รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
14-AG-04-GE-WSP-B
Workshop on Innovative Farm Management Practices to Enhance Agriculture Productivity
ระหว่ างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2557
ณ เตหะราน ประเทศอิหร่ าน
จัดทาโดย นายอดิเรก ปั ญญาลือ
นักวิชาการ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ
รหัสโครงการ 14-AG-04-GE-WSP-B ชื่ อ โครงการ Workshop on Innovative Farm
Management Practices to Enhance Agriculture Productivity
1.2 ระยะเวลา : วันที่ 6 – 10 กันยายน 2557
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) : กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ
1) Dr. Muhammad Saeed
2) Dr. Valiollah Baniameri
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
1) Dr. Muhammad Saeed
2) Dr. Valiollah Baniameri
3) Chan Seng Kit
4) Eiji Moromoto
5) Woody Maijers
6) Mr. Wu, Chao-Yang
7) Mr. Behrooz Hassanpour
8) Mr. Roham Rahmani
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
มีผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการทัง้ หมด 23 คน จาก 13 ประเทศ ได้ แก่ บังกลาเทศ (1) ไต้ หวัน (1) อิหร่ าน (6)
อินเดีย (2) เกาหลีไต้ (1) มาเลเชี ย (1) เนปาล (1) กัมพูชา (1) ฟิ ลิปปิ นส์ (1) ศรี ลงั กา (2) ไทย (2) และ
เวียดนาม(2)
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
(ต้องมี ความยาวเพียงพอกับเนือ้ หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ ด้รบั โดยเฉพาะใจความสาคัญจากการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทัง้ นี ้ เพือ่ ประโยชน์ในการเผยแพร่ องค์ ความรู้และประสบการณ์ ให้กบั
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ผูส้ นใจ โดยจะนาเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรื อเว็บไซต์ ของสถาบัน การเผยแพร่ นีจ้ ะเผยแพร่
เพียงรายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และกิ จกรรมกลุ่ม)
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตด้ วยนวัตกรรมการจัดการฟาร์ มมีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้ าร่ วมโครงการให้ มีความเข้ าใจในองค์ประกอบที่สาคัญของนวัตกรรมการจัดการ
ฟาร์ ม
2. เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์นวัตกรรมในการจัดการฟาร์ มที่ได้ รับความสาเร็ จ
3. เพื่อกาหนดแผนปฏิบตั ิการร่วมกันเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถนามา
ปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
1) Dr. Muhammad Saeed
ได้ แนะนาที่ มาของโครงการ วัต ถุประสงค์ ของโครงการ และบรรยายการจัดการการขยะ
ทางด้ า นการเกษตร ซึ่ง ค าจ ากัด ความของขยะทางเกษตร คื อ เศษเหลือ จากการด าเนิ น การทาง
การเกษตรรวมไปถึ ง มู ล สัต ว์ เศษเหลื อ จากการเก็ บ เกี่ ย วปุ๋ย สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ที่ ถูก ชะล้ า ง
จนกระทัง่ เศษดิน โคลนจากการชะล้ างหน้ าดินจากกิจกรรมทางเกษตร ซึง่ การจัดการขยะมีกลยุทธ์ 3Rs
คือ Reduce, Reuse และ Recycle ตัวอย่างการจัดการขยะ เช่น การทาปุ๋ยหมักจากเศษเหลือจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต การทาถ่านหรื อพลังงานจากเศษพืช การทาเอ็นไซม์จากเศษเหลือจากอุตสาหกรรม
สับปะรด เป็ นต้ น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการตระหนักถึงการอนุรักษ์ หรื อการจัดการขยะจากการทาเกษตร
เช่น การใช้ กากอ้ อยจากอุตสาหกรรมน ้าตาลมาทาเป็ นพลังงาน หรื อการทาเป็ นปุ๋ยหมัก หรื อการทาก๊ าช
ชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็ นต้ น
2) Dr. Valiollah Baniameri
