รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
13-AG-04-GE/DC-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on Innovative Farm Management Practices to Enhance
Agricultural Productivity
ระหว่ างวันที่ 18 -22 พฤศจิกายน 2556
ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
จัดทาโดย นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2556
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ 13-AG-04-GE/DC-OSM-B : Multicountry Observational Study Mission
on Innovative Farm Management Practices to Enhance Agricultural Productivity
1.2 ระยะเวลา 18-22 พฤศจิกายน 2556
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ Mr. Mitsuo Nakamura, Ms. Satomi Kozuka และ Ms
Kannika Kunakorvaroj
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
จานวน 5 คน ประกอบด้ วย
1. Sakae Shibusawa, Dr. Prof.
2. Yasuhiro Inatsu, Dr.
3. Mikio Umeda, Dr. Prof.
4. Mr. Hajime Matsuo
5. Toyoki Kozai, Dr. Prof.
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
18 คน จาก 12 ประเทศ คือ บลังคลาเทศ กัมพูชา ปากีสถาน เวียดนาม ลาว อิหร่าน อินเดีย
อินโดนีเซีย ไทย ลาว มองโกเลีย และ ฟิ ลบิ ปิ นส์
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
(ต้องมี ความยาวเพียงพอกับเนือ้ หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ ด้รบั โดยเฉพาะใจความสาคัญจากการ
บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทัง้ นี ้ เพือ่ ประโยชน์ในการเผยแพร่ องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้กบั ผูส้ นใจ โดยจะนาเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรื อเว็บไซต์ของสถาบัน
การเผยแพร่ นีจ้ ะเผยแพร่ เพียงรายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และ
กิ จกรรมกลุ่ม)
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ เพื่อให้ ประเทศสมาชิกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย
ได้ มีโอกาสทราบถึงนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ เพียงพอกับ
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จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นอย่างทวีคณ
ู โดยประเทศญี่ปนถื
ุ่ อเป็ นประเทศที่มีนวัตกรรมเช่นที่กล่าว
มาแล้ วเป็ นที่ยอมรับในระดับโลก และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประเทศสมาชิกได้ มีโอกาสในการแลกเปลีย่ น
และแบ่งปั นประสบการณ์ รวมถึงเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ๆ หรื อเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ของตนเอง
ให้ กบั เพื่อนสมาชิก
2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นที่
สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
1. Precision Agriculture Technologies for Reducing Environment Impacts of Farming โดย
Dr. Prof. Sakae Shibusawa.
- สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ประเทศญี่ปนสนใจการท
ุ่
า Precision Agriculture Technologies อย่างมาก
สืบเนื่องมาจากความเสียหายจากเหตุ Tsunami เมื่อปี 2544 รวมถึงโดยปกติมกั จะเกิดภัยธรรมชาติ
คุกคามอยูเ่ สมอ
- Precision Agriculture คือการนาฐานข้ อมูลที่ผา่ นการวิจยั และวิเคราะห์แล้ วมาใช้ กบั การทา
การเกษตร ที่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ จะได้ ผลผลิตเท่าไร เมื่อไร และสามารถกาหนดคุณภาพของ
ผลผลิตได้ ด้วย โดยการนาข้ อมูล สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน ปริ มาณความต้ องการผลผลิต ต้ นทุน
การผลิต ความต้ องการน ้า ปั จจัยการผลิต การเข้ าทาลายของโรค แมลง มาใช้ ในการผลิตพืช เพื่อให้
พืชหรื อสินค้ าเกษตรอื่นๆได้ รับการปฎิบตั ิที่เหมาะสม เพียงพอ ไม่ขาดหรื อเกินความต้ องการ ทาให้
เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และสามารถกาหนดองค์ประกอบของผลผลิตได้
- มีสามสิง่ ที่จาเป็ นสาหรับ Precision Agriculture Technologies คือ ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความสัมพันธ์ของคน
2. Undertakings to Ensure Hygienic Vegetable Production in Japan and Other countries
โดย Dr. Yasuhiro Inatsu
- เป็ นการพัฒนาเพื่อให้ กระบวนการในการผลิตอาหารทังกระบวนการมี
้
ความปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
