บทความสําหรับ APO Digest
วันนีพ้ อลงเครื่ องปุ๊ ปก็รีบเปิ ดคอมพิวเตอร์ เขียนเรื่ องราวประสบการณ์ จากทริ ปสัมมนา APO เลยทันที
เพราะนี่คือครัง้ ของดิชั ้นที่ได้ เดินทางไปร่วมสัมมนากับทาง APO และถือว่าเป็ นทริ ปที่ทงสนุ
ั ้ กและได้ สาระมากมาย แต่
ต้ องยอมรับว่าช่วง 9 วันแห่งประสบการณ์ที่ญี่ปนครั
ุ่ ง้ นี ้ ทุกคนเต็มที่กนั มากๆผู้บรรยายก็เตรี ยมเนื ้อหามาเต็มที่แต่ละ
ครัง้ ของการบรรยายไม่ตํ่ากว่า 2 ชัว่ โมงครึ่ง สัมมนาตั ้งแต่เช้ าจรดเย็นเลยก็ว่าได้ โดยการเดินทางครัง้ นี ้ทางAPO มี
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มความรู ้ทางด้านการสร้างแบรนด์ให้สินค้าทางการเกษตรและการประมง การป้องกัน
การถูกรุกรานทางการค้ า และก็อปปี ส้ ินค้ าด้ วยการนําระบบการจดลิขสิทธิ์สินค้ า การจดแทรดมาร์ ค รวมไปถึงการทํา
สนธิสัญญารักษาสิทธิ์ ในการปลูก ขาย และใช้ ชื่อสินค้ า อย่าง System for Protection of Geographical
Indications เข้ ามาช่วยในการป้องการการรุ กราน ทําซํ ้าทางการค้ า โดยเน้ นเผยแพร่ ความรู้ ไปยังเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงทั ้งจากองค์กรเอกชน ภาครัฐ หรื อแม้ แต่อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยผู้ที่จะสามารถนําความรู้ ที่ได้ รับ
ในครัง้ นี ้ไปเผยแพร่ในมุมกว้ าง
โดยทาง APO ได้ จดั เจ้ าหน้ า วิทยากร ที่มีความรู้ ท่ีเกี่ยวข้ องกับหัวข้ อมาบรรยายให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการสัมนาฟั ง
โดยได้ มีการจัดการบรรยาย 6 หัวข้ อหลัก และมีการพาเยี่ยมชมโรงงานในจังหวัดใกล้ เคียง รวม 5 โรงงาน ที่มีการ
พัฒนาสินค้ าทางการเกษตรและการประมง จากสินค้ าธรรมดาๆกลายเป็ นสินค้ าที่เรี ยกได้ ว่าเข้ าขั ้นมี ชื่อเสียงระดับ
ท้ องถิ่นถึงระดับโลกเลยทีเดียว โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการนั ้นนอกจากจะได้ พบปะพูดคุย ซักถามคําถามกับเจ้ าหน้ าที่
ของทางโรงงานที่เยี่ยมชมแล้ วนัน้ ยังมีโอกาสได้ เข้ าชมกระบวนการผลิตที่น่าประทับใจอีกด้ วยเรียกได้ วา่ ไม่ได้ เป็ นการ
เรี ยนแบบชวนหลับในห้ องสัมมนาเท่านั ้น ผู้เข้ าร่ วมยังมีโอกาสได้ เปิ ดโลกทัศน์ สมั ผัสของจริ งจากผู้ผลิตเลยทีเดียว
ทําเอาผู้เข้ าร่วมสัมมนาแต่ละท่านแบกหนังสือกันล้ นมือซ้ ายส่วนมือขวาก็ถือกล้ องคอยถ่ายรูป เรี ยกได้ ว่าถึงเหนื่อยก็
สนุกได้ สาระเต็มที่แทบไม่มีเวลาได้ พกั ทานข้ าวเลยด้ วยซํ ้า โดยขอสรุปสาระสําคัญๆไว้ ดงั นี ้
Lectureที่ 1 เรื่ อง Keys to a successful local brand โดย Dr. Mari Hazumi, Professor, Faculty of
commerce, Kumamoto Gakuen University
อาจารย์มาริท่านนี ้ได้ แนะนําเรื่ องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ ชีวิตและการเลือกซื ้อสินค้ าของ
ผู้ บริ โ ภคเป้ าหมายของเราก่ อ นที่ จ ะผลิ ต สิ น ค้ าไปขายยั ง กลุ่ ม นี ้ โดยอยากให้ ลองเปลี่ ย นเป็ น “2 way
communications” นันคื
้ อ แทนที่เราจะผลิตสินค้ าเสร็ จแล้ วและนําไปขายให้ ผ้ บู ริ โภคโดยอาจจะพบความเสี่ยงที่
ของสินค้ าเหลือ ขายไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่สินค้ าที่ผ้ บู ริโภคต้ องการ ก็กลายเป็ นว่าผู้ผลิตเสียหาย ส่วนผู้ปลูกก็หมด
กําลังใจในการทําอาชีพของตน หากเราเปลี่ยนเป็ นทําการศึกษาว่าลูกค้ าต้ องการอะไร มีสินค้ าอะไรที่ลูกค้ า
ต้ องการแต่ยงั ไม่มีขายในตลาด หรื อหากเป็ นสินค้ าเดิมที่มีขายอยู่แล้ วนันแต่
้ ลกู ค้ าต้ องสินค้ ายังมีความบกพร่ อง
ไม่ ส ามารถเติ ม เติ ม ความต้ อ งการได้ นัน้ เรี ย กง่ า ยๆคื อ ยัง ไม่ โ ดน หรื อ บางที ก็ เ ป็ นเรื่ อ งของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่ถูกใจลูกค้ า การทําโฆษณาไปยังผิดช่องทาง เมื่อได้ ข้อมูลมาเราจะได้ พฒ
ั นาสินค้ า ผลิตสินค้ า
ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ น่าใช้ ทําการตลาดอย่างถูกวิธี โดยเราก็มนั่ ใจได้ ว่าจะมีกลุ่มลูกค้ ามาซื ้อสินค้ าเรา
แน่นอน โดยอาจารย์ได้ ยกตัวอย่างสินค้ าSala Tama Chan หรื อ หัวหอมใหญ่พิเศษชื่อดังของญี่ปนุ่ ที่มีความ

