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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 

17-AG-11-GE-SMN- A Study Mission to a Nonmember Country on Enhancing Access for Agrifood Products 
ระหว่างวันที่ 9-14 October 2017 

ณ Munich and Cologne, ประเทศ Germany 

จัดท ำโดย นำงสำว พจนี พะเนียงเวทย์ 
รองผู้อ ำนวยกำร  บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์

วันท่ี  20  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยย่อ (สรุปจำกเอกสำร Project Notification) 
- เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มล่ำสุดของตลำดพืชผลทำงเกษตรในประเทศเยอรมันนีและสหภำพยุโรป รวมถึง 

ได้รู้จักกับหน่วยงำนที่มีส่วนในกำรร่ำงนโยบำย และกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำและส่งออกของผลิตผล
ดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังจะได้ทรำบถึงปัจจัยควำมส ำเร็จที่จะช่วยส่งเสริมกำรส่งออกของผลิตผลทำงเกษตร
จำกภูมิภำคเอเชีย เพื่อขยำยตลำดในยุโรป 

- เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีประสบกำรณ์และเห็นระบบกำรท ำงำนและควำมต่อเนื่องของห่วงโซ่อำหำรที่
ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มอำหำรในอนำคต ระบบควำมปลอดภัย 
และกำรทวนสอบของอำหำร โดยกำรเข้ำเยี่ยมชมกำรท ำงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเข้ำชมงำนแสดง
สินค้ำและเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวกับอำหำรที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศเจ้ำภำพคืองำน Anuga Food Tec Fair 
2017 

- เพื่อส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดย่อมในประเทศสมำชิกให้สำมำรถเติบโต
เป็นก ำลังส ำคัญของประเทศต่อไป 

 
1.2 เนื้อหำ/องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ แยกตำมวันที่ท ำกิจกรรมและกำรเข้ำเยี่ยมชมดังนี้ 

 
วันจันทร์ที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

- กำรเปิดกำรศึกษำดูงำนโดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ Welcome and opening remarks  
Dr. Shaikh Tanveer Hossain, Asian Productivity Organization  
Mr. Gerald A. Herrmann, Organic Services GmbH 
 

- เข้ำเยี่ยมชม Naturland, producer and trade association (Naturland meeting room 
Kleinhadernerweg 1,  82166 Gräfelfing)  
www.naturland.de/en/ 

http://www.naturland.de/en/
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มีกำรกล่ำวต้อนรับและบรรยำยโดย Mr. Manfred Fürst, International Department และมีกำรบรรยำย
โดยย่อดังนี้ (เอกสำรแนบ 1)  

Naturland farmers and processors เป็นหน่วยงำนเอกชนที่เกิดจำกกำรรวมตัวของเกษตรกรมำ
มำกกว่ำ 30 ปี โดยมีผลงำนท่ีโดดเด่นคือกำรเปลี่ยนกำรท ำไร่ชำในศรีลังกำและอินเดียให้เป็นเกษตรอินทรีย์
ซึ่งท ำให้องค์กรเป็นที่รู้จักระดับนำนำชำติ ปัจจุบันมีสมำชิกที่เป็นเกษตรกร 43,000 รำย ใน 46 ประเทศ 
ครอบคลุมพื้นที ่330,000 เฮกเตอร์ ส ำหรับ Naturland เกษตรอินทรีย์หมำยถึงประสำนกำรท ำเกษตรแบบ
ดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และกำรสั่งสมประสบกำรณ์เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลง และแนว
ปฏิบัติใหม่ท่ีท้ำทำย 

กำรจัดกำรเรื่องคุณภำพและกำรขอกำรรับรอง Quality management and certification 
บรรยำย โดย Mr. Martin Weber และ Ms. Julia Manlik โดยทั่วไปแล้ว หัวข้อกำรตรวจ (Checkpoints) 
ของ Naturland จะมีข้อแตกต่ำงที่ไม่เหมือนกับข้อบังคับของสหภำพยุโรป โดยมำกมักจะเป็นข้อก ำหนดที่
มำกกว่ำหรือเข้มงวดกว่ำโดยทำงองค์กรจะวำงต ำแหน่งเป็นมำตรฐำนท่ีสูงกว่ำที่บังคับโดยกฎหมำย และกำร
ได้กำรรับรองจำกองค์กรนี้ จะได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคมำกกว่ำ (เอกสำรแนบ 2) 