และสิง่ แวดล้ อม โดยมีกรณีศกึ ษาในประเทศไทย และ ประเทศบลังคลาเทศ เป็ นตัวอย่างที่ผ้ บู รรยาย
ได้ กล่าวว่า มีบางกระบวนการไม่ได้ ทาให้ ถกู สุขลักษณะ ทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของจุลนิ ทรี ย์ โดย
จุลนิ ทรี ย์ที่พบมากและมีผลกระทบต่อสุขภาพคือ อี คอไล (E. coli) และ ซาโมเนลลา ( Salmonella
spp.) ในบางรายถึงขันเสี
้ ยชีวิต เนื่องจากจุลนิ ทรี ย์เหล่านี ้มีความต้ านทานต่ายาปฎิชีวนะมากขึ ้น
การปนเปื อ้ นในอาหารเหล่านี ้มาจากหลายสาเหตุ อาจจะติดมาตังแต่
้ ผลผลิตอยูใ่ นแปลง ในขันตอน
้
การเก็บกี่ยว การนาวัตถุดิบที่ไม่สะอาดมาใช้ ก่อนนามาประกอบอาหารไม่มีการทาความสะอาดที่
เหมาะสม ไม่ได้ ทาให้ เชื ้อโรคตายขณะปรุง เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เอื ้อต่อการเจริ ญและเพิ่มจานวน
ของเชื ้อโรค และการขนส่งที่ไม่ระมัดระวัง
- ในปั จจุบนั หัวข้ อเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเป็ นสิง่ ที่ได้ รับความสนใจ ทังในแง่
้
ของ
สุขอนามัยของคนโดยตรง เช่นการระบาดของเชื ้อ E. coli ในประเทศเยอรมัน อาหารเป็ นพิษจากการ
บริ โภคผักในสหรัฐอเมริ กา การปนเปื อ้ นของซาโมเนลลาในแตงโม จากฮอนดูรัส ในพริ กจากเม็กซิโก
ในอัลฟั ลฟาที่พบใน US นอกจากนี ้รวมถึงการใช้ สขุ อนามัยเป็ นสิง่ กีดกันทางการค้ า
- จากการศึกษาที่พบว่ามีการปนเปื อ้ นและผลที่ตามมาเป็ นอันตรายอย่างยิ่งกับผู้บริ โภค ประเทศ
ญี่ปนจึ
ุ่ งได้ ปรับปรุงมาตฐาน GAP ฉบับใหม่ขึ ้นในปี 2554 โดยมีการปรับปรุงครัง้ ล่าสุดในเดือน
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มีนาคม 2555 โดยเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร ของสภาพแวดล้ อม และสุขอนามัยของแรงงานที่
ทาการเกษตรเข้ าไปด้ วย นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตั ิทวั่ ๆไป
- สาหรับประเทศไทย ได้ ให้ ความสนใจในเรื่ องนี ้มาตังแต่
้ ปี 2546 ซึง่ ในช่วงแรกเกษตรกรยังไม่ให้
ความสาคัญนักเนื่องจากเข้ าใจว่ามีขนตอนมาก
ั้
และยุง่ ยาก (บางครัง้ อาจจะจริ ง) จึงมีผ้ ลู งทะเบียน
น้ อย แต่หลังจากที่ประเทศคูค่ ้ าโดยเฉพาะสหภาพยุโรป ซึง่ เป็ นลูกค้ ารายใหญ่เริ่ มปฎิเสธสินค้ าที่มี
การปนเปื อ้ นของสิง่ ไม่พงึ ประสงค์ หรื อประเทศญี่ปนมี
ุ่ ความเข้ มงวดในเรื่ องค่า MRL มากขึ ้นๆ ทาให้
เกษตรกรจาเป็ นต้ องดาเนินการ
- ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าแม้ จะมีมาตฐานเกิดขึ ้นหลายๆระบบ ในตลาดแต่ละตลาด บางครัง้ เกิด
ก่อให้ เกิดความสับสนว่าจะทาตามมาตฐานใดดี หากเกษตรกรมีความมุง่ มัน่ ที่จะผลิตสินค้ าให้
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค (เหมือนทาให้ ตนเองบริ โภค) โดยอาศัยความใส่ใจทุกขันตอน
้
ต้ องไม่คิดว่าสิง่
เล็กๆน้ อยๆ จะไม่สง่ ผลไปยังส่วนใหญ่ในภาพรวม ไม่วา่ จะเป็ นมาตฐานใดๆ สินค้ านันก็
้ จะผ่านการ
ตรวจสอบ และเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ผู้บริ โภคบริ โภคได้ อย่างสบายใจ
3. Development in Agricultural Mechanization Technologies- from Farm Machinery to
Field Robots โดย Dr. Prof. Mikio Umeda และ สาธิตการดาเนินงานของเครื่ อง (รถไถเตรี ยมดิน)
โดย Mr. Katsuhiko Tamaki
-เนื่องจากความต้ องการข้ าวและผลผลิตทางการเกษตรมีมากขึ ้นเพราะมีประชากรในประเทศมากขึ ้น
ประชาชนญี่ปนเองก็
ุ่
ต้องการใช้ ผลผลิตที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้ านาเข้ า และในปั จจุบนั
เกษตรกรญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่มกั ไม่ได้ ทาอาชีพการเกษตรเพียงอย่างเดียว เกษตรกรแต่ละรายมีพื ้นที่
การเกษตรหลายแปลง แต่อยูต่ า่ งบริ เวณกัน โดยประเทศญี่ปนมี
ุ่ โจทย์หลักคือ ในอนาคตอันใกล้ นี ้
อาชีพเกษตรจะถูกเลือกเป็ นอันดับท้ ายๆที่คนรุ่นใหม่จะเลือกทา เพราะคนรุ่นใหม่มีโอกาสและอิสระ
ในการเลือกอาชีพที่ไม่ต้องกราแดดกราฝน แล้ วได้ ผลตอบแทนต่า และถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ทาให้
เป็ นไปได้ วา่ ในอนาคตอาจมีเกษตรกรเหลือน้ อยลงๆ หากเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย เหตุการณ์
ดังกล่าวอาจเกิดช้ ากว่าแต่เชื่อแน่วา่ จะต้ องเกิดขึ ้น ควรจะมีมาตการในการดาเนินการเพื่ออลด
ปั ญหานี ้ ซึง่ อาจจะใช้ วิธีการเดียวกับประเทศญี่ปนุ่ หรื อวิจยั ต่อยอด ปรับที่เหมาะสมกับสภาพ
ประเทศ จากปั ญหาเรื่ องขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
