รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
14-AG-02-GE-WSP-B
Workshop on Promoting Partnership to Develop Local Agriculture and the Food Industry
ระหว่ างวันที: 16-20 มิถุนายน 2557
ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
จัดทําโดย ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์
นักวิจยั ปฏิบตั ิการ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที) 21 สิงหาคม พ.ศ.2557
ส่ วนที: 1 ข้ อมูลทั:วไปของโครงการ
1.1
รหัสโครงการ: 14-AG-02-GE-WSP-B
ชื)อโครงการ: Workshop on Promoting Partnership to develop local Agriculture and the Food
Industry
1.2
ระยะเวลา: 16-20 มิถนุ ายน 2557
1.3
สถานที)จดั : เมืองโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา
1.4
ชื)อเจ้ าหน้ าที)เอพีโอประจําโครงการ:
Mr. Joselito C. Bernando
1.5
จํานวนและรายชื)อวิทยากรบรรยาย: มีวิทยาการ 3 ท่านดังต่อไปนี W
• Mr. Rajesh Bajai, INDIA
• Dr.Dindo Maamo Campilan, VIETNAM
• Mr.Taneo Moriyama, JAPAN
1.6
จํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที)เข้ าร่วมโครงการ:
มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการทังหมด
W
22 คน จาก 14 ประเทศ ได้ แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา ไต้ หวัน ฟิ จิ อิหร่ าน
อินเดีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิ ลปิ ปิ นส์ ศรี ลงั กา ไทย และ เวียดนาม
ส่ วนที: 2 เนือJ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื)อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการได้ เรี ยนรู้ รูปแบบการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล หรื อองค์กรในอุตสาหกรรม
การเกษตรระดับท้ องถิ)นและอุตสาหกรรมอาหาร
2. กระตุ้น ให้ ส มาชิ กที) เข้ า ร่ ว มโครงการมี เ ป้าหมายและแผนดํา เนิ น งานที) ชัดเจนในการสร้ างเครื อ ข่า ยงาน
ความสัมพันธ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแบบยัง) ยืน
2.2 เนื Wอหา/องค์ความรู้ที)ได้ จากการบรรยาย
เนื Wอหาที)จดั บรรยายในโครงการอยูภ่ ายใต้ กรอบดังนี W
a. Trends in agriculture and food industry development in Asia
b. Revitalization of local rural economies through agricultural development
c. Selected models of partnerships in agriculture and the food industry
d. Cluster approach to the development of agriculture and the food industry

e. Public-private partnership in agribusiness
f. Roles of R& D centers in the development of local agriculture and the food industry
g. Framework for the developing greater synergy between local agriculture and the food
industry
เนื Wอหาที)อบรมแบ่งได้ ตามหัวข้ อที)วิทยากรมาบรรยายดังนี W
1. Dr.Dindo Camplilan
- Partnership คือ การร่ วมงานระหว่างผู้ที)มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื)อได้ ผลประโยชน์ร่วมกัน มีการแบ่งความ
รับผิดชอบ มีการแจกแจงผลประโยชน์ ที)ชัดเจน มีสามแบบคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างธุรกิจด้ วยกันเอง หรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคม หรื อความสัมพันธ์เพื)อการวิจยั และพัฒนา การสร้ างpartnership เกิดขึ Wน
