รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
14-AG-02-GE-WSP-B
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ระหว่ างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557
ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
จัดทำโดย ดร.สุภเวท มำนิยม
อำจำรย์ประจำคณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ.2557
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1

รหัสโครงกำร: 14-AG-02-GE-WSP-B
ชื่อโครงกำร: Workshop on Promoting Partnership to develop local Agriculture and the Food
Industry

1.2

ระยะเวลำ: 16-20 มิถนุ ำยน 2557

1.3

สถำนที่จดั : เมืองโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กำ

1.4

ชื่อเจ้ ำหน้ ำที่เอพีโอประจำโครงกำร:
Mr. Joselito C. Bernando

1.5

จำนวนและรำยชื่อวิทยำกรบรรยำย: มีวิทยำกำร 3 ท่ำนดังต่อไปนี ้

1.6

 Mr. Rajesh Bajai
 Dr.Dindo Maamo Campilan
 Mr.Taneo Moriyama
จำนวนผู้เข้ ำร่วมโครงกำรและประเทศที่เข้ ำร่วมโครงกำร:
มีผ้ เู ข้ ำร่วมโครงกำรทังหมด
้
22 คน จำก 14 ประเทศ ซึง่ มำจำกภำครัฐบำล (มหำวิทยำลัย สถำบันวิจยั

และกระทรวงเกษตร) และภำคเอกชนได้ แ ก่ บัง คลำเทศ กัม พูช ำ ไต้ ห วัน ฟิ จิ อิ ห ร่ ำ น อิน เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย
มองโกเลีย เนปำล ปำกีสถำน ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไทย เวียดนำม และจำกประเทศเจ้ ำภำพ (ศรี ลงั กำ)

ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมสัมนำเข้ ำใจรู ปแบบต่ำง ๆ และเข้ ำ ใจถึงควำมเป็ นหุ้นส่วนระหว่ำงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่ำง ๆ
และนำไปสูก่ ำรพัฒนำเกษตรกรรมท้ องถิ่นและอุตสำหกรรมอำหำร
- เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำกรอบของกำรทำงำนและแผนปฏิบตั ิกำรในกำรสร้ ำงควำมเป็ นหุ้นส่วนที่ถำวรในด้ ำน
เกษตรกรรมและอุตสำกรรมอำหำรในกลุม่ ประเทศสมำชิก
2.2 เนื ้อหำ/องค์ควำมรู้ที่ได้ จำกกำรบรรยำย
เนื ้อหำที่จดั บรรยำยในโครงกำรอยูภ่ ำยใต้ กรอบดังนี ้
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 ้อหำที่อบรมแบ่งได้ ตำมหัวข้ อที่วิทยำกรมำบรรยำยดังนี ้
1. Dr.Dindocamplilan ได้ อธิบำยถึงนิยำมของ Partnership ซึง่ เป็ นว่ำเป็ นกำรทำร่วมมือกันระหว่ำงผู้ที่มี
เป้ำประสงค์ เดียวกัน ซึ่งนำมำผลประโยชน์ ร่วมกัน เช่ นในด้ ำนของกำร มองเห็นคุณ ค่ำ ร่ ว มกัน มี
จุดมุง่ หมำยร่วมกัน มีกำรใช้ ทรัพยำกรร่ วมกัน มีกระบวนกำรร่ วมกัน หรื อมีผลรับร่ วมกัน ระดับควำม
ร่ ว มมื อ สำมำรถเป็ นได้ ทัง้ ในระหว่ ำ งธุ ร กิ จ ที่ เ กื อ้ หนุ น กั น ในระดับ เอกชนกับ เอกชน หน่ ว ยงำน
ภำครัฐบำลหรื อสถำบันวิจัยให้ กำรสนับสนุนกลุม่ ชุมชน หรื อระดับกลุม่ ต่ำงๆ ในชุมชนช่วยเหลือกัน
ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยงำนกลุม่ เกษตรกร ผู้รวบรวมสินค้ ำท้ องถิ่น เอกชนผู้แปรรู ปสินค้ ำเกษตรรำยย่อย
หน่วยงำนวิจยั ของรัฐบำลและเอกชน และสถำบันทำงกำรเงิน เป็ นต้ น ซึ่งได้ ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์มนั
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ฝรั่งเมื่อทำกำรเพำะปลูกเป็ นเวลำนำนรุ่นต่อรุ่นทำให้ มีขนำดที่เล็กลง ไม่สำมำรถนำไปสูก่ ำรแปรรู ปเป็ น
มันฝรั่งทอดได้ กำรช่วยเหลือขององค์กรวิจัยด้ ำนมันฝรั่ง (CGIAR) จึงมีแนวคิดในกำรจัดทำกำรผลิต
มันฝรั่งทังเปลื
้ อก (Jack Potato Chip) ซึง่ เป็ นที่นิยมในกลุม่ ผู้บริ โภคของประเทศอินโดนีเซีย
2. Mr.Taneo Moriyama ได้ กล่ำวถึงควำมนิยมของชำวญี่ ปนในกำรบริ
ุ่
โภคผักที่ตดั แต่งสำเร็ จูปมำกขึ ้น
ส่งผลทำให้ ปริ มำณผักที่ขำยในตลำดขำยส่งน้ อยลง เกษตรกรชำวญี่ ปนจึ
ุ่ งต้ องส่งขำยผักให้ กบั เอกชนผู้
แปรรู ปผักมำกขึ ้น โดยมีกำรทำ contact farming โดยมีตวั แทนคนกลำงในกำรช่วยประสำนเพื่อให้
สำมำรถส่งผักได้ ตำมที่บริ ษัทต้ องกำร ซึ่งเป็ นทำงเลือกให้ เกษตรกำรนำสินค้ ำออกจำหน่ำยที่มีรำยได้
สม่ำเสมอ แต่ก็ตดั โอกำสในด้ ำนกำรผลิตในตลำดสำหรับผู้ซื ้อที่นำไปทำกินเอกในครัวเรื อนที่ให้ รำคำที่
สูงกว่ำ นอกจำกนี ้วิทยำกรยังได้ บรรยำยถึงควำมนิยมในอำชีพเกษตรกรรมที่ลดน้ อยลง ซึ่งปกติแล้ ว
ลูกคนโตมีหน้ ำที่รับผิดชอบในเรื่ องของเกษตรกรรมสืบทอดจำกบรรพบุรุษ เกษตรกรในปั จจุบนั เป็ นผู้ที่
สูงอำยุเสียส่วนใหญ่ รัฐบำลญีปนได้
ุ่ สง่ เสริ มให้ เกษตรกรปรับปรุ งรู ปกำรผลิตเป็ นแบบ sixth industry
ซึง่ มีหกรูปแบบคือ ผลิตแล้ วขำยตรง ผลิตแล้ วนำมำแปรรูปเอง ผลิตและแปรรูปแล้ วนำมำขำยตรง ผลิต
และแปรรู ปแล้ วนำมำทำเป็ นอำหำรขำย ผลิต เพื่อกำรท่องเที่ยว และผลิตเพื่อส่งออก โดยรัฐบำลมี
เงินทุนสนับสนุนกับเกษตรกรท้ องถิ่นกับธุรกิจขนำดย่อมในชุมชน
3. Mr.JoselitoBernando ได้ กล่ำวถึงกำรให้ กำรสนับสนุนของบริ ษัทเนทเล่ย์ ฟิ ลปิ ปิ นส์แก่เกษตรกรผู้ปลูก
กำแฟในเขตภูเขำร็ อคกี ้ โดยให้ ควำมรู้ด้ำนผลิตเมล็ดกำแฟที่มีคณ
ุ ภำพแก่เกษตรกร ในลักษระที่ไม่ต้อง
ทำ contact farming กับบริ ษัทฯ
4. Mr. Rajesh Bajai ได้ ยกตัวอย่ำงกำรจัดตังศู
้ นย์รับซื ้อเพื่อให้ เกิดกำรร่ วมมือกับฟำร์ มขนำดเล็กและลด
พ่อค้ ำคนกลำงในกำรตัดรำคำ โดยศูนย์รับซื ้อผลผลิตจำกเกษตรกรจัดหำสถำนที่จดั เก็บหรื อห้ องเย็ น
สำหรั บ รั บ ซื อ้ จำกเกษตรกรได้ ห ลำยรำยและพัก สิ น ค้ ำ ท ำให้ สิ น ค้ ำ มี คุณ ภำพที่ ดี ขึ น้ มี ค วำมสด
นอกจำกนี ้ได้ ยกตัวอย่ำงธุรกิจส่งออกกล้ วยหอมและองุ่น โดยบริ ษัทผู้สง่ ออกทำกำรอบรมให้ ควำมรู้ ใน
เรื่ องกำรจัดกำรพื ้นที่เพำะปลูก กำรบำรุงดินและปุ๋ย เพื่อให้ สนิ ค้ ำมีคณ
ุ ภำพดีขึ ้น
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ผลกำรบรรยำยทำให้ ทรำบว่ำกำรสร้ ำง Partnership จะยัง่ ยืนขึ ้นได้ ต้องมีเป้ำประสงค์ร่วมกัน อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดไม่วำ่ สำมำรถนำไปประยุกต์กบั ภำคของเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทยได้ เช่น เกษตรกร
ที่รำบสูงซึง่ เป็ นผู้ผลิตและส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรให้ กบั โครงกำรหลวง ขณะที่โครงกำรหลวงให้ ควำมรู้ ในด้ ำน
ของนักวิชำกำรแก่เกษตรกร เพื่อให้ มีสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพและจำหน่ำยในรำคำสูง อย่ำงไรมำตรกำรต่ำง ๆ จะไม่
สำมำรถเกิดขึ ้นได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพหำกไม่ได้ รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำลในเชิงนโยบำยและปรับปรุ ง
ทำงด้ ำนระบบคมนำคมหรื อขนส่งให้ กลไกที่เป็ นแบบ Partnership ช่วยแสดงตลำดที่แท้ จริ ง ลดปั ญหำเรื่ อง
พ่อค้ ำคนกลำงที่กักตุ่นสินค้ ำ ทำให้ คุณภำพสินค้ ำแย่ลง จึงจำเป็ นมีควำมสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้ นระหว่ำงผู้ผลิต ผู้
รวบรวมหรื อผู้แปรรูป และภำครัฐบำล วำงแผนรวมกันเพื่ออุปสงค์และอุปทำนสินค้ ำถูกกำหนดได้ อย่ำงสมดุล