- นักวิจยั ได้ คิดค้ นเครื่ องทุน่ แรง และเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ทางานได้ จากการควบคุมด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และใช้ เครื่ อง GPS กาหนดทิศทาง ผู้ปฎิบตั ิเพียงแต่ต้องทราบข้ อมูลพื ้นฐานของพื ้นที่
การเกษตรเป้าหมาย ลักษณะดิน ทิศทาง ลักษณะขนาดแปลงปลูกตามความต้ องการ พืชที่ต้องการ
ปลูก ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นข้ าว ถัว่ เหลือง พืชไร่ ที่ปลูกในพื ้นที่ขนาดใหญ่ โดยเครื่ องจักรกลดังกล่าว
ได้ แก่ รถไถเตรี ยมดิน เครื่ องย้ ายกล้ า และรถเก็บเกี่ยวข้ าว (ที่ควบคุมด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ นาทาง
โดย GPS โดยไม่ต้องมีคนขับที่ตวั รถเลย)
- ในอนาคตข้ างหน้ าประเทศไทยและประเทศในเอเซียอื่นๆน่าจะต้ องเผชิญปั ญหาเรื่ องแรงงานภาค
เกษตรเหมือนประเทศญี่ปนุ่
- สาหรับประเทศไทยนวัตกรรมในเรื่ องเครื่ องจักรกลที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งนี ้ยังเป็ นสิง่ ที่คอ่ นข้ างใหม่
หากมองในแง่นวัตกรรมเป็ นสิง่ ที่ตอบโจทย์ได้ ดี แต่อาจจะไม่ค้ มุ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ณ วันนี ้ที่ราคา
พืชผลทางการเกษตรยังอยูภ่ ายใต้ การกาหนดราคาของบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่เกษตรกร (รายย่อย)
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ส่วนเทคโนโลยีในระดับที่รองลงมามีใช้ บ้างแต่จากัดอยูใ่ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีทนุ สูง และมีพื ้นที่ขนาด
ใหญ่ มีกลุม่ เกษตรกรรายย่อยอยูใ่ นเครื อข่าย
- อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปถึงอนาคตข้ างหน้ าปั ญหาเรื่ องแรงงานภาคเกษตรจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
เป็ นตัวกาหนดทิศทาง ซึง่ ยังไม่รวมถึงสภาพของอากาศที่เปลีย่ นแปลง แปรปรวน และยากที่จะคาด
เดาเพื่อการวางแผนล่วงหน้ าได้ ในฐานะนักวิจยั พบและได้ รับฟั งเสมอสาหรับการนาเสนอโครงการที่
เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเครื่ องทุนแรงว่า จะทาไปทาไม เกษตรกร
จะนาไปใช้ หรื อ ต้ นทุนเท่าไร ปี หนึง่ ใช้ กี่ครัง้ คุ้มมัย้ ทดลองไปเพื่อใคร ทังที
้ ่ต้องการจะตอบโจทย์
ให้ กบั เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต การลงทุนในการทาการวิจยั หากจะต้ องลงทุนมาก แต่เพื่อให้ ทราบ
หลักการ (ที่นกั วิจยั ได้ ตงสมมุ
ั ้ ติฐานไว้ แล้ ว บนหลักความเป็ นไปได้ หรื อประสบการณืที่ผา่ นมา) ก็
จาเป็ นต้ องลงทุน (เหมือนกับที่ประเทศญี่ป่นสนับสนุนแนวคิดใหม่ๆ และมีความสามารถในการมอง
ไปถึงอนาคตได้ ) เมื่อได้ หลักการจึงนาผลการทดลองไปปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์ทงพื
ั ้ ้นที่และต้ นทุน
ของเกษตรกร หรื อ อาจจะเป็ นการรวมตัวของเกษตรกรที่ร่วมการลงทุนและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งเหล่านี ้
ไปใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. Innovation Policies to Improve Agricultural Productivity in Japan โดย Mr. Hajime Matsuo
- ด้ วยสถานะในด้ านการเกษตรที่เปลีย่ นแปลงไปของประเทศญึ่ปนุ่ (แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงคือ ก่อนปี
1960 ตังแต่
้ ปี 1961-1990 และช่วง 1991-ปั จจุบนั ) เช่น พฤติกรรมการบริ โภคข้ าวที่ลดลงแต่
เปลีย่ นไปบริ โภคเนื ้อสัตว์มากขึ ้นแทน เพราะมีรายได้ ตอ่ หัวมากขึ ้น และต้ องการลดแป้ง เพื่อสุขภาพ
ที่ดีขึ ้น จานวนประชากรภาคเกษตรที่ลดลงจาก 1340 ล้ านคน ในปี 1960 และลดลงเรื่ อยๆจนเป็ น
240 ล้ านคน ในปี 2012 สอดคล้ องกับจานวนครัวเรื อนเกษตรกรที่ลดลงในอัตราเดียวกัน อายุเฉลีย่
จาก 59.6 ปี ในปี 1995 เป็ นอายุ 64.2 ปี ในปี 2005 และเป็ นอายุ 66.1 ปี ในปี 2010 นอกจากนัน้
ยังมีความเสีย่ งที่เกษตรกรที่เป็ นเกษตรกรรุ่นใหม่ (ที่มีอายุ 39 ปี หรื อน้ อยกว่า) จะละทิ ้งภาคเกษตร
ไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม หรื อภาคบริ การ ทาให้ ประเทศญี่ปนต้
ุ่ องมีนโยบายด้ าน
การเกษตรที่มีความเข้ มแข็ง ( The “Aggressive Agriculture, Forestry, and Fisheries” Policy)
โดยมีกลยุทธิ์ 3 กลยุท์ คือ 1. หาตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มความต้ องการผลผลิตเกษตร 2. พัฒนาห่วงโซ่
อุปทานจากการผลิตไปจนถึงมือผู้บริ โภค
- นโยบายหลักเพื่อส่งเสริ มการเกษตรของประเทศญี่ปนตามสถานการณ์
ุ่
ที่เปลีย่ นไปประกอบด้ วย 1.
