รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
10-AG-36-GE-TRC-B
Training Course on Supply Chain Management for Horticulture Crops
ระหว่ างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2554
ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดิย
จัดทําโดย..... นางสาวภัทรมาศ พานพุม่
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
15 สิงหาคม 2554
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ : 10-AG-36-GE-TRC-B ; Training Course on Supply Chain Management
for Horticulture Crops
1.2 ระยะเวลา : 1 – 6 สิงหาคม 2554
1.3 สถานที่จัด : เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจําโครงการ : Mr.Yoshihide Endo
1.5 จํานวนวิทยากรที่บรรยาย : จํานวน 5 คน ได้ แก่
1.5.1 Mr. Chan Seng Kit , Managing Director, K-Farm Sdn Bhd., Selangor Darul Eshan, Malaysia
บรรยายในหัวข้ อ : 1. Supply chain management for horticultural crops in the Asia and Pacific region
- Global trends in the horticultural chain management : an overview
- Trends that impact on agrifood systems in the region
- Consumer trends in the region
2. Logistic management and transportation systems horticultural chains
- Key concepts
- Logistics management
- Produce collection from producers and its consolidation
3. Field / Company Visit
4. Written examination
1.5.2 Mr. Grant Vinning, International Marketing Specialist, Suva, Fiji Islands
บรรยายในหัวข้ อ : 1. Key strategies to enhance competitiveness in supply chains
- Traditional and modern marketing channels for horticultural products
- Understanding modern horticultural supply chains
- Critical success factors
- Integrating small producers into horticultural chain
2. Harvesting and postharvest handling operations and facilities to assure quality
and safety maintenance in horticultural chains
- Key concepts
- Maturity indices and harvesting techniques
- Sorting and grading
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- Pre-cooling techniques and cold storage
- Packaging and packaging materials
- Managing reefer container and factors affecting efficient cold chain
3. Field / Company Visit
1.5.3 Dr. Rosa Rolle, Senior Agro-Industries and Postharvest Officer, FAO-RAP, Bangkok, Thailand
บรรยายในหัวข้ อ : 1. Safety and quality in fresh produce supply chain : an overview and including
key concepts
2. Packaging of fresh produce
- Critical roles in fresh produce supply chain
- Special features
- Key success factors
3. Written examination
1.5.4 Dr. Juejan Tangtermthong, Executive Director, Agricultural and Food Marketing Association
for Asia and the Pacific (AFMA), Bangkok, Thailand
บรรยายในหัวข้ อ : 1. Factor impacting horticultural produce quality at the production level
- Crop variety and farm resources
- Environmental factors
- Cultural practices
- Insect pests and their management, e.g., IPM approach
- Managing residue limits, meeting MRL requirements in developed countries
- Pesticides application safety measures and worker safety
2. Factors impacting horticultural produce quality throughout the horticultural chain
- Physiological factors
- Microbial factors
3. Factors impacting horticultural produce quality throughout the horticultural chain
- Identify good and bad practices of fresh produce handling
4. Field / Company Visit
1.5.5 Mr. Sudhanshu, Deputy General Manager, APEDA, Ministry of Commerce & Industries
บรรยายในหัวข้ อ : 1. Monitoring and traceability of the produce in the horticultural supply chain
- Traceability of products along the supply chain
- Key concepts of monitoring and traceability, and linkage between them
- Traceability system
1.6 จํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่ วมโครงการ
้
26 คน จาก 12 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศอิหร่าน เวียดนาม พม่า ฟิ จิ อินเดีย อินโดนีเซีย
มีจํานวนผู้เข้ าอบรมทังหมด
เนปาล ฟิ ลปิ ปิ นส์ ศรี ลงั กา กัมพูชา ลาว และประเทศไทย
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ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการ
ความเป็ นมา
ผลผลิต ทางพื ชสวน ไม่ว่า จะเป็ นผัก ผลไม้ ไม้ ด อกไม้ ประดับ เป็ นผลผลิต ที่ ส ามารถสร้ างรายได้ ใ ห้ กับ เกษตรกร
โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา ทําให้ เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เช่น การนําเข้ า-ส่งออกผลผลิตทางพืชสวน ซึง่ ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่างๆ กิจกรรมการผลิตทางพืชสวนมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็
ตามเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ยังมีรูปแบบคุณภาพการผลิตที่ไม่สอดคล้ องกันและเอื ้ออํานวยต่อกัน ขาดการลด
ต้ นทุนในการผลิต นอกจากนี ้ สถานการณ์ ในปั จจุบนั ยังพบว่ามีการแข่งขันระหว่างเกษตรกรเพิ่มสูงขึน้ เกษตรกรเผชิญกับปั ญหาราคา
ผลผลิตหน้ าฟาร์ มตกตํ่า และเกษตรกรไม่ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องของการผลิตอาหารปลอดภัย และขาดระบบการจัดการต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี
เกษตรกรรายย่อยต้ องดําเนินกิจกรรมผ่านทางการตลาดผ่านบริ ษัท และสหกรณ์ทางการเกษตร ซึง่ ต้ องมีความร่วมมือ
ทางการตลาด ที่มีขนาดและขอบเขตเพียงพอ ต้ องมีการรวมตัวเกษตรกรรายย่อยนับพันราย ถึงจะคุ้มค่าในการซื ้อขาย และการเคลื่อนย้ าย
สินค้ า จึงจะมีผลต่อการสัง่ ซื ้อสินค้ าของห้ างสรรพสินค้ า ความต้ องการของผู้บริโภคในปั จจุบนั ต้ องการสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกคนในห่วงโซ่อปุ ทานของพืชสวน ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ผลิต ผู้บรรจุ โรงงานแปรรูป ผู้กระจายสินค้ า
ผู้ขายตรง ผู้ค้าส่ง ในเรื่ องของการดูแลสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และตรงความต้ องการของลูกค้ า ดังนัน้ เพื่อเป็ นการขยายโอกาสและ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วงโซ่การผลิตพืชสวนในเขตภูมิภาคนี ้ หลักสูตรการฝึ กอบรม Training Course on Supply
Chain Management for Horticulture Crops จะเป็ นเครื่ องมือให้ กบั ผู้เข้ าร่วมอบรมได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรับรองคุณภาพ
และการแข่งขันในห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้ ซึง่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ สําหรับประเทศของตนและฝึ กอบรมให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทราบถึงปั จจัยและแนวโน้ มต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคการผลิตผักและผลไม้ ของ
ผู้บริโภคในปั จจุบนั
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ถึงหลักการและแนวทางปฏิบตั ิในการสร้ างการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพใน
ห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีที่แตกต่าง