กำรบรรยำยเรื่องควำมเป็นธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม Naturland Fair & Social 
Responsibility โดย Ms. Nora Taleb นอกจำกมำตรฐำนในกำรท ำเกษตรอินทรีย์แล้ว ทำงองค์กรยังเน้น
เรื่องกำรที่สินค้ำและผู้ผลิตเหล่ำนี้จะต้องสำมำรถได้ผลตอบแทนท่ียุติธรรม ท่ีสำมำรถเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตที่
มีคุณภำพไม่น้อยกว่ำกำรประกอบอำชีพใดๆ รวมถึงกำรได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม (เอกสำรแนบ 3) 

 
 

Attachment/เอกสารแนบ%201.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%202.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%203.pdf
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- เข้ำเยี่ยมชม Naturland Markt AG, producer owned marketing company, and farm with biogas 
plant หน่วยงำนทำงกำรตลำดของ Naturland (Meeting room, farm Eichethof 1 85411 
Hohenkammer) โดย Mr. Tomàs Sonntag, Senior Manager Animal Product, และน ำกำรเยี่ยมชม
ฟำร์มโดย Mr. Helmut Steber, Farm Manager of the Eichethof,  
http://marktgesellschaft.de 
http://www.schlosshohenkammer.de/guteichethof_6_1.html 

บริษัท Naturland Markt AG ขำยสินค้ำให้กับสมำชิกที่เป็นเกษตรกรรำว 2,000 รำย โดยเป็น
ตัวกลำงระหว่ำงผู้ผลิตกับโรงงำนแปรรูป ผู้ค้ำส่ง ผู้ค้ำปลีก โดยมียอดขำยประมำณ 50 ล้ำนยูโร โดยใช้
จุดเด่นที่ว่ำขำยสินค้ำท่ีผลิตในท้องถิ่น และสนับสนุนให้บริโภคสินค้ำที่มีคุณภำพเหล่ำนั้นในท้องที่ผลิต ทั้งนี้
ฟำร์ม์แห่งนี้ผลิตธัญพืช ไก่งวง และมีโรงผลิตก๊ำซชีวมวลไว้ใช้เองและส่งไปยังศูนย์ฝึกอบรมของตนเอง โดย
ท ำกำรบริหำรพลังงำนแบบพ่ึงพำตนเองได้และอำศัยทรัพยำกรจำกภำยนอกเท่ำที่จ ำเป็น (เอกสำรแนบ 4) 

 
วันอังคำรที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

- เข้ำเยี่ยมชม “Großmarkthalle”-one of the largest municipal markets in Europe 
(Schäftlarnstr.10 81371 München) หนึ่งในตลำดสดใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป น ำเยี่ยมชมโดย 
Ms. Ingrid Oxfort  
https://en.wikipedia.org/wiki/Wholesale_Market_Munich 

ตลำดสดขำยส่งสินค้ำกำรเกษตรนำนำชำตินี้ตั้งอยู่ที่เขต Sendling ในเมืองมิวนิค มีพื้นที่ 310,000 
ตร.ม. มีบริษัทน ำเข้ำและผู้ค้ำส่งถึง 270 รำยที่ขำยสินค้ำต่ำงๆถึง 140 ชนิดจำก 83 ประเทศ โดยมียอดขำย
สูงถึง 750 ล้ำนยูโร นอกจำกน้ียังมีผู้ค้ำสินค้ำเกษตรอีก 65 รำย ร้ำนดอกไม้ 45 ร้ำน รวมถึงผู้ขำยส่งสินค้ำ
สำรพัดจิปำถะอีก 15 รำย โดยตลำดนี้จะเปิดท ำกำรตั้งแต่ตีสองถึงประมำณเที่ยงของทุกวัน โดยผู้คนจะมำ
จับจ่ำยหำซื้อของในช่วงเช้ำมืด สินค้ำจำกตลำดนี้จะถูกส่งไปในแถบต่ำงๆทั่วทุกมุมของยุโรปซึ่งกระจำยไปถึง
ลูกค้ำรวมๆแล้วห้ำล้ำนคนทุกวัน 