ได้ ด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง คือ จากการประเมินคุณค่า (value) จุดมุ่งหมาย (goal) ทรัพยากร (resource)
ขันตอนการเจรจาให้
W
เกิด (process) และผลที)ได้ รับ (result)
- การสร้ าง Partnership ในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเกี)ยวข้ องกับผู้ผลิตระดับท้ องถิ)น เอกชนผู้ผลิต
รายย่อย งานวิจยั พัฒนา ประชาชน มหาวิทยาลัย ผู้บริ โภค การเงิน รัฐบาล ฯลฯ
-การตังหน่
W วยวิจยั และพัฒนามีหลายรูปแบบ เช่น องค์กรที)ตงมาเพื
ัW
)อการวิจยั อย่างเดียว หรื อองค์กรวิจยั เพื)อการ
พัฒนา หรื อองค์กรวิจัยและพัฒนา เพื)อให้ เกิ ดองค์ความรู้ ใหม่ หรื อองค์ กรที)ทําวิจัยเพื)อการกํ าหนดนโยบาย
สําหรับองค์กรวิจยั และพัฒนาระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื)อให้ ความรู้ แก่ทุกคนในโลกอย่างเท่าเทียมโดย
ต้ องมีการวิจยั เพื)อการแผยแพร่ เทคโนโลยี เทคนิค ข้ อมูล และแบ่งปั นทรัพยากรให้ แก่ผ้ ตู ้ องการได้ ตัวอย่างการ
ช่วยเหลือขององค์กรวิจัยด้ านมันฝรั)ง (CGIAR) ได้ พฒ
ั นาโครงการแปรรู ปมันฝรั)งขนาดเล็กที)ไม่ได้ ราคาที)ปลูก
โดยเกษตรกรที)ยากจนในอินโดนีเซีย จนได้ ผลิตภัณฑ์ที)ชื)อว่า cummelly (potato snackfood) และเป็ นที)นิยมใน
ตลาดผู้บริ โภค
2. Mr.Taneo Moriyama
- ในประเทศญี)ปนมี
ุ่ การบริ โภคผักที)ได้ จากตลาดขายส่งน้ อยลง หันไปบริ โภคผักที)ตดั แต่งสําเร็ จรู ปมากขึ Wน ดังนันW
เกษตรกรชาวญี)ปนต้
ุ่ องมีการปรับตัวทํา contract farming เพื)อขายผักให้ กบั บริ ษัทแปรรู ปผักแบบอุตสาหกรรม
มากขึ Wน แต่ปัญหาที)เกษตรกรกังวล คือ ไม่สามารถควบคุมอัตราการผลิตให้ ได้ ตามที)ทําสัญญากับบริ ษัท ดังนันW
จึงมีการตังตั
W วกลางขึ Wนมาเพื)อประสานระหว่างผู้ผลิตกับบริ ษัท เพื)อเป็ นผู้จดั การหาสินค้ าให้ ครบตามสัญญา ลด
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง และบริ หารจัดการเรื) องคุณภาพและปริ มาณของผลิตผล อย่างไรก็ตาม ยังมีการทําสัญญา
การผลิตผักเพื)อส่งให้ กับผู้ใช้ ผกั โดยตรงที)มีความต้ องการใช้ ผกั ที)แตกต่างกันสําหรับบริ โภคในครั วเรื อน เช่น
ร้ านอาหารพวกแฮมเบอร์ เกอร์ ที)ต้องการผักสลัดที)ขนาดเล็กกว่าที)ใช้ ตามครัวเรื อน ซึ)งการทํา contract farming
ในลักษณะนี Wจะให้ ผลดีตอ่ เกษตรกรมากกว่า เพราะต้ องผลิตผักให้ ได้ คณ
ุ ภาพ ราคาดี และมัน) คง
- เนื)องจากคนญี)ปุ่นรุ่ นใหม่ไม่นิยมทําการเกษตร รัฐบาลญี)ปนได้
ุ่ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรปรับปรุ งรู ปแบบการผลิต
เป็ นแบบ sixth industry ซึง) มีหกรูปแบบ คือ
1.ผลิตแล้ วขายตรง
2.ผลิตแล้ วนํามาแปรรูปเอง
3.ผลิต+แปรรูป+ขายตรง
4.ผลิต+ แปรรูป+ขายตรง+ ทําร้ านอาหาร
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5.ผลิต+การท่องเที)ยว
6.ผลิต+ส่งออก
รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนเพื)อให้ มีการร่วมงานระหว่างเกษตรกรท้ องถิ)นกับธุรกิจชุมชนขนาดย่อม
3. Mr.Joselito Bernando
- ความร่วมมือระหว่างบริ ษัทเนสท์เล่ ฟิ ลิปปิ นส์กบั เกษตรกรไร่ กาแฟในเขตภูเขาร็ อคกี W บริ ษัทเนสท์เล่ เข้ าไปให้
ความรู้เกษตรกรด้ านการผลิตเมล็ดกาแฟที)มีคณ
ุ ภาพ โดยเกษตรกรไม่ต้องทํา contract farming กับบริ ษัท เมื)อ
ผลิ ต กาแฟก็ ส ามารถขายให้ บริ ษั ท ได้ ผลจากความร่ ว มมื อ เป็ นการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที) ยั)ง ยื น ระหว่ า ง
