
 
 
 
 
 
 

  โครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ    ฉบับที่ # 8 มกราคม-มีนาคม 2552  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวัสดีคะ  
 
ป 2552 นี้จะเปนอีกปหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับโครงการความ
รวมมือไทย-เยอรมัน เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน หลังจากที่ได
รวมมือกันทางวิชาการในเกือบจะทุกดานแลว ตอนนี้การทํางานของ
เราจะมีความทาทายมากขึ้น เพราะไดมีการขยายความรวมมือ
ออกไปในประเด็นที่ทั้งภูมิภาคและทั่วโลกกําลังใหความสนใจทั้ง
โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศ โครงการผลิตน้ํามันปาลมอยาง
ยั่งยืนสําหรับพลังงานชีวภาพ โครงการอากาศสะอาดสําหรับเมือง
เล็กในเอเชีย การพัฒนาทาเรืออยางยั่งยืน หรือแมกระทั่งการเจรจา
ความรวมมือระดับไตรภาคี ซึ่งประเทศไทยและเยอรมนี ในฐานะ
ประเทศผูใหความชวยเหลือดานการเงิน รวมมือกันสนับสนุน
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ดังนั้นบทบาทของประเทศไทยในการเปน
ศูนยกลางการพัฒนาความรวมมือในระดับภูมิภาคจะเดนชัดและมี
ความสําคัญมากขึ้น และจะนํามาซึ่งโครงการใหมๆ ที่รัฐบาลเยอรมัน
ใหการสนับสนุน รวมทั้งทิศทางการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถของวิสาหกิจในระยะที่ 2  
 
ขอแสดงความนับถือ 
กองบรรณาธิการ 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน ประจําประเทศไทย 
 

สารบัญ 

01-03| โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน ระยะที่ 2  
 

03-04| GTZ สงเสริมการใชผลิตภัณฑชีวภาพในการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช 
 

05-08| GTZ รวมเสริมสรางความรวมมืออันดีระหวางไทยและ
เยอรมนี  

 

09|  โครงการ WE จัดการฝกอบรมผูผลิตสินคาใหแก Tchibo 
ครั้งที่1  

 

09-10|  เปล่ียนความคิดใหเปนเงิน 
 

10|  สมาคมน้ํารอนพลังแสงอาทิตยแหงประเทศไทยเปดตัวแลว 
 

11|  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
 

11-12|  พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

12|  GTZ เขารวมงาน EcoInnovAsia 2008 
 

12-13|  เอกอัครราชทูตเยอรมนีเย่ียมชมโครงการ GTZ 
 

13-18| โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในไทย 
- โครงการนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ 
- โครงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในวิสาหกิจ

ขนาดกลาง 
- โครงการปกปองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การทองเที่ยว 
- การผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนเพ่ือใชเปนพลังงาน

ชีวภาพ 
 

18-19| เย่ียมชมพ้ืนที่นํารองโครงการปาลมในจังหวัดกระบี่ 
 

19|  เตรียมพรอมโครงการปาลม  
 

20|       การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทางเลือกหนึ่งของการลดกาซ 
           เรือนกระจก 
 

21|       GTZ รวมกับ อพท. หาหนทางปกปองสภาพภูมิอากาศ 
ดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

 

22|       กิจกรรม 
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โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน ระยะที่ 2 มุงขยายผลสําเร็จจากระยะที่ 1 และสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทนมากขึ้น 
 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผานมา GTZ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน 
เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 ขึ้นที่เมืองพัทยา โดยมีดร. ฮันส ไฮนริช ชูมัคเคอร เอกอัครราชทูต
เยอรมนี ประจํากรุงเทพฯ และคุณฉัตรชัย บุญรัตน รองประธานกรรมการ หอการคาไทย ใหเกียรติเปนประธาน การประชุม
ดังกลาวจัดขึ้นเปนประจําทุกปเพ่ือรายงานใหคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงชาวเยอรมันและชาวไทยจาก
หนวยงานที่รวมโครงการของไทยไดทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการในปที่ผานมา เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของไทย (SMEs) ในอุตสาหกรรมการเกษตร 5 สาขา ไดแกปาลมน้ํามัน กุง ผักและผลไม กระดาษสา และมันสําปะหลัง 
และรายงานแผนการดําเนินงานในปตอไป การประชุมในปนี้มีความสําคัญเปนพิเศษเนื่องจากเปนการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 (2548 - 2551) และกลยุทธสําหรับการดําเนินโครงการระยะที่ 2 (2552 – 2555)  
 
ในการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 GTZ จะยังคงพัฒนาขีด
ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อุตสาหกรรมทั้ง 5 สาขาดังกลาวและจะสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทนใหมากขึ้น เปาหมายสําคัญ คือ การขยาย
ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานในระยะแรกไปสูวงกวาง
มากขึ้น โดยมีกลยุทธสําคัญคือ 1) ขยายผลสําเร็จจาก
โครงการระยะที่ 1 ไปสูผูประกอบการและเกษตรกรรายอื่นๆ 
โดยพัฒนาบริการดานธุรกิจและการเงิน  รวมท้ังดาน
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ 2) ผลักดันใหเกิดนโยบายที่
เปนประโยชนแกผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่
โครงการฯ ดําเนินการอยู และสรางความแข็งแกรงใหสมาคม
องคกรธุรกิจตางๆ  
 

นอกจากนี้ จะยังคงมีการวิเคราะหหาจุดดอยในหวงโซมูลคา
ตลอดขั้นตอนการผลิตเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง การใชนวัตกรรมใหมๆ และมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการและให
เขาถึงตลาดในตางประเทศไดมากขึ้น การดําเนินโครงการใน
ระยะที่ 2 นี้จะเนนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
การใชพลังงานทดแทน เพราะนอกจากจะชวยประหยัด
คาใชจ ายไดมากแลว  ยังสามารถสรางรายไดและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอีกดวย ในขณะเดียวกันก็จะยังดําเนิน
โครงการความรวมมือไตรภาคีระหวางประเทศเยอรมนีและ
ไทย รวมกับประเทศกําลังพัฒนาใกลเคียงตอไป 
 

ในการประชุมดังกลาว ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
ซึ่งกันและกัน โดยมีประเด็นที่นาสนใจสําหรับการดําเนิน
โครงการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนหลายประการ อาทิ  
 
 

• ในการดําเนินงานเพื่อการรับรองคุณภาพของสินคา 
นอกจากประโยชนเพ่ือการสงออกและภาพลักษณ
องคกรที่ดีแลว โครงการจะพยายามใหผูประกอบการได
ตระหนัก ถึงคุณค าที่ แทจริ งคือการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและพัฒนาสังคมดวยเชนกัน 

• รวมมือกับสมาคมองคกรธุรกิจใหมากขึ้น เพ่ือเขาถึง
ผูประกอบการไดเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน และ
การที่หนวยงานที่รวมโครงการของไทยไดมีสวนรวมใน
การวางแผนโครงการตามความตองการที่แทจริง จะ
นําไปสูความรูสึกเปนเจาของและภาคภูมิใจ 

• นอกจากบทบาทการเปนผูประสานงานในการถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีตางๆ แลว GTZ อาจเพ่ิมบทบาท
การเปนผูใหบริการไดในอนาคต โดยเฉพาะการบริหาร
โครงการขนาดใหญที่มีความซับซอน ซึ่งประเทศไทย
อาจตองการผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
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ผลสําเร็จของโครงการระยะที่ 1 
การดําเนินโครงการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs 
ไทยในระยะแรกที่ผานมานั้นประกอบดวย 1) บริการดาน
ธุรกิจและการเงิน 2) บริการดานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศ การใหบริการทั้ง 2 สวนนี้ไดมุงเนนการเพิ่มผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารจัดการ การใช
นวัตกรรมใหมๆ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี สรุปผลการดําเนินงานของ
โครงการฯ ไดดังนี้  
 
 

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม  
ชาวสวนปาลมรายยอยที่เขารวมโครงการฝกอบรมจํานวน 
2,363 ราย สามารถเพิ่มปริมาณผลปาลมไดรอยละ 10 หรือ
คิด เปนรายไดที่ เ พ่ิมขึ้ นรวมทั้ ง ส้ิน  44 ล านบาทตอป 
นอกจากนี้ กิจกรรมการวิเคราะหดินและใบปาลมเพ่ือหาสูตร
ปุยที่เหมาะสมก็ชวยเพ่ิมผลผลิตปาลมไดรอยละ 15-20 หรือ
คิดเปนรายไดที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ในสวนของการผลิตน้ํามัน
ปาลมนั้น โรงงานที่เขารวมโครงการจํานวน 16 แหง สามารถ
ลดการสูญเสียรายไดถึง 753 ลานบาท จากปริมาณการ
สูญเสียน้ํ ามันที่ ลดลงในขั้นตอนการผลิต  และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
รายไดจากการขายไฟฟาที่ไดจากกาซชีวภาพอีก 51 ลาน
บาท 
 

อุตสาหกรรมกุง 

ผลการดําเนินงานโครงการนํารองวิ เคราะหสภาพและ
ปรับปรุงดิน พบวาผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 สวนโครงการ  
นํารองการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถ
ประหยัดพลังงานไดรอยละ 15 นอกจากนี้ การสงเสริมการ 
เล้ียงกุงอินทรียและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณการสงออกนั้นก็ได 
 

 
รับยอดการสั่งซื้อกุงอินทรียที่ผานการรับรองจากฟารมกุงที่
เขารวมโครงการแลวจํานวน 60 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 
750,000 ยูโร (ประมาณ16,665 ลานบาท) ในป 2552 นี้คาด 
วายอดสั่งซื้อจะเพ่ิมขึ้นเปน 500 เมตริกตัน  
 

 

อุตสาหกรรมผักและผลไม 
 

  
 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผักและผลไมของไทย มาตรฐาน
การรับรองเปนส่ิงสําคัญที่ชวยเพ่ิมโอกาสในการสงออก 
ดังนั้นจึงไดมีการดําเนินงานเพื่อชวยใหเกษตรกรรายยอย 50 
ราย ผานการรับรอง GlobalGAP Option 2 ซึ่งทําใหมีรายได
เพ่ิมขึ้นรอยละ 16 และมียอดการสั่งซื้อที่แนนอนในแตละป 
 

โครงการฯ ยังไดใหบริการคําแนะนําในการใชปุยเคมีอยาง
ถูกตองในปริมาณที่ เหมาะสมแกสวนสม  1,200 แหง          
ซึ่งทําใหลดตนทุนการผลิตลงไดรอยละ 6 และใหบริการการ
จัดการสวนแกชาวสวนลําไยที่ชวยเพ่ิมผลผลิตลําไยเกรด AA 
และเกรด A ไดรอยละ 46 ทั้งยังชวยลดคาใชจายไดรอยละ 
17 อีกดวย สวนการแนะนําเทคโนโลยีการอบแหงแบบใหม
นั้น ก็ชวยใหผูประกอบการประหยัดคาใชจายดานพลังงานลง
ไดรอยละ 19 
 