พิเศษตรงที่เป็ นหอมใหญ่ที่มีรสชาติหวานแตกต่างจากหอมใหญ่ทวั่ ไปขายในราคาที่แพงกว่าอีกด้ วย นั ้นเพราะ
ได้ มีการศึกษาความต้ องการของผู้ซื ้อนั ้นคือกลุ่มแม่บ้านที่มกั ซื ้อไปทําอาหาร โดยแม่บ้านต้ องการหอมใหญ่ที่
หวาน ไม่เผ็ด เพราะลูกๆไม่ชอบทานหอมใหญ่ที่มีรสเผ็ดแสบ จึงทําให้ มีการเพาะปลูกหอมใหญ่ Sala ขึ ้นมาเน้ น
รสชาติหวานทานง่าย โดยเฉพาะเมื่ อนํ ามาทานกับสลัดผัก ทํ าให้ กลายเป็ นเมนูฮิตของสาวออฟฟิ สไปด้ ว ย
นอกจากนี ย้ ังมีกลายทํ าเป็ นซอสหอมใหญ่บรรจุในขวดเปิ ดใช้ ง่ายเพื่อให้ สะดวกในการเท เป็ นการแตกยอด
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดขาย งานนี ้คนผลิตก็ลํ่าซํา่ คนปลูกก็รํ่ารวยตามๆกัน
Lectureที่ 2 เรื่ อง Systems for Protection of Geographical Indication โดย Mr. Yoshihisa Naito, Senior
Analysis Officer, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
ผู้บรรยายท่านี ้จะเน้ นประโยชน์ของการจัดทํา Systems for Protection of Geographical Indication ซึง่ ได้ มีการ
เล่าถึงกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อดีและสิทธิ์ประโยชน์ของการจัดทําระบบ ต้ องขอบอกว่าเป็ นหัวข้ อบรรยายที่เข้ มข้ น
มาก เนื่องจากการปฏิบตั ิตามกฎของระบบ GI นี ้เป็ นเรื่ องที่ไม่ใหม่แต่เป็ นเรื่ องใหญ่สําหรับประเทศที่มีอํานาจการ
ต่อรองน้ อยอย่างประเทศไทย ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว กัมพูชา เนปาล พม่า หรื อแทบจะทุกประเทศที่เข้ าร่วมสัมมนา ยกเว้ น
ประเทศอินเดีย เนื่องจากระบบนี ้ต้ องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐเพื่อต่อรองการจดลิขสิทธิ์สิทธิในการ
ปลูก การขาย และการใช้ ชื่อแก่เพียงประเทศผู้ที่เป็ นต้ นฉบับของสายพันธุ์ รู ปแบบการผลิตอย่างแท้ จริ ง งานนี ้
เรียกว่ายากตังแต่
้ หาว่าใครคือต้ นฉบับอย่างแท้ จริ งคงต้ องไปขุดเอาพงศาวดารมานัง่ ยันนอนยังกันเลยทีเดียว โดย
ทางผู้บรรยายได้ ยกตัวอย่างของ PRAMA HAM ไว้ ว่า PRAMA HAM ที่โด่งดังนันจะต้
้
องผลิตเฉพาะในพื ้นที่ที่
กํานหดในประเทศอิตาลี ผลิตตามระบบรูปแบบระเบียบการผลิตที่กําหนดไว้ เท่านั ้น แม้ กระทัง่ หมูที่ใช้ ก็ต้องเป็ นหมู
สายพันธ์ ที่กําหนด โดยประเทศอื่นมิสามารถใช้ ชื่อ PRAMA HAM ได้ หากแต่จะต้ องใช้ ว่า เหมือน/คล้ าย PRAMA
HAM เท่านั ้น เอาเป็ นว่าวุ่นวายซับซ้ อนทีเดียวแต่ว่าไปทั ้งหมดทังปวงก็
้
เพื่อให้ ได้ มาตราฐานสินค้ า คงความเป็ น
ORIGINAL ของสินค้ า และป้องกันการถูกรุ กลํ ้าทางการค้ านันเอง
้ พอฟั งการสัมมนานี ้เสร็ จก็ชวนให้ นึกถึงสินค้ า
ทางการเกษตรของไทยอย่างข้ าวหอมมะลิของเราที่เป็ นของเราแท้ ๆก็ดันถูกประเทศมหาอํานาจที่ร้ ู จกั กันดีนําไป
แอบอ้ างว่าเป็ นของตน กว่าจะชนะคดีก็หมดแรงกันไปเยอะทีเดียว เอาเป็ นว่าหากเรามีการนําระบบ GI มาใช้ ก็เป็ น
เรื่องดีแต่คงต้ องอาศัยกําลังสนับสนุนจากรัฐบาลด้ วยเพื่อความสําเร็จสูงสุด
Lectureที่ 3 เรื่ อง Promotion of the Regional Branding of Agricultural, Forestry, Fishery, and Food
Products โดย Mr. Yoshinori Yamauchi, Intellectual Property Protection, Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries
เนื่องจากผู้บรรยายทั ้ง 2 ท่านนี ้เป็ นผู้ที่ทํางานให้ รับองค์กรกึ่งรัฐวิหกิจของประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เน้ นเรื่ องสร้ างผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นของชุมชน คล้ ายกับ OTOP บ้ านเรานั ้นเอง โดยทั ้ง2ท่านได้ มาเล่าวิธีที่จะทําให้ สินค้ าธรรมดาๆในชุมชน
กลายเป็ นสินค้ าของดีประจําจังหวัด โดยได้ มีการยกตัวอย่างหลายสินค้ าอาทิ Yubari melon เมล่อนญี่ปนราคา
ุ่
ุ่ กใหญ่ แดงสด แสนหวานที่บ้านเรา
แสนแพงเหยียบลูกละหลายพันบาท ยํ ้าลูกละ หรือ Fukuoka สตอเบอร์ รี่ญี่ปนลู
ชอบนิยมซื ้อทานในราคาหลายร้ อยบาท โดยหัวใจของความสําเร็ จนั ้นอยู่ที่ความให้ ความร่วมมือกันในท้ องถิ่น เริ่ ม
ตั ้งแต่ผ้ ปู ลูก ผู้ผลิต และตัวแทนจําหน่ายจะมีการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้ โดยเน้ นที่