หัวข้ อบรรยายเรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับการสร้ างผลผลิต และการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ บรรยายถึ ง ผลกระทบจากการจัด การฟาร์ ม แบบดัง้ เดิ มที่ ส่ง ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ ผลต่อการเสือ่ มสภาพของดิน การเกิดดินเค็มในเขตชลประทาน เกิดการปนเปื อ้ นใน
แหล่งน ้า รวมถึงการดื ้อยาของศัตรู พืช และการสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจากการชะล้ าง
หน้ าดิน เป็ นต้ น
บรรยายวิธีการจัดการดิน นา้ การอนุรักษ์ ค วามหลากหลายทางชี วภาพ และการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการทาการส่งเสริ มการทาเกษตรแบบใหม่โดยการใช้ เทคโนโลยีโรงเรื อนในการ
ปลูกพืชที่มีการควบคุมอุณหภูมิ หรื อสภาพอากาศให้ เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช
ในประเทศไทยมีการนาเทคโนโลยีเรื่ องการเพาะปลูกพืชในโรงเรื อนเพื่อการเพิ่มศักยภาพใน
การปลูกพืชหลายชนิด และแต่ละโรงเรื อนได้ มีการปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่รวมถึงต้ นทุนการ
ผลิตโรงเรื อนยังมีให้ เลือกหลากหลายชนิด และราคาที่เหมาะสม
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3) Chan Seng Kit
มีการบรรยายทังหมด
้
3 หัวข้ อ ได้ แก่
1) Farm Management for Greater Competitiveness: Emerging Trends, Issues
and Opportunities in Asian Countries
การบรรยายหัวข้ อนี ้ได้ กล่าวถึงการจัดการฟาร์ มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทวีปเอเชีย
บรรยายถึงการปรับเปลี่ยนจากการทาอุตสาหกรรมแบบเดิมมาเป็ นการผลิตพืชแบบใหม่ เช่น ในเรื่ อง
ของข้ อ มูลและการสื่อ สาร เกษตรกรควรจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศมากขึน้ เพื่ อ สื่อ สารกั บ
เจ้ าหน้ าที่หรื อข้ อมูลจากภาครัฐในเรื่ องของเทคโนโลยีและการหานวัตกรรมใหม่ เช่น ต้ องมีเมล็ดพันธุ์ทมี่ ี
คุณภาพ การจัดการฟาร์ ม ที่ดี การจัดการน ้าและปุ๋ยที่เหมาะสม ในด้ านมาตรฐานและความปลอดภัย
ของอาหารต้ องมีการสร้ างให้ มีศกั ยภาพยิ่งขึ ้นรวมถึงต้ องมีการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ต้ องมีการหานวัตกรรมใหม่หรื อหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เช่น การหาพืชแปลกใหม่
หรื อนาเข้ าพืชจากประเทศอื่น มีเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ และสามารถรักษาความสดได้ หาผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม หรื อ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาสูงกว่าเดิม กล่าวโดยสรุ ปการทาธุรกิจ
เกษตรต้ องมีองค์ประกอบดังนี
้ ้
1) มีการจัดการฟาร์ มทีด่ ี
2) ต้ องมีศกั ยภาพดีกว่าเดิม
3) ต้ องมีทกั ษะในการทาธุรกิจ
4) ธุรกิจจะมีการแข่งขัน และความเสีย่ ง
5) จาเป็ นต้ องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6) ต้ องมีการตังเป
้ ้ าหมายผลประกอบการให้ ชดั เจน
2) Strategic Planning and Managing Profitable Farm Business
หัวข้ อนี ้ได้ บรรยายถึงกลยุทธ์ ในการวางแผนการจัดการฟาร์ มที่สร้ างผลกาไรในธุรกิจเกษตร
กล่า วโดยภาพรวมคือ ต้ องมี การวางแผนในการจัดการฟาร์ ม ให้ ดี โดยต้ องมี การวิ เคราะห์ จุด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และข้ อจากัดของตนเองก่อน จากนัน้ มาวางแผนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการ
ตังแต่
้ การผลิตในแปลงจนถึงผู้บริ โภค นอกจากนี ้ ได้ บรรยายถึง niche market ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
ตลาดทั่วไป แต่จะเป็ นตลาดเฉพาะของกลุ่มลูกค้ า เฉพาะผลิตภัณฑ์ เฉพาะภูมิศาสตร์ เฉพาะกับ