อุตสาหกรรมกระดาษสา 
การดําเนินโครงการกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ชวยใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนการผลิตลงได      
รอยละ 6.4 จากการใชสารเคมี น้ํา และพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (โดยผูประกอบการสามารถลดปริมาณ
การใชสารเคมีลงไดสูงสุดรอยละ 20 และลดการใชน้ําลงได
รอยละ 10 ผูประกอบการบางรายสามารถลดการใชพลังงาน
ลงไดถึงรอยละ 40) นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดการใช 
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โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งไมกอใหเกิดน้ําเสียแทนการใช
โซเดียมไฮดรอกไซดในมาตรฐานในการผลิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม สวนผลทางธุรกิจนั้น การจําหนายผลิตภัณฑ
กระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีผลกําไรเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 16.87 เปนรอยละ 33.37 โครงการฯ ยังไดรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในการปรับปรุงคุณภาพของปอสาที่ประเทศไทยตอง
นําเขาเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษสา ซึ่งนอกจาก
จะชวยใหผูประกอบการไทยไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพแลว 
เกษตรกรชาวลาวก็มีรายไดเพ่ิมขึ้นดวย    
 
อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง  
โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังภายใตโครงการนํารอง 6 แหง
ที่ทํ าการปรับปรุ งการใชพลังงานและทรัพยากรใหมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น  จ า ก ก า ร เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม 
benchmarking และการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อการ 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนั้น สามารถประหยัด
คาใชจายลงไดรวม 76 ลานบาทตอเดือน จากผลสําเร็จ
ดังกลาว ทําใหโรงงานอีก 6 แหงสนใจนําหลักการดังกลาวไป
ปฏิบัติใชแลวตั้งแตเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา นอกจากนี้
โครงการฯ ยังไดสนับสนุนผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการ
ผลิตมันสําปะหลังแบบยั่งยืนเพ่ือผลิตเอทานอล  

โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืชเชิงพาณิชยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตขยาย
เวลาโครงการจนถึงเดือนธันวาคม 2552 
 

โครงการของ GTZ ระดับภูมิภาคซึ่งนําเสนอแนวทางปองกัน
กํ าจั ดศัตรู พืช โดยไม ใช สาร เคมีที่ มี พิษ  เปนมิตรต อ
ส่ิงแวดลอมและสามารถดําเนินการในเชิงพาณิชยที่ เริ่ม
ดําเนินงานมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2546 ไดรับการอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 14 เดือนจนถึงปลายป 
2552 แลว เนื่องจากกระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) พอใจ
ตอผลการดําเนินงานของโครงการที่ผานมา นอกจากนี้การ
ประเมินผลจากทีมงานภายนอกยังยืนยันไดวาโครงการฯ ได
เผยแพร เทคโนโลยีที่ เปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

โครงการฯ ไดพยายามโนมนาวใหภาคเอกชนของแตละ
ประเทศลงทุนจัดหาผลิตภัณฑชีวภาพมาใชแทนสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยสาธิตใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑตัวอยาง เชน การปองกันและกําจัดหนูโดยชีว
วิธี การใชฟโรโมนและสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
รวมกับแนวคิดทางการผลิตและการตลาดที่ เหมาะสม 
โครงการฯ ยังไดพยายามสรางความตระหนักใหแกผูบริโภค 
และกระตุนใหตลาดภายในประเทศ เรียกรองใหมีการปรับ 

เปล่ียนกระบวนการผลิตของภาคเกษตรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งนอกจากจะชวยพัฒนาตลาดสําหรับ
สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชชีวภาพแลว ยังชวยเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูผลิตสารปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช รวมท้ังเกษตรกรอีกดวย 
 

ตัวอยางกิจกรรมโครงการฯ ไดแก กิจกรรมความรวมมือใน
ลักษณะพันธมิตรระหวางภาครัฐและเอกชนกับบริษัท มารส 
จํากัด ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง GTZ ไดสนับสนุนใหบริษัท
ทองถ่ินนําฟโรโมนชนิดใหมซึ่งออกแบบมาเพื่อลอศัตรูพืช
ชนิดหนึ่ง ซึ่งสรางความเสียหายรุนแรงใหแกตนโกโกมาให
เกษตรกรใช  เทคโนโลยี ใหมที่มี ราคายอมเยานี้ทําให
เกษตรกรรายยอยในพ้ืนที่ทดลองที่เกาะสุมาตราสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพโกโกและมีรายไดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังชวย
ผลักดันใหโกโกที่ผลิตไดผานการรับรองมาตรฐานสินคา
อินทรียดวย ในชวงเปดตัวผลิตภัณฑที่การประชุมวิชาการ
โกโกระดับชาติที่บาหลีในเดือนตุลาคม 2551 ผูเขารวมการ
ประชุมจากทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสนใจกับกลยุทธ
การดําเนินงานของโครงการ ซึ่งมีศักยภาพในการเขาถึง
เกษตรกรผูปลูกโกโกหลายแสนคนในประเทศอินโดนีเซีย 
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กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ 
คือการใชเชื้อโปรโตซัวปรสิตเปนสารปองกันและกําจัดหนู 
เชื้อนี้เปนผลิตภัณฑชนิดแรกที่ผลิตและสงเสริมในประเทศ
ไทยตั้งแตเริ่มโครงการ โดยดําเนินงานรวมกับบริษัทใน
ประเทศไทยและกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพฯ  ผลิตภัณฑ
ชนิดนี้ (ชื่อการคาคือ Prorodent) มีสวนแบงตลาดประมาณ
รอยละ 4.5 ถึง 6.8 โดยไดมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
ดังกลาวในประเทศลาวและเวียดนามเปนที่เรียบรอยแลว 
สวนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟลิปปนสยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการ 
 
 

สวนโครงการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพในประเทศ
ไทยซึ่ งดําเนินงานรวมกับโครงการไทย -เยอรมันเ พ่ือ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจนั้น  
ในปจจุบันกําลังเตรียมการที่จะนําเทคโนโลยีดักแมลงโดย
การใชฟโรโมนมาใชปองกันและกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย 
เพ่ือสงเสริมการผลิตลําไยอินทรีย นอกจากนี้ ยังมีการทดลอง
ใช ปุ ย ชนิ ด ใ หม ใ นสวนปาล มน้ํ า มั น โ ดย ร ว มมื อกั บ
อุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน้ํามันปาลม 
 
นอกจากผลิตภัณฑตัวอยางดังกลาวแลว โครงการฯ ยังได
ขยายขอบเขตในการดํา เนินงานออกไปสูการพัฒนา
กฎระเบียบเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพดวย 

โดยรวมมือกับองคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) สมาคมผูผลิตสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ชีวภาพสากล (IBMA) และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบของประเทศ
ตางๆ  ในภูมิภาค  ทั้งนี้ ไดรางแนวทางการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑประเภทนี้และย่ืนเสนอตออาเซียนเพ่ือพิจารณา
แลว ที่ตองดําเนินการเชนนี้ เปนเพราะกฎระเบียบที่ไม
เหมาะสมไดเปนอุปสรรคตอการนําการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 

โดยชีววิธีซึ่งเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไปใชในเชิงพาณิชย 
ในชวงที่โครงการฯ ไดขยายระยะเวลาดําเนินการนี้ จะมุงเนน
การเจรจาตอรองและจัดเตรียมโครงการรวมกับอาเซียน
เพ่ือใหกรอบกฎระเบียบของแตละประเทศมีความสอดคลอง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 
 

ดร. โทมัส แยเกิล 
หัวหนาที่ปรึกษา 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืช    
เชิงพาณิชยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โทรศัพทเคล่ือนที่: 081-712-5059 
อีเมล: thomas.jaekel@gtz.de 
เว็บไซตของโครงการ: www.biopesticides-seasia.net 
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GTZ รวมเสรมิสรางความรวมมืออันดีระหวางไทยและเยอรมน ีในงานแสดงเทคโนโลยขีองเยอรมัน  
 

ในงาน GTS08 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา GTZ ไดเขารวมงานทั้งในสวนของนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการ โดย
เนนแสดงผลงานเทคโนโลยีดานพลังงานและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) องคกร
จัดหาทรัพยากรบุคคลเพื่อความรวมมือดานการพัฒนาของเยอรมัน หรือ CIM ก็ไดเขารวมบูธนิทรรศการเดียวกับ GTZ โดย
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการตางๆของCIM ในประเทศไทย พรอมทั้งใหคําแนะนําแกหนวยงานไทยที่สนใจวาจางผูเชี่ยวชาญ
ตางชาติในอัตราคาจางของไทยอีกดวย  
 

ในสวนของการประชุมทางวิชาการของ GTZ ทั้ง 3 หัวขอ ซึง่ไดแกพลังงาน การพัฒนาศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ GTZ ไดเชิญหนวยงานไทยที่รวมโครงการ ผูเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันมาใหขอมูลและแลกเปล่ียน
ประสบการณในเรื่องดังกลาว โดยมีผูสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมท้ังนักศึกษาเขารับฟงเปนจํานวนมาก ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้  
 
การประชุมในหัวขอพลังงานทดแทนและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอบทบาทของพลังงานทดแทนและ
มาตรการประหยัดพลังงานในการเพิ่มอุปทานดานการจัดหา
พลังงานและการปกปองสภาพภูมิอากาศ 
 

ถึงแมวาจะมีการประเมินคาต่ําแลวก็ตาม ก็ยังพบวาความ
ตองการพลังงานในประเทศกําลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นอยางนอย 
2 เทาในชวง 20 ปขางหนา และถาใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
เปนหลักก็จะเกิดผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ
มลพิษทางอากาศในระดับทองถ่ินและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับโลก การใชพลังงานทดแทนและการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จะเปนวิธีที่ชวยลดผลกระทบ
ได เปนอยางดี  ทั้ งนี้ มี ตัวอยางหลายกรณีทั้ ง ในระดับ
อุตสาหกรรมและครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากวิธีการ
ดังกลาว โดยสามารถลดคาใชจายตางๆ ลงได นอกจากนี้
การปรับปรุงนโยบายและการสรางแรงจูงใจก็เปนอีกกลยุทธ
หนึ่งที่ไดผลดี ขอจํากัดสําคัญคือการจัดหาแหลงเงินทุน      
การประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงมุงเนนกลไกทางการเงินเพ่ือ
สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จําเปน 
 

GTZ จัดการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอขอมูลใหแกผู
กําหนดนโยบาย สถาบันภาครัฐและเอกชน รวมท้ังนักพัฒนา
และเจาของโครงการ ประเด็นคําถามสําคัญๆ ที่ไดมีการ 
หยิบยกมาแลกเปลี่ยนในการประชุมมีดังนี้ 
 

• จะสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น รวมท้ังมีการผลิตและใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ไดอยางไร? 

 

• จะมีการสนับสนุนทุนเพ่ือเอื้อตอการดําเนินงานดังกลาว
ไดอยางไร? 

 

• จะมีโอกาสทางความรวมมือระหวางไทย-เยอรมันใน
ดานใดไดบาง? 