ในการรับรองคุณภาพการผลิตและความปลอดภัยของผักและผลไม้ ตลอดจนลดการสูญเสียในระหว่างการผลิตให้ น้อยที่สดุ
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าถึงข้ อมูลและความรู้ เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพและการแข่งขันในสายการผลิต ซึ่งสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ในประเทศของตนเองและฝึ กอบรมให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ
2.2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการฟั งบรรยาย (จําแนกตามหัวข้ อและระบุช่ ือวิทยากรบรรยาย)
2.2.1 Supply chain management for horticultural crops in the Asia and Pacific region โดย Mr.Chan Seng Kit
การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานสําหรับผลผลิตทางพืชสวนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้ วยผู้เกี่ยวข้ องภายใน
ระบบต่างๆ มากมาย ได้ แก่ เกษตรกรผู้ปลูก นักส่งเสริ มการเกษตร นักวิจยั พ่อค้ าคนกลาง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก โรงงานแปรรูป ผู้นําเข้ า
้
้จะดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตังแต่
้ กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผู้สง่ ออก และผู้บริโภค โดยผู้เกี่ยวข้ องทังหมดนี
การจัดเก็บสินค้ า การกระจายสินค้ า และการขนส่ง เพื่อให้ สนิ ค้ าถึงมือผู้บริโภคได้ อย่างตรงความต้ องการและมีความปลอดภัย
ปั จจุบนั ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคไม่ได้ ต้องการอาหารเพื่อบรรเทาความหิว
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั คํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ความปลอดภัยของอาหาร แหล่งที่มาของอาหาร ความสะดวกในด้ านต่างๆ
เช่น สถานที่จําหน่ายที่หาซื ้อง่าย ผลิตภัณฑ์กงึ่ สําเร็จรูป (เช่น ปลอกเปลือก หัน่ เป็ นชิ ้นพร้ อมนําไปประกอบอาหาร) เป็ นต้ น นอกจากนี ้
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ยังมีความต้ องการผลผลิตที่มาจากต่างประเทศ มีความแปลก รสชาติที่แตกต่างจากผลไม้ ที่มีอยู่ทวั่ ไป และผลไม้ นอกฤดู ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นผลมาจากประชากรมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น มีกําลังในการซื ้อมากขึ ้นโดยเฉพาะแรงงานหญิง ประกอบกับครอบครัวมีขนาดเล็กลง
รูปแบบการใช้ ชีวิตที่เปลี่ยนไป อยูใ่ นสังคมเมืองมากขึ ้น มีการติดต่อสื่อสารแบบไร้ พรมแดน มีการแพร่กระจายของข้ อมูลข่าวสารอย่าง
กว้ างขวาง และมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตต่างๆ มากมายเกิดขึ ้น
จากการเปลี่ยนแปลงข้ างต้ น ทําให้ สง่ ผลกระทบต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานสําหรับผลผลิตทางพืชสวน
ทังระบบ
้
โดยผู้เกี่ยวข้ องต่างๆ จะต้ องคํานึงถึงการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริ โภคเพิ่มมากขึ ้น ตลอดจนการคํานึงต้ นทุนการผลิตที่คมุ ค่า
กับการขนส่ง ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2.2.2 Key strategies to enhance competitiveness in supply chains โดย Mr.Grant Vinning
- Traditional and modern marketing channels for horticultural products
ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากช่องทางการตลาดแบบเดิมไปสูแ่ บบสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดจากความก้ าวหน้ าในด้ านการคมนาคมขนส่ง สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคต้ องการความสะดวกสบายและคํานึง
ความปลอดภัย/คุณค่าของอาหารมากขึ ้น ผู้ผลิตสามารถขายตรงสูผ่ ้ บู ริ โภคได้ มากขึ ้น ทําให้ เกิดศูนย์กลางในการกระจายสินค้ า จึงมีการ
พัฒนาการของช่องทางการตลาดจากร้ านค้ าทัว่ ไป ไปสู่ supermarket และ hypermarket ตามลําดับ
ความแตกต่างระหว่างช่องทางการตลาดแบบเดิม และช่องทางการตลาดแบบสมัยใหม่ มีดงั นี ้
a) อายุการวางสินค้ า
ช่องทางการตลาดแบบเดิมจะซื ้อมาแล้ วขายไป โดยไม่ต้องคํานึงถึงอายุการวางจําหน่ายของสินค้ า แต่ช่องทาง
การตลาดแบบสมัยใหม่ ต้ องคํานึงถึงอายุการวางสินค้ าเป็ นอย่างมาก เพราะสินค้ าจะต้ องคงความสดใหม่อยูเ่ สมอ จึงส่งผลต่ออายุ
ความแก่/การสุก หรื อ ดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลผลิตที่แตกต่างกัน เกษตรกรต้ องรู้วา่ ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะใดถึงจะเหมาะสมต่อการ
จําหน่ายผลผลิตใน supermarket หรื อ hypermarket นอกจากนี ้ต้ องสามารถบริ หารจัดการการยืดอายุของผลผลิตอีกด้ วย
b) ความสมํ่าเสมอของผลผลิต
การวางสินค้ าจําหน่ายใน supermarket หรื อ hypermarket นัน้ ผลผลิต/สินค้ าที่จําหน่ายจะต้ องมีความ
สมํ่าเสมอ ดังนัน้ จึงต้ องมีการกําหนดและคัดเกรดของผลผลิต ซึง่ แตกต่างจากการขายในร้ านค้ าทัว่ ไป (แบบเดิม) ที่ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่ อง
การคัดเกรด
c) การรับรองสินค้ า
ช่องทางการตลาดแบบเดิมจะไม่มีการรับรองสินค้ า แต่สําหรับการตลาดแบบสมัยใหม่ ต้ องมีการรับรอง
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
- การรับรองผลผลิต/สินค้ า เช่น ปริมาณไฟเบอร์ ปริมาณแคลอรี่ ปริ มาณคลอเรสเตอรอล ไม่มีไขมันอิ่มตัว
ใช้ นํ ้าตาลธรรมชาติ เป็ นต้ น
- การรับรองกระบวนการผลิต เช่น มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP , เกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น
- supermarket หรื อ hypermarket จะสร้ างมาตรฐานในการรับซื ้อสินค้ าจากเกษตรกรหรื อผู้ผลิต
- Understanding modern horticultural supply chains
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น
Hong Kong Shenzhen Shanghai Jakarta Bangkok Manila Karachi เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการอพยพย้ ายถิ่นของ
ประชากรจากชนบทมาสูเ่ มือง มีอตั ราการเกิดสูงขึ ้น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างช่วงอายุประชากร และประชากรมีรายได้ สงู ขึ ้น ส่งผล
ต่อรูปแบบการใช้ ชีวิตที่เปลี่ยนไป ความต้ องการของผู้บริ โภคเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะในเรื่ องของอาหาร ผู้บริโภคไม่ได้ ต้องการอาหาร
ุ ค่าทางอาหาร ความปลอดภัย ความสดใหม่ สามารถเก็บได้ นาน รูปลักษณ์ของ
เพื่อบรรเทาความหิวอีกต่อไป แต่ต้องการอาหารที่มีคณ
อาหารที่น่ารับประทาน มีความสะดวกต่อการบริโภคและการซื ้อ เช่น สามารถเลือกได้ สัมผัสจับต้ องได้ ชิมได้ เป็ นต้ น
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ในปั จจุบนั ผู้บริโภคจํานวนมากนิยมซื ้อสินค้ าใน supermarket/hypermarket มากกว่าตลาดสด แต่อย่างไรก็ตาม
supermarket/hypermarket ไม่สามารถแทนที่ตลาดสดได้ ทงหมด
ั้
จึงขอเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างระหว่าง supermarket/hypermarket
และ ตลาดสด ดังนี ้
ประเด็น
a. สภาพแวดล้ อม

b. สิง่ อํานวยความสะดวก

ตลาดสด
- ไม่มี Air condition
- ช่องทางเดินแออัด คับแคบ
- สถานที่จําหน่ายไม่สะอาด เปี ยกแฉะ
- ที่จอดรถหายาก
- มีข้อจํากัดในเรื่ องของเวลาจําหน่าย

c. การต่อรองราคา

- สามารถต่อรองราคาได้

d. การสัมผัสสินค้ า
e. บรรจุภณ
ั ฑ์/แพ็คสินค้ า
f. การรับรองสินค้ า

- สามารถดู จับ ดมกลิน่ ได้
- ไม่มีการห่อหุ้มสินค้ า
- ไม่มีการรับรอง/ประกันคุณภาพ/
การตรวจสอบย้ อนกลับของสินค้ า

Supermarket / Hypermarket
- มี Air condition
- ช่องทางเดินกว้ าง
- สถานที่จําหน่ายแห้ งสะอาด
- มีที่จอดรถสะดวกสบาย
- มีบริ การรถเข็นสําหรับซื ้อของ
- มีเวลาจําหน่ายยาวนาน เช่น ตลอด 24 ชม.