กํ า ไรความสํ า เร็ จ ของส่ วนรวม ชุม ชน มิ ใ ช่ แค่ ร ายใดรายหนึ่ง ซึ่ง ทุก คนจะช่ ว ยกัน ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ดี ที่ สุด นัน้ เอง
นอกจากนี ้ก็จะมีการศึกษาช่องทางทางการขาย โดยหากผู้ปลูก ผู้ผลิตไม่ถนัดด้ านการขาย การทําการตลาดก็ควร
พึง่ พาอาศัยทีมงาน ตัวแทนการขาย ที่มีศกั ยภาพเข้ ามาทําการกระจายสินค้ าให้ และอย่าลืมทําการจดลิทธิ์ เทรด
มาร์ คของสินค้ าด้ วยเพื่อป้องกันชุมชนอื่นแอบอ้ างลอกเลียนแบบนั ้นเอง เห็นอย่างนี ้แล้ วก็แอบหวังว่าสินค้ าชุมชน
ของไทยหลายอย่างจะนําหลักการนีไ้ ปใช้ แต่เป็ นห่วงเหลือเกินว่าจะทําได้ ตลอดรอดฝั่ งหรื อไม่ เพราะงานนี ้ต้ อง
อาศัยความร่ วมมือกันอย่างเหนียวแน่น team work และความใจกว้ างอย่างแท้ จริ ง มิใช่พ่อค้ าคนกลาง รวยอยู่
คนเดียวไม่เผื่อใคร
Lectureที่ 4 เรื่ อง Regional Brand in Japan, A case study of Kobe beef โดย Mr. Masataka IKEDA,
Head of the Secretariat, Kobe Beef Marketing and Distribution Promotion Association.
ได้ ยินชื่อเสียงระบือไกลถึงความอร่ อย นุ่ม หอมหวาน ของเนื ้อวัวโกเบมาหลายปี วันนี ้เป็ นบุญวาสนาของผู้ร่วม
สัมมนาแล้ วที่ผ้ บู รรยายในวันนี ้มาจากองค์กรผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเนื ้อวัวชื่อดัง คงพกพาความอร่ อยมาให้ พวก
เราได้ ชิมอย่างแน่นอน นี่คือความใฝ่ ฝั นของผู้เข้ าสัมมนาทั ้ง 14 คน แต่แล้ วก็อดตามๆกันเพราะว่าเจ้ าเนื ้อที่ว่านี ้มี
สูงลิบลิ่วแถมยังมีการผลิตออกมาในจํานวนจํากัดอีกด้ วยและส่วนใหญ่จะมีการถูก สินค้ าจองล่วงหน้ าตั ้งแต่
ยังเป็ นลูกวัวด้ วยซํ ้า และนี่ก็คือหนึ่งในกลยุทธ์ ทางการตลาดของผู้ผลิต Kobe Beef นันเอง
้ โดยผู้บรรยายได้
ถ่ายทอดความรู้อย่างไม่ห่วงให้ ฟังตั ้งแต่ตํานานของ Kobe Beef ขันตอนการคั
้
ดสายพันธุ์ การเลี ้ยงดูววั การทํา
สัญลักษณ์บนตัววัวตั ้งแต่แรกเกิด การตรวจสอบคุณภาพวัวก่อนเข้ าโรงเฉือดโดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญทําการวัว
สัดส่วน ชัง่ นํ ้าหนักวัว เพื่อตรี ตราสัญลักษณ์ Kobe Beef ลงบนตัววัว วิธีการชําแหละวัว รวมถึงการจัดจําหน่าย
เอาเป็ นว่ามากมายหลายขั ้นตอนจริ งๆ แต่จดุ ที่น่าสนใจมี 2 ประเด็นนันคื
้ อ
ผู้ถือลิขสิทธิ์ในการเลี ้ยงวัวสายพันธุ์นี ้และผู้ผลิตนั ้นเอง เมืองอื่นประเทศไหนก็ตามอย่าได้ คิดว่าจะเลี ้ยงแข่งเชียว
เพราะเค้ าได้ มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ อย่างครอบคลุม ซึง่ รัฐบาลญี่ปนเองก็
ุ่
ได้ เข้ ามามีบทบาทในการปกป้องสิทธิ์นี ้ด้ วย
ไม่มีใครสามารถผสมพันธุ์ววั สายพันธุ์ “Tajima Cattle” และไม่อนุญาติให้ มีส่งออกข้ ามเขต แอบผสมพันธุ์ได้ ซึง่
จะมีเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจสอบการเกิดของลูกวัว ออกใบเกิดโดยมรการระบุชดั เจนว่าพ่อแม่ปยู่่ าตายายวัวน้ อยนี ้
ชื่ออะไร ชื่อเกษตรผู้เลี ้ยง เรียกว่าเอาจริ งเลยทีเดียว
เรื่ องการควบคุมการผลิต หากคุณคิดว่าเมื่อสินค้ าเป็ นที่ต้องการมาก เกษตรก็ควรจะผลิตออกมาจําเยอะๆเพื่อ
รองรับความต้ องการจะได้ มีรายได้ จากยอดขายเพิ่มขึ ้น นันไม่
้ ใช่ความคิดของกลุ่มผู้เลี ้ยงและผู้ผลิต Kobe Beef
เลย ทางกลุ่มกลับมีความคิดสวนทางกัน นัน้ พเอคงไว้ ซึ่งความเป็ นของดี ของหายาก เพราะหากสินค้ ามีเกลื่อน
ตลาดจะทําให้ สินค้ าราคาตกลง จะกลายเป็ นสินค้ าล้ นตลาดกลายเป็ นสินค้ าที่หากินได้ ทั่วไป นับเป็ นกลยุทธ์ ที่
ชาญฉลาดที่เดียว แต่ใช่ว่าทุกสินค้ าจะใช้ วิธีนี ้ได้ สินค้ าที่สามารถทําได้ แบบนี ้นั ้นต้ องเป็ นสินค้ าที่ดีจริ งสมทั ้งราคา
และการรอคอยอย่างแท้ จริง