 

ผูบริหารจากหนวยงานที่รวมโครงการกับ GTZ ไดแก 1) คุณ
ศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการ
ก าซ เ รื อนกระจก  (อบก . )   2 )  ดร .ประ เสริ ฐ  สิน สุข
ประเสริฐ วิศวกร 8 ว สวนพลังงานควบคุม กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และคุณรังสรรค 
สโรชวิกสิต ผูอํานวยการสํานักวิจัยคนควาพลังงาน พพ. ได
ใหเกียรติมานําเสนอขอมูลและเปนวิทยากรในการรวม
อภิปราย 

มร. ทอรสเทน ฟริทเชอร  (GTZ) ไดกลาวถึงประสบการณ
ของเยอรมัน โดยนําเสนอขอมูลนโยบายและโครงการสงเสริม
การ ใชพ ลั ง งานทดแทนและการ ใชพ ลั ง งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาการใช 
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พลังงานทดแทน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ประเทศเยอรมนี และนําเสนอบทเรียนจากการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวในประเทศเยอรมนี และประสบการณของ 
GTZ ทั่วโลกในการสงเสริมโครงการพัฒนาการใชพลังงาน
ทดแทน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

หลังจากนั้นคุณรังสรรค สโรชวิกสิต ผูอํานวยการสํานักวิจัย
คนควาพลังงาน พพ. ไดนําเสนอแผนการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของ
ประเทศไทย มาตรการตามนโยบายทั้งที่กําลังดําเนินการอยู 
และท่ีอยูในแผนเพ่ือกระตุนใหเกิดการสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอสถานการณปจจุ บันและ
แนวโนมอุปสงคและอุปทานของพลังงานในประเทศไทย     
ทําใหผูเขารวมการประชุมไดเขาใจถึงทิศทางมาตรการตาม
นโยบายของประเทศไทยในอนาคตไดเปนอยางดี 
 

วิทยากรทานที่สองคือ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จากพพ.
ไดนําเสนอเรื่องกองทุนกูยืมและมาตรการจูงใจทางดานภาษี
เพ่ือใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและกลไกดาน
ทุนตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทย รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับ
กองทุนหมุนเวียนและกองทุน ESCO ซึ่งไดรับความสนใจ
จากผู เขารวมการประชุมเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูที่
ตองการลงทุนใชพลังงานทดแทนและตองการขอรับการ
สนับสนุนจากกลไกทุนดังกลาว นอกจากนี้การนําเสนอ
โครงการที่ประสบผลสําเร็จก็มีสวนทําใหนักลงทุนสนใจใน
โครงการใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วิทยากรทานที่สามคือ คุณศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ จาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ไดนําเสนอ
เรื่องกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งเปนเครื่องมือทาง
การเงินระดับนานาชาติที่สามารถขอรับการสนับสนุนใน
ประเทศไทย โดยอบก. นอกจากจะไดแนะนําเกี่ยวกับกลไก
การพัฒนาที่สะอาดในระดับโลกและสถานการณในประเทศ
ไทยอยางยอแลว ยังไดนําเสนอผลการดําเนินงานของ
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยและ
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดดวย รวมทั้งยังไดนําเสนอภาพการพัฒนากลไกการ
พัฒนาที่สะอาดในอนาคตและความคาดหวังหลังจากพิธีสาร
เกียวโตสิ้นสุดลงการประชุมวิชาการปดทายลงดวยการ 
 

อภิปราย มีการเสนอคําถามวาประเทศเยอรมนีจะชวย
สนับสนุนการการใชพลังงานทดแทนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพในประเทศไทยไดอยางไร และปญหาอุปสรรค
ของการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นมีอะไรบาง 
 

จากการประชุมวิชาการดังกลาว แสดงใหเห็นวาเรื่องพลังงาน
นั้นเปนประเด็นสําคัญที่ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น ทั้งยังแสดง
ใหเห็นวาประเทศไทยมีความสนใจเทคโนโลยีของเยอรมัน 
รวมท้ังตองการผูใหบริการและที่ปรึกษาชาวเยอรมัน    
 
 

การพัฒนาศักยภาพ: กุญแจสูความสําเร็จของการ
ถายทอดความรูและการสรางความเปลี่ยนแปลงที่
ซับซอน 
 

เมื่อ เทคโนโลยี ใหม  นวัตกรรม  และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร า งมีบทบาทสํ าคัญ ในการปฏิ รู ปและ พัฒนา
กระบวนการ เรามักจะพบเสมอวาอุปสรรคสําคัญในการ
ดําเนินงานนั้นคือการขาดทักษะและศักยภาพ  ดังนั้นการ
พัฒนาทั้งในระดับบุคคล องคกรและเครือขาย นับเปน
ส่ิงจําเปน นอกจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมแลว จะตองมีความ
ชํานาญในทุกระดับของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการบริหาร
จัดการและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 

 

ในการประชุมวิชาการในหัวขอนี้ GTZ ไดรวมกับหนวยงานที่
รวมโครงการอภิปรายกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จทั้งใน
ประเทศไทยและในภูมิภาค เพ่ือคนหาสภาพแวดลอมและ
ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ กรณีศึกษาดังกลาว คือ การ
จัดการขยะของพิษณุโลก การจัดการความเสี่ยงสารเคมีของ
อุตสาหกรรมไทย กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ของ
อินเดียและการขนสงมวลชนที่ย่ังยืนในเอเชีย แมวาแตละ
โครงการจะมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องของความเปนมา 
เทคโนโลยีที่ใช กลุมเปาหมายและการมีสวนรวมของทุกฝาย 
แตการนําเสนอไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของ
ทั้ง 4 โครงการ คือ ความตระหนักและวิธีการพัฒนาศักยภาพ
จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพื่อให
สามารถเปลี่ยนแปลงได  
 

ดร.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลก ได
กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนที่จําเปนตอการพัฒนา
เมืองวา  
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“ผมอยากจะเรียกวามันคือการทํางานดวยใจรัก ส่ิงที่เรา
ตองการ คือ ความตั้งใจท่ีจะรวมกันคนหาประโยชนสูงสุด 
เพ่ือใหทุกฝายไดรับประโยชน โดยใหภาครัฐและชุมชนเขามา
มีสวนรวมในระดับที่ทุกฝายเขาใจปญหาอยางแทจริงและ
รวมกันแกปญหาอยางเต็มกําลัง”  

สวนเรื่องของกลไกการพัฒนาที่สะอาด มร .ทอรสเทน         
ฟริทเชอร GTZ ไดกลาวถึงความจําเปนที่ทั้งประเทศจะตอง
เตรียมการสําหรับกลไกทางการเงินใหมนี้วา:  

“CDM จะประสบความสําเร็จไปไมไดเลย ไมวาจะในประเทศ
อินเดีย ไทยหรือเยอรมนี หากไมมีการฝกอบรมและการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาความตองการของตลาด
อยางตอเนื่อง โดยตองมีการจัดการฝกอบรมใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ธนาคาร บริษัทเอกชน ที่ปรึกษาและนักลงทุนในทุก
ระดับ  นอกจากนี้ ยังตองมีความรวมมือดานการคาและ
เครือขายระดับนานาชาติ”  

อินเดียเปนประเทศที่ประสบความกาวหนาดาน CDM มาก
ที่สุดเพราะมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  

“บางครั้งประโยชนของการพัฒนาศักยภาพก็ไมสามารถเห็น
ไดอยางชัดเจนเทากับการซื้อหาหรือการกอสราง เชน ในดาน
การจัดการความเสี่ยงสารเคมี ก็ไมควรเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
อยางในชวง 2-3 ปที่ผานมา”  

คุณเฮเลน อารมณดี ผูเชี่ยวชาญอาวุโสของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดนําเสนอขอมูลโดยสรุปความเปนมาเรื่องการ
จัดการความเสี่ยงสารเคมีของประเทศไทยในทศวรรษที่ผาน
มา ซึ่งทําใหประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและ

กฎระเบียบสากลได มร. แมนเฟรด ไบรทเฮาพท ผูเชี่ยวชาญ
อาวุโสดานขนสงมวลชนอยางยั่งยืนในเมืองกลาวเสริมวา  

“ก า ร จั ด ก า ร กั บ ป ญ ห า จ ร า จ ร ใ น เ มื อ ง ใ หญ อ ย า ง
กรุงเทพมหานครนั้น เราจะตองเรียนรูวิธีการจัดการที่ดีและ
เหมาะสมรวมกัน นอกจากเทคโนโลยีแลว ยังตองใชเวลาและ
ความตั้งใจเพ่ือทําใหทั้งผูบริหารและประชาชนตระหนักและ
เขาใจวาอะไรคือส่ิงที่ดีที่ สุดสําหรับเมืองของเขา และใน
อนาคตมีความตองการใชชีวิตในเมืองแบบไหน การพัฒนา
ศักยภาพจึงไมใชเสนทางที่มุงไปในทิศทางเดียว แตตองมี
การเรียนรูรวมกันของคนตางกลุมจากตางสาขาอาชีพ และน่ี
คือเหตุผลหนึ่งของการดําเนินงานแบบองครวมในภูมิภาค
ของเรา” “ดังนั้นส่ิงที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ คือ
การมีสวนรวมของชุมชนนั่นเอง”  

มร. เดวิด อูเบอรฮูเบอร ผูอํานวยการ GTZ ประจําประเทศ
ไทยกลาว  

“และนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เราและองคกรรวมงานของเราให
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ” 

นอกจากนี้ กรอบกฎหมายนับวาสําคัญมากในการเอื้อใหการ
พัฒนาเปนไปในทิศทางที่ตองการ และเมื่อมองในมุมกลับ 
การที่จะมีกรอบกฎหมายที่ดีที่สุดไดนั้น จําเปนจะตองมีการ
พัฒนาศักยภาพเสียกอน  
 
กลยุทธด านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ : 
เศรษฐกิจ การดําเนินงานและศักยภาพ! 
 