- ไม่สามารถต่อรองราคาได้ แต่จะจัดช่วง
โปรโมชัน่ ลดราคา
- ไม่สามารถสัมผัสได้ ทงหมด
ั้
- มีการห่อหุ้มสินค้ าด้ วยพลาสติก
- มีการรับรอง/ประกันคุณภาพ/
การตรวจสอบย้ อนกลับของสินค้ า

- Integrating small producers into horticultural chain
การรวมกลุม่ ของเกษตรกรรายย่อยนําไปสูห่ ว่ งโซ่การผลิตทางพืชสวนในหมูเ่ กาะโซโลมอน มีหลักการ 5 ข้ อ ดังนี ้
- การตลาด พบว่ามีการเพิ่มขึ ้นของตลาดสินค้ าอินทรี ย์ในประเทศต่างๆ
- การส่งเสริ มทักษะการผลิต/การตลาดของชุมชน
- การส่งเสริ มให้ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิต
- มีการรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร โดยจัดตังองค์
้ กรระดับชาติเพื่อดําเนินการรับรอง
ดังนัน้ จึงแนวทางการส่งเสริ มเพื่อให้ เกิดการรวมกลุม่ ของเกษตรกรรายย่อย ดังนี ้
a) ฝึ กอบรมเกษตรกรรายย่อยให้ มีทกั ษะ
- ด้ านการผลิต เช่น การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในสวน การเพาะกล้ าผักก่อนปลูก
การยกร่องแปลงผัก เป็ นต้ น
- ด้ านธุรกิจเกษตร เช่น คุณภาพของผลผลิตที่ผ้ บู ริโภคต้ องการ การบริการต่างๆ เช่น การปอกเปลือก การหัน่
และราคา
b) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- ระหว่างผู้ขายและเกษตรกรผู้ปลูก เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการผลผลิต และข้ อจํากัดของผลผลิต
โดยการจัดให้ เกษตรกรศึกษาดูงานในโรงงานแปรรูป
- ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกด้ วยกัน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปลูกระหว่างกัน
และเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด
c) การรับรองผลผลิต/สินค้ า ตามมาตรฐานต่างๆ

6

2.2.3 Managing quality and safety of products along the horticultural supply chain
- Safety and quality in fresh produce supply chain : an overview and including key concepts
โดย Dr.Rosa Rolle
ความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิตสดในห่วงโซ่อปุ ทานของพืชสวน เรามักใช้ คําว่าอาหารคุณภาพ
(Food Quality) ควบคูห่ รื อสลับกับคําว่า อาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึง่ ทังสองคํ
้
าดังกล่าวมีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี ้
ุ ค่าสูผ่ ้ บู ริโภค
อาหารคุณภาพ (Food Quality) หมายถึง คุณสมบัติโดยรวมของอาหาร/ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
อาหารปลอดภัย (Food Safety) หมายถึง อาหารที่มีการรับประกันถึงความปลอดภัย จะไม่เป็ นอันตรายต่อ
ผู้บริ โภค ไม่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดโรคต่อร่างกาย
อาหารคุณภาพ (Food Quality) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) จะมีความหมายที่แตกต่างกันกล่าวคือ
อาหารคุณภาพ (Food Quality) จะพิจารณาถึงรูปลักษณ์ภายนอก รสชาติ คุณค่าสารอาหาร เนื ้อของผักและผลไม้ รวมถึงความปลอดภัย
สําหรับ อาหารปลอดภัย (Food Safety) นัน้ มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อปุ ทาน ดังนี ้
- ด้ านผู้บริโภค เช่น ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล สูญเสียเวลาและรายได้ อนั เนื่องจากการขาดงาน
- ด้ านผู้สง่ ออก เช่น สูญเสียรายได้ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน สูญเสียความน่าเชื่อถือและส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียง
- ด้ านอุตสาหกรรมผักและผลไม้ เช่น ถูกลงโทษปรับ การยกเลิกสินค้ า ข้ อพิพากต่างๆ การปิ ดกิจการ
- ภาครั ฐ เช่น การสูญเสียรายได้ จากส่งออก การสูญ เสียความเชื่ อ มั่นของผู้บริ โภค และค่าใช้ จ่ายเรื่ องดูแ ล
สุขภาพของประชาชน
การคํานึงเรื่ องความปลอดภัยทางอาหาร ควรคํานึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ โดยต้ อง
้ การปลูก/การผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้ า อย่างไรก็ตาม
คํานึงในทุกขันตอนของห่
้
วงโซ่อปุ ทาน ตังแต่
เราสามารถแก้ ปัญหาและลดความเสี่ยงเหล่านี ้ได้ โดยการนํา GAP: Good Agricultural Practice เข้ ามาบริ หารจัดการตังแต่
้ กระบวนการ
การปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่ง เพื่อลดโอกาสในการติดเชื ้อโรคให้ มากที่สดุ นอกจากนี ้ต้ องบริ หารสุขอนามัยที่ดีของผู้ผลิต
้
่อความปลอดภัยในอาหาร และง่ายต่อการตรวจสอบย้ อนกลับ
ในฟาร์ ม/โรงงาน/ระบบขนส่ง และต้ องทําการบันทึกข้ อมูลทุกขันตอนเพื
- Factor impacting horticultural produce quality at the production level Crop variety and farm resources
โดย Dr.Juejan Tangtermthong
ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบคุณภาพของผลผลิตทางพืชสวนในระดับการผลิต/ฟาร์ มเกษตรกร ได้ แก่
Crop variety and farm resources
ลูกค้ ามาเป็ นอันดับแรก ไม่เว้ นแม้ แต่สายพันธุ์ผกั และผลไม้ ที่ต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ ตรงตามความต้ องการ
ของตลาดและผู้บริโภค ทังในเรื
้ ่ องของรสชาติ รูปร่างลักษณะภายนอก อายุการเก็บรักษา คุณค่าทางอาหาร ความต้ านทานต่อโรคและ
แมลง คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนํามาแปรรูป ในปั จจุบนั มีการปรับปรุงพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์ให้ ตรงตามความต้ องการ ของ
ตลาดและผู้บริโภค และพยายามใช้ สายพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อให้ ทนทานต่อสภาพแวดล้ อมและง่ายต่อการจัดการ นอกจากนี ้ยังมีการปรับปรุง
พันธุ์เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เช่น Zespri Gold kiwifruit เป็ นผลกีวีที่มีเปลือกเป็ นสีทอง ซึง่ เป็ นผลผลิตสายพันธุ์ใหม่และสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั กีวีของนิวซีแลนด์
สําหรับการจัดการฟาร์ มก็เป็ นสิง่ สําคัญและมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตเช่นกัน การจัดการฟาร์ มที่ดีควรปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการผลิตดีที่เหมาะสม (GAP) โดยเริ่ มต้ นจากการตรวจสอบประวัติการใช้ ดิน แหล่งนํ ้า และมีแผนการจัดการฟาร์ มที่ดี
การส่งเสริมให้ เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของ GAP ควรดําเนินการในลักษณะการปฏิบตั ิงานภายในฟาร์ มที่ดี อันจะส่งผลดีตอ่
้ ่อความปลอดภัยของเกษตรกร ครอบครัว
สุขภาพของเกษตรกร ครอบครัว และผู้บริ โภค ไม่ใช่เพื่อเป็ นมาตรฐานในการส่งออก ดังนันเพื
และผู้บริโภค เกษตรกรจึงควรให้ ความสําคัญในเรื่ องของแหล่งนํ ้าที่นํามาใช้ ในการผลิตต้ องไม่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อโรค ปุ๋ยคอกที่นํามาใช้
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ต้ องเป็ นปุ๋ยที่ผา่ นการย่อยสลายแล้ ว และการเก็บเกี่ยวควรระมัดระวังการปนเปื อ้ นต่างๆ และควรฝึ กอบรมเรื่ องสุขอนามัยในฟาร์ มให้ แก่
คนงานในฟาร์ มทุกคน การวางแผนที่ดีและการป้องกันอย่างถูกวิธีเป็ นเรื่ องง่ายและไม่ต้องลงทุนในการดําเนินงาน
Environmental factors ปั จจัยทางสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่