Lectureที่ 5 เรื่ อง Regional Collective Trademark system in Japan โดย Mr. Kazuyuki Yazawa, Deputy
Director from Regional Collective Trademark System and Mr. Hiroaki Sato, Deputy Director from
Regional Collective Trademark System
ขอบอกว่าหัวข้ อนี ้เป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปนล้
ุ่ วนๆ โดยผู้บรรยายจะมาเล่าถึงกฏหมายของญี่ปนเรื
ุ่ ่ องการ
จดเทรดมาร์ ค การจดสิขธิ์ การจดชื่อในการขาย และรายการของสินค้ าที่ได้ ทําการจด Collective trademarks
เนื่องจากประเทศญี่ปนไม่
ุ่ ได้ ใช้ ระบบ Geographical Indication แต่จะใช้ Collective trademarks มากกว่าแต่
ใจความสําคัญก็คือการปกป้องสิทธิ์ในการผลิตและจําหน่ายนันเอง
้ โดยในปั จจุบนั นี ้ได้ มีสินค้ าของประเทศญี่ปนุ่
ขึน้ ทะเบียนผ่านเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว 463 รายการ และกํ าลังอยู่ในขัน้ ตอนอีก 963 รายการ โดยสินค้ าที่ ได้ ขึน้
ทะเบียนนั ้นมีหลายหลากมากทั ้งสินค้ าทางการเกษตรอย่างผักและผลไม้ นมถาวเหลือง นมวัว สินค้ าประเภทจัก
สาน สินค้ าที่เป็ นสิ่งทอ สินค้ าเครื่ องปั่ นดินเผา กระเบือ้ ง ภาพวาด เหล้ าโรง เครื่ องดื่ม ขนมของหวาน และอีก
มากมาย แต่ที่น่าสนใจคือแม้ กระทัง่ รูปแบบการทอชุดกิโมโน่ วิธีการห่อของขวัญ และตุ๊กตาของฝากประจําจังหวัด
ก็ได้ มีการขึ ้น Collective trademarks ไว้ ด้วย เห็นแบบนี ้แล้ วนึกถึงตุ๊กตาช้ างน้ อยที่ทําจากผ้ าไหมของไทยเราจริ งๆ
ไม่ ร้ ู ว่า ได้ มีก ารจดลิ ขสิ ท ธิ์ รู ปแบบหรื อยัง งานนี ต้ ้ องบอกว่ า คนญี่ ปุ่ นเค้ า ละเอีย ดจริ ง ๆ ซึ่งดิ ชัน้ ก็ ไ ด้ มีก ารถาม
ผู้บรรยายว่าหากมีคนละเมิลิขสิทธิ์ เราหละจะทําอย่างไร ผู้บรรยายตอบว่าเจ้ าของที่แท้ จริ งสามารถทําการฟ้อง
เรี ยกร้ องค่าเสียหากได้ ทนั ที แต่ไม่ค่อยมีใครกล้ า ละเมิดลิขสิทธิ์เท่าไหร่ เนื่องจากค่าปรับนั ้นมหาศาลเลยทีเดียว
ฟั งแล้ วช่างแตกต่างจากคนไทยมากมายเลยทีเดียว สงสัยเราควรต้ องมีการรณรงค์การเคารพลิขสิทธิ์ทางการค้ า
ควบคู่ไปกับการจดสิทธิ์บตั ร