 

ดร. โฆษิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร
กรุงเทพ ไดใหเกียรติกลาวปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยีและการ
สรางศักยภาพการลงทุนและผลกําไร” ซึ่งเนนถึงความสําคัญ
ที่นานาชาติจะตองรวมกันจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่ งส งผลกระทบตอโลก  นอกจากนี้          
ยังชี้ใหเห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในเรื่องนี้ โดย
ยกตัวอยางวาอุตสาหกรรมการบริการดานสิ่งแวดลอมของ
ไทยควรเติบโตไปควบคูกับความทาทายแนวคิดบางอยาง 
เชน การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
นับเปนกุญแจสําคัญที่สามารถปรับโครงสรางตนทุนใหมี
ความเหมาะสมไปพรอมๆ กับการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม  
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนตอไป 
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ในการนําเสนอเรื่อง “การดําเนินงานของไทยดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ดร.ปญจพร เวชยันตวิวัฒน 
จากสถาบันส่ิงแวดลอมไทยไดนําเสนอสถานการณปจจุบัน
ของการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทยวา ถึงแมประเทศไทยจะไมใชแหลงผลิตกาซเรือน
กระจกรายหลัก แตประเทศไทยก็ประสบกับผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดวยเชนกัน 
ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาดใหมๆ และการกลับมาของ
โรคซึ่ ง เคยสูญส้ินไปแลวเ พ่ิมมากขึ้น  รวมทั้ ง เกิดการ
เปล่ียนแปลงของผลผลิตทางการเกษตร ปญหาการกัดเซาะ
ของผืนดิน การสูญเสียพ้ืนที่ชายฝงโดยเฉพาะบริเวณที่เกิด
จากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามประเทศไทยก็จะมี
สวนรวมในการพัฒนานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากขึ้น  
 

ดร .  มาร ติน  เพนท  จากสถาบันเ พ่ือการพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมไฮเดลแบรก (IFEU) อธิบายถึงนโยบายและ
แนวทางดําเนินงานของยุโรป โดยเนนนโยบายวาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเยอรมันและการดําเนินงาน
ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่กําหนดไวใน
พิธีสารเกียวโต  
 

เยอรมนีเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญลําดับตนๆ ซึ่ง
ใหความสําคัญกับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ปริมาณการใชพลังงานทดแทน การอภิปรายในการประชุม
ไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ทั้งสองประเทศจะไดรับจากการ
รวมมือกันในดานนี้ เพราะกาซเรือนกระจกที่ประเทศไทย
ปลอยสูบรรยากาศนั้น สวนใหญมาจากภาคพลังงาน (รอยละ 
50) และภาคเกษตร (รอยละ 25) 
 

โครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แข งขั นของวิ ส าหกิ จ ได แสดง ให เห็ น ถึ ง ศักยภาพที่
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรไดรับประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอม จากการนําวิธีทางเศรษฐนิเวศที่ดีและเหมาะสม 

รวมทั้ งการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมาปฏิ บั ติ         
ศ. ดร. เยือรเกน เบามึลเลอร มหาวิทยาลัยชตุททการท และ
อดีตผูอํานวยการแผนกสภาพภูมิอากาศเมืองชตุททการท 
ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยการบริหารจัดการผังเมือง พรอมทั้งหยิบ
ยกตัวอยางวาควรจะปรับแนวทางการพัฒนาเมืองและการ
กอสรางใหเหมาะกับสภาพอากาศอยางไร จึงจะทําใหมีการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและมีการไหลเวียนของ
อากาศที่ ดี  เป นต น  และ ในตอนท ายมร .  บั วร ค าร ด                  
เ ร า เ ชล บัคช  ผู เ ชี่ ย วชาญด านสิ่ ง แ วดล อมและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ GTZ ไดกลาวถึงศักยภาพ
ความรวมมือระหวางไทย-เยอรมันที่มีอยูแลวทั้งในดานการ
วิจัย เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
โครงการดําเนินงานเพ่ือปกปองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย-เยอรมันโดยกระทรวงสิ่งแวดลอมสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เปนผูสนับสนุนดานเงินทุน 

 
 
 
 

ผูสนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการ ทั้ง 3 หัวขอไดที่เว็บไซต:  
www.thai-german-cooperation.info 
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โครงการ WE จัดการฝกอบรมผูผลิตสินคาใหแก Tchibo ครั้งที่ 1  
 

โครงการ “เสริมสราง
คุณภาพสังคมทั่วโลก” 
ห รื อ  “Worldwide 
Enhancement for 
Social Quality; WE” 
ซึ่งเปนโครงการความ 
ร ว มมื อ ใน ลั กษณะ 

พันธมิตรระหวางภาครัฐและเอกชนระหวาง GTZ และ 
Tchibo ซึ่งเปนเครือขายรานกาแฟที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งและ
จําหนายผลิตภัณฑนานาชนิดในประเทศเยอรมันและบาง
ประเทศในยุโรป ไดเริ่มดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแก
ผูผลิตสินคาสงใหแก Tchibo ที่มีโรงงานในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค
เ พ่ื อ ใหผู ผ ลิต สินค า ไดตระหนัก ถึ งความจํ า เปนและ
ความสําคัญในการปรับปรุงมาตรฐานความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ให
สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากล และชวยยกระดับ
มาตรฐานดังกลาวใหกับโรงงานที่เขารวมโครงการ เพราะ
ปจจุบันผูบริโภคทั่วโลกหันมาใสใจในเรื่องดังกลาวเปนอยาง
มาก และเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
รวมทั้งรับทราบถึงความเปนมาของโครงการ WE ตลอดจน
ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ และหลักการ
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐาน CSR ภายในโรงงาน  
 

ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 วัน ไดมีผูประกอบการ 

 

เขารับการอบรมจํานวน 26 คน จากสถานประกอบการทั้งส้ิน
จํานวน 9 บริษัท จํานวน 10 โรงงาน ซึ่งเปนผูผลิต
เฟอรนิ เจอร ไม  เ ส้ือผา  และเทียนหอม  ทั้ งจากในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตางจังหวัด รวมทั้งจากกรุง
เวียงจันทร ประเทศลาว หลังการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คณะวิทยากรทั้งชาวไทยและตางชาติไดเขาเยี่ยมชมโรงงาน 
ของผูประกอบการเพื่อใหคําแนะนํา จัดทําแผนการดําเนิน
โครงการรวมกันและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในสถานการณ
จริง สําหรับกิจกรรมเพื่อการรณรงคสงเสริมมาตรฐาน
ทางดาน CSR สําหรับภาคเอกชนนั้น GTZ มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญรวม 3 ทศวรรษ โดยเริ่มตั้งแตโครงการ
สงเสริมดานการเกษตรอินทรีย ในป ค.ศ. 1980 โครงการเพื่อ
การเขาถึงตลาดเฉพาะกลุม (niche markets) ในป ค.ศ. 
1990 และในป ค.ศ. 2000 GTZ สํานักงานใหญไดมีการจัดตั้ง
สํานักงานมาตรฐานทางดานสังคมและระบบนิเวศ (Office for 
Social and Ecological Standards) และสํานักงานความ
ร วมมื อ ใน ลักษณะพันธมิตรร วมระหว า งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน (Office for Public Private Parterships) ขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานทางดานความรับผิดชอบตอสังคม
อยางเต็มรูปแบบมากขึ้น โดยจากนั้นไดมีการดําเนินโครงการ
ที่เกี่ยวของกับ CSR ในระดับตางๆ ทั้งระดับมหภาค (Macro 
level) ระดับกลาง (Meso level) และระดับจุลภาค (Micro 
level) ในประเทศตางๆ เชน จีน อินเดีย บังคลาเทศ และ
รวมทั้งประเทศไทยซึ่งกําลังดําเนินโครงการอยูในขณะนี้ดวย

 
เปลี่ยนความคิดใหเปนเงนิ (Fraunhofer หนุนระบบนวัตกรรมของไทย) 
 

การนํ า  “โนว -ฮาว ” 
หรือเทคโนโลยีไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
นั้น จําเปนตองใช
ทั กษ ะ ท้ั งท า งด า น
ท ฤษฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ 
เชนเดียวกับธุรกิจ . . 

มันคงไมใชเรื่องงายเลย ที่เราจะหันมาเปลี่ยนความคิดและ
มุมมองใหมในการเริ่มธุรกิจที่ทําเงินไดมหาศาล แตก็มี
องคกรอยาง Fraunhofer Venture Group จากนครมิวนิก 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ที่จะวิเคราะหวาสิทธิบัตร 250 
ฉบับที่สถาบันวิจัย Fraunhofer ย่ืนจดทะเบียนในแตละปนั้น 

 

จะสามารถนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยไดหรือไม โดยจะ
พิจารณาวาหากมีการมอบสิทธิส่ิงประดิษฐใหแกนักลงทุนใน
ภาคธุรกิจแลว จะทําเงินไดมากนอยเพียงไร 
 

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ผูจัดการระดับหัวกะทิของ 
Fraunhofer Venture Group ไดนําเสนอเครื่องมือและแนะ
วิธีการดังกลาวใหแกคณะทํางาน 4 กลุมจากมหาวิทยาลัย 3 
แหงซึ่งกําลังทําหนาที่นี้อยู ซึ่งก็คือการนํา “โนว-ฮาว” ของ
นักวิทยาศาสตรไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ผูเขารวมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คือสมาชิกคณะทํางานตัวกลาง
นวัตกรรมระดับภูมิภาคจากโครงการ “Mapping และ 
Matching จับคูนวัตกรรม“ ซึ่งเปนโครงการรวมระหวาง GTZ 
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และ TMC (ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี) นักวิชาการและ
นักวิจัย ผูแทนจากสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีของสํานัก 
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
เจาหนาที่ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม (ITA) ของเครือขาย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (ITAP) จากทั้ง 3 ภูมิภาค ทั้งนี้ในชวงของการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ทุกฝายไดมีการพัฒนาแตละขั้นตอนของ
กระบวนการประเมินมูลคาเชิงพาณิชยของสิ่งประดิษฐ  โดย
ใชกรณีศึกษาของไทยที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมกุง 
น้ํามันปาลม ยางพารา ผักและผลไม และมีการนําเสนอ
วิธีการประเมินมูลคาของสิทธิบัตรโดยใหผูเขารวมสัมมนา 

ลองสวมบทบาทเปน นักลงทุน นายหนานวัตกรรม และผูนํา
นวัตกรรมไปใชประโยชน อีกทั้งมีการนําวิธีมาปรับเทคนิคใน
การตอรองและกลไกแบงผลประโยชนรวมกันใหเขาใจไดงาย  
 
สวนขั้นตอนตอไปคณะทํางานทั้ง 4 กลุมจะนําความรูที่ไดรับ
กลับไปแลกเปลี่ยนกับนักประดิษฐและพยายามคนหา
ขอตกลงซึ่งจะทําใหมีการถายทอดความคิดออกสูตลาดซึ่ง
เปนประโยชนรวมกันระหวางนักประดิษฐและธุรกิจที่นํา
ส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนเชิงพาณิชย แลวมาติดตามกัน
ตอไปวามี “ความคิด” ไหนบางที่ไปถึง “ฝนที่ เปนจริง” !