บริ ษัทเอกชนและชาวบ้ าน
4. Mr. Rajesh Bajai
- ยกตัวอย่างการลดขันตอนการกระจายสิ
W
นค้ าจากเกษตรกรสูผ่ ้ บู ริ โภค โดยมุง่ เน้ นการลดบทบาทพ่อค้ าคนกลาง
โดย บริ ษัท Reliance ตังศู
W นย์รับซื Wอสินค้ าโดยตรงจากเกษตรกร เพื)อนําไปขายสูผ่ ้ บู ริ โภคโดยไม่ผ่านพ่อค้ าคน
กลาง วิธีนี Wเกษตรกรจะได้ รับเงินทันทีที)ขายสินค้ า บริ ษัทจัดตังห้
W องเย็นที)เก็บสินค้ าจากผู้ผลิตได้ โดยตรงทําให้
สินค้ ามีความสด
- ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้สง่ ออกกล้ วยหอม และองุ่น กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วย บริ ษัทได้ ดําเนิน
การติดต่อเกษตรกรเพื)อให้ ความรู้ เรื) องการจัดการแปลง พัฒนาคุณภาพต้ นไม้ ดิน นํ Wา ปุ๋ย ตลอดจนเทคโนโลยี
การเก็บผลไม้ ทําให้ ได้ คณ
ุ ภาพผลผลิตสินค้ าที)ต้องการ และเกษตรกรมีรายได้ ที)มนั) คงจากการขายผลผลิต
2.3 เนื Wอหา/องค์ความรู้ที)ได้ จากกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิก
บทบาทของรัฐ
พบว่าในประเทศกําลังพัฒนา รัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการสร้ างนโยบายที)จะผลักดันให้ เกิดการทํางานของ
เอกชนที)นําผลประโยชน์ไปสูเ่ กษตรกรภาคการผลิตอย่างแท้ จริ ง ตัวอย่างเช่น
เวียดนาม ได้ นําเสนอปั ญหาที)เกิดในภาคการผลิตผักและผลไม้ เวียดนามมีอตั รา export turnover fruit and
vegetables สูงถึง 33% ผลไม้ ไม่สามารถส่งเข้ าไปขายในตลาดญี)ปนุ่ ยุโรป และอเมริ กาได้ เนื)องจาก ผลไม้
ไม่ได้ ตามมาตรฐานของประเทศเหล่านันW รั ฐบาลได้ มีการออกนโยบายให้ เอกชนมีสญ
ั ญาการผลิตเพื)อเป็ น
มาตรฐานสินค้ า มีการตังระบบสหกรณ์
W
เพื)อเชื)อมระหว่างเกษตรกรกับบริ ษัท อย่างไรก็ตาม นโยบายก็ไม่ได้ รับ
การตอบสนองจากเกษตรกรและเอกชนอย่างจริ งจัง และนักวิจยั ไม่ได้ เข้ ามามีบทบาทพัฒนาองค์ความรู้ แก้ ไข
ปั ญหาอย่างแท้ จริ ง
อิหร่ าน เป็ นกรณีศึกษาที)รัฐบาลตังสถาบั
W
นเฉพาะทางที)เน้ นให้ การศึกษาแก่บคุ ลากรอยู่ในระบบอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม โดยเน้ นสร้ างหลักสูตรเพื)อนําไปใช้ ในการเพิม) ความรู้ในงานที)ทําอยู่ ผู้ที)เข้ าอบรมในหลักสูตร มี
ตารางเวลาที) ยืดหยุ่น ไม่ต้อ งลาออกจากงานและมีการฝึ กปฏิบัติจริ งในห้ องแล็บที)มีม าตรฐาน ต่อ มาได้ มี
ภาคเอกชนเข้ ามาร่วมทําการเปิ ดหลักสูตรที)เปิ ดกว้ างมากขึ Wน โดยเพิ)มศูนย์การศึกษาที)กระจายไปถึงเกษตรกร ให้
สามารถเข้ าเรี ยนได้ โดยไม่ต้องละทิ Wงงานเกษตรของตนเอง
ความเห็นของผู้เข้าโครงการ ในประเทศไทยรัฐบาลยังไม่มีระบบการจัดการศึกษาที)เข้ าถึงประชาชนในกลุ่ม
เกษตรอย่างแท้ จริ ง มักจะเป็ นลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนสูช่ มุ ชน หรื อการอบรมดูงานเพียงระยะ
สันW หลักสูตรที)เปิ ดสอนในวิทยาลัยระดับท้ องถิ)นเอ งก็ไม่ได้ ตอบสนองต่อการพัฒนาคนที)เข้ าสูว่ ยั ทํางานในภาค
เกษตร แต่มกั มุง่ เน้ นไปที)นกั เรี ยนนักศึกษาเต็มเวลาเสียโดยมาก
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ฟิ จิ รัฐบาลฟิ จิได้ มีนโยบายเพิ)มการสนับสนุนภาคการเกษตรให้ ภาคเอกชนมีการจ้ างงานที)ยงั) ยืนและผลิตสินค้ า
ที)มีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริ มการส่งออกโดยมีการแบ่งผลประโยชน์แก่ผ้ ทู ํางานอย่างเป็ นธรรม