 
- เข้ำเยี่ยมชมซุปเปอร์มำร์เกตที่ขำยสินค้ำอินทรีย์ Basic AG/ Basic Bio (เอกสำรแนบ 5) 

http://marktgesellschaft.de/
http://www.schlosshohenkammer.de/guteichethof_6_1.html
Attachment/เอกสารแนบ%204.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wholesale_Market_Munich
Attachment/เอกสารแนบ%205.pdf
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“basic AG” เป็นซุปเปอร์มำรเกตอินทรีย์ที่มีสำขำถึง 32 สำขำ ใน
เยอรมันนีและ 2 สำขำในออสเตรีย นับว่ำเป็นร้ำนค้ำสินค้ำอินทรีย์ที่ใหญ่และ
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในยุโรป โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะขำยสินค้ำ

อำหำรอินทรีย์ที่รำคำยุติธรรม เพื่อให้อำหำรและสินค้ำอินทรีย์เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค และบริษัทคิดว่ำนี่
คือแนวทำงทีจ่ะสนับสนุนระบบกำรผลติอำหำรแบบยั่งยืน บริษัทฯสำมำรถสอบกลับถึงแหลง่ที่มำของอำหำร 
หรือสินค้ำแต่ละช้ิน จึงท ำให้สำมำรถควบคุมคุณภำพของสินค้ำทุกชนิด นอกจำกนี้ทำงบริษัทก็ยังสำมำรถ
ประกันระบบคุณภำพได้ตำมข้อก ำหนดของ“Bundesverbandes Naturkost Naturwaren e.V.” (BNN), 
ซึ่งเป็นองค์กรกำรค้ำส ำหรับผู้ค้ำส่งและปลีกของเยอรมัน และมีกำรตรวจสอบผู้ส่งมอบ ผู้ขำย และร้ำนค้ำ
ของตัวเองอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำระบบมีประสิทธิภำพในกำรประกันคุณภำพสินค้ำ 
 

- เยี่ยมชม “Hofpfisterei” – เบเกอรี่แบบดั้งเดิมที่อบขนมปังด้วยเตำอบหินแบบโบรำณใน
มิวนิค โดยมี Friedbert Förster, Head media relations เป็นผู้บรรยำยและให้กำร
ต้อนรับ  
(https://www.hofpfisterei.de) 

Hofpfisterei เป็นกิจกำรครอบครัวที่ใช้กำรท ำขนมปังอบแบบดั้งเดิมในเมืองมิวนิคที่ยังรักษำธรรม
เนียมปฏิบัติตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยใช้ธัญพืชอินทรีย์เป็นวัตถุดิบผลิตแป้งในโรงโม่ของตัวเองปีละ 15,000 
ตัน ท้ังนีบ้ริษัทผลิตสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำของตัวเอง (ประมำณ 200 สำขำ) หรือร้ำนค้ำที่ได้รับกำรคัด
สรรเป็นพิเศษ โดยสินค้ำที่ขำยดีที่สุดคือขนมปังแป้งหมักที่ใส่เมล็ดทำนตะวันหรือ Sonne (sun) bread 
รำคำขำยขนมปัง 1 ก้อน รำคำ 11 ยูโร (2 kg for €11) โดยมีกำรท ำขนมปังโดยใช้กฎเหล็กของเจ้ำของผู้
ก่อตั้ง Siegfried Stocker ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ว่ำจะใช้เฉพำะแป้งอินทรีย์ และวัตถุดิบพื้นฐำนโดยไม่มีกำร
ปรุงแต่งหรือใส่วัตถุเจือปนอำหำรใดๆในกระบวนกำร  

 
  

https://www.hofpfisterei.de/
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วันพุธท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
- เข้ำเยี่ยมชม ANUGA Fair 2017 www.anuga.com. 

