รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
13-AG-04-GE/DC-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on Innovative Farm Management Practices to Enhance
Agricultural Productivity
ระหว่ างวันที่ 18-22 November 2013 (five days)
ณ Tokyo ประเทศ Japan
จัดทาโดย นางชุรีย์ กลัน่ น ้าเค็ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 9 ธันวาคม 2556
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1. รหัส 13-AG-04-GE/DC-OSM-B
ชื่อโครงการ Multicountry Observational Study Mission on Innovative Farm Management Practices to
Enhance Agricultural Productivity
2. ระยะเวลา 18-22 พฤศจิกายน 2556 (5 วัน)
3. สถานที่จดั Tokyo, Japan
4. ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ Mr. Joselito C. Bernardo และ Mr.Mitsuo Nakamura
5. จานวน 4 รายวิชา และ 10 field visits ประกอบด้ วย
5.1 ชื่อรายวิชาและผู้บรรยาย
- Precision agriculture technologies for reducing environmental impacts of farming โดย
Dr.Sakae Shibusawa Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology,
Tokyo.
- Undertaking to ensure hygienic vegetable production in Japan and other countries
โดย Dr. Yasushiro Inatsu, Team Leader, Food Hygiene laboratory, Food Safety
Division, National Food Research Institute, National Agriculture and Food Research
Organization, Tsukuba.
- Developments and emerging trends in agricultural mechanization technologies to
improve agriculture productivity and to address farm labor scarcity โดย Dr.Mikio
Umeda, Professor Emeritus of Kyoto University and Director of Career Support Office,
General Student Support Center at Kyoto University, Kyoto.
- Innovation policies to improve agricultural productivity in Japan โดย Agriculture
Forestry and Fisheries Research Council, Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries (MAFF).
5.2 Field Visits 10 แห่ง ได้ แก่

e13AG04OSMFarmMgt-ChureeK25Dec13

หน้ า 1 ของ 10

-

Plan Factory, Chiba University (Kashiwano-ha Campus, Kashiwa City, Chiba Perf. โดย
Dr.Toyoki Kozai, Professor Emeritus of Chiba University and Japan Plant Factory
Association (NPO)
- AEON Mall Tsukuba (Observe Supermarket, Lunch)
- Ushiku Farm, AEON Agri Create Co.,Ltd. (Ushiku city, Ibaraki Pref.)
- National Agriculture and Food Research Organization (NARO) (Tsukuba city, Ibaraki
Pref.)
- National Institute for Rural Engineering (NIFS) (Tsukuba city, Ibaraki Pref.)
- Kubota Agriculture Machinery Company, Tsukuba Factory (Tsukuba Mirai city, Ibaraki
Pref.)
- Orientation Room of the Tsukuba Agricultural Research Hall
- Tsukuba Agricultural Research Hall (Museum) (Tsukuba city, Ibaraki Pref.)
- Tako-machi Syun-no-aji Sanchoku Center (Observe Direct Sales, Lunch) (Katori-gun,
Chiba Pref.)
- WAGOEN (Katori city, Chiba Pref.)
5.3 จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ 18 คน และประเทศที่เข้ าร่ วมโครงการ 12 ประเทศ ได้ แก่ Bangladesh
Cambodia, India, Indonesia, IR Iran, Lao PDR, Mongolia, Pakistan, Philippine, Sri Lanka,
Vietnam และ Thailand
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
(ต้องมี ความยาวเพียงพอกับเนือ้ หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับ โดยเฉพาะใจความสาคัญจากการ
บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึ กษาดูงาน ทัง้ นี ้ เพื ่อประโยชน์ ในการเผยแพร่ องค์ ความรู้ และ
ประสบการณ์ให้กบั ผูส้ นใจ โดยจะนาเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรื อเว็บไซต์ ของสถาบัน
การเผยแพร่ นีจ้ ะเผยแพร่ เพี ยงรายงานอย่างเดี ยวไม่ รวมไฟล์ เอกสารประกอบการบรรยาย การศึ กษาดูงาน และ
กิ จกรรมกลุ่ม)
2.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ ได้ แก่
1. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้ าใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ ในการใช้ นวัตกรรมการจัดการฟาร์ ม
เพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์ ม
2. เพื่อพัฒนาแผนปฏิบตั ิการและวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ สาหรับเผยแพร่และการประยุกต์ใช้ ความรู้
ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจากประเทศสมาชิก
2.2 เนื อ้ หา/องค์ ความรู้ ที่ ได้ จ ากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ยกตั วอย่ า ง
ประเด็นที่สามารถนามาปรับใช้ ในองค์ กรหรือประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
1. Precision agriculture technologies for reducing environmental impacts of farming โดย
Dr.Sakae Shibusawa Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo.