การส่งเสริ มให้ เกิดความมัน่ คงด้ านอาหาร โดยการปรับปรุงให้ เกิดความยัง่ ยืนของการผลิตพืชอาหาร
ที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีพ (เช่นข้ าว ถัว่ พืชจาพวกที่ให้ แป้ง ) การจัดการทรัพยากรด้ านประมง
ทะเล การบังคับใช้ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยของอาหาร ของความปลอดภัยของผูบริ โภค 2. การ
ปรับตัวให้ กลมกลืนหรื อลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมเช่น สภาวะโลกร้ อน
และความสมดุลของปริ มาณและความต้ องการอาหาร 3. ส่งเสริ มให้ เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ที่ใช้
วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตร 4. ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ และวางแผนการใช้ ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มี
ในท้ องถิ่นให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ 5. ส่งเสริ มความยัง่ ยืนของภาคเกษตรด้ วยการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และ 6. การพลิกฟื น้ พื ้นที่ที่ถกู ภัยพิบตั จากการระเบิดของนิวเคลียร์ ในฟูกชู ิมาให้ กลับคืนมา
ให้ เร็ วที่สดุ ซึง่ นโยบายทังหมด
้
ได้ มีงานวิจยั และพัฒนารองรับอยูแ่ ล้ ว
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5. การดูงานการผลิตพืชในระบบปิ ดภายใต้ โครงการ Plant Factory (PF) โดย Prof. Dr.
Toyoki Kozai ที่ Chiba University (Kashiwano-ha Campus)
- เป็ นนวัตกรรมที่คอ่ นข้ างล ้าหน้ า เพื่อตอบโจทย์หลักคือทาให้ ได้ ผลผลิตในเวลาอันรวดเร็ ว ผลผลิต
ปลอดภัย ตอบโจทย์รองคือ เกษตรกรไม่จาเป็ นต้ องทางานกลางแจ้ ง เหมือนเกษตรกรทัว่ ไป แต่มี
ข้ อจากัดคือต้ องลงทุนครัง้ แรกสูง (ประมาณ 6-7 ปี จึงจะคุ้มทุน) และสามารถผลิตได้ เฉพาะพืชที่เป็ น
เป็ นพืชผักกินใบ ต้ องการแสงในการเจริ ญเติบโตน้ อย นวัตกรรมดังกล่าวคือการปลูกพืชผักกินใบ
และการผลิตต้ นกล้ าผักในสภาพปิ ด (ใกล้ เคียงกับหรื อคือการปลูกพืชในห้ องปรับอากาศ) ในแบบ
soilless culture ชนิดหนึง่ (ใช้ vermiculite เป็ นเครื่ องปลูก ) มีการให้ น ้าและมีการให้ ป๋ ยแบบ
ุ
fertigation ที่เพียงพอกับความต้ องการจริ งของพืช พืชผักจะถูกวางเรี ยงเป็ นชันเป็
้ นภาชนะ แต่ละชัน้
มีการติดหลอดไฟ ที่มีความยาวคลืน่ ตรงกับที่พืชต้ องการคือความยาวคลืน่ 400-700 นาโนเมตร มี
heat pump ที่มีหน้ าที่ทงให้
ั ้ ความร้ อน ความเย็น ลดความชื ้น และ หมุนเวียนอากาศ ขึ ้นกับ
สถานการณ์แต่ละเวลา (ซึง่ จะต้ องเป็ นพืชที่ต้องการแสงน้ อย) การปลูกพืชโดยวิธีนี ้จะทาให้ สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ เร็ วกว่าปกติ 3.5-4 เท่า ไม่ต้องใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เนื่องจากอยูใ่ นสภาพปิ ด และ
ด้ วยสภาพนี ้เองทาให้ สามารถผลิตพืชเหล่านี ้ได้ ตลอดปี ซึง่ ตามปกติหากปลูกในแปลงกลางแจ้ งจะ
ปลูกได้ ปีละครัง้ เนื่องจากถูกจากัดด้ วยฤดูหนาวที่ไม่สามารถปลูกพืชได้
- สาหรับประเทศไทยหากจะมีการนามาใช้ ก็สามารถที่จะดาเนินการได้ เพราะพืชผักที่ประเทศญี่ปนุ่
ใช้ ระบบนี ้เป็ นพืชที่มีการใช้ ประโยชน์ ใช้ บริ โภคอยูแ่ ล้ ว และผู้บริ โภคที่มีกาลังซื ้อก็ยงั มีอยูอ่ ย่างไม่
จากัด แต่หากจะมีการพัฒนางานวิจยั เพื่อเพิ่มชนิดของพืชให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะพืชส่งออกที่มกั มี
