รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
13-AG-09-GE-WSP-B
Workshop on Advanced Agribusiness Management for Executives and Managers of SMEs
ระหว่ างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
จัดทาโดย นายสมิทธิ หาเรื อนพืชน์
ผู้ช่วยผู้จดั การโครงการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2556
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ
13-AG-09-GE-WSP-B Workshop on Advanced Agribusiness Management for Executives
and Managers of SMEs
1.2 ระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
1.3 สถานที่จดั
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ
Mr. Joselito C. Bernardo
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
จานวน 3 คน ได้ แก่ Mr. Chan Seng Kit, Dr. Louie A. Divinagracia และ Dr. Ralph D. Christy
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
ผู้เข้ าร่วมโครงการจานวน 21 คน จาก 13 ประเทศ
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
ในปั จจุบนั นี ้ ธุรกิจการเกษตรเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่เริ่ มมีความซับซ้ อน มีการเปลี่ยนแปลงและ
สัมพันธ์ กับธรรมชาติและตลาดเป็ นอย่างมาก ดังนันผู
้ ้ บริ หารในกลุ่มธุรกิจการเกษตรจาเป็ นต้ อง
บริ หารธุรกิ จภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ ว ทัง้ ความผันผวนของสถานการณ์
แวดล้ อม และเทคโนโลยี โอกาสของธุรกิจการเกษตรมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการค้ าเสรี และ
การเติบโตของความต้ องการของผู้บริ โภคที่ต้องการความหลากหลายของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดเกิดใหม่ทวั่ โลกที่ผ้ บู ริ โภคมีรายได้ ที่ดีขึ น้ ในปี ที่ผ่านมา จึงทาให้ อตุ สาหกรรมธุรกิจการเกษตร
เป็ นกลุม่ ธุรกิจที่ได้ รับความสนใจมากขึ ้น
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ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง แนวโน้ ม ความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภค การแข่ ง ขัน ของผู้ป ระกอบการที่
หลากหลาย เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย และการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศเป็ นสิ่ ง ท้ าทายต่ อ
อุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร ดังนันผู
้ ้ ประกอบการในภาคธุรกิจการเกษตรจึงควรศึกษาถึงรู ปแบบ
การดาเนินธุรกิ จหรื อโครงสร้ างองค์กรใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของการ
ดาเนินธุรกิจในภาพรวมที่จะช่วยรักษาตาแหน่งทางการตลาดของตนเอง
โครงการนีจ้ ึงเป็ นการสัมมนาเชิ งปฎิบัติการที่เปิ ดพืน้ ที่ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถึง
ประเด็น และแนวโน้ มของธุรกิจการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเพื่อนากลับไป
พัฒนาองค์กรของตนต่อไป
2.2 เนือ้ หา/องค์ ค วามรู้ ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็น ที่
สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
Dr. Ralph D. Christy
Dr.Christy ได้ วิเคราะห์ถึง 10 อันดับแนวโน้ มของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในธุรกิจการเกษตรเอเชียในอนาคต
อันใกล้ ซึง่ แนวโน้ มต่างๆ ที่ Dr. Christy ได้ วิเคราะห์นนจะเป็
ั้
นข้ อมูลชุดหนึ่งที่ผ้ ปู ระกอบการควรจะนามา
พิจารณาและประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจของตนเอง ซึง่ แนวโน้ มต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. โลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization) โลกในปั จจุบนั เป็ นโลกที่ไร้ พรมแดน ข่าวสารสามารถเข้ าถึงกลุม่
ตลาดและผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ ว การเดินทางของผู้คนเป็ นไปอย่างสะดวกสบาย การขนส่งมี
ทางเลือกที่หลากหลายและรวดเร็ วมากขึ ้น ระบบการติดต่อสื่อสารก็เชื่อมโยงตลาด ผู้ประกอบ
การ และผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2. ตลาดซุ ปเปอร์ ม าเก็ ต (Supermarkets) ช่อ งทางการจาหน่ายที่ มีประสิทธิ ภาพและเข้ าถึ ง
ผู้บ ริ โ ภคได้ ม ากที่ สุด ในทศวรรษหน้ า คื อ ตลาดซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต ซึ่ ง ท าให้ ผู้บ ริ โ ภคมี ค วาม
สะดวกสบายในการเดินทาง และมีสินค้ าที่หลากหลายให้ เลือก ดังนันตลาดซุ
้
ปเปอร์ มาเก็ตจะ
เป็ นแนวโน้ มทางช่องทางการจาหน่ายที่สาคัญต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุ นแรงมากขึ ้น