1. แสง มีความสําคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ซึง่ แต่ละชนิดมีความต้ องการแสงที่แตกต่างกัน
หากได้ รับแสงมากเกินไปจะทําให้ เกิดอาการไหม้ ได้ การลดระดับความเข้ มแสงสามารถทําได้ โดยการใช้ สแลนเพื่อพรางแสง และการใช้
Reflection sheet เป็ นต้ น และหากต้ องการใช้ พืชได้ รับแสงอย่างเต็มที่สามารถทําได้ โดยการตัดแต่งกิ่ง ซึง่ ส่งผลต่อการออกดอกติดผล
2. อุณหภูมิ หากผลผลิตได้ รับอุณหภูมิที่สงู หรื อตํ่าจนเกินไปจะทําให้ เกิดความเสียหาย เช่น frost damage ,
chilling stress , heat stress , การสังเคราะห์ของเม็ดสีในพืช เป็ นต้ น
3. ความชื ้นสัมพัทธ์ โรคพืชในสวนผลไม้ มกั จะเกิดได้ ง่ายในสภาพแวดล้ อมที่มีความชื ้นสัมพัทธ์สงู ดังนัน้
จึงควรตัดแต่งกิ่งในสวนผลไม้ เป็ นประจําเพื่อให้ มีการถ่ายเทอากาศดี
4. ฝนตก หากเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนจะทําให้ ผลผลิตมีโอกาสติดโรคได้ ง่าย ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลผลิต เนื่องจากละอองฝนจะนําพาเชื ้อโรคจากอากาศมาสูผ่ กั และผลไม้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันการติดโรคจึงควรรดนํ ้าหลังฝนตก
Cultural practices สิง่ ที่ควรคํานึงในการเพาะปลูก ได้ แก่
1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ควรใช้ เมล็ดพันธุ์ดีที่ได้ รับการรับรองพันธุ์ มีคณ
ุ ภาพดี อัตราการงอกของเมล็ดสูง และ
เป็ นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค แมลงและสภาพแวดล้ อม
2. ธาตุอาหาร การให้ ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองแก่พืชควรมีความสมดุลและเหมาะสมเนื่องจากจะส่งผล
ต่อคุณภาพของผลผลิต
3. ระบบการให้ นํ ้า จะต้ องทราบว่าควรให้ นํ ้าเมื่อไร อย่างไรถึงจะเหมาะสมกับพืชที่ปลูก และคุ้มค่า เช่น การให้ ป๋ ยุ
ในระบบการให้ นํ ้า (Fertigation system)
4. การใช้ สารเคมี มีราคาแพงและมีอนั ตรายมาก จึงควรใช้ อย่างระมัดระวังและควรนําวิธีการแบบผสมผสาน
เข้ ามาช่วย
Insect pests and their management, e.g., IPM approach
แมลงวันผลไม้ เป็ นแมลงศัตรูพืชที่ทําให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใน
การควบคุมและกําจัดก่อนที่จะส่งออก มักพบในผลไม้ เช่น อะโวคาโด มะละกอ และมะม่วง เป็ นต้ น
สําหรับวิธีการจัดการศัตรูมีหลายวิธี ได้ แก่ การใช้ ยาฆ่าแมลง การรม Methyl bromide การควบคุมโดยใช้ ความ
ดันอากาศ การใช้ ไอนํ ้า การใช้ ความเย็น และการใช้ รังสี ซึง่ การเลือกว่าจะใช้ วิธีไหนจะพิจารณาจากชนิดของแมลงศัตรูพืช ลักษณะทาง
สรี รวิทยาและชีววิทยาของแมลง กฎหมาย ข้ อจํากัดในการส่งออก และต้ นทุน
IPM หมายถึง การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน หรื อ ใช้ หลายวิธีร่วมกันในการจัดการศัตรูพืชเพื่อลด/กําจัด
แมลงศัตรูพืช เช่น การใช้ CA treatment ร่วมกับ hot/cold treatment เป็ นต้ น
IPM ถูกออกแบบมาเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และเพื่อต่อสู้กบั ความต้ านทานต่อ
สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช (แมลงดื ้อยา) สําหรับการเลือกว่าจะใช้ วิธีการใดบ้ างในการผสมผสานนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ว่า ขณะนี ้แมลงชนิดใด
กําลังระบาด เราต้ องสํารวจและศึกษาประชากรของแมลงชนิดต่างๆ ซึง่ อาจจะพบทังแมลงศั
้
ตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวหํ ้า
ตัวเบียน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ควรใช้ เทคนิคอื่นๆ ควบคูก่ นั เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การห่อผลไม้ การเก็บเกี่ยวผลไม้ เร็วขึ ้น และการเก็บ
ผลไม้ ที่ร่วงหล่นตามพื ้นไปทําลายด้ วยการแช่นํ ้าเพื่อทําลายวงจรชีพของแมลง และไม่ควรฝั งเนื่องจากจะเป็ นการสนับสนุนให้ แมลงวัน
ผลไม้ เข้ าดักแด้ และมีวงจรชีพอย่างสมบูรณ์
Managing residue limits, meeting MRL requirements in developed countries
MRLs (Maximum residue levels : mg./kg.) หมายถึง ระดับปริมาณของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช
ที่มากที่สดุ ที่ยอมให้ ตกค้ างในผลผลิต/อาหารได้ โดยมีหน่วยเป็ นจํานวนมิลลิกรัมของสารเคมี / นํ ้าหนักของผลผลิต(อาหาร) 1 กิโลกรัม
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ปั จจุบนั ในหลายประเทศได้ นําค่า MRLs มาเป็ นข้ อกําหนดในการนําเข้ า – ส่งออกอาหารจากต่างประเทศ โดยจัดทําเป็ นมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร เช่น Codex MRLs UK/EC MRLs
Pesticides application safety measures and worker safety
การใช้ สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
- ก่อนใช้ สารเคมี ควรศึกษาและทําความเข้ าใจถึงคุณสมบัติของสารเคมีวา่ เป็ นสารประเภทใด และมีการ
แพร่กระจายของสารอย่างไร และควรทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
- ระหว่างการใช้ สารเคมี ควรเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาการผลิตและเก็บเกี่ยว เช่น ควรใช้ ก่อนช่วงเวลา
ที่ปลอดภัยต่อการเก็บเกี่ยว และขณะใช้ ควรมีการป้องกันโดยการสวมเสื ้อผ้ า และถุงมือเพื่อป้องกันสารเคมีเข้ าสูร่ ่างกาย
- หลังการใช้ สารเคมี ควรชําระล้ างร่างกายและเสื ้อผ้ าให้ สะอาดภายหลังจากการใช้ สารเคมี และควรมีการกําจัด
ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกวิธี และควรกําหนดให้ พื ้นที่ที่ใช้ สารเคมีเป็ นพื ้นที่หวงห้ ามเพื่อความปลอดภัยของคนงาน
- Factors impacting horticultural produce quality throughout the horticultural chain
โดย Dr.Juejan Tangtermthong
ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบคุณภาพของผลผลิตทางพืชสวนในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ได้ แก่
Physiological factors
สรี รวิทยาของผลผลิต เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องศึกษา
สรี รวิทยาของผัก ผลไม้ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตให้ คงสภาพที่ดีที่สดุ ภายหลังการเก็บเกี่ยว ปั จจัยทางสรี รวิทยาได้ แก่
- Respiration (กระบวนการหายใจ) เป็ นกระบวนการที่สง่ ผลต่อคุณภาพของผลผลิตในด้ านของรสชาติ เนื ้อของ
ผลผลิต และนํ ้าหนักผลผลิต ซึง่ กระบวนการหายใจของผลผลิตจะเกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ สัดส่วนของก๊ าซออกซิเจน
และคาร์ บอนไดออกไซด์ และความเสียหายทางกายภาพ เช่น รอยแผลขีดข่วน กระบวนการหายใจของผลผลิตทําให้ เราคาดการณ์ปริมาณ
นํ ้าหนักแห้ งที่สญ
ู เสียไปของผลผลิต และทําให้ สามารถกําหนดปริมาณการหมุนเวียนของอากาศที่เหมาะสมภายในห้ องจัดเก็บผลผลิต
นอกจากนี ้ยังใช้ ประโยชน์ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์/หีบห่อผลผลิต และมีการนําแว็กซ์มาเคลือบผิวของผลผลิตเพื่อลดการหายใจของ
ผลผลิต
- Photosynthesis (กระบวนการสังเคราะห์แสง) เป็ นกระบวนการที่ต้นพืชสร้ างคาร์ โบไฮเดรตหรื อพลังงานเพื่อใช้ ใน