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- สาเหตุที่ทาให้ ประเทศญี่ปนให้
ุ่ ความสาคัญกับการทา Precision Agriculture Technologies
อย่างมาก เนื่องจากความเสียหายจากเหตุ Tsunami เมื่อปี พ.ศ. 2544 รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติคกุ คามประเทศ
ญี่ปนอยู
ุ่ เ่ สมอ
- Precision Agriculture คือการนาฐานข้ อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แล้ วมา
ประยุกต์ใช้ กบั การทาการเกษตร ที่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ จะได้ ผลผลิตเท่าไร เมื่อไร และสามารถกาหนดคุณภาพ
ของผลผลิตได้ ด้วย โดยการนาข้ อมูล สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน ปริ มาณความต้ องการผลผลิต ต้ นทุนการผลิต
ความต้ องการน ้า ปั จจัยการผลิต การเข้ าทาลายของโรค แมลง มาใช้ ในการผลิตพืช เพื่อให้ พืชหรื อสินค้ าเกษตรอื่นๆ
ได้ รับการปฎิบตั ิที่เหมาะสม เพียงพอ เกิดความสมดุลของความต้ องการ (ดุลยภาพ) ทาให้ เกิดความประหยัด คุ้มค่า
และสามารถกาหนดองค์ประกอบของผลผลิตได้
- สิ่งที่จาเป็ นสาหรับ Precision Agriculture Technologies ประกอบด้ วย ข้ อมูลที่เชื่อถือได้
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความสัมพันธ์ของคน
2. Undertaking to ensure hygienic vegetable production in Japan and other countries โดย
Dr. Yasushiro Inatsu, Team Leader, Food Hygiene laboratory, Food Safety Division, National Food
Research Institute, National Agriculture and Food Research Organization, Tsukuba.
- เป็ นการพัฒนาเพื่อให้ กระบวนการในการผลิ ตอาหารทัง้ กระบวนการมีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริ โภคและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยมีกรณีศึกษาในประเทศไทย และ ประเทศบังคลาเทศ เป็ นตัวอย่างที่
ผู้บรรยายได้ กล่าวว่า มีบางกระบวนการไม่ได้ ทาให้ ถกู สุขลักษณะ ทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของจุลินทรี ย์ จุลินทรี ย์
ที่พบมากและมีผลกระทบต่อสุขภาพคือ อี คอไล (E. coli) และ ซาโมเนลลา (Salmonella spp.) ในบางรายถึงขัน้
เสียชีวิต เนื่องจากจุลินทรี ย์เหล่านี ้มีความต้ านทานต่อยาปฎิชีวนะมากขึ ้น การปนเปื ้อนในอาหารเหล่านี ้มาจาก
หลายสาเหตุ อาจจะติดมาตังแต่
้ ผลผลิตอยู่ในแปลง ในขันตอนการเก็
้
บกี่ยว การนาวั ตถุดิบที่ไม่สะอาดมาใช้ ก่อน
นามาประกอบอาหารไม่มีการทาความสะอาดที่เหมาะสม ไม่ได้ ทาให้ เชื ้อโรคตายขณะปรุง เก็บอาหารในอุณหภูมิที่
เอื ้อต่อการเจริ ญและเพิ่มจานวนของเชื ้อโรค และการขนส่งที่ไม่ระมัดระวัง
- ในปั จจุบนั เรื่ องความปลอดภัยของอาหารเป็ นสิ่งที่ได้ รับความสนใจ ทังในแง่
้
ของสุขอนามัย
ของคนโดยตรง เช่ น การระบาดของเชื อ้ E. coli ในประเทศเยอรมัน อาหารเป็ นพิษจากการบริ โภคผักใน
สหรั ฐอเมริ กา การปนเปื ้อนของซาโมเนลลาในแตงโม จากฮอนดูรัส ในพริ กจากเม็กซิโก ในอัลฟั ลฟาที่พบใน
สหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้รวมถึงการใช้ มาตรการสุขอนามัยเป็ นสิง่ กีดกันทางการค้ า
- จากการศึก ษาที่ พ บว่า มี ก ารปนเปื ้อ นและผลที่ ต ามมาเป็ นอัน ตรายอย่ า งยิ่ ง กับ ผู้บ ริ โภค
ประเทศญี่ปนจึ
ุ่ งได้ ปรับปรุ งมาตฐาน GAP ฉบับใหม่ขึ ้นในปี 2554 โดยมีการปรับปรุ งครัง้ ล่าสุดในเดือนมีนาคม
2555 โดยเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร สภาพแวดล้ อม และสุขอนามัยของแรงงานที่ทาการเกษตรเข้ าไปด้ วย
นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตั ิทวั่ ๆไป
- สาหรับประเทศไทย ได้ ให้ ความสนใจในเรื่ องนี ้มาตังแต่
้ ปี 2546 ซึง่ ในช่วงแรกเกษตรกรยังไม่ให้
ความสาคัญนักเนื่องจากเข้ าใจว่ามีขนตอนมาก
ั้
และมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น จึงมีผ้ ลู งทะเบีย นน้ อย
แต่หลังจากที่ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะสหภาพยุโรป ซึ่งเป็ นลูกค้ ารายใหญ่เริ่ มปฎิเสธสินค้ าที่มีการปนเปื ้อน หรื อ
ประเทศญี่ปนมี
ุ่ ความเข้ มงวดในเรื่ องค่า MRL มากขึ ้นๆ ทาให้ เกษตรกรจาเป็ นต้ องดาเนินการ
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3. Development in Agricultural Mechanization Technologies- from Farm Machinery to
Field Robots โดย Dr. Prof. Mikio Umeda และ สาธิตการดาเนินงานของเครื่ อง (รถไถเตรี ยมดิน) โดย Mr.