2.3 เนื ้อ/องค์ควำมรู้ที่ได้ จำกกรณีศกึ ษำของประเทศสมำชิก
หน่วยงำนที่เข้ ำร่ วมกิจกรรมของแต่ละประเทศ สำมำรถจำแนกออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ตัวแทน
หน่วยงำนของกระทรวงเกษตร ตัวแทนจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจยั และภำคเอกชน ซึง่ บทบำทของภำครัฐ
ในประเทศกำลังพัฒนำ เน้ นในด้ ำนกำรกำหนดนโยบำยและผลักดันนโยบำยดังกล่ำวให้ เกิดสัมททธิผผลในทำง
ปฏิบตั ิและสร้ ำงประโยชน์ตอ่ ภำคกำรผลิตด้ ำนเกษตรกรรม ขณะที่ภำคเอกชนส่วนใหญ่เป็ นผู้รวบรวมสินค้ ำและ
ผู้ผลิต หำกสิทธิ ประโยชน์ร่วมกันได้ ก็ยิ่ งดีในกำรเสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ดงั กล่ำว โดยมีกลไกในกำรเสริ มจำก
มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยพัฒนำที่เข้ ำไปทำงำนร่ วมกันกับภำคเอกชนในด้ ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิตร่วมกับภำคเกษตรกรรรมหรื ออุตสำหกรรมอำหำร รำยละเอียดของแต่ละประเทศกำรนำเสนอเป็ นดังนี ้
ประเทศบังคลำเทศ มีตัวแทนจำกเลขำธิ กำรกระทรวงอุตสำหกรรม นำเสนอข้ อมูลพืน้ ฐำนของประเทศ ซึ่ง
ประชำกรส่วนใหญ่ ร้ อยละ 80 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรผลิตอำหำรที่ต่ำ รัฐบำลจึงมี
จุดมุง่ หมำยให้ มีนโยบำยรัฐด้ ำนกำรผลิตอำหำรและควำมปลอดภัยของอำหำรเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร
ของประเทศอย่ำงถำวร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในข้ ำว เช่น กำรประกันรำคำสินค้ ำ นอกจำกนี ้มีกรณีศึกษำของ
ตัวอย่ำงโครงกำรรัฐบำล เช่น Dairy Hubs ของบริ ษัท PRAN Dairy ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกอบรม รับซื ้อน ้ำนมเพื่อ
รวบรวมน ้ำนมจำกเกษตรกรเพื่อนำมำแปรรูปและจัดจำหน่ำย โดยบริ ษัทที่ผลิตน ้ำนมวัวได้ เสนอกำรรับซื ้อน ้ำนม
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ดิบ โดยกำรทำ contract farming และให้ ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตนม เพื่อเป็ นหลักประกันเรื่ องรำยได้ รับซื ้อนม
โดยที่บริ ษัทไม่ต้องสร้ ำง ฟำร์ มวัวของตัวเอง
ประเทศกัมพูชำ เป็ นประเทศกำลังพัฒนำ ปั ญหำหลักคือเรื่ องควำมยำกจน รัฐบำลพยำยำมที่จะสร้ ำงถนน
สะพำน และผลิต กระแสไฟฟ้ ำ เพื่อเกษตรกรให้ สำมำรถเข้ ำถึง ตลำด ร่ วมถึงควำมร่ วมมือในกำรสร้ ำงระบบ
หุ้นส่วนระหว่ำงภำคเอกชนและรั ฐ บำล ยกตัวอย่ำ งบริ ษั ทเบเกอรี่ ได้ ผลิตขนมเค้ ก ขนมไหว้ พ ระจัน ทร์ และ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบสำหรั บใช้ ในพิธีกำรต่ำง ๆตัวแทนจำกภำคเอกชนที่เป็ นผู้ผลิตเบเกอรี่ ซึ่งมีกำรติดต่อกับ
เกษตรกรในกำรทำข้ อตกลงซือ้ สิน ค้ ำ กับ เกษตรกร เพื่ อส่ง มอบวัตถุดิ บสินค้ ำเกษตรในลัก ษณะ (Contract
farming)

แต่มีปัญหำในเรื่ องของกำรส่งมอบสินค้ ำ คุณภำพของสินค้ ำเกษตรที่ต่ำกว่ำมำตรฐำนทำให้ ไม่