การเจริ ญเติบโตและการสะสมพลังงาน ซึง่ ผักและผลไม้ ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ แต่ผลผลิตประเภทหัวบางชนิด เช่น มันฝรั่ง สามารถ
เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ หากได้ รับแสง ดังนันกระบวนการสั
้
งเคราะห์แสงจะเกิดขึ ้นได้ ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของเนื ้อเยื่อ แสง อุณหภูมิ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และสารเคมีบางชนิด เช่น เอทีลีน (ethylene)
- Climacteric produce คือ ผลไม้ ที่มีอตั ราการหายใจเพิ่มสูงขึ ้นในขณะกําลังสุก เช่น กล้ วย มะม่วง มะเขือเทศ
แคนตาลูป อะโวคาโด้
- Ethylene production เอทีลีนเป็ นฮอร์ โมนพืชที่กระตุ้นให้ พืชให้ เกิดการแก่ สุกงอม โดยทัว่ ไปปริ มาณเอทีลีนจะ
เพิ่มขึ ้นเมื่อผลผลิตแก่เต็มที่ ยกเว้ นผักจะมีเอทีลีนสูงในช่วงการเจริญเติบโตระยะแรก
ผลทางด้ านบวกของเอทีลีน : ส่งเสริมการพัฒนาสีของผลไม้ กระตุ้นให้ เกิดการสุกในผลไม้ ประเภท climacteric
ส่งเสริ มให้ เกิด de-greening ในส้ ม กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพศในแตงกวา กระตุ้นให้ เกิดตาดอกในสับปะรด ดังนันเราสามารถนํ
้
า
เอทีลีนมาใช้ ประโยชน์ได้ ด้วยการนําเอทีลีนมาเก็บไว้ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ในสภาพที่มีออกซิเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์เพียงพอ และ
ในช่วงเวลาที่ตอบสนองกับพืชอย่างเหมาะสม
ู เสีย
ผลทางด้ านลบของเอทีลีน : กระตุ้นให้ เกิดการแก่ของผลไม้ และทําให้ เนื ้อของผลไม้ น่มุ กระตุ้นให้ สญ
คลอโรฟิ ลล์และเกิดสีนํ ้าตาลในผลผลิต กระตุ้นให้ มนั ฝรั่งเกิดการงอก กระตุ้นให้ เกิดการหลุดร่วงของใบและดอก สําหรับการลด
ประสิทธิภาพการทํางานของเอทีลีน ได้ แก่ การเก็บผลผลิตไว้ ในอุณหภูมิตํ่า เก็บไว้ ในสภาพที่มีคาร์ บอนไดออกไซด์ การใช้ 1-MCP
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Microbial factors
การเกิดโรคในผักผลไม้ ภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้ วนันมั
้ กเกิดจากเชื ้อราและแบคทีเรี ยที่อยู่ตามภาชนะบรรจุ
เช่น ตะกร้ า เครื่ องจักรกลเกษตร ห้ องเก็บผลผลิต ดิน เป็ นต้ น การติดเชื ้อจะเริ่มจากบริเวณพื ้นผิวของผักและผลไม้ การควบคุมโรคต่างๆ
เหล่านี ้ สามารถทําได้ โดยการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เช่น มีด ตู้คอนเทนเนอร์ การใช้ ระบบ cooling
การใช้ สารเคมี การใช้ ความร้ อน การใช้ รังสีแกมมา รังสียวู ี เป็ นต้ น หากต้ องการให้ มีประสิทธิภาพควรใช้ วิธีการต่างๆ ร่วมกัน
อย่างผสมผสาน และควรมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังผลผลิตไม่ใช้ ได้ รับความเสียหาย และที่สําคัญควรฝึ กอบรมคนงาน
ให้ ตระหนักถึงสุขอนามัยที่ถกู ต้ องในการปฏิบตั ิงาน
2.2.4 Harvesting and postharvest handling operations and facilities to assure quality and safety maintenance in
horticultural chains โดย Mr.Grant Vinning
การดําเนินงานในระหว่างการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี เป็ นสิ่งสําคัญที่จะกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต
เพื่อเป็ นการป้องกันผลผลิตบอบชํ ้าและเสียหายระหว่างการปฏิบตั ิงาน จึงควรดําเนินการภายใต้ ร่มเงา อย่าให้ ผกั และผลไม้ ได้ รับความร้ อน
จากแสงแดด การเก็บเกี่ยวควรดําเนินการในตอนเช้ าตรู่ เพื่อให้ สามารถขนส่งไปถึงตลาดและขนถ่ายที่ตลาดในช่วงเช้ าซึ่งเป็ นช่วงเวลา
ที่อุณหภูมิไม่สงู จนเกินไป และไม่มีแดด ซึ่งเป็ นเวลาที่เหมาะสมในการขนถ่ายสินค้ าไปสู่ตลาด ควรมีการขนส่งที่ดี โดยควรป้องกันแรง
กระแทกต่างๆ ด้ วยการใช้ กล่องรังมรากันกระแทกได้ และไม่ควรซ้ อนทับผลผลิตในระหว่างการขนส่งหลายๆ ชัน้ การขนถ่ายต้ องระมัดระวัง
โดยเฉพาะเรื่ องการโยนสินค้ า ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความบอบชํ ้าของผลผลิตได้ นอกจากนี ้ในการคัดเกรดคุณภาพสินค้ าต้ องจัดทําในที่สะอาด
ภายใต้ ร่มเงา และห่างไกลจากแสงแดด
2.2.5 Monitoring and traceability of the produce in the horticultural supply chain โดย Mr.Sudhashu
การตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิตทางการเกษตรในห่วงโซ่อุปทาน คือ การตรวจสอบว่าประวัติและแหล่งที่มา
ของผลผลิตตัง้ แต่การปลูก การเก็บเกี่ยว สถานที่รวบรวมผลผลิต กระบวนการผลิต/การแปรรู ป การกระจายสินค้ า ซึ่งในทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการจะมีการบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับผลผลิตอย่างละเอียด ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้ า
ที่อยู่ในมือได้ ว่าผ่านกระบวนการต่างๆ มาอย่างไรบ้ าง เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคว่าสินค้ า/ผลผลิตดังกล่าวมีกระบวนการ
ุ ภาพและปลอดภัย และหากเกิดข้ อผิดพลาด เช่น อาหารเป็ นพิษ หรื อ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภค ระบบ Traceability จะสามารถ
ผลิตที่มีคณ
ค้ นหาถึงสาเหตุได้ ทนั ทีวา่ เกิดมาจากสาเหตุใด
ในปั จจุบนั กระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต (traceability of the produce) ได้ เข้ ามามีบทบาท
เป็ นอย่างมากเนื่องจากผู้บริ โภคในปั จจุบนั ได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารมากขึ ้น ต้ องการอาหารที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ เช่น ต้ องการการผลิตตามกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ ตลอดจนการอนุรักษ์ และไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อม เช่น ใช้ บรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ ต่อได้ (recycle) นอกจากนี ย้ งั คํานึงถึงเรื่ องมนุษยธรรม เช่น ต้ องเป็ นผลผลิตที่ไม่ได้ นําสัตว์มาใช้ ทําการ
ทดลอง การจ้ างแรงงานอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้ น ประกอบกับความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลข่าวสารทําให้ ผ้ บู ริ โภค
้ คณ
ุ ภาพและปลอดภัยหรื อไม่ หากเกิดข้ อผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบหา
มีเครื่ องมือในการตรวจสอบผลผลิตได้ ว่าผลผลิตที่ซื ้อมานันมี
สาเหตุได้ ทนั ทีโดยการ key รหัสบาร์ โคดที่ติดมากับตัวผลผลิต/สินค้ าผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ต และทําให้ ผ้ จู ัดจําหน่าย และผู้ผลิต
สามารถบริ หารจัดการข้ อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ ทันเวลา เช่น การจัดเก็บสินค้ าที่มีปัญหาไม่ให้ แพร่ กระจายไปยังผู้บริ โภคคนอื่ นต่อไป
ตัวอย่างของระบบการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต ได้ แก่ Pomegranates (AnarNet) Organic products (TraceNet) Peanuts
(Peanut.Net) All fruits & Vegetables (HortiNet) เป็ นต้ น
ประเทศอินเดีย เป็ นผู้ผลิตองุ่นเป็ นอันดับ 12 ของโลก มีปริ มาณการผลิต 1.6 ล้ านตันต่อปี ปลูกมากในแถบ
เมือง Maharashtra Andhra เมือง Pradesh และ เมือง Karnataka มีจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น 40,000 ราย และมีผ้ สู ่งออกองุ่น