ปั ญหาสารพิษตกค้ างก็จะเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็ นประโยชน์ทงกั
ั ้ บประเทศไทยเองและทุกคน
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิก ( Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดง
ความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่
สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ)
- เนื่องจากเวลาในการศึกษาดูงานมีคอ่ นช้ างจากัด และมีสถานที่ที่เจ้ าภาพได้ เตรี ยมไว้ หลายที่ แต่ละ
ที่ล้วนมีสงิ่ ที่นา่ สนใจ และให้ ความรู้ใหม่มากมาย จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการนาเสนอ
Country
Report จ้ าภาพจึงขอยกเลิกการนาเสนอ คงเหลือไว้ เฉพาะ Group Discussion
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
2.4.1 การดูงานด้ วยตนเอง ที่ AEON Supermarket สาขา Tsukuba
- มีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรที่พบในห้ างสรรพสินค้ า AEON ซึง่ มีหลาย
สาขาในเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปนุ่ รูปแบบการจัดเรี ยงสินค้ าจะคล้ ายกับ ห้ างท็อป หรื อ สยาม
พารากอน ในประเทศไทย คือเน้ นความสด และสีสรร เพือ่ ดึงดูดความสนใจของผู้เข้ ามาเลือกซื ้อ
สินค้ า สินค้ าเกษตรทีม่ ใี นห้ างนี ้อย่างน้ อยครึ่งหนึง่ เป็ นสินค้ าทีผ่ ลิตในประเทศ เช่น กระหล่าปลี
ผักกาดขาว ฟั กทอง หัวไชเท้ า มันเทศ มะเขือเทศ เพอร์ ซมิ มอน องุน่ สินค้ าทีค่ าดว่าจะนาเข้ ามา
เช่น กล้ วยหอม สับปะรด
- สิง่ ที่คอ่ นข้ างจะต่างจากประเทศไทย (ไม่รวมถึงห้ างแมคโครที่ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับที่นี่) คือใน
การซื ้อสินค้ า เมื่อถึงช่องจ่ายเงิน พนักงานจะถามลูกค้ าเสมอว่าต้ องการถุงใส่หรื อไม่ หากต้ องการ
จึงจะใส่ถงุ ตามทีล่ กู ค้ าต้ องการ และลูกค้ าก็จะใส่ของลงถุงเอง หากไม่ต้องการถุงพนักงานจะแสดง
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ความขอบคุณ ซึง่ จะเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า และไม่กอ่ ให้ เกิดขยะเกิน
ความจาเป็ น
2.4.2 การดูงานฟาร์ ม (แปลง ) ผลิตผักในเครือ AEON Supermarket ที่ Ushiku Farm ซึง่
แปลงผลิตผักนี ้ เป็ น1 ใน 7 ฟาร์ ม ที่ดาเนินงานโดยการกากับดูแลของ AEON โดยตรง ซึง่ เริ่ ม
ดาเนินการในระบบที่จะกล่าวต่อไปนี ้ตังแต่
้ ปี 2554 ฟาร์ มที่คณะเข้ าไป ชื่อ Ushiku Farm มีพื ้นที่
ประมาณ 70 ไร่ ผลิตกระหลา่ ปลี ผักสลัด ผักกาดขาวปลี ปลูกทังในแปลงกลางแจ้
้
ง และในโรงเรื อน
พลาสติก ผลผลิตทังหมดจะถู
้
กส่งไปยัง AEON Supermarket ซึง่ มีอยูเ่ ฉพาะในโตเกียว 150 แห่ง
โดยเกษตรกรจะทาการผลิตไปจนถึงขันตอนการหี
้
บห่อ และติดตราสัญญลักษณ์ของตนเอง ห้ างจะ
เป็ นผู้บอกชนิดและปริ มาณที่ต้องการ และมารับผลผลิตทังหมดไปยั
้
งห้ าง การผลิตจะยึดหลัก GAP
อย่างเคร่งครัด มีการใช้ เครื่ องทุนแรง เช่นเครื่ องผสมปุ๋ย เครื่ องย้ ายกล้ า มีการจดบันทึกขันตอนการ
้
ทางานอย่างละเอียด มีการจัดเรี ยงอุปกรณ์การเกษตรทังเครื
้ ่ องมือน ้าหนักเบา และน ้าหนักมากอย่าง
เป็ นระเบียบ มีกฎ ข้ อห้ ามต่างๆระบุไว้ ชดั เจน โดยมีหลักการสาคัญในการผลิตคือ
Safe and
reliable, Freshness, Low cost and Local area.