คุณภาพ และบริ การ องค์ประกอบที่ให้ เกิดความสาเร็ จในกระบวนการ ประกอบด้ วย
1) ต้ องมีความต้ องการทังปริ
้ มาณ คุณภาพ เวลารับของ รวมถึงราคาที่แน่นอน
2) ต้ องมีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
3) ต้ องมีการคาดการณ์ เหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึน้ ได้ อย่างเหมาะสม เช่น ความ
แปรปรวนของดิน ฟ้ า อากาศ การเกิดโรคและแมลง เป็ นต้ น
4) ต้ องมีการติดตามการดาเนินงาน การเก็บข้ อมูลต่างๆ ทังกระบวนการผลิ
้
ต
5) ต้ องมีการควบคุมคุณภาพที่ดี
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3) Strengthening Early Warning System to Provide Timely Information to
Farmers
หัวข้ อนี ้ได้ กล่าวถึงระบบการส่งข้ อมูลการเตือนให้ ถึงเกษตรกรซึ่งข้ อมูลต่างๆ มีความสาคัญ
ต่อ ธุ ร กิ จ เกษตรมาก เช่ น ข้ อ มูลคาดการณ์ ผลผลิต การแข่ง ขัน ในตลาด ราคาผลผลิต คุณ ภาพที่
ผู้บริ โภคต้ องการ ช่องทางจาหน่ายผลผลิต หรื อช่องทางตลาด ตลอดจนสภาพอากาศ ซึ่งข้ อมูลต่างๆ
จะนาไปสูก่ ารทาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ในประเทศไทยข้ อมูลต่างๆ ได้ มีการจัดทาหรื อมีการคาดคะเนไว้ จากหน่วยงานราชการ ยังไม่
สามารถลงไปถึง เกษตรกรรายย่อยที่ ผลิตโดยตรง ส่วนใหญ่ ข้อ มูลจะอยู่ที่ พ่อ ค้ า คนกลางที่ จะเป็ น
ตัวกาหนดราคาผลผลิตเกื อบทัง้ หมด แต่จะทิง้ ความเสี่ยงให้ เกษตรกรเป็ นผู้แบกรั บภาระ ดังนัน้ นัก
ส่งเสริ มการเกษตรควรจะหาวิธีการส่งถ่ายข้ อมูลให้ ถึงมือเกษตรกรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการผลิต
และจะได้ ทราบข้ อมูลที่แท้ จริ งเพื่อที่จะได้ มีการวางแผนการปลูกพืชได้
4) Eiji Moromoto
การบรรยายในหัวข้ อนีเ้ ป็ นการบรรยายเรื่ องการใช้ ระบบ ICT เข้ ามาช่วยในการเกษตร
เนื่ องจากชาวนาในประเทศญี่ ปุ่ นเริ่ มมี อ ายุสูงขึน้ จึง ได้ มี ก ารใช้ ระบบ ICT และหุ่นยนต์ ม าใช้ ใ น
การเกษตร ทังการใช้
้
เครื่ องจักรกลเกษตร รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้ าว จนถึงการใช้ เฮลิคอปเตอร์ บงั คับ
วิทยุมาใช้ ในการประเมิ นการสุก แก่ ของผลผลิต ในประเทศไทยเริ่ มมี การใช้ เ ทคโนโลยีท างด้ า น
การเกษตรมากขึ ้น เช่น การใช้ รถดานา รถเกี่ยวข้ าว หรื อรถตัดอ้ อย เป็ นต้ น แต่วิทยาการที่จะใช้ ระบบ
ICT ยังต้ องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต
5) Woody Maijers
บรรยายในหัวข้ อการสร้ างมูลค่าเพิ่มในด้ านการเกษตร ในการผลิต สินค้ าเกษตรต้ องมีการ
วางแผนและวิเคราะห์ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการหานวัตกรรมใหม่ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
ผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น การผลิต เมล็ ด กาแฟ สร้ างมูล ค่า เพิ่ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารชงกาแฟมาเป็ นถ้ ว ย และสร้ าง
มูลค่าเพิ่มมากขึ ้นเป็ น ดื่มกาแฟในบรรยากาศร้ านกาแฟ นอกจากนี ้ การผลิตสินค้ าในยุคปั จจุบนั ด้ าน
อาหารปลอดภัย ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ หากต้ องการสร้ างมูลค่าเพิ่มควรจะสร้ างเป็ นอาหารที่เสริ มสุขภาพ
ยิ่งกว่านัน้ การขายเรื่ องราวของสินค้ า (Story) ยังสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ อีกด้ วย และสินค่าได้ มลู ค่า
สูงที่สดุ ในตลาด คือ สินค้ าประเภทยา และเครื่ องสาอาง
6) Mr. Wu, Chao-Yang
การปรับเปลี่ยนจากระบบการทาเกษตรแบบดังเดิ
้ ม มาเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการ
ผลิต การแข่งขัน และเพื่อความยัง่ ยืน บรรยายถึงอุปสรรคและประเด็นท้ าทายของการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ด้ านการเกษตร การทาโมเดล Agricultural Enterprise Zones (AEZs) ในกลุ่มเกษตรกร