สำมำรถรับซื ้อได้ ซึง่ ต้ องจัดหำจำกแหล่งภำยนอก
ประเทศสำธำรณรัฐไตหวัน ตัวแทนจำกสภำด้ ำนเกษตรกรรม นำเสนอข้ อมูลพื น้ ฐำนของประเทศ งำนวิจยั ด้ ำน
เกษตรกรรม มำตรฐำนบังคับใช้ เกี่ยวกับสินค้ ำเกษตร มูลค่ำเพิ่มจำกสินค้ ำเกษตร เช่น ข้ ำว แครอท ถัว่ ต่ำง ๆ งำ
และผักต่ำง ๆ ได้ ยกตัวอย่ำงรณีศกึ ษำของบริ ษัท Sunny-Hills เป็ นผู้ผลิตเค้ กบรรจุไส้ สบั ปะรด หกหมื่นชิ ้นต่อวัน
โดยไม่ใส่สีหรื อวัตถุเจือปนอำหำร ซึ่งสับปะรดได้ ซื ้อจำกเกษตรกรโดยเสนอในรำคำที่สงู กว่ำตลำดขำยส่ง แต่
เฉพำะผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ น GMOs เท่ำนัน้
ประเทศฟิ จิ ตัวแทนจำกเจ้ ำหน้ ำที่กระทรวงเกษตร นำเสนอข้ อมูลพืน้ ฐำนของประเทศ สินค้ ำเกษตรหลัก
ประกอบด้ วย สินค้ ำพื ้นฐำนเกี่ยวกับกำรดำรงชีพ ได้ แก่ ข้ ำว ผลิตภัณฑ์นม และเนื ้อสัตว์ (เนื ้อแกะ เนื ้อหมู เนื ้อวัว
และเนื ้อไก่) และสินค้ ำส่งออก ได้ แก่ มะละกอ กล้ วย มะม่วง มะพร้ ำว โกโก้ สับปะรด อ้ อย และเผือก รัฐบำลฟิ จิ
ได้ มีนโยบำยสนับสนุนภำคกำรเกษตรให้ ภำคเอกชนเพื่อผลิตสินค้ ำเกษตรที่มีคณ
ุ ภำพ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรผลิต
ยังเน้ นในเรื่ องกำรผลิตเพื่อกำรบริ โภคภำยในประเทศ รัฐบำลต้ องเข้ ำมำช่วยเหลือเป็ นอันมำก
ประเทศอิหร่ำน ตัวแทนจำกสถำนกำรศึกษำแนะนำหลักสูตรในมหำวิทยำลัย และโครงกำรในสถำบันสอนด้ ำน
เทคนิคและอำชีพชัน้ สูงในเรื่ องของอุตสำหกรรมเกษตรกรรมและสิ่งทอ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมและกำร
เพำะปลูก กำรนำไปสูก่ ำรสร้ ำงหุ้นส่วนด้ ำนกำรพัฒนำฟำร์ มขนำดเล็ก ผู้ที่เข้ ำในหลักสูตร มีตำรำงเวลำที่ยืดหยุน่
ไม่ต้องลำออกจำก งำนและมีกำรฝึ กปฏิบตั ิจริ งในห้ องแล็ปที่มีมำตรำฐำน ส่วนเกษตรกรสำมำรถเข้ ำมำเรี ยนได้
โดยไม่ต้องละทิ ้งงำนเกษตรของตนเอง
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ประเทศอิ นเดี ย อำจำรย์ จ ำกมหำวิ ท ยำลัย ในอิ น เดีย (ตัว แทนจำกสถำบันกำรศึก ษำ) ได้ รั บ กองทุน ฟื ้น ฟูที่
สนับสนุนกำรวิจยั ในโครงกำร Revalorizing small millet ซึง่ เป็ นโครงกำรสนับสนุนกำรเพำะปลูก Millet (Millets
ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์จำพวกแป้งปรำศจำกกลูเตน (gluten free)) ซึ่งเป็ นผลผลิตทำงกำรเกษตรชนิดหนึ่งในจังหวัด
Mudura, Thiruvannamaliและ Krishnagiri ที่มีกำรบริ โภคอำหำรเหล่ำนี ้น้ อย และกำรถ่ำยทอดวิชำชีพให้ แก่
กลุม่ สตรี ในกำรผลิตภัณฑ์จำกธัญญพืชเพื่อสุขภำพ โดยมีกำรวิจยั แปรรูปเป็ นอำหำรในลักษณะของ Traditional
breakfast เครื่ อ งดื่ม ทำเบเกอรี่ พำสต้ ำ และผลิต ภัณฑ์ ข นมอบ เช่น คุ๊ก กี๊ และมีก ำรอบรมเพื่อ ถ่ ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ และเพิ่มมูลค่ำให้ วตั ถุทำงกำรเกษตรอีกแบบหนึ่งในกำรนำไปใช้ ประโยชน์ ซึ่งเป็ นกำร
สร้ ำงควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งระหว่ำงเกษตรกรกับกลุม่ สตรี ซึ่งนำมำขำยเพิ่มรำยได้ ให้ แก่ครอบครัว สนับสนุนให้
เปิ ดธุรกิจ นอกจำกนี ้ยังมีโครงกำรฝึ กอำชีพที่ได้ รับกำรสนับสนุนร่วมมือของสถำบันกำรศึกษำระหว่ำงอินเดียกับ
มหำวิทยำลัย คอแนลในประเทศสหรัฐอเมริ กำในควำมร่ วมมือในกำรเสริ มสร้ ำงคุณค่ำทำงอำหำรและควำม
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ขนมอบ สำหรับกำรอบรมวิชำชีพระยะสันเพื
้ ่อกำรแปรรู ปสินค้ ำอำหำร เช่น เบเกอรี่ ซึ่ง
นำไปสูก่ ำรประกอบวิชำชีพ
ประเทศอินโดนีเซีย ตัวแทนจำกเจ้ ำหน้ ำที่ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรและกำรควบคุมคุณภำพสำหรั บสินค้ ำ
เกษตร กระทรวงเกษตร นำเสนอข้ อมูลพื ้นฐำนของประเทศ นโยบำยภำครัฐบำลกำรทำสัญญำรับช่วงสำหรับ
สินค้ ำเกษตรให้ กบั โรงแรมและสถำนที่ผลิตอำหำรเป็ นนำเสนอรู ปแบบควำมเป็ นหุ้นส่วนระหว่ำงโรงแรม ร้ ำนค้ ำ
กับเกษตรกร ซึง่ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรให้ ควำมรู้ แก่เกษตรเพื่อผลิตก๊ ำซและน ้ำมันโดยใช้ ผลิตผลจำกเศษ
ผักและผลมี่เหลือจำกกำรแปรรู ปเพื่อนำมำผลิตเชื ้อเพลิงและส่งมอบให้ กบั โรงแรมและสถำนที่ผลิตอำหำร โดย
โรงแรมและร้ ำนอำหำรรับซื ้อผลิตผลทำงเกษตรและเชื ้อเพลิง จำกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรรับกำรอบรมเรื่ องกำร
ผลิตปุ๋ยและก๊ ำซชี วภำพ มีหลักประกันในเรื่ อ งกำรจำหน่ำยผัก ขณะเดีย วกับโรงแรมและร้ ำนค้ ำได้ รั บสิท ธิ
ประโยชน์โดยกำรซื ้อก๊ ำซรำคำถูกจำกเกษตรกร
ประเทศเนปำล นักวิทยำศำสตร์ จำกศูนย์วิ จยั เกษตรกรรมเนปำล นำเสนอข้ อมูลพื ้นฐำนของประเทศ ตัวอย่ำง
โครงกำร NARC ซึง่ สร้ ำงควำมเป็ นหุ้นส่วนระหว่ำงผู้ผลิตมะเขือเทศ กลุม่ ที่จดั หำเมล็ดพันธุ์ และบริ ษัทเอกชนที่
ซึง่ เป็ นผู้รวบรวมสินค้ ำเกษตร
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ประเทศมองโกเลีย ตัวแทนจำกหน่วยงำนด้ ำนเศรษฐกิ จ กำรเกษตร ทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้ อ ม
นำเสนอข้ อมูลพื ้นฐำนของประเทศ ข้ อมูลกำรกำรส่งออกสินค้ ำเกษตร พัฒนำด้ ำนเกษตรกรรมและประมงเพื่อ
แก้ ปัญหำควำมยำกจนของประเทศ เนื่องจำกพื ้นที่เป็ นทะเลทรำย และอุณหภูมิมีแตกต่ำงกันมำก อำชีพเลี ้ยง
สัตว์เร่ รอนเป็ นอำชีพหลักของชำวมองโกเลีย มีกำรปลู กผักบำงชนิดจำพวกข้ ำวสำลี ข้ ำวฟ่ ำง มันฝรั่ง และพืช
น ้ำมัน รัฐบำลมีนโยบำลให้ กำรสนับสนุนในด้ ำนกำรปลูกพืชและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรแปรรู ปหนังสัตว์
อย่ำงยัง่ ยืน ซึง่ อยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำ
ประเทศฟิ ลลิปินส์ หน่วยงำนรัฐบำลให้ กำรสนับสนุนด้ ำนสินค้ ำเกษตรในเรื่ องข้ อมูลข่ ำวเพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับปรุงด้ ำนคมนำคม และสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ยังถูกจำกัดอยู่
ประเทศศรี ลงั กำ ตัวแทนจำกภำคเอกชน บริ ษัท Heyleys Agriculture Holding Ltd. นำเสนอข้ อมูลพื ้นฐำน
ของประเทศ นำเสนอโครงกำร USAID ของสหรัฐอเมริ กำที่ให้ กำรช่ วยเหลือภำคเอกชนและเกษตรกรด้ ำน
เพำะปลูกและเกษตรกรรมในระหว่ำงปี 2008 – 2014 เพื่อนำไปสู่กำรสร้ ำงธุรกิจระดับตำบล โครงกำร Hela
Bojun ก่อให้ เกิดโครงกำรอำหำรพื ้นเมืองศรี ลงั กำ (True Sri Lanka Taste/Tradition food) มีกำรสร้ ำงห้ องครัว
อบรมสตรี เพื่อให้ มีควำมเข้ ำใจในเรื่ องกำรสร้ ำงหลักประกันในด้ ำนอำหำรปลอดภัยในสถำนที่ผลิตอำหำร และ
โครงกำร Krushi sewa piyasa เป็ นโครงกำรจัดสร้ ำงคลินิคเกษตรกรรม
ประเทศไทย มีตวั แทนจำกหน่วยงำนวิจยั จำกสถำบันค้ นคว้ ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement
Institute,