มากกว่า 100 ราย องุ่นสดจึงเป็ นสินค้ าส่งออกที่สําคัญของประเทศอินเดีย และได้ มีการนําระบบการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต
(traceability of the produce) ด้ วยการสนับสนุนและผลักดันจากภาครัฐในการสร้ างระบบดังกล่าว โดยให้ หน่วยงาน APEDA ดําเนินการ
จัดทํากฏระเบียบและแนวทางต่างๆ ในการสร้ างระบบ Grapenet เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถตรวจสอบองุ่นได้ ว่ามาจากแหล่งใดโดยผ่าน
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รหัสบาร์ โคด ซึง่ จะสามารถแสดงรายงานผลการตรวจสารพิษตกค้ าง เลขรหัสฟาร์ มของเกษตรกร บริ ษัทผู้สง่ ออก บริ ษัทผู้บรรจุ บริ ษัทผู้จดั
จําหน่าย ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคในกลุ่มประเทศ EU มีความเชื่อมัน่ ในองุ่นสดที่นําเข้ าจากประเทศอินเดีย ทําให้ มียอดการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ ้น
จากเดิม และเกษตรกรมีรายได้ เพิ่มสูงขึ ้นประมาณร้ อยละ 40 นอกจากนี ้ ระบบดังกล่าวส่งผลให้ ภาครัฐสนับสนุนการดําเนินงาน GAP กับ
เกษตรกรมากยิ่งขึ ้น มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีการคัดคุณภาพเพื่อการส่งออก มีห้องแล็บที่มีประสิทธิภาพ และการลดการ
ใช้ กระดาษในการตรวจสอบย้ อนกลับ เนื่องจากการดําเนินการจะทําผ่านทางเว็บไซต์
อย่ า งไรก็ ตาม สิ่ ง สํ า คัญ ที่ ค วรคํ า นึง และต้ อ งควบคุมสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การตามระบบการตรวจสอบย้ อ นกลับ
ของผลผลิต (traceability of the produce) คือ MRLs (Maximum residue levels : mg./kg.) ปริ มาณของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช
ที่ตกค้ างในผลผลิตหรื ออาหาร เนื่องจากความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นเป้าหมายหลักสําคัญ ดังนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องในกระบวนการผลผลิต
้
าง
ในห่วงโซ่อปุ ทาน ได้ แก่ เกษตรกร : จะต้ องผลิตตามกระบวนการ GAP ผู้รวบรวมผลผลิต : จะต้ องดําเนินการทุกขันตอนอย่
ถูก สุข อนามัย เช่ น การขนส่ ง จุ ด รวบรวมผลผลิ ต การบรรจุ หี บ ห่ อ ห้ อ งแล็ บ : ต้ อ งตรวจสอบผลผลิ ต ตามมาตรฐานที่ กํ า หนด
ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก : ต้ องหาที่จดั วางสินค้ าที่สะอาด และรักษาสภาพความสดของผลผลิต ผู้ส่งออก : ต้ องศึกษากฎระเบียบของประเทศ
ที่จะส่งออกว่าใช้ มาตรฐานผลผลิตอย่างไร หน่วยงานภาครัฐ : ควรกําหนดนโยบายของผลผลิตที่จะส่งออกว่าจะต้ องผ่านกระบวนการ
ผลิตตาม GAP และสนับสนุนให้ มีระบบการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต
2.2.6 Logistic management and transportation systems horticultural chains โดย Mr.Chan Seng Kit
ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ มกั จะมีความบอบบางและชํ ้าง่าย ดังนันการขนถ่
้
ายและขนส่งสินค้ า
จากฟาร์ มเกษตรกรถึงผู้บริ โภคจึงต้ องมีวิธีการที่สามารถทําให้ ผลผลิตคงความสดและยืดอายุของผลผลิตได้ การจัดเก็บและการขนส่ง
สินค้ าแบบ cold chain จึงเข้ ามามีบทบาทในห่วงโซ่อปุ ทานของพืชสวน เนื่องจากการเก็บรักษาผลผลิตในอุณหภูมิตํ่าสามารถลดการ
หายใจของผลผลิต ยืดเวลาการสุกของผลผลิตออกไป นอกจากนี ้วัสดุที่ใช้ ในการบรรจุหีบห่อผลผลิตก็ควรเป็ นวัสดุที่กนั การกระแทกของ
ผลผลิตเพื่อไม่ให้ ผลผลิตบอบชํ ้า และควรมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อลดการเน่าเสียของผลผลิต สําหรับในส่วนของเกษตรกรก็ควรมีความรู้
ความเข้ าใจว่าจะเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาใด โดยพิจารณาความแก่ของผลผลิต และสภาพภูมิอากาศในเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้
ได้ ผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้ องการ และต้ องมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการเลือกวิธีการขนส่งผลผลิตจากฟาร์ มสู่ตลาดตามความ
เหมาะสมว่าส่งไปให้ ผ้ ใู ด ซึ่งอาจจะเป็ นผู้รวบรวมผลผลิต พ่อค้ าคนกลาง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรื อผู้บริ โภค เกษตรกรรายย่อยในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่มักจะมีขนาดเล็ก และขาดแคลนเงินทุนในการผลิต ขาดความรู้ และข้ อมูลสําหรับการผลิต เกิดปั ญหาในด้ าน
การตัดสินใจว่าจะปลูกชนิดใด ปลูกเมื่อไร ปลูกอย่างไรให้ ได้ ผลผลิตมีคุณภาพดี นอกจากนีส้ ่วนใหญ่ มกั จะมีปัญหาในด้ านการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งในห่วงโซ่อปุ ทานของพืชสวน
การพัฒ นารู ป แบบโลจิ ส ติก ส์ สํา หรั บ เกษตรกรรายย่อ ยในภูมิภ าคเอเชี ยแปซิ ฟิ กสามารถสรุ ป เป็ นแนวทางการ
ดําเนินงานได้ ดงั นี ้
1. ระบุเกษตรกร ผู้บริโภค และความต้ องการของผู้บริ โภค
2. การวางแผนการปลูก
3. การพยากรณ์เหตุการณ์ตา่ งๆ และสภาพภูมิอากาศ
4. เฝ้าติดตามผลการผลิต โดยการจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ ในฟาร์ ม
5. เฝ้าติดตามการควบคุมคุณภาพ การควบคุมโรคและแมลง
6. การวางแผนการเก็บเกี่ยว
7. การวางแผนการบรรจุผลผลิต
8. การวางแผนการจัดส่งสินค้ า
9. การวางแผนแรงงาน
10. ติดตามและสื่อสารระหว่างคูค่ ้ าและลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ
11. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
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นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์และการขนส่งในระดับฟาร์ ม เกษตรกร
ควรมีการรวมกลุม่ กันเพื่อให้ เกิดการแบ่งปั นและการแชร์ ต้นทุนในการขนส่งร่วมกัน และสร้ างความเข้ มแข็งภายในกลุม่ เกษตรกรเพื่อให้ เกิด
อํานาจในการต่อรองราคาขายของผลผลิต
การบริ หารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งของการบริ โภคภายในประเทศนัน้ จะต้ องคํานึงถึงความคุ้มค่าและลด
ต้ นทุนเป็ นสําคัญ โดยพิจารณาจากระยะทางที่จดั ส่ง มูลค่าของสินค้ าที่สง่ และความต้ องการของตลาดที่เป็ นร้ านอาหาร ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมต่อตลาดภายในประเทศ ตังแต่
้ ต้นทุน ขนาดของผักและผลไม้ การพิจารณารูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม
รถบรรทุกแบบตู้เย็น วิธีการจัดเรี ยง เทคโนโลยีในการเก็บรักษา และการป้องกันผลผลิตเสียหายระหว่างการขนส่ง
สําหรับการบริ หารจัดการโลจิสติกส์สําหรับสินค้ าส่งออกนัน้ จะมีข้อแตกต่างให้ พิจารณา ตัง้ แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์
การเลือกบริ ษัทสายเรื อที่มีตารางการเดินเรื อที่แน่นอน ต้ นทุนค่าขนส่ง การวางแผนร่ วมระหว่างการเก็บเกี่ยวกับตารางการขนส่ง เพื่อลด
เวลาการรอคอยก่อนการขนส่งจริง การสื่อสารระหว่างสายเรื อ ผู้ดแู ลสินค้ า และเกษตรกร อุปกรณ์การขนส่งเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่พิจารณา
บรรจุภณ
ั ฑ์ การลดความเสี่ยง ความล่าช้ าในอุบตั ิเหตุหรื อสภาพอากาศ และการใช้ กล่องบรรจุที่เหมาะสม
2.2.7 Packaging of fresh produce โดย Dr.Rosa Rolle
การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผักและผลไม้ สดเข้ ามามีบทบาทและความสําคัญในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์
เป็ นตัวช่วยในการป้องกันความเสียหายของผลผลิตจากการขนส่ง สามารถยืดอายุของผลผลิต ทําให้ สะดวกต่อการกระจายสินค้ าและ
ผู้บริ โภค ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภค ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์เนื่องมาจากการเติบโตของ
ธุรกิจส่งออก ร้ านสะดวกซื ้อ Supermarket และภาคธุรกิจบริการอาหาร นอกจากนี ้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ต้ องการ
ความสะดวกในการเลือกซื ้ออาหาร การปรุ งอาหาร ต้ องการอาหารที่มีความสดและปลอดภัยจึงทําให้ ต้องมีการพัฒนารู ปแบบของบบรจุ
ภณฑ์และการเลือกใช้ วสั ดุที่จะนํามาทําเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ และผู้เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อปุ ทานต้ องมีความเข้ าใจแก่ในการเลือกใช้ ชนิดของบรรจุ
ภัณฑ์และวัสดุตา่ งๆ
คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช้ ทําบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่
- ต้ องเป็ นวัสดุที่อากาศสามารถซึมผ่านได้ ยกเว้ นการ pack แบบสูญญากาศ
- เป็ นวัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหาร
- ออกแบบให้ เหมาะสมและคุ้มค่ากับการขนส่ง เช่น กล่องพลาสติกใสรูปทรงสี่เหลี่ยม สําหรับขนส่งทางอากาศ
- เป็ นวัสดุที่ยอ่ ยสลายง่าย หรื อสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้
- ทนต่อการเก็บในสภาพที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่าได้
- ทนต่อสภาพที่มีความชื ้นสูง หรื อมีนํ ้า
- ป้องกันผลผลิตเสียหายระหว่างขนส่ง
- มีการระบายอากาศดี
ั ฑ์ที่สามารถหยิบจับได้ ง่าย สะดวกต่อการขนย้ ายและ
แนวทางการพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ควรเป็ นบรรจุภณ
กระจายสินค้ า ลดความสูญเสียความสดของผลผลิต รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต ซึ่งรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. Bulk packaging เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ สําหรับการขายส่ง สามารถบรรจุผลผลิตได้ ในปริ มาณมาก และมีการขนส่ง
ผลผลิตจากฟาร์ ม ไปยังผู้รวบรวม โรงคัดบรรจุ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวอย่างของ Bulk packaging ได้ แก่ เข่งสานไม้ ไผ่ ตะกร้ าพลาสติก
กล่องไม้ กล่องโฟม ถุงพลาสติกใส กระสอบพลาสติก ถุงตาข่ายไนล่อน ซึง่ แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตัวที่ต้องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ผลผลิต ควรเลือกชนิดที่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ อีก และควรนําบรรจุภณ
ั ฑ์มาทําความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคเป็ นประจํา นอกจากนี ้
ในผลผลิตที่มีความบอบบางเสียหายง่ายควรนําเทคนิคและวิธีการกันกระแทกมาใช้ เช่น กล่องกระดาษที่มีช่องกัน้ ถาดโฟมหรื อพลาสติก
ที่แยกผลผลิตออกเป็ นผลต่างหาก (Tray or cell packing) โฟมกันกระแทก Bubble wrap ฟองนํ ้า เป็ นต้ น
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2. Retail packaging เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับการขายปลีก จะบรรจุผลผลิตในปริมาณที่พอเหมาะสําหรับการบริ โภคใน
ครัวเรื อน สะดวกต่อการบริ โภค มักจะวางจําหน่ายใน Supermarket ผู้บริ โภคมีบทบาทเป็ นอย่างมากต่อรูปแบบการ pack แบบนี ้ และทํา
ให้ เกิดการแข่งขันทางการตลาดเป็ ยอย่างมาก เนื่องจากผู้บริ โภคต้ องการความสะดวกในการซื ้อหาผลผลิตที่มีความสดใหม่ ปลอดภัย
พร้ อมรับประทาน และมีฉลากแสดงคุณค่าทางอาหาร การ pack ดังกล่าวเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลผลิต สําหรับวัสดุที่นํามาใช้ ในการ
pack ได้ แก่ film wrap PVC PE PP PC และ MAP (Modified Atmosphere Packaging)
บรรจุภณ
ั ฑ์มีแนวโน้ มที่จะมีความสําคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร
้ ้ เกี่ยวข้ องต่างๆ ในห่วงโซ่อปุ ทาน
มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ ้นในตลาดค้ าปลีก และผู้บริ โภคมีรายได้ เพิ่มขึ ้นมีอํานวจในการซื ้อมากขึ ้น ดังนันผู
จึ ง ควรมี ค วามรู้ และตะหนัก ถึ ง แนวโน้ ม และความเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว เพื่ อ พัฒ นาการบริ ห ารจัด การห่ว งโซ่ อุป ทานของพื ช สวน
ให้ มีประสิทธิภาพ ลดต้ นทุนการผลิต และเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
2.3 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการศึกษาดูงานแต่ ละแห่ ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
คณะผู้จดั ฝึ กอบรมได้ พาคณะผู้เข้ าอบรมไปศึกษาดูงานที่บริ ษัท Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.,
Mangolpuri Plant เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ซึง่ ได้ รับการต้ อนรับจากเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเป็ นอย่างดี และได้ แนะนําธุรกิจของบริษัท
ซึง่ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ Mother Dairy ที่มีจําหน่ายสินค้ าผักและผลไม้ ทงภายในประเทศ
ั้
และส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี ้
ยังได้ บรรยายถึงกระบวนการทํางานของบริษัทกับเกษตรกร ตังแต่
้ การฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่เกษตรกร การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างบริษัท
และเกษตรกร การวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร การจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และแบ่งปั นปั จจัยการผลิตร่วมกัน
ทางบริ ษัทได้ พาชมกระบวนการดําเนินการภายในโรงงาน เริ่ มจากการรับสินค้ าผักผลไม้ เข้ าโรงงาน การคัดแยก
การคัดเลือกผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพใส่ในกะบะตามจํานวนที่ได้ กําหนดไว้ และการเตรี ยมการจัดส่งไปยังลูกค้ าภายในประเทศ และทางบริษัท
ได้ นําพาชมกระบวนการบรรจุข้าวโพดอ่อนบรรจุถงุ แช่แข็ง และถัว่ บรรจุถงุ แช่แข็ง
จากการเข้ าศึกษาดูงานและการฟั งบรรยายตลอดการฝึ กอบรม ผู้เขียนคิดว่าโรงงานดังกล่าวควรปรับปรุงในเรื่ อง
สุขอนามัย และแนวทางปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ องให้ แก่พนักงานในโรงงาน ซึง่ ในการศึกษาดูงานในครัง้ นี ้ทางโรงงานไม่อนุญาตให้ บนั ทึกภาพ
ภายในโรงงาน

ภาพที่ 1 : บริษัท Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited
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2.4 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion)
สําหรับการแบ่งกลุ่ม group discussion ผู้เขียนได้ รับมอบหมายให้ วิเคราะห์ห่วงโซ่อปุ ทานของผักในประเทศกัมพูชา
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ สมาชิกภายในกลุม่ ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วมสัมมนาจากประเทศกัมพูชา อินเดีย