Shinshe Farmers’ Association และ Dounan Farmers’ Association ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้ าเกษตร ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้ าเกษตรหลายกลุ่มใน
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รู ปแบบวิสาหกิจขนาดต่างๆ โดยมีหน่วยงานของภาครัฐคอยให้ การสนับสนุนและให้ คาปรึ กษาอย่าง
ใกล้ ชิด
7) Mr. Behrooz Hassanpour
ประเทศอิหร่ านมีการผลิตปลาเทราต์เป็ นอันดับ 1 ของเอเชีย และผลิตเป็ นอันดับ 3 ของโลก
ในประเทศอิหร่านมีการผลิตสัตว์น ้า 3 รูปแบบ ได้ แก่
1) สัตว์ที่ต้องเลี ้ยงในน ้าอุน่ เช่น ปลาคาร์ ฟ
2) สัตว์ที่ต้องเลี ้ยงในน ้าเย็น เช่น ปลาเทราต์
3) สัตว์ทตี่ ้ องเลี ้ยงในน ้าทะเล เช่น กุ้ง เป็ นต้ น
การผลิตปลาเทราต์ให้ มีประสิทธิภาพประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ ได้ แก่
1) อุณหภูมิของน ้าที่ใช้ เลี ้ยง ต้ องอยูร่ ะหว่าง 13 – 18 องศาเซลเซียส
2) ความชานาญของเกษตรกรผู้เลี ้ยง
3) ลูกปลาต้ องมีความแข็งแรง
4) การจัดการฟาร์ มที่ดี
5) นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการผลิต
จากการศึกษาปั จจัยรวมที่มีผลต่อผลผลิตปลาเทราต์ (Total Factor Productivity :TFP)
พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตปลาเทราต์ตงแต่
ั ้ ปี 2003 – 2007 มีอตั ราเพิ่มขึ ้น 3.7 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีการ
อาศัยนวัตกรรมการผลิตปลาเทราต์และมีการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรที่ผลิต ดังนัน้ จึงได้ มีการจัดทา
ข้ อเสนอเชิงนโยบายแก่ Iranian Fisheries Organization (IFO) เช่น มีการกาหนดหลักสูตรการอบรม
เผยแพร่องค์ความรู้ให้ แก่เกษตรกร ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเรื่ องการเลี ้ยงปลาเทราต์ในระบบน ้าวน
ซึง่ จากการศึกษาพบว่าระบบน ้าวนทาให้ TFP มี เปอร์ เซ็นต์ที่ลดลง นอกจากนี ้ ได้ เสนอแนะให้ ควรมีการ
พัฒนาสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเพื่อผลิตลูกปลาที่มีคณ
ุ ภาพ
ในประเทศไทยมีการผลิตสัตว์น ้าเมืองหนาวโดยเฉพาปลาเทราต์ที่โครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่ง
เป็ นพืน้ ที่ที่มีความหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี เริ่ มมีการผลิตตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปั จจุบัน มีการผลิตได้
ประมาณปี ละ 20 ตัน โดยส่งขายภายในประเทศและมีจาหน่ายเฉพาะช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย. ซึ่งเป็ นช่วง
ที่สามารถจับปลาเทราต์ขึ ้นมาจาหน่ายได้ และหลังจากนันก็
้ จะไม่มีจาหน่าย
8) Mr. Roham Rahmani
บรรยายถึงกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มรายได้ ของสินค้ าทางการเกษตร เกษตรกรใน
ประเทศอิหร่านส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อยและมีกาลังการผลิตไม่มาก และมีการแข่งขันกันในอัตรา
ที่สงู ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ น้อย ดังนัน้ ควรมีการกาหนดกลยุทธ์ ในการผลิตสินค้ าเกษตรโดยมีการ
กาหนดด้ านราคาให้ เหมาะสมกับสภาวะขณะนัน้ ซึง่ การกาหนดราคามีปัจจัย ดังนี ้
1) การทาข้ อตกลงระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย โดยมีการทาสัญญาซื ้อขายผลผลิต หรื อมีการตก
ลงซื ้อขายผลผลิตล่วงหน้ า
2) ดาเนินการผลิตสินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการตามที่ได้ ตกลงไว้
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3) การรวมกลุม่ เพื่อการผลิตสินค้ าเพื่อเป็ นการเพิ่มอานาจการต่อรองในการขายสินค้ า หรื อ
การกาหนดราคาขายสินค้ า