ANUGA เป็นงำนแสดงสินค้ำอำหำรระดับแนวหน้ำของโลก ส ำหรับร้ำนค้ำปลีก ผู้รับจัดงำนเลี้ยง 
และผู้ให้บริกำรอำหำรส ำหรับกำรประชุมใหญ่ๆ โดยจะมีกำรจัดทุกสองปี ในปีนี้เป็นกำรจัดงำนที่เกี่ยวกับ
อำหำรถึง 10 งำน รวมเข้ำมำอยู่ในศูนย์แสดงสินค้ำ Koelnmesse ในเมืองโคโลญจน์ ในปีนี้งำนแสดงสินค้ำ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำถึง 7,000 รำย จำก 100 ประเทศ 
ประกอบไปด้วยกลุ่มต่ำงๆดังนี้ อำหำรช้ันเลิศ เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ อำหำรแช่แข็ง อำหำรแช่เย็นและอำหำร
สด นมและผลิตภัณฑ์ ขนมปังและขนมอบ เครื่องดื่มร้อน อำหำรอินทรีย์ เทคโนโลยีผู้ค้ำปลีก และผู้
ให้บริกำรจัดอำหำรงำนเลี้ยง  

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรแบ่งเป็นกลุ่มโดยมีสมำชิกจำกประเทศที่เข้ำร่วมอย่ำงน้อย 3 ประเทศใน
หนึ่งกลุ่มและได้รับกำรมอบหมำยให้เก็บข้อมูลจำกผู้มำแสดงสินค้ำอย่ำงน้อย 1 รำย เพื่อประกอบกำร
รำยงำนเป็นกลุ่มหน้ำช้ันเรียนในวันสุดท้ำย (เอกสำรแนบ 6) 

 
วันพฤหัสที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

- เข้ำเยี่ยมชม GlobalG.A.P. (Spichernstraße 55, Köln) โดยได้รับฟังบรรยำยจำก Ms. Kerstin Uhlig, 
Senior Manager 
www.globalgap.org 

GLOBALG.A.P. เป็นโปรแกรมประกันคุณภำพกำรจัดกำรแปลงเกษตรที่ได้แปลควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคเข้ำไปในกำรจัดกำรกำรเกษตรที่ดี ท่ีเป็นที่ยอมรับกันในระดับสำกล และได้มีกำรน ำไปใช้ในประเทศ
ต่ำงๆมำกกว่ำ 100 ประเทศแล้ว (เอกสำรแนบ 7) 

 

http://www.anuga.com/
Attachment/เอกสารแนบ%206.pdf
http://www.globalgap.org/
Attachment/เอกสารแนบ%207.pdf
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GlobalG.A.P เป็นมำตรฐำนของเอกชนท่ีสมำชิกผู้เข้ำร่วมมีเป้ำหมำยร่วมกัน คือกำรท ำกำรเกษตรที่
ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อลูกหลำนประชำกรโลกในอนำคต จะได้มีชีวิตที่ยืนยำวและดีกว่ำ โดยระบบของ 
GlobalG.A.P เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย และมีเครื่องมือท่ีสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น 
และมีระบบกำรเทียบเคียงเพื่อเอื้อต่อเกษตรกรรำยย่อยๆที่ไม่สำมำรถยกระดับถึงมำตรฐำนได้เพียงล ำพัง ให้
สำมำรถรวมทรัพยำกรกันและขอกำรรับรองเป็นกลุ่มเกษตรกรได้ ในปัจจุบันมีผู้ท ำฟำร์มที่ได้รับกำรรับรอง
กำรประกันระบบฟำร์มแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Farm Assurance Ver. 5) มำกกว่ำ 170,000 รำย ใน 
124 ประเทศ 

ในกำรบรรยำย มีกำรแบ่งหัวข้อเป็น GlobalG.A.P Basic, LocalG.A.P, Benchmarking Process 
และเนื่องจำกหัวข้อกำรบรรยำยนี้เป็นระดับที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนสำมำรถเปรียบเทียบและน ำไปใช้ใน
ประเทศของตนเองได้ จึงมีกำรถำมค ำถำมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย ผู้บรรยำยมีควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ลึกซึ้ง ท ำให้สำมำรถตอบข้อสงสัย และให้ควำมกระจ่ำงแก่ผู้เข้ำฟังได้ทุกเรื่องและเป็น
หัวข้อกำรบรรยำยที่หลำยๆคนคิดว่ำจะสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและต่อยอดได้ทันที 

ส ำหรับประเทศไทยมีผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรอง 62 รำย ประกอบด้วยเกษตรกร 52 รำย และ
กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม (สมำชิกรวม 200 รำย) ทั้งนี้ GlobalG.A.P ไม่ได้มีข้อก ำหนดว่ำประเทศท่ีน ำระบบนี้
ไปใช้จะต้องมีหน่วยงำนรัฐบำลที่ให้กำรรับรองผู้รับรอง (National Accreditation Bodies) ลงนำมใน 
MOU กับ GlobalG.A.P ดังจะเห็นได้ว่ำ จำก 124 ประเทศที่น ำระบบไปใช้ มีเพียง 30 ประเทศที่มีกำรลง
นำมใน MOU กับหน่วยงำนรับรองของรัฐบำล ในขณะนี้หน่วยงำนรำชกำรของประเทศไทยอยู่ในขั้นตอน
กำรเตรียมกำรตำมข้อก ำหนดเพื่อให้สำมำรถลงนำมในข้อตกลงได้โดย คณะกรรมกำรมำตรฐำนแห่งชำติ 
(National Standardization Council of Thailand-NSC) ส่วนเอกชนนั้นก็มีกำรด ำเนินกำรจำกหอกำรค้ำ 
และสภำหอกำรค้ำไทย เพื่อผลักดันให้เกิด ThaiG.A.P มำตรฐำนระบบกำรผลิตส ำหรับภำคเกษตรของไทยที่
ก ำหนดขึ้นโดยภำคเอกชน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับคู่ค้ำและผู้บริโภคว่ำ สินค้ำเกษตรที่ผลิตในไทย
ปลอดภัยจำกสำรเคมีและเช้ือโรคที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงสัตว์และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยเป็นเจ้ำของมำตรฐำนนี้ และอำจมีควำมร่วมมือกับ GlobalG.A.P ใน
อนำคตอันใกล้นี้ 

 
- กำรเข้ำเยี่ยมชม DEG More than finance (Kämmergasse 22 50676 Köln) โดยรับฟังกำรบรรยำยจำก 

Mr. Bernd Tilemann and colleagues, Corporates Asia (เอกสำรแนบ 8) 
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/ 

DEG เป็นสถำบันกำรเงินที่ให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบกำรในประเทศหรือตลำดที่ก ำลังพัฒนำ สถำบันนี้
วำงตัวเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำที่นอกเหนือไปจำกกำรปล่อยสินเช่ือให้กู้ โดยใช้ควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำร กำร
ให้ค ำแนะน ำด้ำนเทคนิค รวมถึงเครือข่ำยนำนำชำติผ่ำนส ำนักงำนตัวแทนของสถำบันทั้ง 14 แห่งทั่วโลก 
ทั้งนี้ได้มีกำรแสดงถึงโครงกำรที่ได้รบัควำมส ำเร็จในประเทศต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมยอดเงินกู้ขั้นต่ ำของโครงกำร
นั้นๆจะต้องไม่น้อยกว่ำ 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ดังนั้นหัวข้อนี้จึงไม่ค่อยมีประโยชน์ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำย
เล็กและรำยย่อยของประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรในงบประมำณที่น้อยกว่ำวงเงินข้ันต่ ำที่ก ำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก 

Attachment/เอกสารแนบ%208.pdf
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/
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วันศุกร์ที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
- เข้ำเยี่ยมชม Chamber for Agriculture, Research Centre Horticulture (Gartenstraße 11 50765 

Köln-Auweiler  
https://www.landwirtschaftskammer.de/gartenbau/standorte/koeln/index.htm 
โดยมี Mr. Ludger Linnemannstoens, applied research fruit production เป็นผู้ให้กำรต้อนรับและน ำชม

แปลงสำธิต Experimental Center Horticulture in Cologne-Auweiler 
ศุนย์วิจัยพืชสวนของเยอรมันภำคเหนือ ตั้งอยู่ที่ Cologne-Auweiler เป็นศูนย์ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ

พืชผลไม้ และพืชสวนเกษตรอินทรีย์ เน้นกำรปลูกเบอรี่ในโรงเรือน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะท ำงำนวิจัยเกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้และเบอรี่ ภำยใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับกำรผลิต
แบบองค์รวม พืชผลอินทรีย์ กำรใช้พลังงำนแบบมีประสิทธิภำพ กำรลดควำมเค็มของดิน กำรใช้ปุ๋ย ฯลฯ  