Katsuhiko Tamaki
-เนื่องจากความต้ องการข้ าวและผลผลิตทางการเกษตรมีมากขึ ้นเพราะมีประชากรในประเทศ
มากขึ ้น ประชาชนญี่ปนเองก็
ุ่
ต้องการใช้ ผลผลิตที่ผ ลิตในประเทศมากกว่าสินค้ านาเข้ า และในปั จจุบนั เกษตรกร
ญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่มกั ไม่ได้ ทาอาชีพการเกษตรเพียงอย่างเดียว เกษตรกรแต่ละรายมีพื ้นที่การเกษตรหลายแปลง แต่อยู่
ต่างบริ เวณกัน โดยประเทศญี่ ปนมี
ุ่ โจทย์ หลักคือ ในอนาคตอันใกล้ นี ้อาชี พเกษตรจะถูกเลือกเป็ นอันดับท้ าย ๆ
ที่คนรุ่ นใหม่จะเลือกทา เพราะคนรุ่ นใหม่มีโอกาสและอิสระในการเลือกอาชีพที่ไม่ต้องตากแดดตากฝน แล้ วได้
ผลตอบแทนต่า และถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ประกอบกับเกษตรกรที่ทาการเกษตรอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นผู้สงู อายุ โดยมีอายุ
เฉลี่ยประมาณ 66.1 ปี ทาให้ เป็ นไปได้ ว่าในอนาคตอาจมีเกษตรกรเหลือน้ อยลง ๆ ซึ่งเป็ นในทิเศทางเดียวกันกับ
ประเทศไทย จึงควรจะมีมาตการในการดาเนินการเพื่อ ลดปั ญหานี ้ ซึ่งอาจจะใช้ วิธีการเดียวกับประเทศญี่ปนุ่ หรื อ
วิจยั ต่อยอด ปรับที่เหมาะสมกับสภาพประเทศ จากปั ญหาเรื่ องขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
- นักวิจยั ได้ คิดค้ นเครื่ องทุ่น แรง และเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ทางานได้ จากการควบคุมด้ วย
ระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ เครื่ อง GPS กาหนดทิศทาง โดยใช้ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) รวมทังต้
้ องทราบข้ อมูล
พื ้นฐานของพืน้ ที่การเกษตรเป้าหมาย ลักษณะดิน ทิศทาง ลักษณะขนาดแปลงปลูกตามความต้ องการ พืชที่
ต้ องการปลูก ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นข้ าว ถัว่ เหลือง พืชไร่ ที่ปลูกในพื ้นที่ขนาดใหญ่ โดยเครื่ องจักรกลดังกล่าวได้ แก่ รถ
ไถเตรี ยมดิน เครื่ องย้ ายกล้ า และรถเก็บเกี่ยวข้ าว (ที่ควบคุมด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ นาทางโดย GPS โดยไม่ต้องมี
คนขับที่ตวั รถเลย)
- สาหรับประเทศไทยนวัตกรรมในเรื่ องเครื่ องจักรกลที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งนี ้ยังเป็ นสิ่งที่ค่อนข้ าง
ใหม่ หากมองในแง่นวัตกรรมเป็ นสิง่ ที่ตอบโจทย์ได้ ดี แต่อาจจะไม่ค้ มุ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ณ วันนี ้ที่ราคาพืชผลทาง
การเกษตรยังอยู่ภายใต้ การกาหนดราคาของบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่เกษตรกร (รายย่อย)ส่วนเทคโนโลยีในระดับ ที่
รองลงมามีใช้ บ้างแต่จากัดอยู่ในผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีทุนสูง และมีพื ้นที่ขนาดใหญ่ มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอยู่ใน
เครื อข่าย
- อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปถึงอนาคตข้ างหน้ าปั ญหาเรื่ องแรงงานภาคเกษตรจะเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะเป็ นตัวกาหนดทิศทาง ซึง่ ยังไม่รวมถึงสภาพของอากาศที่เปลีย่ นแปลง แปรปรวน และยากที่จะคาดเดาเพื่อการ
วางแผนล่วงหน้ าได้ โครงการวิจัยที่เกี่ ยวกับการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเครื่ องทุนแรง
เกษตรกรจะนาไปใช้ โดยไม่คานึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รวมทังการลงทุ
้
นในการทาการวิจยั หากจะต้ องลงทุน
มาก แต่ก็จาเป็ นต้ องลงทุนเหมือนกับที่ประเทศญี่ป่นสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ และมีความสามารถในการมองไปถึง