4) การแทรกแซงจากนโยบายของภาครัฐเป็ นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สง่ ผลต่อการกาหนด
ราคาของผลผลิต
นอกจากนี ้ยังได้ ยกตัวอย่างห่วงโซ่ในการขายผลไม้ และผักในประเทศอิหร่ านโดยแสดงเป็ น
แผนภูมแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน ดังนี ้

2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงความ
คิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่สามารถนามาปรับ
ใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ)
จากกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิกที่ได้ นาเสนอนวัตกรรมของแต่ละประเทศ ขอยกตัวอย่างนวัตกรรมที่
น่าสนใจในบางประเทศ ได้ แก่
1) ประเทศมาเลเชีย
เทคโนโลยีการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ MR 220 CL1/CL2 เป็ นพันธุ์ที่มีความต้ านทานต่อ
สารเคมี Imidazolinone ซึง่ เป็ นสารเคมีกาจัดข้ าววัชพืช (weedy rice) ประเทศไทยเขตภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่าง หรื อพื ้นที่ที่มีการปลูกข้ าวแบบหว่านมักจะมีปัญหาข้ าววัชพืช ดังนัน้ ข้ าวสายพันธุ์
ดังกล่าวควรจะนามาทดสอบพันธุ์ในประเทศไทยเพื่อลดปั ญหาดังกล่าว
นอกจากนี ้ยังมีเทคโนโลยีภมู ิปัญญาชาวบ้ านที่ทากับดักหอยเชอรี่ จากเปลือกขนุน ชาวนาใน
ประเทศไทยน่าจะนามาปรับใช้ ให้ เหมาะกับสภาพพื ้นที่ประเทศไทย
2) อินเดีย
ประเทศอิน เดี ย น าเสนอนวัต กรรมการใช้ ร ะบบน า้ หยดในแปลงอ้ อ ย การใช้ น า้ หมัก จาก
ไส้ เดือนดิน การใช้ เครื่ องจักรกลทางเกษตรมาช่วยในแปลงอ้ อย เป็ นต้ น ในประเทศไทยมีการจัดการโดย
การใช้ ระบบน ้าหยดในแปลงอ้ อยในบางพื ้นที่ แต่มีข้อจากัด คือ การลงทุนช่วงแรกค่อนข้ างสูง ส่วนการ
ใช้ น ้าหนักไส้ เดือนดินเริ่ มมีการส่งเสริ มให้ ใช้ แต่ในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่แพร่หลาย
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3) เกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้ ได้ นาเสนอนวัตกรรมเรื่ องการคาดการณ์ตลาดผลผลิตทางการเกษตรและมี
การนาเสนอผลการคาดการณ์ไปสูเ่ กษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น รู ปแบบโปสเตอร์ การส่งอีเมล์ การส่ง
ข้ อความ SMS หรื อแม้ กระทั่งการส่งในรู ปของการใช้ สมาร์ ทโฟน ในประเทศไทย การนาเสนอข้ อมูล
การตลาดยังไม่สามารถลงถึงเกษตรกร ส่วนใหญ่ข้อมูลการตลาดจะอยู่ในมือของพ่อค้ าคนกลาง และ
พ่อค้ าคนกลางจะเป็ นคนกาหนดราคารับซื ้อผลผลิตจากเกษตรกร
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
1) การจัดการฟาร์ มวัวนม
การศึกษาดูงานครัง้ นี ้ ศึกษาการจัดการฟาร์ มวัวนมและการจัดการขยะจากฟาร์ ม การจัดการ
น ้าในฟาร์ มวัวนมจะมีการคานวณปริ มาณนา้ ที่จะต้ องใช้ ในฟาร์ ม และจะทาการขุดบ่อให้ มีปริ มาณ
เพียงพอต่อการใช้ ทงปี
ั ้ และการจัดการขยะจากฟาร์ ม เช่น มูลสัตว์จะมีการนาน ้ามาบาบัดใหม่ และนา
มูลสัตว์อดั เม็ดขายเป็ นปุ๋ยอินทรี ย์

2) โรงเรื อนปลูกดอกหน้ าวัว
การศึกษานวัตกรรมโรงเรื อนที่ใช้ เพาะปลูกพืช ในการดู งานครัง้ นี ้ศึกษาการใช้ โรงเรื อนเพื่อ
ควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมต่อการปลูกดอกหน้ าวัว โดยโรงเรื อนมีต้นแบบมาจาก
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ และนามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมในพื ้นที่ ในโรงเรื อนมีระบบควบคุมทังอุ
้ ณหภูมิ
ความชื ้น ในประเทศไทยโดยเฉพาะพื ้นที่สง่ เสริ มของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื ้นที่สงู มีการส่งเสริ มการใช้ โรงเรื อนเพื่อลดความเสียหายจากโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตของพืชที่
ปลูกภายใต้ โรงเรื อน
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3) การจัดการน ้าในการปลูกพืชที่สถานีวิจยั พืชไร่