ภาพบรรยากาศตอนฟั งสัมมนา ผู้บรรยายจะมีลา่ มประกบคอยแปลให้ พวกเราฟั ง

โหน้ าตาผู้เข้ าร่วมสัมมนากันหน่อย ชู 2 นิ ้วคอนเฟริ มว่าไม่ได้ แอบหลับค่ะ

ผ่านไปแล้ วสําหรับ 5 Lectures เชื่อหรื อยังค่ะว่าพวกเราไปเรี ยนหนักกันจริ งๆไม่ได้ ไปเที่ยวแวะช้ อปปิ ง้ ร้ าน
100 เยน หรื อยืนกินซูชิย่านชิบยุ ่าแต่อย่างไร ฮ่าฮ่าฮ่า เอาหละค่ะถึงเวลาแพ็คกระเป๋ าขึ ้นรถบัสไปเยี่ยมชมโรงงานกัน
แล้ วค่ะ เริ่ มจากโรงงานแรกเลยนะค่ะหลังจากนัง่ ขดเป็ นตัวหนอนบนรถบัสเกือบ 3 ชัว่ โมงก็ถึงแล้ ว Biwa Club,
Tomiura Inc. เมือง Minsmi-Boso, Chiba prefecture การเยี่ยมชม Biwa Club แตกต่างจากการเยี่ยมชม
โรงงานผลิตและขายผลไม้ ของฝากทัว่ ไป เพราะที่นี่เค้ ามีการทําการตลาดอย่างครบวงจร คือแหล่งที่ชาวเกษตรประจํา
ชุมชนจะนําเจ้ าผล Biwa ที่มีชื่อเต็มว่า Boshu Biwa (loquat) ลักษณะคล้ ายกับลูกพลัมแต่มีผิวสีเหลืองและรสชาติ
หอมหวาน ที่เหลือจากการส่งออกหรื อที่ไม่ได้ มาตราฐานในการส่งออกมาแปรรู ปโดยกลุ่มแม่บ้านและมีผ้ เู ชี่ยวชาญ
ในการแปรรู ปสินค้ าและการตลาดให้ คํา ปรึ กษาแก่เกษตรอย่างแบบครบวงจร แถมยังเปิ ดเป็ นจุดนัดพบสําหรั บ
แม่บ้านได้ ใช้ ห้อง Workshop kitchen ได้ ทดลองสูตรขนมจากผล Biwa ร่วมถึงเป็ นห้ องสมุดแก่เยาวชนได้ เข้ ามาใช้
พักผ่อนอีกด้ วย จนกลายเป็ นจุดพักรถ Road Station ที่โด่งดัง การเยี่ยมชมครัง้ นี ้นอกจากจะได้ เห็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากผล Biwa ในรู ปแบบต่างๆทังขนม
้
ส่วนผสมในแกงกะหรี่ แยม ของดอง ของแห้ ง ลูกอม ไอศรี ม และแม้ กระทัง่
ั ฑ์ที่สวยงามแล้ ว ยังได้ เห็นว่า รัฐบาลญี่ปนนั
ุ่ ้นมีความชาญฉลาดในการใช้
แชมพู ครี มบํารุงผิว และสบู่ ในบรรจุภณ
งบประมาณในการสร้ างและพัฒนาชุมชน เพราะการสร้ าง Biwa club ในครัง้ นี ้เป็ นการยิงนัดเดียวได้ นกหลายตัว ทั ้ง
ได้ ช่วยเกษตรกําจัดผล Biwa ที่เหลือจากการส่งออกด้ วยการแปรเป็ นผลิตภัณฑ์ มากมายนํารายได้ ให้ ชมุ ชม ยังเป็ น
การสร้ างแหล่งสันธนาการให้ กับชุมชนที่มีชื่อของญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย ผ่านไปแล้ ว1วันรวมใช้ เวลาในการเดินทาง 6 ชัว่ โมง
เล่นเอาขาช่วงล่างเป็ นอัมมพาตไปเลยทีเดียว พอกลับถึงโรงแรมก็แพ็คกระเป๋ าเตรี ยมออกเดินทางในวันพรุ่งนี ้ต่อค่ะ

ภาพผลิตภัณฑ์จากผล BIWA ทําได้ ทั ้งขนมปั งสอดไส้ Biwa, เจลลี่ Biwa, นํ ้าผลไม้ Biwa
แม้ แต่เอา Biwa ไปเป็ นส่วนผสมของแกงกะหรี่