2.4.3 การดูงานเรื่ องการพัฒนาโครงสร้ าง และระบบการระบายน ้าในแปลงปลูกปลูกข้ าวและพืชไร่ที่
มักเกิดน ้าท่วม เป็ นนวัตกรรมระบบการระบายน ้าที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยมีการฝั งท่อ PVC กว้ างประมาณ 6
หุน (ท่อเชื่อม ) ใต้ ดินลึกประมาณ 60 เซนติเมตร วางยาวจากหัวแปลงไปจนถึงปลายแปลง โดย
ปลายแปลงจะจรดกับคลองระบายน ้า มีเครื่ องปั ม้ น ้าหัวแปลง เครื่ องสูบน ้าปลายแปลง และท่อกลวง
ขนาดใหญ่กว้ างประมาณ 2-3 เท่าของท่อ PVC ที่เป็ นท่อเชื่อม สวมอยูท่ งด้
ั ้ านหัวแปลงและปลาย
แปลง โดยต่อเข้ ากับเครื่ องปั ม้ น ้า และเครื่ องสูบน ้า โดยมีหลักการว่าหากน ้าในแปลงมีปริ มาณมาก
จนล้ นท่อกลวงใหญ่ เครื่ องปั ม้ น ้าหัวแปลงจะทาการผลักดันน ้าผ่านท่อเชื่อมลงสูค่ ลอง และในกรณีที่
น้ าในแปลงลดลงเกินกว่าที่พืชต้ องการ (ซึง่ ในส่วนนี ้เกษตรกรจะต้ องเป็ นผู้ตงค่
ั ้ าไว้ วา่ ต้ องการน ้า
ระดับใด) เครื่ องสูบน ้าจะสูบน ้าจากคลองเข้ าสูแ่ ปลงของเกษตรกรโดยอัตโนมัติ
2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
การจากคัดเลือกหัวข้ อ 5 หัวข้ อจากทังหมด
้
14 หัวข้ อที่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ รับฟั งในห้ องบรรยาย (4 เรื่ อง)
และระหว่างดูงานนอกสถานที่ที่เมืองชิบะ (10 เรื่ อง) โดยมีสงิ่ ที่ต้องนาเสนอ คือ ได้ รับความรู้อะไร และจะมี
แผนในการนาไปใช้ อย่างไรในประเทศของตน โดยแบ่งการนาเสนอเป็ นสองกลุม่ กลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วย
ประเทศบลังคลาเทศ อินเดีย อิหร่าน ปากีสถาน ศรี ลงั กา กลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วย ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ฟิ
ลิบปิ นส์ ลาว อินโดนีเซีย มองโกเลีย และ ไทย จากการวิพากย์ในแต่ละกลุม่ ได้ มีการนาเสนกลุม่ ละ 5 หัวข้ อ
ซึง่ บางหัวข้ อได้ เลือกเพื่อจะนาเสนอทังสองกลุ
้
ม่ โดยสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ 6 หัวข้ อ มีผลการศึกษา
ดังต่อไปนี ้
Precision Agriculture Technologies for Reducing Environment Impacts of Farming
เป็ นการใช้ ข้อมูล
ต่างๆมาประกอบการตัดสินใจในการผลิตพืช และการจัดการให้ พืชสามารถเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตได้ ตามต้ องการ
ซึง่ จะเห็นการเพิ่มผลผลิต โดยมีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึง่ จะช่วยคงไว้ ซงึ่ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีอปุ กรณ์
สนับสนุน คือ GPS, GIS แผนที่ดิน และแผนที่องค์ประกอบอื่นๆในการผลิตพืช
Undertakings to Ensure Hygienic Vegetable Production in Japan and Other countries จากการสารวจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร ประเทศกาลังพัฒนามีปัญหาเรื่ องสุขอนามัยอาหารจากหลาย
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สาเหตู ได้ แก่ การปนเปื อ้ นของน ้าที่ใช้ ในการเกษต ร ศัตรูพืชดื ้อยา พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่คานึงถึงสุขอนามัย
สภาพการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม และขาดวิธีการและเครื่ องมือในการหาสา เหตุของโรคที่เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ยที่
เป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยทังมนุ
้ ษย์และสัตว์ และเพื่อให้ การผลิตอาหารมีความปลอดภัย จาเป็ นที่จะต้ องมีการ
ดาเนินการสร้ างมาตรฐาน โดยการควบคุมให้ เกษตรกรจัดการฟาร์ มให้ มีความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
ขบวนการ GAP และเพื่อให้ เกิดความสาเร็ จในการนา GAP มาเป็ นเครื่ องมือ ควรมีการปรับปรุง GAP ให้ มีแบบ
แผนเดียวกันในภูมิภาค เตือนให้ ผ้ บู ริ โภค ผู้ผลิต และผู้แปรรูป ตระหนักถึงความมีสขุ อนามัยอาหาร ซึง่ จะต้ องมี
การเสนอแผนแม่บทความปลอดภัยสาธารณะขึ ้น รวมถึง มีการบังคับใช้ Global GAP HACCP
Development in Agricultural Mechanization Technologies from Farm Machinery to Field Robots
- รถไถขนาดเล็ก
ที่พฒ
ั นาโดย บริ ษัท Kubota เป็ นเครื่ องจักรกลที่มีรา คาถูก ใช้ ระบบไฟฟ้ า แทนน ้ามัน เป็ น
เทคโนโลยีที่คานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ นมิตรกับ สภาพแว ดล้ อม เนื่องจาก ไม่มีการปลดปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ และเสียงเงียบ
นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการพัฒนา
เครื่ องจักรกลการเกษตรของญี่ปนสู
ุ่ ผ่ ้ อู ื่น การสร้ างนวัตกรรมนี ้เพื่อ เป็ นการทาเพื่อรับมือกับปั ญหาแรงงานภาค
เกษตรที่ปัจจุบนั มีอายุมาก รวมทังขาดแคลนเกษตรกรรุ
้
่นใหม่ที่จะมาทดแทน และจากการวิเคราะห์แนวทางในการ