Kasetsart

University)

และตัว แทนจำกสถำบัน กำรศึ ก ษำ คณะอุ ต สำหกรรมเกษตร

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Faculty of Agro-Industry, Chiang, Mai University) ได้ นำเสนอในเรื่ องของโครงกำร
ควำมร่ วมของมหำวิ ทยำลัยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ หรื อระดับมหำวิทยำลัยกับ
หน่วยงำนรัฐบำลท้ องถิ่น และภำคเอกชน ซึง่ นำไปสูก่ ำรช่วยเหลือซึง่ กันและกันที่ยงั ยืน ในกำรแก้ ปัญหำด้ ำนกำร
ผลิตผลิต ผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร และได้ น ำเสนอควำมร่ วมมือ ระหว่ำ งสถำบันวิ จัย กับ
ภำคเอกชน ในลักษณะงำนวิจยั ร่ วมกันซึ่งทำให้ เกิดกำรพัฒนำสินค้ ำเกษตร สถำบันค้ นคว้ ำและพัฒนำผลิตผล
ทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นำเสนอเกี่ยวกับผลงำนกำรวิจยั ด้ ำนพืช
พลังงำน งำนวิจยั ในด้ ำนของกำรตรวจคุณภำพสินค้ ำเกษตรแบบไม่ทำลำย งำนวิจยั ในด้ ำนโพลีเมอร์ ต่ ำง ๆ หรื อ
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สำรที่สกัดได้ จำกสินค้ ำเกษตร เพื่อใช้ ผลิตเป็ นสมุนไพร และเครื่ องสำอำง งำนวิจยั ด้ ำนกำรเพำะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
เพื่อลดต้ นทุนหรื อให้ เกิดกำรต้ ำนทำงโรค ในส่วนคณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นำเสนอใน
เรื่ อ งของหลักสูตรที่ มีอยู่ในปั จจุบัน หลัก สูต รสหกิ จศึกษำ โปรแกรม student mobility เพื่ อแลกเปลี่ย น
ประสบกำรณ์และพัฒนำทักษะด้ ำนกำรวิจัยของนักศึกษำในเขตภูมิภำคอำเชียน โปรแกรมอบรมระยะส้ นด้ ำน
กำรผลิตอำหำรและสมุน ไพร งำนวิจัยของคณะฯที่ สนับ สนุนด้ ำนอุตสำหกรรมอำหำร กำรประชุมวิ ชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ โครงกำรควำมร่วมมือในด้ ำนกำรสอน งำนวิจยั กำรแลกเปลีย่ นบุคลำกร และเอกสำรที่
บันทึกข้ อตกลง ควำมเข้ ำใจระหว่ำงองค์กร (MOU) ทังในระดั
้
บชำติและนำนำ ๆ ชำติ กิจกรรมบริ กำรชุมชนใน
ระดับท้ องถิ่นและระดับภูมิภำค และโครงกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมลำนนำ แต่อย่ำงไรก็ตำมลักษณะควำม
ร่วมมือของประเทศไทยในเรื่ องดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็ นกำรร่วมมือในระยะสัน้ ตำมแผนหรื องบประมำณที่ผลักดัน
ในขณะนัน้ อำจยังไม่เข้ ำถึงประชำชนอย่ำงแท้ จริ งในด้ ำนของผลสัมททธิผ
ประเทศเวียดนำมุ ตัวแทนจำกศูนย์วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งด้ ำนเกษตรกรรม นำเสนอข้ อมูลพื ้นฐำนของ
ประเทศ ข้ อมูลด้ ำนเกษตรกรรมในเวียดนำม ได้ แก่ ข้ ำว ผักและผลไม้ ที่สง่ ออกไปนำนำประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่
เพำะปลูกในบริ เวณ Red River Delta ปั ญหำส่วนใหญ่อยูท่ ี่ไม่ได้ ขนำดและมีตำหนิ ต้ นทุนกำรผลิตที่สงู
เนื่องจำกกำรใช้ ป๋ ยและสำรเคมี
ุ
ทไี่ ม่สำมำรถควบคุมได้
อเมริ กำได้ อัตรำกำรตีกลับของสินค้ ำสูงถึง 33%