 
สมาคมน้ํารอนพลังแสงอาทิตยแหงประเทศไทย เปดตัวอยางเปนทางการแลว 
 

ผู แ ท น จ า ก
หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
กวา 80 คนไดเขา
รวมพิธีเปดสมาคม
น้ํ า ร อ น พ ลั ง

แสงอาทิตย  ซึ่ งจั ดขึ้ นที่ จั งห วัด เชียงรายในวันที่  21 
พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา ภายในงานผูเชี่ยวชาญจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสํานักงานความรวมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน (GTZ) ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการสนับสนุนดานการเงินสําหรับเจาของกิจการที่
ตองการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอนพลังแสงอาทิตย ประโยชน
ของเทคโนโลยีพลังแสงอาทิตย และตัวอยางการใชงานใน
ตางประเทศ 
 

แนวคิดในการกอต้ังสมาคมฯ เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2551 
โดยมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชนของเทคโนโลยีพลังแสงอาทิตย และพัฒนาคุณภาพ 
ระบบพลังแสงอาทิตยในประเทศไทยใหดีขึ้น  ปจจุบัน 
สมาคมฯ มีสมาชิกรวมทั้งส้ิน 19 ราย และพยายามเชิญชวน
ใหมีผูสมัครเปนสมาชิกเพ่ิมขึ้น การรวมตัวเปนกลุมนี้ ยังทํา
ใหสามารถเจรจาและยื่นขอเสนอตอภาครัฐได สมาคมฯ 
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งจัดตั้ง
เมื่อเดือนกันยายน 2551 ที่ผานมา และปจจุบันโครงการ
ดังกลาวไดใหการสนับสนุนระบบพลังแสงอาทิตยผสมผสาน
กับการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหมในเชิงพาณิชย 
โดยในระยะแรกมีขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร เงินอุดหนุน
ที่ไดรับนี้ ทําใหระยะเวลาคืนทุนของระบบพลังแสงอาทิตย
เหลือเพียง 2.85 ป โครงการดังกลาวนี้มีแผนการดําเนินงาน
ในระยะตอไป โดยในป 2552 จะขยายการอุดหนุนพ้ืนที่อีก 
7,500 ตารางเมตร ป 2553 ขยายเพิ่มอีก 10,000 ตาราง
เมตร และป 2554 ขยายเพิ่มอีก 17, 500 ตารางเมตร โดย
พ้ืนที่ที่จะไดรับการอุดหนุนจะมีท้ังส้ิน 40,000 ตารางเมตร 
คิดเปนมูลคาโครงการทั้งส้ิน 261 ลานบาท 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

 

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพ่ือควบคุม
และปองกันมลพิษทางอุตสาหกรรม อยูภายใตกรอบโครงการ
ไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจ ซึ่ง GTZ ดําเนินการรวมกับกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม (กรอ .) โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือวางระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่เหมาะสมใหแกโรงงานผลิตแปง
ภายในประเทศ รวมทั้งจัดการฝกอบรมและแนะนําผูบริหาร
ของโรงงานเรื่องวิธกีารจัดการกระบวนการผลิตและการวาง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใหเปนเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 
 
ในปที่ผานมาโครงการ MIS ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานในโรงงานแปงมันสําปะหลัง 7 แหง ซึ่งไดปรับปรุง
การดานเศรษฐนิเวศและการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
โรงงาน โรงงานที่เขารวมโครงการตางเห็นประโยชนจาก
โครงการ MIS เพราะนอกจากจะสามารถลดการสูญเสียแปง
และลดปริมาณน้ําเสียไดแลว ยังสามารถลดการใชเปลือง
พลังงานไดอีกดวย 
 

นอกจากความสําเร็จดังกลาว การไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายในเวลาไมถึง 1 เดือน ไดทําใหโรงงานแปงมัน
สําปะหลังอีก 6 แหงสนใจท่ีจะนําระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการไปใชโดยออกคาใชจายเอง การสนับสนุนที่ขอรับจาก 
GTZ มีเพียงความชวยเหลือดานการจัดการเล็กๆ นอยๆ 
เท านั้น  สวนการขยายผล  GTZ ไดสร างทีมที่ปรึกษา
สารสนเทศเพื่ อการจัดการซึ่ งทํ าหน าที่ ใหบริการแก
ผูประกอบการรายอื่นที่สนใจ  

 
ผูผลิตกระดาษสารับรางวัลสถานประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ที่ผานมา กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
สํานักงานทรัพยากรธรรม- 
ชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด 
และ GTZ ไดจัดพิธีมอบ
ร า ง วั ล แ ก ส ถ า น

ประกอบการกระดาษสาจํานวน  9  ราย ที่ผานเกณฑดานการ
ผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ภายใตโครงการสงเสริมการผลิต
กระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ณ   โรบินสันเซ็นทรัล 
 

 

แอรพอรท จังหวัดเชียงใหม โดยคุณอรพินท วงศชุมพิศ 
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดใหเกียรติเปน
ประธานในพิธี  
 
โครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป 2549 เพ่ือ
สงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต
ของตน โดยสถานประกอบการที่ผ านเกณฑจะตองมี
กระบวนการผลิตที่พยายามลดการใชสารเคมี มีการใช
ทรัพยากรตางๆ อยางคุมคามากที่สุด ลดการใชพลังงาน เชน 
ในขั้นตอนการตมและฟอก มีการนําน้ํามาหมุนเวียนใช 
รวมท้ังมีมาตรการดานความปลอดภัยของพนักงาน เชน การ
สวมถุงมือและใชผาปดปากขณะปฏิบัติงาน  
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ในป 2551 นี้ นอกจากจะมีการจัดงานมอบรางวัลดังกลาว
เปนครั้งที่ 3 แลว ยังไดจัดใหมีการสรางเครือขายการ
ดําเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการ
ทํางานรวมกัน ซึ่งนับไดวาเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความ
ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมกระดาษสาไทย  

ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจ อาทิ การจัดจําหนาย
สินคาสีเขียว การเดินแฟชั่นโชวชุดผาฝายและกระดาษสาที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การแสดงนิทรรศการการผลิต
กระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งจําหนายสินคาที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
GTZ เขารวมแสดงนิทรรศการในงานEcoInnovAsia 2008 
 
 
 

 

เ มื่ อ วั น ที่  3-5 
ตุลาคม ที่ผานมา 
GTZ ไดเขารวม
แสดงนิทรรศการ
ในงานประชุมทาง
วิชาการระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ  ‘Eco 

InnovAsia 2008’ ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานวิจัยและแสดง
ผลิตภัณฑจากเชื้อ เพลิงชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 
(EcoInnovAsia 2008: An International Conference and 
Exhibition on Biofuel and Bioplastics) จัดขึ้นโดย
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ในงานประชุมดังกลาว มร. 
ทอรสเทน ฟริทเชอร ผู อํานวยการ โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพดานทรัพยากร 

 

และพลังงาน GTZ ไดบรรยายในหัวขอ “บริการทางดานการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ ดร. แฮรมันน แฮรซ จาก 
GTZ สํานักงานใหญ ได เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ  
“กลไกการพัฒนาที่สะอาด ผลตอบแทนสําหรับธุรกิจเชื้อเพลิง
ชีวมวล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 
ในประเทศไทย ไดมีการจัดงานประชุมทางวิชาการดาน
พลาสติกชีวภาพระหวางประเทศ ขึ้นเปนครั้งแรกในป 2549 
ภายใตชื่องาน “อินโนไบโอพลาส 2006 - InnoBioplast 2006 
สวนการจัดงานครั้งที่ 2 คือ ‘EcoInnovAsia 2008’ นั้น 
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีผูเขาชมงานนิทรรศการกวา 
10,000 คน และเขาฟงการสัมมนาเกือบ 600 คนจากกวา 35 
ประเทศทั่วโลก 

 
เอกอัครราชทูตเยอรมนี เยี่ยมชมโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังภายใตโครงการ GTZ 
 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ฮันส ไฮนริช ชูมัคเคอร เอกอัครราชทูต
เยอรมนี ประจํากรุงเทพฯ ไดใหเกียรติเย่ียมชมโรงงา
ไชยวัฒน อุตสาหกรรม  จํากัด  โรงงานผลิตแปงมัน

สําปะหลังดิบ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเขารวมโครงการไทย-
เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจ     
ที่สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมันประจํา 
 

 

ประเทศไทย (GTZ) และหนวยงานของไทย รวมมือกัน
ดําเนินโครงการมาตั้งแตป 2548 เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและยอมของไทย (SMEs) ในอุตสาหกรรม
การเกษตร 5 อยาง ไดแก ปาลมน้ํามัน กุง ผักและผลไม 
กระดาษสา และมันสําปะหลัง 
 
โรงงานชอไชยวัฒนอุตสาหกรรม จํากัด เปนโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลังดิบที่มีกําลังการผลิต 200 ตันตอวัน และ
ตองใชวัตถุดิบคือมันสําปะหลัง 1,000 ตันตอวัน โรงงาน
ตองการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ         
มากขึ้ น  จึ ง ได เข า ร วมโครงการประยุกต ใช ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ 
หรือ MIS (Management Information System) และ
กิจกรรม benchmarking ของ GTZ เปนเวลา 2 ป (พศ. 
2550-2251) โครงการฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ
วิเคราะหกระบวนการผลิตและคนหาโอกาสเพื่อพัฒนาขีด
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ความสามารถของ SMEs โดยติดตั้งซอฟทแวร P-DMS 
ในโรงงานเพื่อวิเคราะหกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน     
เ พ่ือหาจุดดอยและส่ิงที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได 
หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหหาสาเหตุ วางแผนการ
ปรับปรุงที่เหมาะสม และดําเนินการปรับปรุงแกไข  
 

หลังจากเขารวมโครงการฯ ปจจุบันโรงงานชอไชยวัฒน 
อุตสาหกรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได    
มากขึ้นคิดเปนรอยละ 5.2 กลาวคือ ไดปริมาณแปงมาก
ขึ้น แตใชพลังงานและเวลาในการผลิตลดลง รวมถึงของ
เสียจากการผลิตลดลง (เชน ปริมาณแปงที่สูญเสียในกาก
ลดลงรอยละ 20.42)  

 
โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศไทย 
โลกรอน การปลอยกาซเรือนกระจก ตลาดซื้อขายคารบอน (Carbon market) รอยเทาทางนิเวศ (Ecological footprint) กลไก

การพัฒนาที่สะอาด (CDM) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ลวนเปน
คําศัพทซึ่งบงบอกถึงปรากฏการณส่ิงแวดลอมโลกซึ่งอาจสงผลกระทบรุนแรงตอ
โลกและการดํารงชีวิต เราจะเผชิญหนาและรับมือกับความทาทายทางเศรษฐกิจ
และสังคมครั้งนี้ไดอยางไร? มีกลไกทางการตลาดใดบางที่จะชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและสามารถใชไดผลจริง? 
 

เริ่มตั้งแตป 2552 ภายใตแผนงานปกปองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับสากล กระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) จะนํารายไดจากการขายกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองผานระบบการคา
กาซเรือนกระจกในประเทศเยอรมนี มาสนับสนุนโครงการปกปองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก รวมท้ังในประเทศไทยจํานวน 6 โครงการ ซึ่ง GTZ ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินงาน 4 
โครงการ ประกอบดวย 3 โครงการที่อยูภายใตโครงการหลักที่ชื่อวา “โครงการไทย-เยอรมันเพ่ือปกปองสภาพภูมิอากาศ” สวน
อีก 1 โครงการไดแก “โครงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนเพ่ือใชเปนพลังงานชีวภาพ” 
 

ในการดําเนินงานโครงการดังกลาว GTZ สามารถนําประสบการณจากโครงการไทย-เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของวิสาหกิจ (สนับสนุนทุนดําเนินงานโดย BMZ) มาใชประโยชนได โดยเฉพาะการใชพลังงานและทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม โครงการที่ส้ันที่สุดจะมีการดําเนินงานถึงเดือนธันวาคม 2554 โครงการทั้งหมด
จะมุงเนนการสนับสนุน และขยายขอบเขตการดําเนินงานโครงการเดิมในประเทศไทยดวยประสบการณดําเนินงานของเยอรมัน
และนานาชาติ 

ชื่อโครงการ องคกรรวมงาน งบประมาณที่ 
BMU สนับสนุน 

หมายเหตุ 

น โ ย บ า ย ด า น ส ภ า พ
ภูมิอากาศ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