อนาคตได้ เพื่อปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์ทงพื
ั ้ ้นที่และต้ นทุนของเกษตรกร หรื อการบริ หารจัดการการผลิตแบบ
บูรณาการ โดยเกษตรกรร่วมกันลงทุนนาเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งเหล่านี ้ไปใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. Innovation Policies to Improve Agricultural Productivity in Japan โดย Mr. Hajime
Matsuo
- ด้ วยสถานะในด้ านการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศญี่ปนุ่ (แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงคือ
ก่อนปี 1960 ตังแต่
้ ปี 1961-1990 และช่วง 1991-ปั จจุบนั ) เช่น พฤติกรรมการบริ โภคข้ าวที่ลดลงแต่เปลี่ยนไป
บริ โภคเนื ้อสัตว์มากขึ ้นแทน เพราะมีรายได้ ตอ่ หัวมากขึ ้น และต้ องการลดแป้ง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ ้น จานวนประชากร
ภาคเกษตรที่ลดลงจาก 340 ล้ านคน ในปี 1960 และลดลงเรื่ อยๆจนเป็ น 240 ล้ านคน ในปี 2012 สอดคล้ องกับ
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จานวนครัวเรื อนเกษตรกรที่ลดลงในอัตราเดีย วกัน อายุเฉลี่ยจาก 59.6 ปี ในปี 1995 เป็ นอายุ 64.2 ปี ในปี 2005
และเป็ นอายุ 66.1 ปี ในปี 2010 นอกจากนันยั
้ งมีความเสีย่ งที่เกษตรกรที่เป็ นเกษตรกรรุ่ นใหม่ (ที่มีอายุ 39 ปี หรื อ
น้ อยกว่า) จะละทิ ้งภาคเกษตรไปประกอบอาชี พในภาคอุตสาหกรรม หรื อภาคบริ การ ทาให้ ประเทศญี่ ปุ่ นต้ อง
มีนโยบายด้ านการเกษตรที่มีความเข้ มแข็ง (The ‘Aggressive Agriculture, Forestry, and Fisheries” Policy)
โดยมีกลยุทธิ์ คือ หาตลาดใหม่ เพื่ อเพิ่มความต้ องการผลผลิตเกษตร และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานจากการผลิต
การแปรรูป การตลาดไปจนถึงมือผู้บริ โภค
- นโยบายหลัก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเกษตรของประเทศญี่ ปุ่ นตามสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป
ประกอบด้ วย
1. การส่งเสริ มให้ เกิดความมัน่ คงด้ านอาหาร โดยการปรับปรุงให้ เกิดความยัง่ ยืนของการผลิต
พืชอาหารที่จาเป็ นสาหรั บการดารงชี พ (เช่น ข้ าว ถั่ว พืชจาพวกที่ให้ แป้ง) การจัดการทรั พยากรประมงทะเล
การบังคับใช้ กฎหมาย เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยของอาหาร ของความปลอดภัยของผูบริ โภค
2. การปรับตัวให้ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม เช่น สภาวะโลก
ร้ อน และความสมดุลของปริ มาณและความต้ องการอาหาร
3. ส่งเสริ มให้ เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ที่ใช้ วตั ถุดิบจากผลผลิตการเกษตร
4. ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ และวางแผนการใช้ ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีในท้ องถิ่นให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ
5. ส่งเสริ มความยัง่ ยืนของภาคเกษตรด้ วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
6. การพลิกฟื น้ พื ้นที่ที่ถกู ภัยพิบตั จากการระเบิ ดของนิวเคลียร์ ในฟูกูชิมาให้ กลับคืนมาให้ เร็ ว
ที่สดุ ซึง่ นโยบายทังหมด
้
ได้ มีงานวิจยั และพัฒนารองรับอยูแ่ ล้ ว
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อม
แสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่สามารถนามา
ปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ) ซึง่ ไม่มีการนาเสนอกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิก
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
1. การดูงานการผลิตพืชในระบบปิ ดภายใต้ โครงการ Plant Factory (PF) โดย Prof.
