ประเทศไทยและผูผลิตปุย ตลอดการเดินทางครั้งนี้มีการสาธิตเทคนิคในการจัดการเกษตรที่ทันสมัยหลายวิธี ไดแก การทดสอบ



ดินและน้ํา การเฝาระวังโรคและศัตรูพืช บริการคําปรึกษาปจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงการใชธาตุสารอาหารของพืช ระบบน้ํา และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

“Integrated Pest management–IPM” นอกจากจะไดเยี่ยมชมสวนสมแลว ผูรวมการทัศนศึกษายังไดเยี่ยมชมรานขายปจจัยนําเขา โรงงานบรรจุสม โรงงานผลิตน้ําสม ตลาด

คาสงผลไม และโรงงานผลิตปุยชีวภาพ เพื่อชมระบบการทํางานอันทันสมัย วัตถุประสงคของการทัศนศึกษาในครั้งนี้คือเพื่อใหผูรวมการเดินทางไดเห็นวาการปลูกสมที่ยั่งยืน

ในประเทศออสเตรเลียนั้นทําดวยวิธีใดจึงไดผลผลิตที่สูง ในขณะเดียวกันก็มีการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและไดมาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัยในระดับดี 

 

GTZ นําเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว .) ไดเชิญให  GTZ เขารวมจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ

ในหัวขอ  “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจพอเพียง” ในวาระที่  วว . ครบรอบ  44 ป  ในสวนของนิทรรศการ  GTZ 

ไดเสนอผลงานโครงการความรวมมือกับ  วว . ตลอดระยะสิบปที่ผานมา  โครงการของ  GTZ ในประเทศตางๆ  ทั่วโลกและ      

ผลงานดานเทคโนโลยีจากประเทศเนปาล  วัตถุประสงคหลักของ  วว . ในการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้คือการเสริมสรางงาน

วิจัยที่ชวยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสอดคลองกับ  หลักการสําคัญ

ของ GTZ ที่มุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้เจาหนาที่ของ GTZ ยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางเครือขายกับผูรวมการสัมมนาและนิทรรศการจากหลาก

หลายสาขาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งลูกคาซ่ึงอาจสนใจวาจางให GTZ เปนหนวยงานดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคต

 
 

 



กิจกรรม  
 
6 กรกฎาคม 2550 
เวทีเสวนาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ครั้งที่ 5 เร่ืองอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียไทย: ภูมิปญญาและนวัตกรรม  ณ หองพิณทอง  
อาคารฐานเศรษฐกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.ecoefficiency.info  
 
5 – 7 กรกฎาคม 2550 
Asia Fruit Congress และ Asia Fruit Logistica ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.asiafruitcongress.com และ 
www.asiafruitlogistica.com  
 
6 – 7 กรกฎาคม 2550 
EurepGAP ASIA Conference ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน  คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.avantel.de/eurepgap2007  
 
14 – 17 ตุลาคม 2550 
งานดานอาหารระดับนานาชาติ ANUGA เมืองโคโลญ ภายใตความรวมมือกันระหวาง GTZ และกรมสงเสริมการสงออก   
 
 

For all news related information please contact  

 

 

 

Khun Siriporn Treepornpairat 

Public Information Manager 

GTZ Office Bangkok 

193/63 Lake Rajada Office Complex (16th Floor) 

New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel: 02-661-9273 Fax: 02-661-9281 –2 

E-mail: siriporn.treepornpairat@gtz.de  
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