80 ลานบาท  
ทั้ง 3 โครงการนี้อยูภายใต 
“โ ค ร ง ก า รปกป อ ง สภ าพ
ภูมิอากาศไทย-เยอรมัน” โดย 
มร. ฟรานซ ยอเซฟ เอลเลอร
มานน เปนผูอํานวยการ 

การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพในวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 65 ลานบาท 

ปกปองสภาพภูมิอากาศ
และการทองเที่ยว 

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) 

41.2 ลานบาท 

การผลิต นํ้ามันปาลม
อยางยั่งยืนเพื่อใชเปน
พลังงานชีวภาพ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 175 ลานบาท สํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพฯ 
และกระบี่ และมร. แดเนียล 
เมย เปนผูอํานวยการ 



 

14

โครงการนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ 
 

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพในการพัฒนาและดําเนินงานนโยบายดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่งสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) และ GTZ 
จะรวมกันสนับสนุนการดําเนินงาน “ยุทธศาสตรแหงชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2551-2555” ซึ่ง
กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมแลว กระทรวงอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของอีก 7 
กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข  
 

ในประเทศไทย ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเทียบสวน
กับรายไดตอคนนั้นคอนขางสูง ซึ่งนับวาวิกฤตเมื่อพิจารณา
จากภูมิหลังที่ประเทศไทยขาดดุลดานการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเปนจํานวนมาก ในป 2543 ประเทศไทยปลอย
กาซเรือนกระจกตอประชากรสูงเปนอันดับส่ีในกลุมประเทศ
อาเซียนและเปนอันดับที่ 31 ของโลก กวารอยละ 50 ของ
กาซที่ปลอยมาจากภาคพลังงานและรอยละ 25 มาจากภาค
การเกษตร แสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการคาดการณ
วาระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะสงผลกระทบตอกรุงเทพมหานคร 
และยังจะสงผลกระทบตอพ้ืนที่เกษตรกรรม การกัดเซาะและ
การประมงชายฝงอยางกวางขวาง สวนพ้ืนที่ดานในของ
ประเทศมีการคาดการณวาจะประสบกับปญหาน้ําทวมและ
ความแหงแลงบอยครั้งขึ้น 
 

ในป  2548 สผ .  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรวาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับแรกขึ้น เพ่ือรวบรวม
โครงการ ยุทธศาสตรพลังงานและเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ดังภาพ) เขาดวยกันเพ่ือเปน
ตัวตั้ ง ในการพัฒนา  “ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 2551-2555”  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนยุทธศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุงเนนการ: 
1. เสริมสรางความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
3. เสริมสรางการวิจัยและพัฒนา 
4. สรางความตะหนักและการมีสวนรวม 
5. เสริมสรางศักยภาพของบุคคลและองคกรพัฒนาความ

รวมมือระหวางประเทศ 

 
หนวยงานรัฐทั้ งในสวนกลางและระดับจังหวัด รวมทั้ ง
หนวยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ กําลังดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรนี้อยู โดยจะมีแผนแมบทกํากับทิศทางการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้หนวยงานตางๆจะไดรับคําปรึกษาแนะนํา
ทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพเพื่อปรับแผนงานตาม
แผนยทุธศาสตรนี้ 
 

สผ. กําลังจัดตั้งสํานักงานเพื่อการประสานงานระดับชาติ
สําหรับคณะกรรมการว าดวยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ ทั้งนี้ทาง GTZ ไดหารือถึงเปาหมายและ
ขอบเขตของโครงการกับสผ.แลว ความรวมมือระหวางรัฐบาล
ไทยและเยอรมัน นอกจากจะรวมถึงการใหคําปรึกษาในระดับ
นโยบายและองคกรในการจัดตั้งสํานักงานและแผนแมบทแลว 
ยังครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  
(2550-2554) 

แผนเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

(2550-2554)

แผนยุทธศาสตร
อนุรักษพลังงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
สุขภาพสิ่งแวดลอม 

(2551-2554) 

แผนยุทธศาสตรการ
จัดการปญหากัดเซาะ
ชายฝงเชิงบูรณาการ 

แผนยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2551-2555 

แผนบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สําหรับภาคการเกษตร 

กลยุทธทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

โลกรอน 
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1. การพัฒนาศักยภาพองคกรและบุคลากรเพื่อการ
ดําเนินงานตามนโยบายวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2. การใหคําปรึกษาเชิงนโยบายเพื่อการปกปองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

3. พัฒนาภารกิจภายใตความรวมมือกับนานาชาติ 
4. เสริมสรางจิตสํานึก ส่ิงแวดลอมศึกษา และการมี

สวนรวม 
 

โครงการนี้จะเปนสวนหนึ่งของความรวมมือระดับสากลเพื่อ
ปกปองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 

 
โครงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
วิสาหกิจขนาดกลาง 
 

ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชพลังงานสิ้นเปลืองมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง และยังเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกวาผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ โดยพลังงานที่ใชสวนใหญเปนพลังงานที่
นําเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ตามการใชพลังงานนั้นไม
สามารถแยกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได โครงการนี้
จึงเกี่ยวของโดยตรงกับ “การดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก” 
ภายใต “ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 2551-2555” แมวาพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงานจะมีผลบังคับใชมาตั้งแตป 2535 แต
ราคาพลังงานที่เพ่ิมขึ้นมากเทานั้นที่เปนตัวการผลักดันให
เกิดความตื่นตัวดานพลงังานและการพัฒนานโยบายพลังงาน 
 
 

ซึ่งไดผนวกรวมเปนนโยบายและแผนพลังงานในชวงปลายป 
2549 นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของมาตรการตางๆ และสงผล
กระทบถึงงบประมาณของกระทรวงและกรมทั้งหลายที่
เกี่ยวของ  การดําเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรอ.) ซึ่งเปนองคกรรวมงานในโครงการนี้ อิงกับนโยบาย
และแผนพลังงานนี้ เชนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมดานการ
ประหยัดพลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
พลังงานทดแทน มาตรการ “พลังงานสะอาด” และการพัฒนา
พลังงานอยางยั่งยืน กระทรวงพลังงานของไทยไดประกาศวา
จะเพ่ิมสัดสวนของพลังงานทดแทนจากรอยละ 8 ในปจจุบัน
ขึ้นเปนรอยละ 10 ในป 2554 ทั้งนี้จะสามารถลดคาใชจาย
ดานพลังงานลงไดประมาณ 1.5 แสนลานบาท นอกจากนี้
ความพยายามตางๆ ของทางภาคเอกชนที่จะใชพลังงาน
ทดแทนใหเพ่ิมมากขึ้นนั้นลวนแลวแตมีความสัมพันธกับ
นโยบายและแผนพลังงานนี้ทั้งส้ิน 

 
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเปนวิธีที่ประเทศไทยจะ
สามารถประหยัดเงินตราและลดการปลอยกาซเรือนกระจกได
อยางรวดเร็วและเสียคาใชจายนอยที่สุด กลุมเปาหมายของ
โครงการ คือ กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายวิชาการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ปรึกษาดานพลังงาน
และผูกําหนดนโยบายในสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ฝกอบรมดานการใชพลังงาน และเพ่ือใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายดังกลาว โครงการจะรวมมืออยางใกลชิดกับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) โครงการจะ
ครอบคลุมกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพในการใหคําปรึกษา
ดานพลังงาน ในกลุมเปาหมายและหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงกรอบนโยบายและมาตรการ
สงเสริมตางๆ ที่มีอยู 

2. พัฒนาหลักสูตร และขยายการใหบริการดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินมาตรการปรับปรุงการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหแกกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง ใน
กลุมเปาหมายอุตสาหกรรมตางๆ 

 

โครงการจะใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางที่
จําเปนและพัฒนาศักยภาพของภาคพลังงานเพื่อใหสามารถ
ใหบริการดานการปรึกษาดานการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพแก วิสาหกิจขนาดกลาง  ดวยการกระชับ
ความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆ ของไทยและเยอรมัน 
นอกจากนี้ ยังจะพัฒนามาตรการที่เปนรูปธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมที่ทาง
โครงการไดคัดสรรไว โดยนําประสบการณจากโครงการไทย-
เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจมาใช   

  
โครงการปกป องการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการทองเที่ยว 
 

การทองเที่ยวเปนแหลงเงินตราตางประเทศที่สําคัญที่สุดของ
ประเทศไทย รายไดประชาชาติราวรอยละ 13 นั้นมาจากการ
ทองเที่ยว ที่ผานมาการทองเท่ียวของไทยเติบโตรอยละ 7 
ตอปและมีคนไทยกวา 4 ลานคนประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ
นี้ ในสวนของจํานวนนักทองเที่ยวนั้น เมื่อป 2550 มี
นักทองเ ท่ียวชาวตางชาติจํ านวน  14 ลานคน  และมี
นักทองเที่ยวจากภายในประเทศประมาณ 50 ลานคน
วัตถุประสงคหลักของการมาทองเที่ยวในประเทศไทย คือ
การมาชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวแบบ
เนนธรรมชาติมีความสําคัญมากในหมูนักทองเที่ยวไทยก็
เชนกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเลรายไดหลักจะ
มาจากการทองเที่ยว นอกจากนี้รอยละ 14 ของพ้ืนที่ประเทศ
ไทยไดประกาศเปนเขตอุทยาน 
 

ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะตนแบบในดานตางๆ 
ของภูมิภาค โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว ประเทศไทยจึงมี 

ความสําคัญในประเด็นดานสิ่งแวดลอม พลังงานและปญหา
โลกรอนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการการ
คมนาคมการทองเที่ยวในภูมิภาคอีกดวย บริษัททองเที่ยว
และองคการทองเที่ยวจํานวนมาก เชน สมาคมสงเสริมการ
ทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (PATA) จึงตั้งสํานักงาน
อยูที่กรุงเทพฯ 
 

อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไมมีขอมูลเชิงลึกหรือขอแนะนําวิธี
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับผลกระทบจากการท อ ง เที่ ยวต อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ซึ่งควรจะเปน
สวนหนึ่งของแผนแมบทยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรงของปญหา
ดังกลาวไดชี้ ให เห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยว 
เนื่องจากเปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจก การทองเที่ยวยังมี
บทบาทสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
ปกปองพ้ืนที่อนุรักษ ซึ่งนอกจากจะเปนแหลงทองเที่ยวแลว
ยังทําหนาที่เปนพ้ืนที่ดูดซับคารบอนอีกดวย 
 

เจาหนาที่ดานโยบายสิ่งแวดลอมและภาคอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวตางก็ตระหนักถึงสถานการณดังกลาวมากขึ้นเปน
ลําดับ จึงไดมีความพยายามที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืน คุมครองสิ่งแวดลอมและใชพลังงานทดแทนมาเปน
เวลานานแลว โครงการนี้จึงจะนําวิธีการดีๆที่มีอยูแลวมา
ขยายผล เชน การจัดการโรงแรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กฎระเบียบวาดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดการของเสียแบบบูรณาการ การกระจายอํานาจการใชพ้ืนที่
ชุมน้ําเพ่ือการบําบัดน้ําเสียมาใช รวมทั้งรณรงคใหความรู
เกี่ยวกับการปกปองส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหแกนักทองเที่ยวและผูประกอบการโรงแรมดวย 
 