Dr. Toyoki Kozai
- เป็ นนวัตกรรมที่คอ่ นข้ างล ้าหน้ า เพื่อตอบโจทย์หลักคือทาให้ ได้ ผลผลิตในเวลาอันรวดเร็ ว
ผลผลิตปลอดภัย ตอบโจทย์รองคือ เกษตรกรไม่จาเป็ นต้ องทางานกลางแจ้ ง เหมือนเกษตรกรทัว่ ไป แต่มีข้อจากัด
คือต้ องลงทุนครั ง้ แรกสูง (ประมาณ 6-7 ปี จึงจะคุ้มทุน) และสามารถผลิตได้ เฉพาะพืชที่เป็ นเป็ นพืชผักกิ นใบ
ต้ องการแสงในการเจริ ญเติบโตน้ อย นวัตกรรมดังกล่าวคือการปลูกพืชผักกินใบ และการผลิตต้ นกล้ าผักในสภาพ
ปิ ด (ใกล้ เคียงกับหรื อคือการปลูกพืชในห้ องปรับอากาศ) ในแบบ soilless culture ชนิดหนึ่ง (ใช้ vermiculite เป็ น
เครื่ องปลูก) มีการให้ น ้าและมีการให้ ป๋ ยแบบ
ุ
fustigation ที่เพียงพอกับความต้ องการจริ งของพืช พืชผักจะถูกวาง
เรี ยงเป็ นชันในภาชนะ
้
แต่ละชันมี
้ การติดหลอดไฟ ที่มีความยาวคลื่นตรงกับที่พืชต้ องการคือความยาวคลื่น 400700 นาโนเมตร มี heat pump ที่มีหน้ าที่ทงให้
ั ้ ความร้ อน ความเย็น ลดความชื ้น และ หมุนเวียนอากาศ ขึ ้นกับ
สถานการณ์แต่ละเวลา (ซึง่ จะต้ องเป็ นพืชที่ต้องการแสงน้ อย) การปลูกพืชโดยวิธีนี ้จะทาให้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ เร็ ว
กว่าปกติ 3.5-4 เท่า ไม่ต้องใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พืช เนื่องจากอยู่ในสภาพปิ ด และด้ วยสภาพนี ้เองทาให้ สามารถ
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ผลิตพืชเหล่านี ้ได้ ตลอดปี ซึ่งตามปกติหากปลูกในแปลงกลางแจ้ งจะปลูกได้ ปีละครัง้ เนื่องจากถูกจากัดด้ วยฤดู
หนาวที่ไม่สามารถปลูกพืชได้
- สาหรับประเทศไทยมีการผลิตพืชผักแบบไร้ ดิน หรื อ hydroponic อยู่อย่างแพร่ หลาย
ในพื ้นที่รอบ ๆ กรุงเทพฯ จะพบว่ามีผลผลิตเหล่านี ้วางขายอยูต่ ามห้ างสะดวกซื ้อทัว่ ไป ซึง่ จะมีราคาสูงกว่าพืชผักที่
ปลูกตามระบบปกติ
2. AEON Mall Tsukuba (Observe Supermarket, Lunch)
- เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ที่จาหน่ายสินค้ าหลากหลาย รวมทังมี
้ ซุปเปอร์ มาเก็ต
ขนาดใหญ่ ที่จาหน่ายสินค้ าอุปโภค บริ โภค โดยการจาหน่ายสินค้ าอาหารมีทงวั
ั ้ ตถุดิบและอาหารสาเร็ จรู ปพร้ อม
รับประทาน มีการจัดทาไว้ เป็ นขนาดที่พอเหมาะกับการบริ โภค ในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมและสวยงาม
- สิ่งที่ค่อนข้ างจะต่างจากประเทศไทย (ไม่รวมถึงห้ างแมคโครที่ป ฏิบตั ิเช่นเดียวกัน)
คื อ ในการซื อ้ สิ น ค้ า เมื่ อ ถึ ง ช่ อ งจ่ า ยเงิ น พนัก งานจะถามลูก ค้ า เสมอว่ า ต้ อ งการถุง ใส่ห รื อ ไม่ หากต้ อ งการ
จึ ง จะใส่ ถุ ง ตามที่ ลู ก ค้ าต้ องการ และลู ก ค้ าก็ จ ะใส่ ข องลุ ง ถุ ง เอง หากไม่ ต้ องการถุ ง พนั ก งานจะแสดง
ความขอบคุณ ซึง่ จะเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า และไม่ก่อให้ เกิดขยะเกินความจาเป็ น