นาไปปรับใช้ ของประเทศสมาชิก พบว่า ประเทศแถบเอเซีย (ใต้ ) มีพื ้นที่ทาการเกษตรขนาดเล็ก ถ้ าจะใช้ เครื่ องทุน่
แรงขนาดใหญ่ จะต้ องมีการรวมกลุม่ เกษตรกร การเปลีย่ นสภาพของสังคมเมืองที่รวดเร็ ว จะทาให้ ไม่จาเป็ นต้ องใช้
แรงงานคนอีก เทคโนโลยีที่ใช้ ได้ กบั พื ้นที่ขนาดเล็กจะถูกนามาปรับใช้ ในเอเซีย (ใต้ ) มากกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ การใช้
เครื่ องทุน่ แรงจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ ปัจจัยการผลิต ความรู้ที่ได้ รับจะนาไปถ่ายทอดกับโรงงานในท้ องถิ่น
เพื่อพัฒนาเรื่ องจักรกลการเกษตรในฟาร์ มให้ เหมาะสม
Plant Factory, Chiba University
- เป็ นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความมัน่ คงของกับผลิต อาหารที่ปลอดภัยและ คานึงถึงความอยูด่ ีของ
สภาพแวดล้ อม เป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด แม้ เป็ นคนสูงอายุหรื อผู้พิการก็สามารถเป็ นผู้ผลิตได้ ใช้
พื ้นที่น้อย มีผลผลิตตลอดปี เพราะสภาพอากาศไม่มีผลกระทบ ใช้ ผลิต พืชที่ต้องการแสงน้ อย สามารถปลูก หรื อ
สาหรับการผลิต ต้ นกล้ าที่ต้องการความเอาใจใส่ อย่างไรก็ตามจะต้ องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ เหมาะสมและ
ต้ นทุนน้ อยลงกว่านี ้
Agricultural Infrastructure and Irrigation Management โดย National Institute for Rural Engineering (NIFS)
- ระบบนี ้ใช้ การได้ ง่าย มีต้นทุนการดาเนินการต่า ใช้ อปุ กรณ์ทวั่ ไป ทาให้ การใช้ น ้าอย่างคุ้ มค่า และสามารถ
ระบายน ้าได้ เร็ ว และสามารถจัดการปริ มาณน ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการน ้าของพืชแต่ละชนิดได้ ซึง่ ช่วยให้ ราก
สามารถใช้ น ้าได้ ดีและเหมาะสม ไม่มาก/น้ อยเกินไป สามารถเพิ่มผลผลิต ผู้วิจยั ออกแบบวิธีการนี ้เพื่อแก่ปัญหา
พื ้นที่ที่มีน ้าขัง โดยช่วยให้ มีการระบายน ้าดีขึ ้น โดยใช้ หลักการคล้ าย ซึง่ จากการเรี ยนรู้ในการดูงานครัง้ นี ้ทาให้ ทราบ
ว่าหากจะคิดค้ นนวัตกรรมใดๆควรวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย และทรัพยากรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ก่อนที่จะ
ตัดสินใจ ทาทุกสิง่ แล้ วจึง ปรับปรุงเทคโนโลยีบนพื ้นฐานความต้ องการใช้ จริ ง และเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่
Processing factory of frozen vegetables and Biomass recycling center ที่กลุม่ WAGEON
ปั ญหาใหญ่ของเกษตรกร คือ ผู้ผลิต ดดยเฉพาะเกษตรกร รายย่อย ไม่สามารถกาหนดราคาสินค้ า ทาให้
อาชีพเกษตรไม่ได้ รับความ สนใจ การแก้ ปัญหาโดย การรวมกลุม่ ของเกษตรกร เพื่อให้ เกิดอานาจการต่อรอง เป็ น
ทางที่ดี และบริ ษัทในเครื อ WAGEON เป็ นตัวอย่างที่ดี
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ไม่เพียงเฉพาะพื ้นที่ของกลุม่ WAGEON เท่านัน้ แต่ระบบ การรวมกลุม่ ของ WAGEON ยังได้ มีการขยาย
ออกไปสูพ่ ื ้ นที่ ใกล้ เคียง ด้ วย โดยมีขนตอนและหลั
ั้
กในการทางานคือ มีการวางแผนเลือกพืชที่เหมาะสม มีการ
ปรับปรุงสภาพดิน และความต้ องการของตลาด จากการรวมกลุม่ ทาให้ เกิดการแบ่งปั น ที่เห็นได้ ชดั และมีการ
ปฎิบตั ิจริ งเช่น การแบ่งปั นพันธุ์พืชผักที่คดั เลือกกันเอง แจกจ่ายกันภาย ในกลุ่ม การให้ คาปรึกษา เรื่ องการให้ ป๋ ยุ
การควบคุมศัตรูพืช ฯลฯ
-นอกจากการวมกลุม่ เพื่อผลิตผักสดและผักแช่แข็งส่งตลาดโดยตรงแล้ ว ยังมีการใช้ ป๋ ยุ
อินทรี ย์ที่ได้ จากการ
นาผลผลิตที่เหลือจากการตัดแต่งมาทาโดยผสมกับมูลสัตว์ในฟาร์ มและเพิ่มสารเร่งปฏิกิริยา ซึง่ การทาปุ๋ยหมักที่ได้
จากการนาผลผลิตที่เหลือ มาใช้ ทาเป็ นปุ๋ยหมักนี ้เป็ นจุดเด่นหลักของ WAGEON ซึง่ ดาเนินการอย่างมีหลักการ มี
โรงงาน และเครื่ องจักร เครื่ องมือในระดับมาตฐาน มีรัฐบาลให้ การสนับสนุน เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีประโยชน์
และเป็ นต้ นแบบของการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ เป็ นนวัตกรรมที่ช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมี
รายได้ จากผลผลิตเพิ่มขึ ้น

ระบบการดาเนินงานและผลิตภัณฑ์ จากกลุม่ WAGEON

ผู้เข้ าร่ วมโครงการและเจ้ าหน้ าทีข่ อง APO
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ศ.ดร. Kozai อธิบายเรื่ องการผลิตพืชในห้ องปรับอากาศ
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การปลูกมะเขือเทศในโรงเรื อนปกติ

การปลูกพืชผักในห้ องปรับอากาศ (PF)

การเพาะกล้ าในห้ องปรับอากาศ

แปลงผักในเครื อห้ าง AEON

ผลผลิตผักผลไม้ อบแห้ งในห้ างสรรพสินค้ าที่เมืองชิบะ

รถไถเตรี ยมดินควบคุมด้ วยสมองกล