จึงไม่สำมำรถส่งเข้ ำไปขำยในตลำดญี่ปนุ่ ยุโรป และ

รัฐบำลจึงมีนโยบำยให้ เอกชนปรับกำรผลิตให้ มีมำตรำฐำน

สินค้ ำและตังศู
้ นย์รวมรวมสินค้ ำเพื่อเชื่อมระหว่ำงเกษตรกรกับบริษัทผลิต แต่อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรและเอกชน
ยังไม่เห็นผลรับที่ชดั เจนจำกนโยบำยดังกล่ำว
ควำมเห็นของผู้เข้ ำโครงกำร ถึงแม้ ว่ำประเทศจะแตกต่ำงกันจะอยู่ต่ำงภูมิภำคและสิ่งแวดล้ อม แต่แนวทำงกำร
ปฏิบตั ิจะมีควำมคล้ ำยกัน โครงกำรส่งเสริ มของภำครัฐบำลมีสว่ นช่วยสนับสนุน กลไกของ contact farming นี ้
โดยช่วยเกษตรกรไทยสำมำรถผลิตสินค้ ำที่เป็ นที่ต้องกำรของตลำด ซึ่ งเป็ นควำมสัมพันธ์ ที่มีผลรับร่ วมกัน ที่ให้
เป็ นหลักประกันรำยได้ ของเกษตรกรที่เกิดจำกตัวสินค้ ำว่ำสำมำรถจำหน่ำยได้ และยังคงรักษำคุณภำพในตัว
สินค้ ำที่เข้ ำมำยังศูนย์รับและกระจ่ำยสินค้ ำไปยังส่วนต่ำง ๆ ทำให้ สินค้ ำที่ส่งออกมีคุณภำพที่ดี แต่อย่ำงไรก็
เกษตรกรไทยยังคงประสบปั ญหำกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนและกำรจัดบริ หำรจัดกำรธุรกิจ ที่ดีพอ ซึ่งต้ องได้ รับกำร
ช่วยเหลือ
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ภำพที่ 1 กำรบรรยำย Country paper ของแต่ละประเทศ
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ภำพที่ 1 กำรบรรยำย Country paper ของแต่ละประเทศ (ต่อ)
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2.4 เนื ้อหำ/องค์ควำมรู้ ที่ได้ จำกกำรศึกษำดูงำน
กำรศึกษำดูงำนที่ Hadabima Authority of Sri Lanka, ในวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2557 เวลำ 6.30 – 22.00
น. เยี่ยมชมนอกสถำนที่ศนู ย์กำรเรี ยนรู้ ผลิตผลทำงเกษตร ที่ Gannoruwa, Peradeniya เมือง Kandy (ซึ่งรับซื ้อ
จำกเกษตรกรโดยตรง) ชมตลำดรวบรวมสินค้ ำเกษตร และแหล่งเพำะปลูกที่ รำบสูง มี พิธี ต้อนรั บ โดย Mr.
Nandasena Herath (Chairman, Hadabima Authority of Sri Lanka) (Hadabima Authority เป็ นองค์กรของ
รัฐที่ตงขึ
ั ้ ้นมำเพื่อจัดกำรกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนกสิกรรมในชนบทดด้ วยวิถึ
ทำงกำรเกษตรที่ยงยื
ั ้ น ตังอยู
้ ท่ ี่บริ เวณ Central Hill เมืองแคนดี ้เป็ นบริ เวณเขำสูงอยู่ทำง ตอนกลำงไปถึงใต้ ของ
เกำะศรี ลงั กำ) มีหน้ ำร้ ำนขำยของ โรงเก็บสต็อกสินค้ ำเกษตร รวมถึงกำรทำบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ ำ และมีกำรบรรยำย
โดย Dr. Gamini Hitinayake, University of Peradeniya เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำด้ ำนกำรเกษตรของศรี
ลังกำ ปั ญหำทำงเกษตร เช่นเรื่ องกำรกัดกร่อนของดินจำกธรรมชำติ สำรอำหำรในดิน และปั ญหำไฟป่ ำที่เกิดจำก
ฝี มือของมนุษย์ มีกำรแก้ ไขโดยกำรกำหนดพืน้ ที่เพำะปลูกและกำรปลูกพื ้นหมุนเวียนหรื อผสมผสำน มีกำร
ฝึ กอบรมชำวบ้ ำนและวัดผลกำรเรี ยนรู้ของชุมชน มีกำรส่งเสริ มกำรเลี ้ยงไก่ และเพำะพืชปลูกจำพวก ชำ พริ ก ถัว่
ต่ำง ๆ และยำสูบ หลังจำกนันทำงคณะได้
้
เดินทำงต่อไปยังหมูบ่ ้ ำนเกษตรกรที่อยูบ่ นภูเขำสูง ได้ เยื่ยมชมหมู่บ้ำน
และแปลงเกษตรกร ซึง่ เป็ นแหล่งเพำะปลูกและส่งเสริ มกำรเลี ้ยงสัตว์เป็ นอำหำรภำยในครัวเรื อน องค์ กรมอบต้ น
กล้ ำและเครื่ องมือกสิกรรมให้ แก่เกษตรกร ส่งเสริ มเกษตรกรทำกำรเกษตรแบบอินทรี ย์ลดกำรใช้ ยำฆ่ำแมลงและ
ศัตรู
โครงกำรพัฒนำขององค์กร Hadabima Authority เป็ นสิ่งที่รัฐบำลเข้ ำไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำเจ้ ำหน้ ำที่
วิชำกำร เมล็ดพันธุ์ และกำรจัดกำรทรัพยำกรอันเป็ นประโยชน์แก่เกษตรกร ซึง่ มีควำมคล้ ำยคลึงกับกำรพัฒนำใน
ประเทศไทย ภำยใต้ โครงกำรพระรำชดำริ ที่มี นกั วิชำกำรกระทรวงเกษตรได้ เข้ ำไปช่วยเหลือ ในเรื่ องของพื ้นที่ทำ
กินที่มีกำรจัดสรร แนะนำวิธีกำรเพำะปลูก และสำยพันธุ์ที่เหมำะสม เพื่อให้ ผลผลิตที่ออกมำมีคุณภำพที่สูง
สำมำรถแข่งขันกับตลำดโลกได้ มีกำรสร้ ำงศูนย์รวบรวมสินค้ ำโดยภำครัฐบำล เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจในตัวสินค้ ำ
ว่ำสำมำรถขำยได้ และตัดปั ญหำพ่อค้ ำคนกลำงที่กดรำคำ แต่อย่ำงไรก็ตำมก็เปิ ดโอกำสให้ เกษตรกรได้ ขำยตรง
ในตลำดขำยส่งเมื่อรำคำที่ท้องตลำดสูงกว่ำรำคำประกันที่ศนู ย์รวบรวมกำหนดไว้ ทำให้ เกษตรกรมีรำยได้ มีกำร
จัดทำเส้ นทำงคมนำคมเพื่อให้ เกิดควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ ำ มีกำรเดินสำยไฟฟ้ ำ และกำรจัดกำรน ้ำสำหรับ
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ใช้ ในกำรเพำะปลูกและเลี ้ยงวัว เพื่อให้ มีกำรใช้ น ้ำอย่ำงประหยัดในที่รำบสูงและผลิตน ้ำนมที่มี ปริ มำณสูงและมี
คุณภำพ