ในการดําเนินโครงการฯ GTZ จะรวมมือกับองคการบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) 
เพ่ือพัฒนาโครงสรางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
ปรับมาตรการเพื่อปกปองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สําหรับการทองเที่ยวธรรมชาติ โดยกําหนดใหจังหวัดตราด 
ซึ่งเปนพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน อุทยาน
แหงชาติทางทะเลและหมูเกาะชาง เปนพ้ืนที่นํารอง 
 

นอกจากนี้โครงการฯ จะรวมมือกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืชและกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝงองคการ



 

 
 

17

บริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถ่ินตางๆ  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและผูแทนจากภาคเอกชน  
 

วัตถุประสงคโครงการ มีอยูสองประเด็นดังนี้  
 

1. เพ่ือรวบรวมประสบการณและวิธีการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศที่ดี และนํามาเปนสวนประกอบในกลไก
การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยว 

2. เพ่ือแนะแนวและปรับทิศทางการทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติใหเปนการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศโดยการนํากลไกการวางแผนและการ
จัดการดังกลาวมาใช 

 

 
 
กิจกรรมประกอบดวย: 
 

• การวิเคราะหและประเมินประสบการณดานมาตรการ
เ พ่ือปกปอง ส่ิงแวดลอม  การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ การใชพลังงานทดแทน การใชพ้ืนที่อยาง
เหมาะสมและการวางแผนในระดับทองถ่ิน 

• การพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาและนํากลไกการวางแผน
และการจัดการดานสภาพภูมิอากาศดังกลาวมาใชใน
การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

• การใหคําปรึกษาดานนโยบายที่ เกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการทองเที่ยว 

• การสรางความตระหนักและสงเสริมการลงทุนดาน
มาตรการที่เกี่ยวของกับการปกปองสภาพภูมิอากาศ 
รวมท้ังการบังคับใชกฎระเบียบตางๆ 

 
 
 
 

การผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนเพื่อใชเปน
พลังงานชีวภาพ 
 

ในชวงสองสามปที่ผานมา ความตองการน้ํามันปาลมเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก ราคา
พลังงานจากฟอสซิลที่ถีบตัวสูงขึ้น ประเด็นเรื่องการปกปอง
สภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางพลังงานซึ่งนําไปสูการ
ผลิตพลังงานจากน้ํามันพืช รวมทั้งมาตรการสงเสริมจาก
ภาครั ฐหลายๆประเทศ  เชน  ในประเทศเยอรมนีที่ มี 
NaWaRo-กฎหมายโบนัสแหลงพลังงานทดแทน (EEG) และ
โควตาผสมผสานดานพลังงาน 
 

การเพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ขยายตัวอยางรวดเร็วกําลังตก
เปนเปาโจมตีจากหลายฝายที่กลาวหาวาระบบการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวนั้น สงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
และยังมีสวนทําลายพื้นที่ปาดงดิบ รวมถึงการวิพากษวิจารณ
ถึงบทบาทของพลังงานชีวภาพที่สงผลตอการแกวงตัวของ
ราคาสินคาเกษตรในวิกฤตการณอาหารในชวงเดือนเมษายน 
2551ที่ผานมาและการรายงานถึงสภาพการทํางานที่เลวราย
ในสวนปาลมและโรงงานสกัดน้ํ ามันปาลม  ดังนั้นเ พ่ือ
หลีกเล่ียงผลกระทบดานลบและเสริมสรางขอดี จึงไดมีการ
เจรจาและสงเสริมมาตรฐานความยั่งยืนและระบบรับรอง
มาตรฐานพลังงานชีวภาพทั่วโลกขึ้น สวนบริษัทผูจัดหา
พลังงานทั้งหลายก็พยายามซื้อน้ํามันพืชที่ผลิตอยางยั่งยืน
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และผานการรับรองมาตรฐานในตลาดโลกเพื่อนํามาผลิต
พลังงานชีวภาพ พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน ซึ่ง
ระบบรับรองมาตรฐานที่มีความกาวหนามากที่สุดคือ RSPO 
และการประชุมโตะกลมวาดวยการผลิตน้ํามันปาลมอยาง
ย่ังยืน ก็อยูภายใตการดําเนินงานจากผูเกี่ยวของหลายฝาย  
ที่มีความสามารถในการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนอยูแลว   
 

 

 
จากความเปนมาดังกลาว กระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครอง
ธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธ
สาธารณรัฐ เยอรมนี  (BMU) จึ งไดมอบหมายให  GTZ 
ดําเนินงานโครงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนเพ่ือใชเปน
พลังงานชีวภาพในประเทศไทยเปนเวลา 3 ป โดยรวมมือกับ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมการผลิตน้ํามันปาลมที่ไดมาตรฐานเพื่อสนอง
ความตองการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากยุโรป และเพ่ือแสดงใหเห็นวา
การผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนเพ่ือเปนแหลงพลังงาน
ชีวภาพสามารถปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมได 
รวมทั้งโครงการฯ ยังจะจัดการกับประเด็นการรวมตัวของ
ผูประกอบการรายยอยซึ่งมักจะไมไดเขารวมกระบวนการ
รับรองมาตรฐานเพราะความยากลําบากในการดําเนินงาน
และคาใชจายที่สูง  
 
ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โครงการฯ จึงมี
องคประกอบหลักสองสวนในการดําเนินการ สวนแรก คือการ
จัดตั้งองคกรและระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่อใหบริการ
รับรองคุณภาพแกกลุมผูประกอบการผลิตน้ํามันปาลมราย
ยอยในประเทศไทย สงเสริมใหผูประกอบการรายยอยพัฒนา
โครงสรางองคกรเพื่อการรับรองมาตรฐาน จัดการฝกอบรม
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาลมที่จะจําเปน
จะตองปรับเปล่ียน สวนที่สองของโครงการเปนการเสริมสราง

ใหเกิดมาตรฐาน RSPO ที่เปนรูปธรรมในประเทศไทยและ
ปรับใหเหมาะสมกับขอบังคับมาตรฐานการใชประโยชนชีว
มวลของยุโรป มาตรฐาน RSPOจะชวยกระตุนใหเกิดการ
เจรจาระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียจากหลายภาคสวนเพ่ือ
รวมกันปรับใหมาตรฐานสากลนี้มีความเหมาะสมกับประเทศ
ไทย  
 
โครงการฯ จะดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนที่เดินทางการ
พัฒนาการผลิตน้ํามันปาลมในประเทศไทยของคณะกรรมการ
น้ํามันปาลมแหงชาติ ทั้งนี้ไดคัดเลือกจังหวัดกระบี่เปนพ้ืนที่
นํารองของโครงการฯ โดยรวมดําเนินงานกับหนวยราชการ
ของจั งห วัดกระบี่ และองค ก รอื่ นๆ  ที่ เ กี่ ย วข อ ง  เช น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สหกรณทองถ่ิน และองคกรธุรกิจ
เอกชน เพ่ือใหโครงการฯ นี้เปนความสําเร็จรวมกันของ     
ทุกฝาย   
 
 
คณะทํางานเยี่ยมชมพื้นที่นํารองโครงการผลิต
นํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนสําหรับพลังงานชีวภาพ 
จังหวัดกระบี่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระหวางวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา ผูบริหาร
และเจาหนาที่ โครงการของ  GTZ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท.)ได
เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่เพ่ือพบกับตัวแทนองคกรที่มี
ศักยภาพในการรวมดําเนินโครงการฯ จากการที่จังหวัดกระบี่
ไดรับเลือกใหเปนพ้ืนที่นํารอง โครงการฯ จึงไดวางแผนสราง
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ความรวมมือกับเจาหนาที่ราชการระดับทองถ่ินและผูที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งหมด รวมท้ังจัดตั้งสํานักงานโครงการในจังหวัด
กระบ่ี เพ่ือรวบรวมหนวยงานทั้งหลายเขาดวยกัน การไป
เย่ียมชมจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ นับเปนโอกาสที่ดีสําหรับ GTZ 
ในการนําเสนอโครงการใหแกผูเกี่ยวของทุกฝายในพ้ืนที่ 
รวมทั้งไดลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและทําความรูจักกับผูที่จะเขามา
มีสวนรวมในโครงการฯ  
 

ในวันแรก คณะฯ ไดเย่ียมชมสหกรณแปรรูปน้ํามันปาลม
และไบโอดีเซล 2 แหง ซึ่งมีความเปนไปไดวาจะเปน
ผูเขารวมดําเนินงานเพ่ือใหกลุมผูประกอบการรายยอยผาน
การรับรองมาตรฐาน RSPO จากนั้นไดประชุมหารือกับ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมของเอกชนซึ่งสนใจที่จะขอรับรอง
มาตรฐาน RSPO สวนการประชุมรวมกับสํานักงานจังหวัด
กระบี่ในวันที่ 26 นั้น ไดมีการตอบขอซักถามจากผูเกี่ยวของ
ทั้งสองฝาย และเจาหนาที่ของสํานักงานฯ ก็ใหความสนใจ
และยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเปนอยางดี  
 
 
เตรียมพรอมกอนเร่ิมดําเนินการโครงการไทย-
เยอรมันเพื่อการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน
สําหรับพลังงานชีวภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา GTZ และ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ไดจัดประชุมเตรียม
ความพรอมในการดําเนินโครงการการผลิตน้ํามันปาลมอยาง
ย่ังยืนสําหรับพลังงานชีวภาพ ซึ่งไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ และ
ความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
(BMU) เปน 3 ป (2551-2554) ในการประชุมครั้งนี้ คณะ
ผูแทนจาก สศก. จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย และ GTZ ตางไดนําเสนอแนวคิด
สถานการณและนโยบายการผลิตน้ํามันปาลมของไทย รวมถึง
แนวโนมของพลังงานชีวภาพในตลาดโลกและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาแนวทางการดําเนินงานรวมกันและ
รวมกบัหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและผูแทนเกษตรกร
ผูปลูกปาลมรายยอยตางๆ เพ่ือใหมั่นใจวาโครงการจะสงผล
ใหเกิดรูปแบบและมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน
และเปนที่ยอมรับของตลาดโลก ทั้งนี้เพ่ือสนองตอบความ
ตองการพลังงานชีวภาพที่ตองพิสูจนไดวามาจากวัตถุดิบที่ลด
ภาวะโลกรอนไดจริง   
 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอให GTZ ใชเทคโนโลยีและ
ประสบการณจากการดําเนินงานภายใตโครงการไทย-
เยอรมันเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจ ซึ่งชวยเพิ่มผลผลิตและชวยลดการใชพลังงานใน
โรงงานน้ํามันปาลมเปนอยางดี อีกทั้งเสนอใหโครงการบูรณา
การประสบการณและโครงการของฝายไทย รวมเขากับความ
ต้ังใจของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรที่ตองการใหเกิดการ
ผลิตและใชประโยชนจากปาลมน้ํามันแบบไมมีของเสียมา
สงเสริมดวย กอนที่จะเริ่มโครงการอยางเปนทางการในชวง
ตนป 2552 สศก. และ GTZ จะจัดตั้งคณะบริหารจัดการหลัก
ของโครงการ ซึ่งจะประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของและเรง
ทําการศึกษาขอมูลของภาคอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในชวง
เริ่มดําเนินการพรอมทั้งจัดจางเจาหนาที่โครงการที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกทุกฝายวาโครงการนี้มี
โครงสรางและรากฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมาย 
 

การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะชี้ใหเห็นถึงเปาหมายอัน        
ทาทายของโครงการแลว ยังสะทอนถึงความมุงมั่นของ
หนวยงานที่ จะรวมโครงการทั้ งหมด  ซึ่ งทุกฝายตางมี
เปาหมายรวมกันและตองการนําองคความรู บุคลากร และ
ความสามารถที่แตละฝายมีอยูมารวมกันผลักดันและสราง
ระบบมาตรฐานใหประเทศไทยมีการผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ย่ังยืนไดจนเปนที่ยอมรับของตลาดโลกนั่นเอง 
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การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทางเลือกหนึ่งของการลดกาซเรือนกระจก  
 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผานมา GTZ และองคการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) 
ไดจัดการสัมมนาวิชาการในหัวขอ  “การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและการจัดการเชิงนิเวศกับการลดผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมร. ไอเคิล ออตโต 
(Destination Development and Eco-Management: How 
to Respond to Climate Change by Mr Eike Otto) 
ผูเชี่ยวชาญของ GTZ จากประเทศเยอรมนี ไดนําเสนอขอมูล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
สงผลกระทบรุนแรงมากขึ้นตอระบบนิเวศ ซึ่งแนนอนวา 
ผลกระทบเหลานี้ยอมสงผลถึงความเปนไปและความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมเปนอยาง
มาก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวก็มีสวน    
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชนกัน  
 

 
จากผลการศึกษาของสถาบันนิเวศ ไฟรบวรก ประเมินไดวา 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีสวนกอใหเกิดกาซเรือนกระจกใน
บรรยากาศ ประมาณรอยละ 5 ของปริมาณกาซที่ถูกปลอยสู
บรรยากาศทั้ งหมดทั่ วโลก  ปจจุ บันกระแสตื่นตัวของ
นักทองเที่ยวในเรื่องภัยและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิ อ ากาศ  ได กลาย เปนป จจั ย สํ าคัญที่ ทํ า ให
ผูประกอบการตางๆ ทั่วโลกตองปรับตัวเพ่ือตอบสนองความ 
ตองการของนักทองเที่ยว รวมท้ังเพ่ือปองกันหรือลดความ 
 
 
 

 

เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและระบบนิเวศ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นดวย  
 
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศจึงหันมารณรงคและ
สงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ     
อยางแทจริงและครบวงจร โดยเสนอแพคเกจทองเที่ยวที่    
ลดการเกิดกาซเรือนกระจก ลดการใชพลังงานและไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม อาทิ การสงเสริมการทองเที่ยวของ Alpine 
Pearl, Black Forest (Germany), Spessart (Germany), 
Viabono (Germany), Arosa (Switzerland), และ 
Werfenweg (Austria) ซ่ึงเนนใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมใน
การลดการใชพลังงานปโตรเลียม การใชรถสาธารณะแทนรถ
สวนตัว ดูแลปาไม ฟนฟูธรรมชาติและอ่ืนๆ ซึ่งโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเหลานี้กําลังเปนที่นิยมอยางมากในตลาดยุโรป  
 

มร. อ็อตโตไดสรุปในตอนทายของการสัมมนาวา การบริหาร
แหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองคํานึงถึงการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมที่ ย่ังยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง      
การใชวัสดุและสินคาในทองถ่ินใหมากที่สุด เนนการใชและ
บริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การใชพลังงาน
ทดแทน การคุมครองธรรมชาติและระบบนิเวศ และสงเสริม
กิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน 
ที่สําคัญคือ ตองทําการตลาดเพื่อส่ือสารกับลูกคาไดอยาง
ถูกตอง ผูเขารวมการสัมมนาครั้งนี้มาจากหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมถึงองคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศหลายแหง ซึ่งมีผูซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณจากกรณีการจัดการ
แหลงทองเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคลุมน้ําโขง
มากมาย  
 
 
 

ทานที่สนใจเอกสารประกอบการบรรยายของ มร. อ็อตโต 
สามารถดาวนโหลดไดที่  
www.thai-german-cooperation.info  
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GTZ รวมกับ อพท. หาหนทางปกปองสภาพภูมิอากาศดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

เมื่อเร็วๆ นี้ เจาหนาที่ของ GTZ และองคการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) ได
รวมกันลงพ้ืนที่บริเวณหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
จังหวัดตราด ซึ่งเปนหนึ่งในพ้ืนที่ซึ่ง อพท. มีภารกิจใน
การบูรณาการใหเกิดการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน การดูงานและสํารวจพ้ืนที่นี้เริ่มจากพื้นที่บนฝงใน

บริเวณอําเภอแหลมงอบ หมูเกาะชาง และเกาะหมาก เพ่ือ
สํารวจถึงแนวทางและความเปนไปไดของการดําเนิน
โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศ
ไทยใหสอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและ
รูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสม รวมถึงศึกษาสภาพความ
เปนอยูของชุมชนตางๆ ผูแทนชุมชนบานเปร็ดใน ทําให
คณะทราบถึงประสบการณและความภาคภูมิใจที่ชุมชนได
รวมกันกับหลายหนวยงานปกปองปาชายเลนผืนนี้ จนวันนี้
ปาแหงนี้ คือ แหลงอาหารและสรางรายไดใหชุมชนอยาง
มหาศาลและยั่งยืนไดแลว ในการเดินทางและพบปะพูดคุย
อยางไมเปนทางการกับผูประกอบการรานอาหารและที่พัก 
รวมถึงผูแทนจากองคการบริหารสวนทองถ่ินบางแหงในหมู
เกาะชาง พบวาหลายฝายมีความสนใจที่จะรวมกันรักษา
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมของพ้ืนที่พิเศษนี้เปนอยางดี 
แตยังขาดทิศทางที่จะสรางใหความสนใจเหลานั้นเกิดพลัง
ในการอนุรักษและปกปองสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจน ดังนั้น
ความพยายามเหลานั้นจึงไมเกิดผลในภาพรวมและไม
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทองเที่ยวของพื้นที่
ทองเที่ยวพิเศษนี้ได ที่สําคัญหลายฝายแสดงความกังวลถึง
ผลพวงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของตนจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ และผลพวงของการเติบโตของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในพ้ืนที่ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหระบบ
สาธารณูปโภค และระบบการจัดการขยะ  และน้ําเสียบน 
เกาะตางๆ  จะเขาสูภาวะวิกฤติ หากไรกระบวนการจัดการ 

อยางถูกวิธีและเหมาะสม  การเดินทางเพื่อสํารวจพ้ืนที่ทั้ง 
4 วันของ GTZ และ อพท. ในครั้งนี้ มีจุดประสงคเพ่ือใหได
ขอมูลที่แทจริงมาประกอบการพิจารณาทําแผนงานของ
โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศ
ไทย ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง 
2555 เปาหมายหลักของโครงการคือ การเสริมสราง
ศักยภาพของผูเกี่ยวของเพ่ือบูรณาการใหพ้ืนที่ทองเที่ยว
พิเศษหมูเกาะชางและพ้ืนที่เชื่อมโยง เปนแหลงทองเที่ยวที่
ย่ังยืนและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคลองและ
มุงเนนการปกปองสภาพแวดลอมและพรอมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมัน
โดยกระทรวงคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัยทางปรมาณู หวังไววา โครงการนี้จะเปน
ตนแบบใหหนวยงานตางๆ  ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ จะไดรวมกันเรียนรูถึงแนวทางและรูปแบบการ
จัดการพื้นที่ทองเที่ยวท่ีเปนไปเพ่ือการปกปองสภาพ
ภูมิอากาศนั่นเอง 
 
 

หมายเหตุ 
พ้ืนที่พิเศษ เปนพ้ืนที่ที่มีความเปนเลิศทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีความล้ําคาทางอารยธรรม วัฒนธรรม เปน
เอกลักษณทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตรหรือสถาปตยกรรม 
โบราณสถาน ทั้งนี้เปนพ้ืนที่ที่รัฐบาล มีนโยบายจะพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเฉพาะ เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ที่สําคัญมีศักยภาพในการแขงขันทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพในระดับสากล 
 

เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนการทองเท่ียวในพ้ืนที่
พิเศษท่ีมุงเนนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ดํารงคุณคา 
และบูรณาการ การพัฒนาและการบริหารจัดการอยางมี
เอกภาพ และธรรมาภิบาลมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การทองเที่ยวสูระดับสากลและเพิ่มการจางงาน สราง
รายไดและกระจายประโยชนสูประชาชนทุกระดับ สราง
ความรูสึกและหวงแหนใหเกิดพลังเพ่ือที่จะอนุรักษพ้ืนที่
พิเศษใหแกลูกหลานอยางยั่งยืน 
 

บูรณาการ คือ การประสาน สนับสนุน และสงเสริมการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน องคกร ประชาชน ใหทํางานรวมกันอยางเปน
เอกภาพในทิศทางเดียวกันดวยความหลากหลายเพื่อสู
เปาหมายเดียวกัน 
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บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมกับบริษัท ซี เอ็ม พี มีเดีย 
(ประเทศไทย) จํากัด จัดงาน World Renewable Energy Congress 2009 – Asia (WREC 2009 – Asia) ขึ้น เพ่ือมุงหวังใหผูเขารวมงาน
ทุกฝาย ทั้งภาคการศึกษา อุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและองคกรที่ไมแสวงผลกําไร เขามามีสวนรวมในการรับทราบผล
การศึกษาดานการพัฒนาและวิจัย พรอมเพ่ิมโอกาสในความรวมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น รวมกันเกี่ยวกับ
เรื่องพลังงานยั่งยืน และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซึ่งงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2552 ที่ศูนยนิทรรศ- 
การและการประชุมไบเทค บางนา ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.wrec2009asia.com 
 
 
 
 
 
 

ผูเขียน  :    คณะทํางานของโครงการ   
 
บรรณาธิการ : ศิริพร ตรีพรไพรัช  

วรเทพ ทรงปญญา 
     
รูปภาพทั้งหมดจัดทําข้ึนโดยคณะทํางานของโครงการ 
 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 
ศิริพร ตรีพรไพรัช 
ผูจัดการฝายงานประชาสัมพันธ 
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
193/63 อาคารเลครัชดา ชั้น 16 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: 02-661-9273  โทรสาร: 02-661-9281-2 

อีเมล: siriporn.treepornpairat@gtz.de 
เว็บไซต : www.thai-german-cooperation.info 
 
 

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) เปนสวนหน่ึงของความ  
รวมมือดานการพัฒนาของเยอรมัน 

 โครงการไทย-เยอรมันเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ 
 ในการแขงขันของวิสาหกิจ 
 การขนสงในเมืองอยางยัง่ยืนในเอเชยี 
 โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกําจัดศัตรูพืช 
เชิงพาณิชยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศของเยอรมันในประเทศไทย 
 การผลิตนํ้ามันปาลมอยางยัง่ยืนเพื่อใชเปนพลังงานชีวภาพ 

 