7.00 โมงเช้ า ทุกคนพร้ อมหน้ าที่ Lobby หน้ าตาสดใสแต่พอกระโดดขึ ้นรถบัสปุ๊ ปงีบหมดทุกคน ฮ่าฮ่าฮ่า
ผ่านไป 3 ชัว่ โมงกว่าก็ถึง Amela Club เมือง Yaizu City, Shizuoka prefecture โรงงานผลิตมะเขื่อเทศ Amela
สีแดงฉํ่ าที่ ขึน้ ชื่อเรื่ องความหวาน เรี ย กได้ ว่าหวานที่สุดกว่าทุกสายพันธุ์ โดยจําหน่ายในราคา 8 ลูก 3,000 เยน
เลยที่เดียว การเยี่ยมชมครัง้ นี ้นอกจากที่ผ้ รู ่วมสัมมนาจะตื่นตาตื่นใจกับโรงไบโอเฮาส์ Bio glass house ที่มากมาย
และแต่หละหลังจะใหญ่โตเกือย 1 ไร่ แล้ วนั ้น เรายังได้ ความทราบถึงเทคโนโลยีชั ้นสูงในการเพราะปลูกอีกด้ วย โดย
ทางผู้ปลูกใส่ใจตัง้ แต่ก ารเพาะต้ นกล้ าโดยจะให้ อยู่ในห้ องเพาะที่ มีการควบคุมทัป้ ริ มาณต้ นกล้ า ความชืน้ แสง
อุณหภูมิ และระดับคาร์ บอนไดออกไซด์ในห้ องเพาะ จนต้ นกล้ าได้ อายุ 1 เดือนก็จะทําการย้ ายไปยัง Bio house ที่
มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงไม่ให้ เข้ ามาและยังมีการป้องกันไม่ให้ ใบของต้ นสัมผัสกับดินด้ วยการนําพลาสติกมาคลุมดิน
ไว้ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การควบคุมปริ มาณนํ ้า ซึ่งนํา้ ที่ว่านี ้ไม่ใช่นํา้ ธรรมดาแต่เป็ น Honey Ponic นัน้ คือ
้ ฟั งดูเหมือนง่ายแต่รับรอง
นํ ้าฟอร์ มรู ่าพิเศษที่จะทําให้ รากมะเขือเทศดูดซึมและส่งความหวานไปยังผลของมันนันเอง
ว่าหมูอย่างที่คิดเพราะทางผู้ปลูกต้ องใช้ นกั วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตรในการค้ นคว้ าสูตรนํ ้าฟอร์ มรู ่ านี ้เป็ นแรมปี เลย
ที เดี ยว ทํ าให้ เห็นว่าวิ ทยาศาสตร์ ไม่ ใช่เ รื่ องไกลตัวแต่อย่ างไร เราสามารถนํ าวิทยาศาสตร์ มาปรั บ ใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิผล

ภาพ สถานที่คดั เลือกและแพ็คมะเขื่อเทศ

รูปแบบการจัดเรียงมะเขือเทศใส่กล่องหลายขนาด หลายแบบ และนั ้นมะเขือเทศแฝดอิงจันทร์ น่ารักมากๆ

ภาพต้ นมะเขือเทศในห้ องเพาะสุดไฮเทค
จากนั ้นเจ้ าหน้ าที่ APO ก็ทําการต้ อนผู้ร่วมสัมมนาที่กระจัดกระจายไปถ่ายรู ปขึ ้นรถบัส ราวกับจับปูใส่
กระด้ งเลยทีเดียวโดยเฉพาะผู้สมั มนาจากชาวอินเดียที่เดินดุ่มๆเข้ าไปในสวนมะเขือเทศซะสุดลูกหูลกู ตา ทําเอาเจ้ า
ร้ องไร่โบกมือโบกไม้ ต้อนกลับมาแทบไม่ทนั ผ่านไป2 ชัว่ โมงเศษๆเราก็มาถึง Yaizu Katsuobushi ผู้ผลิต Bonito
Fish เมือง Yaizu City, Shizuoka prefecture Bonito Fish นั ้นคือผลิตภัณฑ์ปลาแห้ งแบบดั ้งเดิมของญี่ปนกว่
ุ่ าจะ
ถึงโรงงาน Yaizu Katsuobushi ก็ราวหกโมงเย็นซึ่งทางโรงงานรู้ ใจพวกเราพอสมควรเพราะได้ เตรี ยมนํ ้าซุปปลา
ร้ อนๆที่ส่งกลิ่นหอมของปลาร่ มควันนี่ถ้ามีซูชิเสริ ฟด้ วยคงดีไม่น้อย ดื่มหมดถ้ วยก็ร้ ูสึกสดชื่นขึ ้นทันที อร่ อยแบบนี ้คง
ต้ องขอเคล็ดลับการทําปลา Bonito ที่วา่ นี ้ซึง่ ทางโรงงานก็ได้ ฉายวีดีโอขั ้นตอนการทําปลา Bonito อย่างไม่ห่วงความรู้
ั้
บปลา การอบปลา การแปรรูปจนถึงการส่งขายแล้ วขอบอกว่ายุ่งยากมากมายเกิน
พวกเราได้ เห็นตั ้งแต่ขนตอนการจั
ที่จะเลียนแบบเลยทีเดียว แต่สื่งที่ประทับใจเกี่ยวกับผู้ผลิตรายนี ้ไม่ใช่ขั ้นตอนการผลิตที่มีการถ่าย ทอดมาหลาย
ทศววรษ แต่กลับเป็ นการกําจัดกากขยะอย่างชาญฉลาดที่แปรรู ปขยะให้ กลายเป็ นรายได้ กลับมายังบริ ษัท โดยทาง
บริ ษัทได้ มีการนําเอากระโกปลาที่เหลือจากการผลิตซึ่งปกติจะทิ ้งฝั่ งกลบได้ แปรรู ปเป็ นแคลเซียมผงบรรจุขวด ด้ วย
การนําเอากระดูกปลาไปอบแห้ งและบดละเอียด บรรจุลงในขวดส่งขายให้ กับทางโรงอาหารของทางโรงเรี ยนเพื่อ
นําไปทําเป็ นนํ ้าซุปปลาแคลเซียมสูง นอกจากนี ้ยังมีการนําเอากากจากบ่อบําบัดนํ ้าเสียไปทําการอบแห้ งและอัดเม็ด
กลายแปรรู ปเป็ นปุ๋ยอัดเม็ดเปี่ ยมไปด้ วยคุณค่าทางโปรตีนเหมาะสําหรับการปลูกใบชาเขียวของชุมชนอีกด้ วย จึงไม่
แปลกที่ ผ้ ูผลิ ตรายนี จ้ ะได้ รับรางวัล ผู้ประกอบการดี เด่นที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้ อมและชุม ชนหลายปี ซ้ อน น่านํ ามาเป็ น
ตัวอย่างจริ งๆ เอาเป็ นว่า 3 โรงงานสําหรับวันนี ้ทําเอาทุกคนหมดแรงเลยทีเดียวกว่าจะถึงโรงแรมในเมือง Shizuoka
ก็ราวๆ 2 ทุ่มครึ่ ง เมืองนี ้เป็ นเมืองที่น่ารักพอสมควร ร้ านอาหารเต็มไปหมด ร้ านค้ าก็มีเต็มตลอด 2 ข้ างทางแต่อด
ช้ อปปิ ง้ เนื่องจากห้ างปิ ด 3 ทุ่มนะค่ะ เหลือแต่ร้านอาหารที่เปิ ดดิชั ้นเองก็ออกไปเดินสํารวจเมืองถ่ายรูปร้ านค้ าแปลกๆ
มาเก็บไว้ เป็ นไอเดีย