ความเห็นของผูเ้ ข้าโครงการ จากการพูดคุยกับเพื)อนสมาชิกจากฟิ จิ พบว่าเกษตรกรฟิ จิ พื Wนความรู้ ทางกสิกรรม
น้ อย เน้ นการผลิตเพื)อการบริ โภคในประเทศ รัฐบาลต้ องเข้ ามาช่วยเหลืออย่างมาก เห็นได้ ว่าเกษตรกรไทย มีข้อ
ได้ เปรี ยบกว่าประเทศอื)นๆ คือมีองค์ความรู้ ในด้ านเกษตรดีและรัฐบาลที)สง่ เสริ มโครงการต่างๆ ให้ มากมาย แต่
เกษตรกรไทยประสบปั ญหาการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนและการบริ หารจัดการธุรกิจ
บังคลาเทศ มีจดุ มุ่งหมายเพื)อสามารถผลิตอาหารเลี Wยงประชากรในประเทศอย่างพอเพียง รัฐบาลมีนโยบายที)
เน้ นการพึง) พาตนเองได้ และส่งเสริ มความมัน) คงทางด้ านอาหารของประเทศ เช่น การประกันราคาสินค้ า เพิ)มเงิน
ด้ านความปลอดภัยของคนในสังคม กรณีตวั อย่างที)นําเสนอคือ การที)บริ ษัทผลิตนมวัวได้ เสนอการทํา contract
farming กับเกษตรกรผู้ผลิตนม โดยที)บริ ษัทไม่ต้องสร้ างฟาร์ มวัวของตนเอง เกษตรกรสามารถขายนํ Wานมในราคา
ที)ตนเองพอใจ ในกรณีนี W ทําให้ บริ ษัทมีนมไปจําหน่าย ขณะเดียวกัน เกษตรกรมีรายได้ ที)แน่นอน
ความเห็นของผูเ้ ข้าโครงการ ประเทศไทยเป็ นประเทศที)ผลิตอาหารได้ มากจนสามารถส่งออกได้ ในกรณีการทํา
contract farming นี W เกิดขึ Wนในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่สว่ นมากในแง่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมที)เน้ นปริ มาณ
สินค้ าที)ผลิตได้ ต้ องมีคณ
ุ ภาพจึงได้ ราคาดี ผลิตผลที)ตกเกรดทําให้ ราคาที)เกษตรกรขายได้ ตํ)าลง ในประเทศไทย
ที)ขณะนี Wประสบปั ญหาเรื) องแรงงานการผลิตสินค้ าเกษตร การผลิตสําหรับ niche market จึงเป็ นทางเลือกที)
น่าสนใจ เกษตรกรไม่น้อยหันไปผลิตสินค้ าน้ อยแต่เน้ นด้ านคุณภาพสินค้ า เพื)อเป็ นสินค้ าเกรดพรี เมียมที)ให้ ราคา
สูงแทน
บทบาทของงานวิจัยและพัฒนา
พบว่านักวิจยั จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันวิจยั ของรัฐมีบทบาทพัฒนางานด้ านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โดยสร้ างคุณค่าเพิ)มให้ แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น ในประเทศอินเดีย ได้ มีการวิจยั โครงการ Revalorizing Small Millets
ในจังหวัด Mudura, Thiruvannamali และ Krishnagiri ทีม) ีการบริ โภคอาหารเหล่านี Wน้ อย ผลิตภัณฑ์ที)ได้ จาก
งานวิจยั นํามาอบรมการผลิตให้ แก่เกษตรกร ซึง) นํามาขายเพิ)มรายได้ ให้ แก่ครอบครัวอีกทางหนึง)
2.4 เนือJ หา/องค์ ความรู้ท: ไี ด้ จากการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานที) Hadabima Authority of Sri Lanka, Peradeniya, เมือง Kandy ในวันที) 18 มิถนุ ายน 2557
Hadabima Authority เป็ นองค์กรของรัฐที)ตงขึ
ั W Wนมาเพื)อจัดการการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนกสิกรรมในชนบทด้ วยวิถีการเกษตรที)ยงั) ยืน ตังอยู
W ่ที)บริ เวณ Central Hill เมืองแคนดี W
เป็ นบริ เวณเขาสูงอยูท่ างตอนกลางไปถึงใต้ ของเกาะศรี ลงั กา
การดูงานแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ การไปเยี)ยมชมศูนย์ ขายผลผลิตทางการเกษตร ซึ)งรับซื Wอจาก
เกษตรกรโดยตรง ศูนย์ดงั กล่าวดําเนินงานภายใต้ การดูแลของ Hadabima Authority มีหน้ าร้ านขายของ โรงเก็บ
สต็อกสินค้ าเกษตร รวมถึงการทําบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ า หลังจากนันทางคณะได้