ปริ มาณฝนที่มีการเปลีย่ นแปลงคาดเดาได้ ยาก และอุณภูมิผิวโลกในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ โลกที่ผิดปกติ
ตลอด 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา ก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องพึ่ งพา
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่ต้องตระหนักและหาแนว
ทางการป้องกันหรื อบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. น ้าและการใช้ ประโยชน์ (Water and its Multiple Uses) ในหลายภูมิภาคของโลก ปั ญหาการ
ขาดแคลนน ้าได้ สร้ างความขัดแย้ งของผู้คน ซึง่ น ้าคือปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ทงั ้
การอุปโภคและบริ โภค น ้ายังมีความสาคัญอย่างมากในธุรกิจการเกษตร การจัดการน ้าและการ
วางแผนการใช้ ประโยชน์น ้าจึงเป็ นประเด็นที่สาคัญที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องพิจารณาในการดาเนิน
ธุรกิจการเกษตร
5. รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น (Rising Incomes) ผู้บริ โภคในปั จจุบนั มีรายได้ ที่สงู ขึ ้น ทาให้ พฤติกรรมการ
บริ โภคในภาพรวมของตลาดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปสู้ สิ น ค้ าที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ น้ หาก
ผู้ประกอบการยังไม่พฒ
ั นาสินค้ าของตนเอง อาจส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจประสบปั ญหาได้
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ความปลอดภัยของอาหาร (Shift in Diets, Food Safety) จากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของผู้บริ โภค
นอกจากจะเลือกซือ้ สินค้ าที่มี คุณภาพแล้ วนัน้ ความปลอดภัยของอาหารจะเป็ นแนวโน้ ม ที่
สาคัญของความต้ องการของผู้บริ โภค เพราะความปลอดภัยของอาหารจะนามาซึ่งสุขภาพที่ดี
ดังจะเห็นได้ จากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารได้ ถกู กาหนดขึ ้นทั่วโลกเพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งถึงมือผู้บริ โภค
6. การค้ าขายระหว่างประเทศและภูมิภาค (International/Interregional Trade) ความร่ ว มมื อ กัน
ของตลาดระหว่างประเทศและภูมิภาคจะขึ ้นมามีบทบาทมากขึ ้นในธุรกิจการเกษตรในเอเชีย
เพราะประสิทธิภาพในการผลิตที่สงู ขึน้ ความต้ องการของผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิตผลักดันให้ เกิดการส่งออกและการส่งเสริ มความร่วมมือในภูมิภาค นอกจากนี ้การค้ าขาย
ระหว่างประเทศและภูมิภาค จะส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่สงู ขึ ้น เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภค
7. ระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure) การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นวาระที่สาคัญ
ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาและเศรษฐกิจที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง การขยายฐานการผลิตและการไหลเข้ าของเงินทุนต่างประเทศในการลงทุนใน
ภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี ้การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานจะทาให้ ต้นทุนการผลิตของธุรกิจ
การเกษตรลดลงเช่นเดียวกัน
8. เทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงของโลกตลอด 50 กว่าปี ที่ผ่านมา เกิดจากการก้ าว
กระโดดของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทาให้ ในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์ที่ช่วยอานวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจ ดังนันในทศวรรษถั
้
ดไป เทคโนโลยีจะเข้ ามามีบทบาทสาคัญในการสร้ างความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขันของกลุม่ ธุรกิจการเกษตร
9. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร (Social and Demographic Change) สังคมและ
ประชากรของภูมิภาคเอเชียกาลังมีการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างที่สง่ ผลให้ ในบางประเทศมีชน
ชันแรงงานลดลง
้
ทาให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานและแรงงานที่มีทกั ษะในการดาเนินธุรกิจ
การเกษตร นอกจากนี ้สังคมในภูมิเอเชียก็เปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ ้น ทาให้ พฤติกรรม
การบริ โภคมีการปรับเปลีย่ นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
Mr. Chan Seng Kit
Mr.Chan Kit ได้ ให้ ความสาคัญกับธุรกิจการเกษตรกรในวิถีของ “เกษตรกรรมยัง่ ยืน” ซึ่งเป็ นกระแส