3. Ushiku Farm, AEON Agri Create Co.,Ltd. (Ushiku city, Ibaraki Pref.)
- เป็ นฟาร์ มปลูกพืชผักขนาดใหญ่ เช่น กะหล่าปลี ผักกาดเขียว ดาเนินงานในรู ปแบบ
องค์กรธุรกิจ มีพนักงานประจาเพียง 2 คน คือผู้จดั การและผู้ช่วย พนักงานอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะทางานเป็ น part time
โดยทางานเป็ นช่วงเวลา รู ปแบบการทางานในฟาร์ มจะใช้ เครื่ องจักรเป็ นหลัก ผลผลิตที่ได้ เก็บเกี่ยวแล้ วนาส่งให้
สมาชิกชุมชนทาการตัดแต่งและแปรรูป แล้ วรวบรวมนากลับมาเพื่อจาหน่ายในห้ างสรรพสินค้ า AEON
4. National Agriculture and Food Research Organization (NARO) (Tsukuba
city, Ibaraki Pref.)
- เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้ าที่วิจยั และพัฒนาการเกษตรและอาหาร โดยมีผลงาน
การวิจยั ที่หลากหลาย วิทยากรได้ นาเสนอผลงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ ผลผลิตต่อพื ้นที่ในปริ มาณมาก
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงอาหารของประเทศ
5. National Institute for Rural Engineering (NIFS) (Tsukuba city, Ibaraki Pref.)
- สถาบันแห่งชาติเพื่อการวิจยั และพัฒนาเครื่ องจักรกลการเกษตรสาหรับชนบท มีการ
พัฒนาการบริ หารจัดการและการใช้ เครื่ องจักรกลการเกษตรโดยใช้ เทคโนโลยี remote sensing ผ่านระบบ GPRS
การบริ หารจัดการการผลิตในไร่ นาโดยใช้ เครื่ องจักรกลทากิจกรรมในต่างพื ้นที่ ใช้ การควบคุมระบบผ่านดาวเทียม
จากศูนย์ควบคุมสูไ่ ร่นา โดยไม่ใช้ คนในการขับเคลือ่ นเครื่ องจักร ณ ไร่นา ซึง่ ผู้ควบคุม (Control) จะดาเนินการอยู่ที่
ศูนย์ฯ ดังนัน้ ผู้ควบคุม 1 คน สามารถจะควบคุมการดาเนินงานได้ หลายแห่งพร้ อมกัน ซึง่ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วย เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกษตร
Agricultural Infrastructure and Irrigation Management โดย National Institute for
Rural Engineering (NIFS)
- เป็ นนวัตกรรมระบบการระบายน ้าทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นโดยมีการฝั งท่อ PVC กว้ างประมาณ 6
หุน (ท่อเชื่อม) ใต้ ดินลึกประมาณ 60 เซนติเมตร วางยาวจากหัวแปลงไปจนถึงปลายแปลง โดยปลายแปลงจะจรด
กับคลองระบายน ้า มีเครื่ องปั ม้ น ้าหัวแปลง เครื่ องสูบน ้าปลายแปลง และท่อกลวงขนาดใหญ่กว้ างประมาณ 2-3
เท่าของท่อ PVC ที่เป็ นท่อเชื่อม สวมอยูท่ งด้
ั ้ านหัวแปลงและปลายแปลง โดยต่อเข้ ากับเครื่ องปั ม้ น ้า และเครื่ องสูบ
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น ้า โดยมีหลักการว่าหากน ้าในแปลงมีปริ มาณมากจนล้ นท่อกลวงใหญ่ เครื่ องปั ม้ น ้าหัวแปลงจะทาการผลักดันน ้า
ผ่านท่อเชื่อมลงสูค่ ลอง และในกรณีที่น้าในแปลงลดลงเกินกว่าที่พืชต้ องการ (ซึ่งในส่วนนี ้เกษตรกรจะต้ องเป็ นผู้ตงั ้
ค่าไว้ วา่ ต้ องการน ้าระดับใด) เครื่ องสูบน ้าจะสูบน ้าจากคลองเข้ าสูแ่ ปลงของเกษตรกรโดยอัตโนมัติ ระบบนี ใ้ ช้ การได้
ง่าย มีต้นทุนการดาเนินการต่า ใช้ อุปกรณ์ ทวั่ ไป ทาให้ การใช้ น ้าอย่างคุ้มค่า และสามารถระบายน ้าได้ เร็ ว และ
สามารถจัดการปริ มาณน ้าให้ เหมาะสมกับความต้ องการน ้าของพืชแต่ละชนิดได้ ซึ่ง ช่วยให้ รากสามารถใช้ น ้าได้ ดี
และเหมาะสม ไม่มาก/น้ อยเกินไป สามารถเพิ่มผลผลิต ผู้วิจยั ออกแบบวิธีการนี ้เพื่อแก่ปัญหาพื ้นที่ที่มีน ้าขัง โดย
ช่วยให้ มีการระบายน ้าดีขึ ้น โดยใช้ หลักการคล้ าย ซึ่งจากการเรี ยนรู้ ในการดูงานครัง้ นี ้ทาให้ ทราบว่าหากจะคิดค้ น
นวัตกรรมใดๆควรวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย และทรัพยากรที่มีอยู่ในปั จจุบนั ก่อนที่จะตัดสินใจ ทาทุกสิ่ง แล้ ว
จึง ปรับปรุงเทคโนโลยีบนพื ้นฐานความต้ องการใช้ จริ ง และเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่
6. Kubota Agriculture Machinery Company, Tsukuba Factory (Tsukuba Mirai
city, Ibaraki Pref.)