ศรี ลงั กา และไทย จากการสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ นจากผู้เข้ าร่วมสัมมนาจากประเทศกัมพูชา พบว่า
- เกษตรกรผู้ปลูกผักในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการผลิตตามกระบวนการ GAP เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริ ม
จากภาครัฐ ยกเว้ นเกษตรกรที่ผลิตผักเพื่อขายให้ แก่บริษัทของประเทศไทย จะดําเนินการปลูกตามกระบวนการ GAP ตามที่ทางบริ ษัทผู้รับ
ซื ้อผลผลิตกําหนดมา
- เกษตรกรยังขาดความรู้และทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยงั ไม่แก่
- ยังพบสารเคมีตกค้ างในผัก เนื่องจากไม่มีการงดการใช้ สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว
- ยังขาดการคัดเกรดของผลผลิต และจากการบรรจุหีบห่อที่ดี
- ยังไม่มีระบบการจัดเก็บและการขนส่งแบบ cold chain
- การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มียานพาหนะที่มีประสิทธภาพในการขนส่ง ทําให้ ต้องใช้ เวลาในการขนส่งผลผลิตนาน
- มีปัญหาทางชายแดนไทยและศุลกากร
- ราคาผลผลิตในตลาดไม่แน่นอน และการจัดเก็บผลผลิตไม่เหมาะสม
หลังจากได้ ทราบปั ญหาห่วงโซ่อปุ ทานของผักในประเทศกัมพูชาแล้ ว สมาชิกในกลุม่ ได้ นําความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรม
มาจัดทํากลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาข้ างต้ น ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1 : การเพิ่มกําลังการผลิตตามกระบวนการ GAP โดยมีการฝึ กอบรมเกษตรกร และเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจ และเจ้ าหน้ าที่สามารถเป็ นพี่เลี ้ยงให้ แก่เกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 : การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในด้ านการปรับปรุงการผลิต การเก็บเกี่ยว
การคัดเกรด และการบรรจุภณ
ั ฑ์
กลยุทธ์ที่ 3 : การเชื่อมโยงกลุม่ เกษตรกรกับตลาด โดยมีการพบปะหารื อระหว่างกลุม่ เกษตรกร และบริษัทผู้ค้าส่ง
กลยุทธ์ที่ 4 : การกระตุ้นเตือนให้ ผ้ บู ริ โภคตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับปรุงและจัดทําโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น การตัดถนน เพิ่มการคมนาคมให้ สะดวกรวดเร็วมากขึ ้น สร้ างโรง
คัดบรรจุผลผลิต สร้ างโรงงานแปรรูป การกําหนดมาตรฐานสินค้ า และมาตรฐานการผลิต GAP
กลยุทธ์ที่ 6 : สร้ างระบบการรับรองความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิตในระดับฟาร์ ม
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง
ได้ รับความรู้ ในด้ านการบริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทานทางพื ชสวนตัง้ แต่ในระดับต้ นนํ า้ จนถึงระดับปลายนํ า้ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์สําหรับการผู้เกี่ยวข้ องและผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วงโซ่อปุ ทาน และได้ ทราบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินการ
ต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริ โภค นอกจากนี ้ยังได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายจากวิทยากร
และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้ วยผู้เกี่ยวข้ องที่มีความรับผิดชอบในหน้ าที่การงานที่แตกต่างกัน เช่น
อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ปรึ กษาด้ านการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร บริ ษัทผู้นําเข้ า-ส่งออก เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐที่ทําหน้ าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร เจ้ าหน้ าที่จากองค์กรอิสระและองค์ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
3.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
กรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริ มให้ เกษตรกรผลิตพื ชผลทางทางการเกษตร
ที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยให้ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต GAP ซึ่งเนื ้อหาของการฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ ได้ ม่งุ เน้ นถึงแนวทางการ
ผลิตทางการเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยต่อผู้บริ โภค และแนวโน้ มความต้ องการของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อันมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางพืชสวนโดยเฉพาะเกษตรรายย่อยให้ เห็นถึงความสําคัญของการรับรองมาตรฐาน
สินค้ าและการผลิต รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการการเก็บเกี่ยว/หลังการเก็บเกี่ยว การคัดบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ การบริ หารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ระบบการขนส่ง และระบบการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต ดังนัน้ จึงสามารถนํามาปรับใช้ ในการดําเนินงานส่งเสริ ม
ุ ภาพและตระหนักถึงการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสูผ่ ้ บู ริโภค
ให้ เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ มีคณ
3.3 ประโยชน์ ต่อสายงานหรื อวงการในหัวข้ อนัน้ ๆ
ปั จจุบนั ผู้เขียนดํารงตําแหน่งในสายงานนักวิชาการเกษตร ด้ านส่งเสริ มการเลี ้ยงผึ ้งและแมลงเศรษฐกิจ ซึง่ สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมในเรื่ องของการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต (traceability of the produce) มาประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์
นํ ้าผึ ้ง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในคุณภาพนํ ้าผึ ้งให้ กบั ผู้บริโภค และเป็ นการส่งเสริมสนับสนุนให้ เกษตรกรมุง่ มัน่ ผลิตนํ ้าผึ ้งที่มีคณ
ุ ภาพดีตอ่ ไป
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาํ เนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.4.1 กิจกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายในทีมงาน บทความที่ลง newsletter เป็ นต้ น
3.4.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ดําเนินการนําประเด็นการตรวจสอบย้ อนกลับของผลผลิต (traceability of the produce) มาใช้ ในผลิตภัณฑ์
นํ ้าผึ ้ง ซึง่ เป็ นหนึง่ ในแนวทางการพัฒนาใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเลี ้ยงผึ ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ ้ง
3.5.2 ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมให้ สว่ นวิเทศสัมพันธ์
-
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ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่ าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) (ข้ อมูลอยู่ใน CD)
4.3 ประวัตโิ ดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่ อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) (ข้ อมูลอยู่ใน CD)
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation) (ข้ อมูลอยู่ใน CD)
_______________________________________