การตื่นตัวอย่างมากในประเทศในหลายสิบปี ที่ผ่านมา Mr.Chan Kit กล่าวว่า ระบบการทาการเกษตร
จะต้ องตอบความต้ องการของตลาดในเรื่ องของส่วนประกอบที่ปลอดภัยและประชากรโลกสามารถเข้ าถึง
อาหารที่ มี ร าคาเหมาะสม ในขณะที่ ใ นระบบการผลิ ต ควรให้ ความส าคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยใช้ ทกั ษะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ทาให้ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตและสร้ างผลกาไรที่เ หมาะสมกับ ผู้เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดในธุรกิ จการเกษตรเพื่อให้ คนรุ่ นต่อไปได้ รั บ
ประโยชน์ที่มีคณ
ุ ค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมต่อไป
Mr.Chan Kit ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและประเด็นที่สาคัญที่ต้องพิจารณาในการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน รวมถึงในประเทศไทยใน 3 ประเด็น ดังนี ้
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1. ระบบนิเวศน์
 ประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของดิน รวมถึงการเสือ่ มคุณภาพหน้ าดิน การชะล้ างหน้ าดิน
 ระบบน ้า การใช้ น ้าบาดาล ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรน ้า
 การพัฒนาและการดื ้อยาของโรคและศัตรูพืช
 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ระบบเศรษฐกิจและสังคม
 ราคาอาหารที่ผนั ผวน
 รายได้ ของเกษตรกรในชนบท
3. ผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริ โภค
 ความปลอดภัยของอาหารและอนามัยของอาหาร
 สุขภาพของเกษตรกร
Dr. Louie A. Divinagracia
Dr. Louie ได้ บรรยายถึงแนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร ซึ่งมี
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. สนับ สนุน การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของรายย่อ ยในการพัฒ นาธุ ร กิ จ ในปั จ จุบัน การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
การเกษตรส่วนใหญ่ ถูกครอบงาโดยบริ ษัทขนาดใหญ่ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยค่อยๆ หายไปจาก
ตลาดการแข่งขัน ซึ่งหมายถึงการผูกขาดทางการค้ า ดังนันแนวคิ
้
ดการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจของรายย่อยจะทาให้ เกิดความเป็ นธรรมในสังคม
2. การต่อยอดแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของมีส่วนได้ ส่วนเสียในธุรกิจ การ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้ เป็ นมากกว่าลูกจ้ าง คือการสร้ างให้ ทรัพยากรรู้ สึกถึงความเป็ นเจ้ าของและเป็ นส่วน
หนึง่ ของธุรกิจที่เขาทาอยู่ ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3. ใช้ การเรี ยนรู้ ร่วมกันขององค์กรในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
ร่วมในองค์กรเป็ นปั จจัยหนุนให้ สมาชิกเกิดการพัฒนาร่วมกันและเกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างทีม
4. ส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล การคอรัปชัน่ เป็ นปั ญหาที่กดั กร่ อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชีย ดังนันในฐานะที
้
่เราเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจการเกษตร การดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาลและจริ ยธรรมเป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะทาให้ สงั คมดีขึ ้น
5. การดาเนินธุรกิจด้ วยแนวคิดกลยุทธ์ ที่ยงั่ ยืน การดาเนินธุรกิจยุคใหม่ไม่สามารถตังเป
้ ้ าเพียง
รายได้ หรื อผลกาไรจากการดาเนินธุ รกิจเพียงด้ านเดียวอีกต่อไป เรากาลังก้ าวเข้ าสู่โลกาภิวฒ
ั น์ ที่การ
กระทาขององค์กรใดองค์กรหนึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้อื่น การดาเนินธุรกิจภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ที่ยงั่ ยืนโดย
คานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้ อมจึงเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น
6. ตระหนักถึงการจัดการให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรม การดาเนินธุรกิจการเกษตรในภูมิเอเชีย สิ่งที่
ต้ องคานึงถึงคือความหลากหลายทางเชื ้อชาติและวัฒนธรรมที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องศึกษา
7. ส่งเสริ มการจัดตังสถาบั
้
นเกษตกรและวิสาหกิจชุมชน เป็ นแนวคิดที่จะช่วยสร้ างความเป็ นธรรม
ในสังคม และเพิ่มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน พร้ อมส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดง
ความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิ งเปรี ย บเทียบกับ บริ บทประเทศไทยและ/หรื อ ประเด็น ที่
สามารถนามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ)
ประเทศ
ประเด็น
เปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทย
เวียดนาม

ฟิ ลิปปิ นส์

มีก ารน าวัส ดุเ หลื อ ใช้ ท างการเกษตร เช่น ซัง
ข้ า วโพด เปลื อ กผลไม้ มาผ่ า นกระบวนการ
อบแห้ งและบดอัดเป็ นแท่งเล็กเพื่อเป็ นอาหาร
ปศุสตั ว์
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สัง คม แนวคิ ด นี ค้ ื อ การ
ดาเนินธุรกิจโดยเอกชนร่วมกับชุมชน และมีการ
พัฒนาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นชุม ชนโดยส่งเสริ ม
การรวมกลุ่ ม และพั ฒ นาทั ก ษะในการท า
การเกษตร พร้ อมจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เช่ น
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารเรื่ อ ง
สุขภาพ
ผลกระทบทางภัย ธรรมชาติ ส่ง ผลให้ ผ ลผลิ ต
ทางการเกษตรตกต่า

ปั จจุบัน ประเทศไทยมักใช้ วัส ดุเหลือใช้ ท าง
การเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปเป็ น
อาหารสัตว์อาจเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กับ วัสดุ
เหลือใช้
ในการดาเนินธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการ
ควรพิ จ ารณาถึ ง ผลประโยชน์ ด้ านอื่ น ๆ
นอกเหนื อ ไปจากผลก าไรจากธุ ร กิ จ การ
คานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นสิ่งที่ จะช่วยให้ การด าเนิน ธุ รกิ จมีค วาม
ยัง่ ยืน

ประเทศไทยก็ ได้ รับ ผลกระทบเช่น เดี ยวกัน
ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ รุ น แรงเท่ า กั บ ประเทศอื่ น ๆ
ประเทศไทยควรเตรี ย มแผนการรั บ มื อ กั บ
สภาวะการเปลี่ย นแปลงภูมิอากาศเพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ปั จจุบัน ประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ ต้ องนาเข้ า ข้ า วเพื่อ ปั จ จุ บัน ถึ ง แม้ ว่ า ประเทศไทยยัง คงเป็ นผู้
การบริ โภคในประเทศซึ่งเกิดจากการขยายตัว ส่งออกข้ า วล าดับ ต้ น ๆ ของโลกแต่ผ ลผลิ ต
ของประชากรและพื ้นที่การเกษตรที่ลดลง
ทางการเกษตรอื่ น ๆ ก็ ป ระสบปั ญ หาพื น้ ที่
การเกษตรลดลง ดังนันควรมี
้
การจัดสรรพื ้นที่
ที่เหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่างๆ

2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
การดูงานที่ TOPS Supermarket ในเครื อ Central Food Retail Company Limited เป็ นธุรกิจ
ที่ให้ ความสาคัญกับระบบลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยจัดโปรแกรม
บัตรสมาชิก SPOT Rewards เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายในรายการสินค้ าที่เหมาะสมกับความ
ต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายเพื่อทาให้ เกิ ดการกลับมาซือ้ ซ ้า จากสถิ ติพบว่าตังแต่
้ เริ่ มดาเนินการ
ระบบลูกค้ าสัมพันธ์ มีลกู ค้ าเก่ากลับมาใช้ บริ การมากขึ ้น และในปั จจุบนั TOPS Supermarket เป็ น
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตที่มีลกู ค้ าสมาชิกมากที่สดุ ในประเทศไทย
โครงการบัตรสมาชิ ก SPOT Rewards เป็ นการผสมผสานระบบฐานข้ อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารธุรกิ จ ค้ าปลีก ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการ
ดาเนินโครงการคือการบริ หารจัดการฐานลูกค้ าเดิมที่ใช้ บริ การอยู่แล้ ว ส่งผลให้ ต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจลดลงในระยะยาว และประเด็นสาคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อบริ การรู ปแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
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จากการศึกษาดูงาน สิ่งที่สงั เกตได้ คือการจัดการผลิตภัณฑ์ อาหารสดที่ผ้ ูบริ โภคสัมผัสได้ ถึง
ความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของ TOPS Supermarket
บรรยากาศโดยรวมของซุปเปอร์ มาร์ เก็ต รู้สกึ ถึงความสะดวกสบายและน่าซื ้อ
สิง่ ที่สาคัญที่ได้ เรี ยนรู้จากการดูงาน TOPS Supermarket ทาให้ เรี ยนรู้วา่ แนวคิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ และแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่าง
สร้ างสรรค์เพื่อเป็ นผู้นาของตลาด
2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ ซึง่ มีอภิปรายในประเด็นการจัดการธุรกิจผักอินทรี ย์ ซึ่งเนื ้อหาสาคัญที่