- บริ ษัทคูโบต้ า จากัด ผลิตเครื่ องจักรกลการเกษตรหลากหลายชนิดและขนาด ซึ่งมี
สาขาอยู่ในประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง รวมทังในประเทศไทย
้
บริ ษัทคูโบต้ าได้ มีการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเครื่ องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยมีการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องจักรกลให้ เหมาะสมกับสภาพการใช้ งาน
ได้ แก่ ขนาดของพื ้นที่ สภาพดินฟ้ าอากาศ และศักยภาพของเกษตรกร เช่น ขนาดรถไถพรวนในพื ้นที่ที่มีขนาด
เล็กลง รถหยอดและปั กดากล้ าเพื่อทดแทนแรงงานเกษตรที่สงู อายุ และมีแนวโน้ มจะขาดแคลนแรงงา นเพิ่มขึ ้น
เป็ นต้ น
7. Orientation Room of the Tsukuba Agricultural Research Hall
- การนาเสนอผลงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ที่ให้ ผลผลิต ต่อพื ้นที่ปริ มาณ
มาก สามารถสร้ างความมั่นคงอาหาร ซึ่งในอนาคตองค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้
คาดการณ์ ว่า ปี 2050 ประชากรโลกจะมีประมาณ 9,000 ล้ านคน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้ มจะมีความขาดแคลนอาหารเกิดขึ ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลก ประเทศญี่ปนจึ
ุ่ งได้ ทาการวิจยั ในเรื่ องข้ าวเพื่อ
เพิ่มปริ มาณอาหารให้ เกิดความมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น
8. Tsukuba Agricultural Research Hall (Museum) (Tsukuba city, Ibaraki Pref.)
- พิพิธภัณฑ์ การวิจัยเกษตร Tsukuba เป็ นแหล่งรวบรวมเครื่ องมือ และอุปกรณ์
การเกษตรในยุคต่าง ๆ ของญี่ปนุ่ โดยการจัดแสดงประกอบการบอกเล่าเรื่ องราว และวิวฒ
ั นาการการทาการเกษตร
ของประเทศญี่ ปุ่น ทาให้ ผ้ เู ข้ าชมสามารถจินตนาการ เปรี ยบเทีย บกับประเทศของตนเองว่ามีความเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
- การจัดแสดงผลงานวิจยั การเกษตรของพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้ าว มันเทศ มะเขือเทศ
ถัว่ ต่าง ๆ เป็ นต้ น
9. Tako-machi Syun-no-aji Sanchoku Center (Observe Direct Sales, Lunch)
(Katori-gun, Chiba Pref.)
- การทาการผลิตทางการเกษตรที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมโดยคนอาศัยอยู่ร่วมกับ
ป่ าไม้ และดูแลป่ าไปพร้ อมกับใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด การทาการเกษตรแบบพอเพียง โดยนาผลผลิตที่ได้ จากไร่
นามาแปรรูปเป็ นอาหารขายให้ กบั นักท่องเที่ยว นอกจากนัน่ ยังนาผลผลิตจากป่ ามาจาหน่ายเป็ นของที่ระลึก