ภำพที่ 2 กิจกรรมนอกสถำนที่ (เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู้ผลิตผลทำงกำรเกษตร ที่ Gannoruwa, Peradeniya)
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ภำพที่ 3 กิจกรรมนอกสถำนที่ (ห้ องรับรอง ชมตลำดรวบรวมสินค้ ำทำงกำรเกษตร ที่ Gannoruwa, Peradeniya)
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ภำพที่ 4 กิจกรรมนอกสถำนที่ (เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้ ำเกษตรทีร่ ำบสูงและวัฒนธรรมในเขต Gannoruwa,
Peradeniya)
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2.5 เนื ้อหำ/องค์ควำมรู้ ที่ได้ จำกกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมกลุม่
มีกำรแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ของภำคเอกชน กลุม่ รัฐบำลที่ทำงำนภำยใต้ กระทรวงต่ำง ๆ และ
กลุม่ มหำวิทยำลัยและสถำบัน ได้ มอบให้ แต่ละกลุม่ นำเสนอตัวอย่ำงกรณีกรณีศกึ ษำที่ได้ ผลในกำรสร้ ำงควำม
เป็ นหุ้นส่วนและองค์ประกอบที่ทำให้ ควำมเป็ นหุ้นส่วนคงอยูไ่ ด้ และแต่ละกลุม่ มำนำเสนอ
ทำงกลุม่ ได้ นำเสนอผลิตภัณฑ์มะม่วงในอุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งปกติแล้ วเนื ้อมะม่วงจะถูกนำไปใช้ ใน
กำรแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์น ้ำมะม่วงพร้ อมดื่มหรื อบรรจุกระป๋ อง ซึง่ ขันตอนกำรผลิ
้
ตจะมีกำรปอกเปลือกและเม็ด
มะม่วง ซึ่งมีเนื ้อบำงที่ยงั คงติดไปกับตัวเปลือก หำกทิ ้งเป็ นขยะก็ทำให้ เกิดขยะที่เป็ นของแข็ง เปลือกดังกล่ำว
อุดมไปด้ วยสำรให้ กลิน่ น ้ำมันหอมระเหย เพคติน ซึง่ เป็ นสำรที่ใช้ เป็ นส่วนผสมในกำรผลิตแยม จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่ำนำกำกจำกเปลือกดังกล่ำวมำทำกำรสกัดสำรที่มีคุณค่ำออกก่อน แล้ วจึงกำจัดทิ ้งเสีย โดยได้ รับข้ อมูลจำก
Processing of Mango and Utilization of its by products
Mango : Partnership between personal institute and Private company
Value:
Perspective : value chain
Incentive : peer recognition
Benefit : collective benefits (institute)
Norms: Individual
Relationship mode: formal
Resource: Innovation, capacities, Filling the gap
(resolve problem)

Goals:
Terms : short-term
Objective setting: MOUs or contract
Blue-prints- based: progress report in three
months

Processes : - Technical discussion---) signing of
MOU --) submission of proposal
- Regulatory
Results : - Quality: training to using the innovation (head of factory laboratory)
- Output: pectin innovation, Outcome:
increasing money
Elements of Partnership: Challenging :
Values: Funding support for research
Process : technical discussion
Resources: Capability- scale up to industrial Results :- Quality of product (commercial
scale
acceptance)
-timeliness (3 years to finish research)
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
เกิดควำมเข้ ำใจจำกประสบกำรที่ได้ รับในกำรสร้ ำงเครื อข่ำย และก่อให้ เกิดกำรติดต่อเพื่อกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ระหว่ำงผู้เข้ ำอบรมด้ วยกัน
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงำนต้ นสังกัด
ผู้อบรมเป็ นประธำนฝ่ ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำนำกิ จกรรมดังกล่ำวไปประยุกต์ กับกิ จกรรมนักศึกษำและ
ก่อให้ เกิดกิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงบุคคลำกรในสถำบัน
3.3 ประโยชน์ตอ่ สำยงำนหรื อวงกำรในหัวข้ อนัน้
เกิดควำมเข้ ำใจกิจกรรมกำรสร้ ำงหุ้นส่วนและอำจนำไปสู่กำรประยุกต์ควำมรู้ ในกำรสร้ ำงเครื อข่ำยเข้ ำกับกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำลและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ เช่นในด้ ำนกำรวิจยั ร่วมระหว่ำงสถำบัน
3.4กิจกรรมกำรขยำยผลที่ได้ ดำเนินกำรภำยในประเทศในระยะเวลำ 60 วัน นับจำก วันสุดท้ ำยของโครงกำร
รำยงำนสรุ ปส่งให้ กับหัวหน้ ำสำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร และกำรนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมกำร
บริ หำรคณะฯ ซึง่ คณะฯจะนำรูปภำพและข้ อมูลไปประชำสัมพันธ์ขำ่ วในกิจกรรมของบุคลำกรคณะฯต่อไป
3.5 กิจกรรมกำรขยำยผลที่จะดำเนินกำรภำยใน 6 เดือนหลังเข้ ำร่วมโครงกำร
นำรูปแบบกิจกรรมขยำยผลในกำรสอนในชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ได้ รับกำรกำรเข้ ำร่ วมในกิจกรรมของ
APO ในหัวข้ อเรื่ อง Workshop on Promoting Partnership to develop local Agriculture and food industry
และมีกำรติดต่อเพื่อแลกข้ อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกลุม่ ผู้อบรม
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กำหนดกำรฉบับล่ำสุด (program)
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Time
Activity
Sunday, 15 June 2014
Arrival of Participants in Colombo

Moderators/Presenters

Stay at Mount Lavinia Hotel (No.100 Hotel Road, Mount Lavinai, Srilanka
Day 1: Monday, 16 June 2014
8:30–9:00

Registration

9:00–9:30

Opening Session
 Welcome Remarks
 Introduction of participants and resource persons

9:30–9:45

 Coffee/Tea break
 Group Photo Session

9:45–10:30

 Expectation setting and program overview
 Overview of APO program for agriculture

Mr.JoselitoBernando

10:30–11:30 Presentation 1: Trends in agriculture and food industry Dr.DindoCampilan
development in Asia and overview of selected partnership
models
11:30–12:30 Presentation 2:Public–private partnership models in Dr.SarathIlanganitileke
agribusiness and the food industry –Experience of Sri
Lanka
12:30–13:30 Lunch break
13:30–14:00 Video presentation
 Sri Lanka
 APO
14:00–15:00 Presentation 3: Public-Private Partnership in Agriculture Mr.RajeshBajai
and the Food Industry-Experience of Reliance Retail in
India.
15:00–15:15 Coffee/Tea break
15:15–16:15 Presentation 4: Development of Food Industry Cluster in Mr.Taneo Moriyama
Japan Through the Sixth Order Industry
16:15–17:15 Presentation 5: Cluster approach to agriculture and food Mr. Rajesh Bajai
industry development, case of Maha grapes and Banana in
India
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17:15–17:30 General discussions and wrap up
19:00–21:00 Welcome dinner to be hosted by the Ministry of Agriculture, Sri Lanka
Day 2: Tuesday, 17 June 2014
8:30–9:00

Recap of the day-1 proceedings

9:00–10:00

Presentation 6: Roles of R&D centers in the development of Dr.DindoCampilan
local agriculture and the food industry

10:00–10:15 Coffee/Tea break
10:15–11:15 Presentation 7:Private sector initiatives to include small Mr.Joselito Bernardo
farmers in value chain
11:15–12:15 Presentation 8: Inclusion of small farmers in the Mr.Taneo Moriyama
agribusiness value chains through supplier contracts and
contract farming: case in Japan
12:15–12:30 General discussions
12:30–13:30 Lunch break
13:30–14:30 Presentation 9:Integration of small farmer in value chain Mr. Rajesh Bajai
through contract farming: case in India
14:30-15:30

Presentation 10: Role of government, academia and Dr.K.H.Sarananda
Industry association in strengthening the Linkage of
farmers and food industry players

15:00–15:15 Coffee/Tea break
15:15–16:45 Country presentations

(3 countries @20mins)