ภาพ หน้ าตาเจ้ าปลาที่วา่ ตอนอบแห้ งแล้ ว และเจ้ าหน้ าที่ก็จบั ใส่เครื่ องแปรรูปกันสดๆให้ ดกู นั

ภาพ ปลาหลังจากถูกแปรรูปเรียบร้ อยในแบบถุงธรรมดา และแบบใส่กล่องหรูไฮโซสําหรับเป็ นของฝาก
8.00 โมงเช้ าที่จดุ นัดพบ ทุกคนหน้ าตาอิดโรยเล็กน้ อยแต่ใจยังสู้กระโดดขึ ้นรถบัสเดินทางไปยัง โรงงาน
แปรรูปใบชาเขียว ผู้ผลิตชาเขียวNAZOMI คนญี่ปนนั
ุ่ นในเรื
้
่องของการวางแผนการเดินทางจะแตกต่างจากคนไทยเรา
้ อนเพื่อจะได้ ไม่ได้
เรื่ องหนึ่งค่ะ คือถ้ าเป็ นคนไทยเราเราจะวางแผนเดินทางไปเยี่ยมสถานที่ที่อยู่ไกลสุดในจังหวัดนันก่
ย้ อนรถไปมา แต่คนญี่ปนนั
ุ่ ้นจะคํานวนจากระยะเวลาในการขับรถไปสถานที่นั ้นๆเพราะที่นี่มีกฏว่าคนขับรถจะต้ อง
ขับรถไม่เกินจํานวนชัว่ โมงกําหนด ถ้ าเกินโดนหักคะแนนและยึดบัตร เลยทําให้ พวกเราต้ องยอมขดเป็ นหนอนบนรถ
กว่าจะมาถึงปลายสุดของเมือง Yaizu City, Shizuoka prefecture Nazomi นั ้นเป็ นชาเขียวที่มีชื่อของประเทศญี่ปนุ่
โดยทางบริ ษัทนัน้ มียอดขายที่ลดน้ อยลงตังแต่
้ ปี 2000 จนถึงในปี 2008 ที่ยอดขายตกลงกว่าครึ่ ง อันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของคนในการดื่มชาได้ เปลี่ยนไป ได้ หนั มาดื่มชาเขียนสําเร็ จรู ปบรรจุขวดแทน ซึ่งง่ายและสะดวกไม่ต้องมี
ขันตอนในการชงมากมายอย่
้
างแบบชาเขียวดัง่ เดิม ทางบรัทจึงได้ หนั มาทําการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครัง้ ยิ่งใหญ่ด้วย
การปรับรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นชาเขียวบดเป็ นผงเพียงเติมนํ ้าก็พร้ อมดื่ม พร้ อมกับการปรับแผนการตลาดโดยเน้ น
กลุ่มสาวออฟฟิ สที่รักสุขภาพ ไม่ต้องการความหวานจากชาเขียวขวดที่ทําให้ อ้วนเพราะนํ ้าตาลสูง ซึ่งนับว่าเป็ นการ
ปรับกลยุทธ์ ที่ถูกต้ องเพราะทําให้ ยอดขายกลับมาพุ่งกระฉูดอีกครัง้ ทําให้ ผ้ ผู ลิตมีกําลังใจในการทําการตลาด และ
ชาวบ้ า นที่ ป ลูก ชาเขี ย วก็ มี ง านทํ า มี ร ายได้ ต่ อไป นับ ว่ า เป็ นการเรี ย นรู้ สถานการณ์ และปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กับ ความ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้ อย่างดี นับว่าผู้บริ หารยังกล้ าที่ยอมรับความจริงและพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงดีกว่าดันทุรัง
้
างความ
ท้ อแท้ และปิ ดธุรกิจไปในที่สดุ อยากให้ หลายบริ ษัทเอาเป็ นตัวอย่าง เพราะการปิ ดธุรกิจนันนอกจากจะสร้
เสียหายโดยตรงกับผู้ประกอบการแล้ ว ยังมีผลต่อชุมชน การว่างงาน และผู้เกษตรที่ต้องพากันสูญเสียรายได้ ไป
ตามๆกัน