10. WAGOEN (Katori city, Chiba Pref.)
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- WAGOEN มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะสหกรณ์การเกษตร โดยดาเนินธุรกิจ
การแปรรู ปสินค้ าเกษตรเป็ นอาหารในรู ปแบบต่าง ๆ โดยใช้ วตั ถุดิบจากผลผลิตของสมาชิก เช่น พืชผัก เนื ้อสัตว์
มีการดาเนินงานที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ควบคุมคุณภาพผลผลิตตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป
และเก็บรักษา
- นอกจากการด าเนิ น การผลิ ต แบบครบวงจร ตัง้ แต่ ผลิ ต วัต ถุดิ บ แปรรู ป จนถึ ง
การตลาด ยังมีการนาส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปทาเป็ นชีวมวล ในการผลิตปุ๋ยอินทรี ย์จากการนาพืชผักที่
เหลือจากการตัดแต่งมาผสมกับมูลสัตว์ในฟาร์ มและเพิ่มสารเร่ งปฏิกิริยา นอกจากได้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์แล้ วยังได้ ก๊าซ
สาหรั บใช้ กับรถยนต์ และเป็ นพลังงานความร้ อน ซึ่งการทาปุ๋ยหมักนีเ้ ป็ นจุดเด่นหลักของ WAGEON การ
ดาเนินการอย่างมีหลักการ มีโรงงาน และเครื่ องจักร เครื่ องมือในระดับมาตฐาน มีรัฐบาลให้ การสนับสนุน เนื่องจาก
เป็ นโครงการที่มีประโยชน์ และเป็ นต้ นแบบของการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ เป็ นนวัตกรรมที่ช่วยให้ เกษตรกร
มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
2.5 เนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion)
- คณะผู้เข้ ารับการอบรมได้ แบ่งกลุม่ การทากิจกรรมออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ประเทศ
เอเซีย ได้ แก่ บังคลาเทศ อินเดีย อิหร่ าน ปากีสถาน และศรี ลงั กา กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้ วย
ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ฟิ ลบิ ปิ นส์ ลาว อินโดนีเซีย มองโกเลีย และ ไทย โดยกาหนดสิ่งที่ต้องนาเสนอ คือ ได้ รับ
ความรู้ อะไร และจะมีแผนในการนาไปใช้ อย่างไรในประเทศของตน จากการวิพากย์ในแต่ละกลุ่ม ได้ คัดเลือก
กิจกรรมที่ไปศึกษาดูงานกลุ่มละ 3 แห่ง ที่คิดว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพ และเหมาะสมสามารถนาไป
ขยายต่อในประเทศของผู้เข้ ารับการอบรม ซึง่ ทัง้ 2 กลุม่ คัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่เหมาะสมดังกล่าวเหมือนกัน
ด้ วยเหตุผลคือ โครงการทัง้ 3 เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ในการขยายผลสูป่ ระเทศกาลังพัฒนา ทังในด้
้ านการ
นาเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ การพิจ ารณาด้ านค่าใช้ จ่า ย และผลประโยชน์ ที่ค าดว่าจะได้ รับ จากการดาเนิ น
โครงการ ได้ แก่
1. Precision agriculture technologies for reducing environmental impacts of
farming โดย Dr.Sakae Shibusawa Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo.
2. National Institute for Rural Engineering (NIFS) (Tsukuba city, Ibaraki Pref.)
3. WAGOEN (Katori city, Chiba Pref.)
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง คื อ ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง รวมทัง้ ได้ รั บ ความรู้ ในการน านวัต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ พฒ
ั นาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และนาความรู้ ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ กบั การ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่อ
ผู้บริ หารในระดับต่าง ๆ ใช้ ตดั สินใจกาหนดแนวทางและมาตรกรในการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับ
การเกษตรของประเทศไทย
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด คือ มีบคุ ลากรที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ และสามารถนาความรู้ มาจัดทาเป็ น
นโยบายและมาตรการในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
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3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้ คือ การนาเสนอรายงานผลการเข้ าร่ วมโครงการต่อ
ผู้บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ และมี ก ารสั่ง การให้ แ จ้ ง เวี ย นให้ บุค ลากรในหน่ว ยงานได้ รั บ ทราบข้ อ มูลด้ า นการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของต่างประเทศ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ ได้ แก่ การเผยแพร่ ความรู้
ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการให้ แก่บุคลากรในองค์กร โดยการบรรยายสรุ ปและฉายภาพประกอบการบรรยาย
รวมทังการระดมความคิ
้
ดเห็นจากผู้รับฟั งการบรรยายว่าเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมในการนามาประยุกต์ใช้ กับ
ประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งได้ จัด กิ จกรรมเผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่ บุคลากรในศูนย์ ปฏิบัติก ารเศรษฐกิ จการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยการบรรยายสรุ ปในหัวข้ อที่ได้ รับการถ่ายทอดมา รวมทังฉายภาพประกอบการ
้
บรรยายในแต่ละหัวข้ อ
(กิ จกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กบั ที มงาน บทความที ่ลงจดหมายข่าว
ในหน่วยงาน เป็ นต้น โดยสรุปรายละเอียดกิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื ่อผูร้ ่ วมกิ จกรรม)
3.5 กิ จ กรรมการขยายผลที่ จ ะด าเนิ น การภายใน 6 เดื อ นหลัง เข้ า ร่ ว มโครงการ ได้ แ ก่ การผนวก
แนวความคิดด้ านการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการ
ฟาร์ ม เพื่อทดแทนแรงงาน และการใช้ เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการน ้าในพื ้นที่สงู ในนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ สามารถขยายผลได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศไทย
(กิ จกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิ จกรรมที ่จะดาเนิ นการ เป็ นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอี ยด
กิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ เมื ่อเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมให้ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ )
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________
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
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ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่ มผลผลิ ตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025
ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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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