16:45–17:00 Discussions and wrap up
17:00–17:15 Briefing on the site visits to be conducted on Day 3
Wrap up the day
19:00-21:00

Welcome dinner hosted by Ministry of Agriculture, Sri
Lanka

Day 3: Wednesday, 18 June 2014
8:00–18:00

Field visits to Hadabima Authority of Sri Lanka, Kandy

Day 4: Thursday, 19 June 2014
8:30–10:00

Group workshop session 1: Discussion of key lessons
learned and insights

10:30–10:45 Coffee/Tea break
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10:45–12:30 Country presentation

(6 countries @20mins )

12:30–13:30 Lunch break
13:30–15:00 Country presentation

(5countries @20mins)

15:00–15:30 Coffee/Tea break
15:30–17:00 Group workshop session 2: Issues and challenges in
development of partnerships and development of action
plan
19:00 – 21:00 Farewell dinner to be hosted by the APO
Day 5: Friday, 20 June 2014
8:30–9:30

Presentation and discussion of workshop 2 output

9:15–10:30

Presentation of follow-up action plan by each participant

10:30–11:00 Coffee/Tea break
11:00–11:30 Course evaluation by participants, resource persons, and
implementing organization
11:30–12:00 Summing up
12:00–12:30 Closing session
12:30–13:30 Lunch Break
13:30–Onward Site visits by participants’ own arrangements
Saturday, 21 June 2014
Participants’ return to their countries
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4.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม/สัมมนำ (Training Materials)
เป็ นตำรำงกิ จ กรรมในกำรด ำเนิ นงำนแต่ละช่ว งเวลำ ประเทศและข้ อมูลกำรติ ดต่อ ของผู้เ ข้ ำ ร่ วมโครงกำร
เจ้ ำหน้ ำที่ APO และผู้เชี่ยวชำญตำมภำพประกอบ

4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยำกำรบรรยำย (CV)
 Mr. Rajesh Bajai
(General Manager (Logistic & Supply Chain) in CMSS, New Delhi, India)
 Dr.Dindo Maamo Campilan
(Director for Asia (CIAT) in Agricultural Genetics Institute, Hanoi, Vietnam)
 Mr.Taneo Moriyama, JAPAN
(Managing Director in Insight Inc, Shizuoka, Japan)
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4.4 รำยงำนก่อนกำรเดินทำง (Country Paper-Thailand)
Topics of Country Papers/Case Studies
Each selected participant is required to submit a country case study on the theme of this workshop
following the topical outline provided below. The case study may focus on any of the following topics
(just pick one topic):
 Public-private partnership program/project
- Some models of these are establishment and operations of farms and or processing
facilities.
 Government or non-government organizations’ program/project supporting partnerships
between small farmers and private companies
- Some examples may include programs on market matching forum, extension with credit
and marketing support.
 Partnership project initiated by private companies with small farmers
- This may include contract farming or contract growing, or outsourcing schemes.
 Cooperative projects involving clustering of farmers
- Some models of this are cooperative undertaking of farmer’s cooperative/associations
to meet scale requirements of buyers.
 Partnership between academia/R&D institutions and small farmers.
- R&D Institution which undertakes R&D to support small farmers /entrepreneurs in the
food industry to develop new products or technology to address some production
related issues.

21

The roles of research institute and academia institute in agribusiness/food industry in Thailand.
Wannasiri Wannarata and Supavej Maniyomb
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Kasetsart University,
Bangkok 10900, Thailand a
Faculty of Agro-Industry, Chiang, Mai University, Chiang Mai 50100, Thailandb
Abstract:
Thai exports the large number of agricultural commodities and manufactured food to global
market each year. In order to sustain the competitiveness, several action plans have been issued.
One strategy was to increase productivity by improving technology. Evidences on the partnership
between R&D organizations and farmers/entrepreneurs in Thailand were demonstrated in this report.
As being an active research institute, Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product
Improvement Institute (KAPI) has formed the partnership with private sectors to be the technical
supporting team. One example of the technology transferring programs was to the application of
plant tissue culture to agribusiness. Secondly, the academia activities that are given broadly by the
faculty of agro-industry at Chiang Mai university (FAI-CMU) to food industry were stated. To prepare
qualified personnel in food services, FAI-CMU offered cooperative and up- to-date study programs in
ranging areas of food science. They also provided research and training courses focusing on
technology used to increase the efficiency of food manufacturing.
Introduction:
Although Thai economic growth has been affected by political crisis over the past nine
years. Thailand still plays an important role as a manufacturer and exporter of agriculture products,
fresh and processed food in the global marketplace. According to data from the Department of
Foreign, Ministry of commerce (2014), the value of agricultural commodities exported in JanuaryApril 2014 was slightly higher compared to the same period in 2013. The Office of Agricultural
Economics reported that the export value of agricultural products including rice, rubber, cassava,
mango, mangosteen, longan, durian, pineapple, chicken, tuna, shrimp, and etc., was more than 200
billion US Dollars in 2013 (http://www.oae.go.th). The achievements in the field of export in Thailand
were resulted from many factors but one contributor has been the cooperation among several parties
involved from producers to exporters. To stay competitive, one approach we used to strengthen the
market share in world trade was to establish the partnership between research organization and
private sectors. This way promoted technology transferring, developed research projects and
created specific study programs that prepare personnel for agricultural and industrial sectors. As
the result, technology innovation adopted by farmers/industries improved the quantities and qualities
of food and agriculture productions. The quality assurance system was more emphasized in
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production procedure. It had helped to build the consumer confidence. Currently, there are many
organizations providing R&D to support exporters in both public and private sectors such as
universities, research institutes, institutes of food quality control, the Royal Project, the National Food
Institute, the department of Science Service, the department of Medical Sciences, the Provincial
Public Health Office and the Central Laboratory. The aim of this article is to present the overview of
supporting roles of research institute and academia institute in agribusiness/food industry in
Thailand. There are two case studies of the partnership between the research/academic institution
and small farmers/ entrepreneurs discussed here.
1. Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI), Kasetsart
University.
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) is a public
research institute, which is a part of Kasetsart University (KU). KU has a well-known reputation as
the first university providing agricultural education in Thailand. Established in 1904 as the third
public university of Thailand, KU now offer broad academic programs accounting for 521
curriculums from four university campuses locating nationwide and ranks in the top ten in nation
among major universities.
Agriculture is one of driving forces of Thai economy but the quality of farmer life had been
not much improved. Farmer incomes were insufficient to support the cost of living and farm
investments. KU was aware of this problem. The university expressed a consideration to increase
the competitiveness of Thai farmers by incorporating R&D into agriculture system. As a result, KU
found KAPI in 1991. The mission of KAPI is to research and develop knowledge and technology that
specialized for value adding to agricultural raw materials and agro-industrial waste. Research
expertise of KAPI is very diverse and involves all related levels of agriculture and industry from
upstream, midstream and downstream. The first research area is the technology of biomass and
enzyme for bio-energy and bio-fuel. The second research area directs to natural and synthetic
polymer technology, para-rubber technology; and paper and textile technology. The third research
area is the applications of biotechnology, health care technology and cosmetic technology in
industry. The last research area is to develop nondestructive quality evaluation technology for
agricultural aspects. KAPI also collaborate with the academic teaching by monitoring the research
thesis for undergraduate and graduate students and undertaking training programs for internship.
Currently, KAPI employs the permanent 30 researchers that carry out the 42 on-going research
projects in 2013.
Besides innovation developments and academic support, KAPI also transfers technology
and technical services to public nationally and internationally. In this section we will discuss how the
biotechnology for industry laboratory of KAPI introduce plant tissue culture (TC) to assist the growth
23