W
เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเกษตรกร ที)
อยูบ่ นภูเขาสูง ได้ เยี)ยมชมหมูบ่ ้ านและแปลงเกษตร
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ผลการดําเนินงานของ Hadabima Authority โดยสรุ ป
งานที)ทางองค์กรได้ ทําหลักๆ เกี)ยวข้ องกับการดูแลป้องกันการพังทลายของหน้ าดิน และการพัฒนาการ
ทําการเกษตรของชาวบ้ านในแถบที)สงู เนื)องจากบริ เวณเมืองแคนดี Wมีการทําไร่ ชา สวนผัก สวนกาแฟ ตามแนว
เขาเป็ นจํานวนมาก ทําให้ ต้องแผ้ วถางพื Wนที)ป่าที)คอยซับนํ Wาฝน บริ เวณดังกล่าวมีปริ มาณนํ Wาฝนเฉลี)ยที)ตกต่อปี
ค่อนข้ างสูง คือ 1,861 มิลลิเมตร ทําให้ เกิดการพังทะลายของหน้ าดิน ส่งผลให้ สญ
ู เสียแร่ธาตุ ต่างๆ ในดินไป ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื)อแก้ ปัญหาดังกล่าวทางองค์กรได้ จดั โครงการส่งเสริ มให้ มีการปลูกพืชคลุมดิน การ
บํารุงดิน นอกจากนี Wทางองค์กรได้ สง่ เสริ มเกษตรกรทําการเกษตรแบบอินทรี ย์ ลดการใช้ ยาฆ่าแมลงและศัตรู พืช
ให้ มีการใช้ สมุนไพรแทน ลดการปลูกพืชเชิงเดี)ยวให้ เกษตรกรปลูกพืชหลากหลาย ส่งเสริ มการเลี Wยงสัตว์เพื)อเป็ น
อาหารภายในครัวเรื อน นอกจากนี Wทางองค์กรมอบพันธุ์พืชและเครื) องมือกสิกรรมแก่เกษตรกร
ส่ วนที: 3 ประโยชน์ ท: ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง
การเข้ าร่ วมโครงการทําให้ เข้ าใจถึงวิธีการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ มากขึ Wน เกิดแนวทางการสร้ างกลุม่ วิจัย
และการนําความรู้ จากงานวิจัยไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ที)ชัดเจนทําให้ เกิ ดความเชื)อมั)นว่าจะสามารถผลิตองค์
ความรู้ที)จะนําไปใช้ ประโยชน์ให้ แก่สงั คมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
ผู้อบรมในฐานะที)รับผิดชอบด้ านวิเทศสัมพันธ์และงานวิจยั ในหน่วยงานต้ นสังกัดสามารถนําความรู้ ไปถ่ายทอด
ให้ บคุ ลากรในหน่วยงานเพื)อเพิ)มศักยภาพของงานวิจยั และพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมเกษตร
3.3 ประโยชน์ ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้ อนันJ
เกิดการประยุกต์ความรู้ในการสร้ างเครื อข่ายเข้ ากับงานวิจยั ให้ เข้ าถึงเกษตรกรและอุตสาหกรรมมากขึ Wน
3.4กิจกรรมการขยายผลที:ได้ ดําเนินการภายในประเทศในระยะเวลา 60 วัน นั บจากวันสุดท้ ายของ
โครงการ
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ส่งภาพและรายงานสรุ ปไปลงเผยแพร่ ในจดหมายข่าวของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (รอการตอบรับการตีพิมพ์
และจะส่งตัวจดหมายข่าวไปยังกองวิเทศน์ตอ่ ไป)
3.5 กิจกรรมการขยายผลที:จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
จะมีการบรรยายในการสัมมนาเรื) องประสบการณ์ที)ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ Workshop on Promoting
Partnership to develop local Agriculture and food industry ครังW นี W ในโครงการ share and learn ของ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ)งวางแผนที)จะจัดในเดือนตุลาคม 2557 โครงการนีเW ป็ นส่วนหนึ)งของการประกัน
คุณภาพฯ ของสถาบันมีจุดมุ่งหมายให้ นกั วิจัยที)ไปทําวิจัย/ดูงาน/เข้ าอบรมในต่างประเทศ กลับมาถ่ายทอด
แลกเปลีย) นความรู้ให้ แก่บคุ ลากรภายในสถาบัน

9