ได้ มีการอภิปรายสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 การจัดการฟาร์ ม (Farm Management) เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญของธุรกิจผักอินทรี ย์ เช่น การ
จัดระบบแปลงเพาะกล้ า ระบบแปลงปลูก ระบบน ้าในฟาร์ ม การจัดการฟาร์ มที่ดี มีเป้าหมาย
เพื่อควบคุมต้ นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและอายุ
การเก็บรักษาเพื่อส่งสูต่ ลาดยาวนานขึ ้น ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรศึกษาให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อทาให้ ฟาร์ มผักอินทรี ย์มีระบบการจัดการฟาร์ มที่ดีเพราะในการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรี ย์
มีกฎระเบียบและมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ที่เข้ มงวด เช่น การป้องกั นการปนเปื ้อนทางอากาศ
และทางน ้า การใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ การจัดการวัชพืช ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เป็ นต้ น ซึ่งหากขาด
การจัดการที่ดีจะเป็ นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest Management) คือ การใช้ วิทยาศาสตร์ เข้ ามา
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผักหรื อผลไม้ โดยการประยุกต์ใช้ วิธีต่างๆ ใน
การเก็บรักษาผลผลิตให้ อยูไ่ ด้ นาน และมีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ ก่อนจะถึงมือผู้บริ โภค ไม่วา่ จะเป็ น
วิธีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีประสิทธิ ภาพและเก็บได้ นาน ซึ่งการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวจะเป็ นขันตอนที
้
่ช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิต
ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีที่สดุ ก่อนส่งถึงตลาดหรื อผู้บริ โภค
 การจัดการระบบโลจิ สติกส์ (Logistic Management) ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ระบบโลจิสติกส์ยงั คงเป็ นประเด็นสาคัญที่ต้องมีการปรับปรุ งแก้ ไข ระบบโล จิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการลดต้ นทุนสินค้ าและทาให้ ผลผลิตที่ไปถึงตลาด
ยังคงคุณภาพที่ดี เทคโนโลยีจึงเข้ ามาบทบาทที่สาคัญในการจัดการระบบโลจิสติกส์ ตัวอย่าง
บริ ษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดการที่ดี เช่น Wal-Mart ทาให้ ต้นทุนต่าลงในการจัดการสินค้ าถึงศูนย์
กระจายในเครื อที่มีกว่า 140 ศูนย์ หากเปรี ยบเทียบกับธุรกิจขนาดเล็กระบบโลจิสติกส์ที่ดีจะช่วย
ให้ สนิ ค้ าเกิดความเสียหายน้ อยลง
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
 องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาตนเอง จากการเข้ าร่ วมโครงการทาให้ เรี ยนรู้ องค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่
สารถนาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเอง เช่น 10 อันดับแนวโน้ ม ของสิ่งที่จะ
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เกิดขึ ้นในธุรกิจการเกษตรเอเชียในอนาคตอันใกล้ ที่ Dr.Christy ได้ บรรยายไว้ ซึ่งผู้เข้ าร่ วม
โครงการสามารถนาแนวโน้ มเหล่านี ้ไปใช้ ในการวางแผนงานหรื อโครงการต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวงฯ ในระยะ 5 – 10 ปี ถัดไป มีประเด็นที่ทีมงานควรคานึงถึงในการกาหนดแผนงานในกลุม่
ธุรกิจการเกษตรของโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความเชื่อมัน่ ว่าประเด็นและ
องค์ ความรู้ ต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ จากการเข้ าร่ วมโครงการจะเป็ นประโยชน์ ในการประยุกต์ ใช้ เพื่อ
พัฒนาตนเองต่อไปเช่นกัน
 การทางานร่วมกับทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะการทางาน
เป็ นทีม จากการทางานร่ วมกันเป็ นทีมที่มีผ้ เู ข้ าร่ วมมาจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น
ปากีสถาน อินเดีย อิหร่ าน ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว กัมพูชา เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการได้ มีโอกาส
ทางานร่ วมกับเพื่อนๆ ที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม ทาให้ เกิด
การพัฒนาตนเองในการทางานร่ วมกับผู้อื่น การนาเสนอความคิดของตนเองต่อกลุ่ม การจับ
ประเด็น การวิเคราะห์การโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นเห็นตรงกัน และการเคารพความแตกต่างทางความคิด
ความเชื่อและวัฒนธรรม
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