ภาพ มาถึงโรงงานแล้ วค่ะ และนั ้นไร่ชาเขียวปลูกกันยาวเยียดเป็ นระเบียบมากๆ

หมดเวลาสํ า หรั บ ไร่ ช าเขี ย วแล้ ว ถึ ง เวลาขึน้ รถอี ก ครั ง้ เห้ อ ถึ ง เวลาเมารถอีก ครั ง้ ผ่ า นไป 3 ชั่ว โมงก็ ถึ ง
Mikkabi Mikan Orange เมือง Yaizu City, Shizuoka prefecture Mikka bi นั ้นเป็ นโรงงานที่ผ้ ผู ลิตส้ มสายพันธุ์
Mikan ที่หน้ าตาคล้ ายส้ มแมนดาริ น แต่เป็ นส้ มที่มีชื่อเสียง มีราคาแพง ซึง่ ชาวญี่ปนจะนิ
ุ่
ยมซื ้อให้ เป็ นของขวัญ ต้ อง
บอกว่าส้ มสายนํ ้าผึ ้งบ้ านเราอร่ อยกว่าหลายเท่า แต่ต้องยอมรับว่าเราสู้เค้ าไม่ได้ ในเรื่ องของการควบคุฒคุณภาพการ
ผลิ ต และเรื่ องของบรรจุภัณฑ์ ทางผู้ผ ลิ ตนัน้ จะมี มาตราการการควบคุม เกษตรทุก รายให้ อ ยู่ในมาตราฐานการ
เพาะปลูกแบบเดียวกัน เกษตรผู้เป็ นสมาชิกทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามกฎอย่างเคร่งครัด ทั ้งในเรื่ องของสายพันธุ์ส้มที่ปลูก
ห้ ามมีการปลูกปะปน ส้ มที่ปลูกจะไร้ เม็ดเนื่องจากป้องกันการนําเมล็ดไปเพาะปลูกที่อื่น ส้ มทุกต้ นจะเกิดจากการตัด
ุ อทํานอกเหนือคู่มือการปลูก ระยะเวลาใน
ต่อกิ่ง วิธีการปลูกการพรวนดิน การรดนํ ้าต้ องเหมือนกัน ห้ ามแอบใส่ป๋ ยหรื
การเก็บเกี่ ยวก็เช่นเดียวกัน และที่ทําให้ ทึ่งสุดๆคือแม้ กระทั่งผลส้ มที่ร่วงหล่นในสวนก็ห้ามเก็บแล้ วนําไปแอบขาย
เพราะจะทําให้ ระบบเสียหาย มีผลกระทบต่อราคาส้ ม เพราะเมื่อคนสามารถหาซื ้อส้ มที่ชาวสวนแอบนํามาขายได้ แล้ ว
ทําไมจะต้ องไปซือ้ ส้ มในราคาสูงๆให้ สิ ้นเปลือง นับว่าเป็ นกลยุทธ์ ที่เด็ดมากทีเดียว และชาวสวนสมาชิกทุกคนก็
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัว สมเป็ นชาวญี่ปนจริ
ุ่ งๆ ส้ มที่หล่นเน่าเสียนั ้นจะเป็ นอาหารของสัตว์ตอ่ ไป

ภาพ ไร่ส้มสวยมาก อากาศก็ดี นั ้นอาจารย์ดารุณีขอถ่ายรูปกับต้ นสัมสักหน่อย

ภาพ ผู้ร่วมสัมมนาถ่ายรูปกันใหญ่เลย และรูปส้ มตามระยะเวลาวันที่เก็บเกี่ยวสีสนั จะต่างกันไป

ผ่านไปด้ วยดีสําหรั บ 6 สถานที่ ได้ ของฝากมาเป็ นส้ ม ชาเขียว และอีกมากมายกิ นกันเพลิ นๆบนรถบัส
ระหว่างทางกลับเข้ ามาในโตเกี ยวมาสัมมนา ทํ างานกลุ่ม กันต่อไป ซึ่ง เรื่ องราวความสนุกมิ ได้ มีเพี ยงเท่า นี ย้ ังมี
เรื่ องราวน่าประทับใจอีกหลายเรื่ องที่ได้ แอบบันทึกไว้ ในไดอารี่ แต่คงต้ องพอแค่นี ้ก่อน ขอตัวไป unpack กระเป๋ า
เดินทางก่อนนะค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่นํามาถ่ายทอดในคราวนี ้คงเป็ นประโชยน์กบั ผู้อา่ นไม่มากก็น้อยนะค่ะ ซาโยนาระ
ค่ะ

ภาพ เตรี ยมเสบียงไว้ ยามบ่ายกันงีบ อิอิ และภาพพาอาจารย์ดรุณีเดินช้ อปซุปเปอร์ อาหารเยอะมาก

ภาพ ได้ มีโอกาสใส่กิโมโน่กบั เค้ าด้ วยสนุกสนานกันใหญ่ และภาพผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน

ภาพ บรรยากาศที่ญี่ปนยามคํ
ุ่
่าคืน