of agribusiness. Plant tissue culture is to grow plant cells, tissues and organs aseptically on artificial
media under controlled environment. The application of plant tissue culture is to propagate plants
(micropropagation). The advantages of micropropagation are to help propagate plants that are
difficult to breed, and to do mass propagation. The in vitro plants resulted from tissue culture are
true-to type of the mother plants. Since 1991 the biotechnology for industry laboratory has studied
many plant tissue culture techniques including micropropagation protocols for fruits, ornamental
plants, herbs and economical trees. Once the knowledge of plant tissue culture technology well
established, the laboratory has started to transfer the technology to public. Beginning with the
university financial support they have arranged the workshop of employing plant tissue culture in
mass propagation since 2002 to present. They invited small farmers who have interest to use plant
tissue culture to propagate their elite plants that give better yield or have better traits or more resist to
disease. Because plants produced by plant tissue culture method are identical clones of mother
plant and they are disease free, the farmer can control the quality of production and sold the
produces at a good price. For examples, the asparagus growers preferred to grow TC asparagus
plants that perform better and more vigorously. The size of mature shoots from TC asparagus plants
was as twice as that of asparagus plants propagated conventionally. The high quality asparagus
shoots were mostly exported to premium markets such as Japan.
Another example is the case of the venus flytrap growers. The growers have joined an
entrepreneur program providing by Kasetsart University for small farmers to start up their business.
This program helped the growers to make a connection directly to researchers. They signed an
agreement with the plant tissue culture laboratory at KAPI to develop micropropagated venus
flytraps plants since 2000 because the conventional propagation hardly delivered 15,000 plants a
year. At present, they purchase approximately 18,000-20,000 venus flytrap plants for retail annually.
In 2012, the venus flytrap growers requested the laboratory to research on hydroponics system that
is designed specific to venus flytrap growth habit. They interested to use hydroponics in their
nursery because it can reduce space uses and labors. The invented hydroponics system was tested
to grow many kinds of venus flytrap from tissue culture. The results showed that TC venus flytrap
plants grew well in the system. Finally, the hydroponics was used in the nursery when lacking of
labors in plant watery.
In the case of KAPI, over 10 years the biotechnology for industry laboratory has signed
contracts with 25 small farmers/ entrepreneurs to supply tissue culture plants. Various plants are
micropropagated from the laboratory commercially, at least 50,000-100,000 yearly. This could
indicate the success of implementing the biotechnology onto agribusiness.
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2. Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University (FAI-CMU)
Chiang Mai University, one of Thailand’s foremost institutions of higher education, founded
in January 1964, under a Royal Charter granted by His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Chiang
Mai University (CMU) was established as the first institution of higher education in Northern Thailand,
and as the first provincial university in our kingdom. CMU has been aiming at becoming a
comprehensive institution of higher learning providing a broad range of academic programs. In the
field of research, CMU has been launching innovative initiatives and development projects. CMU has
gained a reputation of high academic standards in Asia. It is also worth noting that CMU is ranked in
3rd among Thailand and 98th among Asian respectively as published in “QS Asian Universities
Ranking 2013”. These results provide evidence indeed of CMU’s present academic and research
potential, both a prerequisite to achieve our development goal of becoming a research-oriented
“World Class University.”
Agro-industry faculty, (FAI-CMU) is a part of Chiang Mai University. There are various
projects to support food-industry. The main mission focuses on the quality of teaching, research,
community service and knowledge integrating into the culture and local wisdom. In bachelor’s
degree, there are six undergraduate courses in FAI-CMU: food science and technology, industrial
biotechnology food engineering, product development technology, packaging technology and,
marine product technology. In the postgraduate programs, FAI-CMU offers five courses in food
science and technology, product development technology, biotechnology, MBA-Agro and
postharvest technology. The purpose of these programs is to produce graduates and researchers in
support of the food industry in the north and center region of Thailand. In each program of
bachelor’s degree, it can be divided into two categories: studying focusing on researches or a
cooperative education. The cooperative education emphasizes on problem solving that occurred in
our agro-industrial factories. In the final year, each senior student will be assigned to select a
program as a project that allowed to take time between 3 and 6 months. In the master programs, a
student can choose between a project which is a 18 months in-depth research or doing a problem
solving from industry task. In PhD program, a student must create a project with new knowledge and
focus on publication as of international level. FAI-CMU provides the supporting to students such as
scholarships and agreement on cooperation or MOU between national or international institutions.
For projects that occur in international cooperation, including a program of staffs and students
mobility from Nonglum University (Vietnam), Gangneung-Wonju National University (Korea) and
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZA) (Malaysia), a collaborative research in a project of PhD
student with Reading University (UK), a researchers project in the food industry at Souphanouvong
University (Lao People's Democratic Republic (Laos)) and a double degree study with Kagawa
University (Japan). Collaborative projects occurring in national and local partnerships with the MaeHia. Municipality, Chiang Mai, Thailand), the Union Frozen Products Co., Ltd. (UFP) and the Thai
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Frozen Foods Association. In addition, agro-industry faculty was selected by staffs and students from
Iowa State University of Science and Technology, USA in a topic of spices and herb in Thai food
training and from Yala Rajabhat University (Thailand) in a cooperative education program.
FAI-CMU supports research funding in five categories: food drying technology research
unit, innovative of fruit and vegetable research unit, sensory evaluation and customer testing units,
bioprocess research and development cluster and rice product research and development cluster.
For example, the agro-industry research project which gives a reputation and has a patent, is a
research of longan powder extract, a research of carotenoid extraction and a research of biofilm
coating from rice straw. Furthermore, FAI-CMU has already training courses and community services
to enhance competitive businesses. For example, instant longan training, surimi training from Mango
Tilapia, Thai northern style sausage training, practical packaging design training and GAP (farmers)/
GHP (Restaurant) GMP/HACCP/ISO/BRC (SMEs factory) training courses is regular training courses
to support community in the FAI-CMU annual plan. Furthermore, FAI-CMU also has a center of agroindustry business service to support agro-industry business and service in production of prototype
products. Since Chiang Mai located in the northern region is a source of Lanna culture and
traditions. FAI-CMU emphasizes in joining various traditions of the North such as Songkran festival
and Thai northern minced beef salad contest (Larb Meung) in honoring the elderly festival and Lanna
museum.
Conclusion:
In summary, the partnership between R&D sectors and private sectors can increase the
productivity and value of agricultural and food products, which could lead to the sustainable
economic growth. We can conclude that our agricultural direction needs to be concerned more than
just on our own demands but overall neighboring countries’ demands as well. Improvement for a
higher standard on our product quality shall be the key solution to our task including applying
modern technologies to the locals and promoting more investment altogether with our neighbors.
Moreover, Successful networking required in cooperation between many parties including farmers,
manufacturers and exporters should also be concerned. The governments and educational
institutions shall give the training courses to the farmers and manufacturers in terms of international
co-operation in both production and exporting, and, help increase a quality assurance standard in
the food system simultaneously.
Reference:
http://www.dft.go.th (accessed on June 2014)
George, E.F., Hall, M.A., and Jan De Klerk, G. 2008. Plant propagation by tissue culture culture 3 rd
edition volume 1: Background. Springer, Dordrecht, Netherlands. 501p.
http://www.oae.go.th (accessed on May 2014)
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4.5 เอกสำรนำเสนอผลงำนหลังจำกกำรเข้ ำร่วมกลุม่ (Group Presentation)
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