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บรรยากาศข้ างถนนหลักในเมืองชิบะ

อุปกรณ์ท่ีติดตังเพื
้ อ่ ระบายน ้า/จัดการน ้า
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เครื่ องย้ ายกล้ าของ บ.คูโบต้ า

การวางผลผลิตในห้ าง AEON

โรงเรื อนแบบเคลือ่ นย้ ายได้
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เครื่ องตรวจสอบคุณภาพข้ าวของบ .คูโบต้ า

ภาพจาลองระบบการระบายน ้าที่ออกแบบขึ ้นใหม่

พิพธิ ภัณฑ์เครื่ องมือและประวัติการเกษตรญี่ปนุ่
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การเปลีย่ นลิง่ ของเหลือใช้ เป็ นพลังงาน

พระพุทธรูปใหญ่ระหว่างทางไปดูงานที่เมืองชิมะ

พันธุ์พชื ที่ได้ รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
- มีเพื่อนและเครื อข่ายในการทางานเพิ่มขึ ้นทังจากเพื
้
่อนชาวไทย ที่มาจากต่างหน่วยงาน เพื่อน
ชาวต่างชาติทงในประเทศญี
ั้
่ปนุ่ และ เพื่อนจากประเทศสมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการพร้ อมกัน
- ได้ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในแบบที่ต้องดูแลและรับผิดชอบตัวเอง ต้ องเตรี ยมการณ์ก่อน
เดินทาง การเข้ าร่วมโครงการ การทางานกลุม่ การดูแลผู้อื่น
- พัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการฟั ง การจับใจความสาคัญให้ ดีขึ ้น
-เรี ยนรู้สภาพสังคม พฤติกรรมของประชาชน ความเป็ นอยู่ วิธีการเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมือง
โตเกียว รวมถึงสภาพภูมิอากาศในช่วงก่อนฤดูใบไม้ ร่วงในโตเกียว และเมืองชิบะ
- ได้ รับความรู้ใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดของนักวิจยั ชาวญี่ปนุ่ ที่ให้ ความสาคัญในการใช้ ข้อมูลที่มีอยูเ่ พื่อ
กาหนด หรื อวางแผนงานสาหรับอนาคต รวมถึงคิดทุกองค์ประกอบบนพื ้นฐานของเหตุและผล และ
ความคุ้มค่า
- ทาให้ เกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะกล้ าคิดทาสิง่ ใหม่ๆ ที่มงุ่ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพราะมีประเทศที่
สามารถหยิบยกเป็ นตัวอย่างที่จบั ต้ องได้ จริ ง
- ได้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และ เป็ นสมาชิกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แม้ จะเป็ นช่วงเวลา
สันๆ
้
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
- บุคคลากรของหน่วยงานได้ รับโอกาสในการพัฒนาให้ มีวิสยั ทัศน์เพิ่มขึ ้น
- หน่วยงานต้ นสังกัดมีโอกาสเผยแพร่บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ สูร่ ะดับภูมิภาค
- มีโอกาสในความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
- มีการพัฒนาในมุมมองที่กว้ าง ขึ ้น นาบางส่วนไปปรับใช้ และการนาความรู้ไปทางานวิจยั ต่ออยอด
ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมประเทศ และสังคม
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
- ได้ มีการจัดให้ มีการรายงานการศึกษาดูงานให้ กบั ผู้ร่วมงาน รวมถึงเขียนเล่าเป็ นบทความสันๆ
้ ใน
วารสารของหน่วยงาน
กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
(กิ จกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิ จกรรมทีจ่ ะดาเนิ นการ เป็ นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียด
กิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ เมื ่อเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมให้ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ )
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
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_______________________________________
หมายเหตุ 1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ
Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
3.
การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บันทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดี
และจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรื อ
ข. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ สง่ ไฟล์รายงาน ทางอีเมล ( liaison@ftpi.or.th) และส่ง
สาเนาเอกสารแนบทังหมดมาทางไปรษณี
้
ย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่ มผลผลิ ตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025
ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่
จัดทาโดยผู้เข้ าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการอื่นๆ ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/โครงการระหว่าง
ประเทศ/บทความจากผู้เข้ าร่วมโครงการ/tabid/106/language/th-TH/Default.aspx
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