 การเตรี ยมพร้ อมขององค์กรกับแนวโน้ มของธุรกิจการเกษตร หลังจากการเข้ าร่ วมโครงการ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการได้ มีโอกาสทางานด้ านการกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของมูล นิ ธิ แ ม่ฟ้ าหลวงฯ ร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห าร ท าให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์จากการเข้ าร่วมโครงการกับทีมงานในประเด็นต่างๆ เช่น การสร้ าง Value Add ใน
Value Chain การให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การเชื่อมโยงทิศทาง
แนวโน้ มของธุรกิจการเกษตรกับการดาเนินงานของมูลนิ ธิฯ เช่น ในประเด็นของน ้าและการใช้
ประโยชน์ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่มลู นิธิฯ เชื่อมาเสมอว่าปั ญหาด้ านน ้าและการใช้ ประโยชน์จะเป็ นประเด็น
ความขัดแย้ งที่สาคัญในวันข้ างหน้ าหรื อในประเด็นของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบทที่แรงงานไหลเข้ าสูเ่ มือง ดังนันภารกิ
้
จแรกๆ ของมูลนิธิคือการ
สร้ างความมัน่ คงทางอาชีพให้ กบั คนชนบท เป็ นต้ น
 ความสาคัญของทรัพยากรบุคคล จากการบรรยายของ Dr. Louie A. Divinagracia ในประเด็น
ของการต่อยอดแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของมีสว่ นได้ สว่ นเสียในธุรกิจ และ
ใช้ การเรี ยนรู้ ร่ ว มกันขององค์กรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
ร่ วมในองค์กรเป็ นปั จจัยหนุนให้ สมาชิกเกิดการพัฒนาร่ วมกันและเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างทีมนัน้ เป็ นแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การต่อยอดการพัฒนาในองค์กร
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจการเกษตร โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและ
ต่อเนื่องส่งผลให้ เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจในทุกกลุม่ อุตสาหกรรม ดังนัน้
วงการธุรกิจการเกษตรจาเป็ นต้ องปรับตัวและใช้ ประโยชน์จากเทคโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนา
ประสิทธิ ภาพการผลิ ต ลดต้ นทุน การผลิตเพื่ อให้ สามารถแข่งขัน ได้ ในขณะเดีย วกันการใช้
เทคโนโลยีก็ควรคานึงถึ งผลกระทบอย่างรอบด้ า น ทัง้ ผลกระทบทางสังคมและสิ่ง แวดล้ อ ม
เช่นกัน
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 แนวโน้ มของธุรกิจการเกษตร วิทยากรทุกท่านให้ ความคิดที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันถึงแนวโน้ ม
ที่จะเกิดขึ ้นในธุรกิจการเกษตรในเอเชีย ดังนันวงการธุ
้
รกิจการเกษตรของไทยในฐานะที่เป็ นหนึ่ง
ในผู้นาตลาดของเอเชี ย ก็ ค วรตระหนัก และเตรี ย มตัวรั บมื อกับผลกระทบต่า งๆ ที่ เกิ ดขึน้ ใน
อนาคตอันใกล้
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
 หลังเข้ าร่วมโครงการ ประมาณ 3 อาทิตย์ ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ นาเสนอประเด็นสาคัญได้ เรี ยนรู้
จากโครงการฯ ในการประชุมประจาเดือนของทีมงาน โดยนาเสนอเนื ้อหาใน 3 ประเด็น คือ (1)
10 อันดับแนวโน้ มของสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในธุรกิจการเกษตรเอเชียในอนาคต (2) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ TOPS Supermarket และ (3) แนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
 อยูใ่ นระหว่างการทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ของมูลนิธิฯ ซึ่งผู้เข้ าร่ วมโครงการจะนาความรู้
จากโครงการฯ ไปเป็ นข้ อมูลในการสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
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 าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation)
_______________________________________
หมายเหตุ

1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการเอพี โอ ต้ องจัด ทาเป็ นรายบุคคล และมี กาหนดจัด ส่งภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดี
และจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรื อ
ข. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่ง
สาเนาเอกสารแนบทังหมดมาทางไปรษณี
้
ย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่ มผลผลิ ตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025
ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่ รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอหรื 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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