การศึกษาดูงานในสถานีวิจยั ด้ านการเกษตรและทรัพยากรในสถานีมกี ารศึกษาด้ านต่างๆ เช่น
ข้ าวสาลี ข้ าวฟ่ าง และข้ าวโพด โดยจะมีการศึกษาด้ านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การปรับปรุงเมล็ด
พันธุ์ และการเพาะปลูก การอารักขาพืช และการศึกษาวิจยั ด้ านฝ้ ายและพืชเส้ นใย เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ระบบการให้ น ้าภายในสถานีมีการจัดการน ้าที่ใช้ น ้าอย่างคุ้มค่ ามากที่สดุ ซึ่งการให้ น ้ามีการให้ แบบการ
ฉีดพ่นแทนการให้ น ้าตามผิวดิน

2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
การเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ มีการร่วมกันวิเคราะห์เพื่อกาหนดห่วงโซ่การตลาดของการผลิตข้ าว โดย
มีการกาหนดบทบาทหน้ า ที่ของแต่ละตาแหน่ง เช่น นักวิ จัย เกษตรกร พ่อค้ าคนกลาง ตลาด ไปจนถึ ง
ผู้บริ โภค
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
1) ได้ แลกเปลีย่ นข้ อมูลในการทางาน และได้ เครื อข่ายในการทางาน
2) ได้ องค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ การทางาน โดยเฉพาะการวางแผนในด้ านการตลาด
และการวิเคราะห์หว่ งโซ่การตลาด
3) พัฒนาทักษะด้ านภาษา
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
1) การพัฒนาบุคลากรที่สามารถรับองค์ความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงานภายนอกมาปรับใช้ และพัฒนากับการ
ทางานและเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
2) การสร้ างเครื อข่ายการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
การจัดการขยะหรื อเศษเหลือทางด้ านการเกษตรสามารถนามาทาประโยชน์ได้ หลายทาง เช่น การ
นามาทาปุ๋ย การทาเอนไซม์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรื อการนามาแปรรูปเป็ นพลังงานทางเลือก นอกจากนี ้
การฝึ กวิเคราะห์ศกั ยภาพการตลาด และการฝึ กวิเคราะห์หว่ งโซ่การตลาดยังเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานที่ได้
ดาเนินการอยูใ่ นขณะนี ้
ปั จจุบนั สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ได้ ดาเนินงานเรื่ องลดการเผาเตรี ยมพื ้นที่ปลูกโดยการใช้
ประโยชน์จากเศษเหลือทิ ้งทางการเกษตร เช่น การทาปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรี ย์วตั ถุในแปลง และจะได้ ปรับใช้
องค์ความรู้จากการเข้ าร่วมอบรมให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
(กิ จกรรม เช่ น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับที มงาน บทความที ่ ลงจดหมายข่ าวใน
หน่วยงาน เป็ นต้น โดยสรุปรายละเอียดกิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื ่อผูร้ ่ วมกิ จกรรม)
นาเสนอผลการเข้ าร่ วมทากิ จกรรมและความรู้ ที่ได้ รับ จากการเข้ าร่ วมอบรมให้ แก่ทีมงานในที่
ประชุมของสานักวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู มีผ้ เู ข้ าร่วมจานวน 30 คน
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
(กิ จกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิ จกรรมที ่จะดาเนิ นการ เป็ นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอี ยดกิ จกรรม
พร้อมภาพประกอบ เมื ่อเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมให้ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ )
ได้ นาเสนอผลการเข้ าร่วมโครงการในที่ประชุมสานักวิจยั แล้ ว และกิจกรรมต่อไปมีแผนที่จะร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สงู และกรมวิชาการเกษตรของมาเลเชียเพื่อแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมใหม่ๆ

e14AG04WSPInnovativeMGT-AdirekP04Nov14

หน้ า 9 ของ 9