นอกจำกกำรให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรปลูกพืชสวนให้กับเกษตรกรโดยทั่วไปแล้ว ศูนย์ฯยังเป็นที่ให้กำร
ฝึกอบรมเพื่อเป็นคนท ำสวนมืออำชีพอีกด้วย 

หน่วยงำนนี้เป็นหน่วยงำนที่บริหำรตัวเองและท ำงำนวิจัยประยุกต์เท่ำนั้น หัวข้อวิจัยครอบคลุมกำร
ปลูกพืชผักอินทรีย์ กำรท ำเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีปศุสัตว์ กำรปลูกมันฝรั่ง และกำรท ำสวนเบอรี่ชนิดต่ำงๆ มี
พื้นที่ทั้งหมด 25 เฮกเตอร์ โดยมีแปลงทดลองย่อยที่มีพื้นที่แปลงละ 80 -125 ตร.ม. มีกำรปลูกดอกไม้เป็น
แนวกันศัตรูพืช โดยเฉพำะพวกหนอน จำกประสบกำรณ์ท ำงำน ทำงศูนย์ได้ประเมินพื้นที่ส ำหรับเกษตรกร
หนึ่งรำยที่จะสำมำรถท ำกำรเพำะปลูกพืชสวนต่ำงๆเหล่ำนี้ไว้ที่ 10 เฮกเตอร์ เพื่อให้ดูแลได้ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ส ำหรับเกษตรกรรำยใหญ่ สำมำรถมีพื้นที่ได้ถึง 50 เฮกเตอร์โดยจะต้องใช้แรงงำนคนใน
กำรเก็บเกี่ยวถึง 200 คน เนื่องจำกยังต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือ 

ตัวอย่ำงงำนวิจัย Table top technique ในกำรปลูกสตรอเบอรี่ เทคนิคนี้มีประโยชน์ในกำรป้องกัน
ใบและผล ไม่ให้สกปรกจำกดินที่กระเด็น และท ำให้สำมำรถควบคุมศัตรูพืชได้ง่ำยกว่ำกำรปลูกบนดิน 
รวมถึงกำรน ำหลักกำรตัวห้ ำตัวเบียนเข้ำมำใช้ควบคุมแมลงเพรำะเป็นโรงเรือนปิด แม้ว่ำเทคนิคนี้จะช่วยให้
เกษตรมีผลผลิตที่มีคุณภำพต่อไร่สูง แต่มีข้อจ ำกัดเรื่องกำรวำงแผนและกำรลงทุนที่มีรำคำสูง แต่ก็ยังถูกกว่ำ 
green house ดังนั้นจึงเหมำะกับพืชที่ขำยได้รำคำและเป็นท่ีต้องกำรของตลำด 

 

https://www.landwirtschaftskammer.de/gartenbau/standorte/koeln/index.htm
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ตัวอย่ำงงำนวิจัยกำรปลูกมะเขือเทศใน Green house พื้นที่ประมำณ 2,000 ตร.ม. โดยใช้
กำรเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวม สำมำรถท ำให้เก็นผลผลิตได้ทั้งปี โดยอำศัยผึ้งเป็นตัวผสมเกสร และดักจับ
แมลงด้วยฟีโรโมน มีท่อไอน้ ำที่วำงไว้ใกล้ดินเพื่อให้ควำมอบอุ่นในฤดูหนำว และเทคนิคกำรโน้มกิ่งให้ขนำน
ไปตำมพื้น หรือเลื้อยข้ึนไปเป็นช้ันๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดก มีจ ำนวนผลต่อเถำประมำณ 10 ลูก ซึ่งเป็นที่นิยม
ในหมู่ผู้บริโภค 

 

 
 

- เข้ำเยี่ยมชม IFOAM Organics International (Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn, Germany) 
โดยเข้ำฟังกำรบรรยำยจำก Mr. Joelle Katto-Andrighetto, Organic Policy & Guarantee Manager 
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สมำพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ (IFOAM) International Federation of Organic Agriculture 
Movements ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1972 โดยวำงตัวเป็นองค์กรเกษตรอินทรีย์นำนำชำติที่ครอบคลุมควำม
หลำกหลำยมำกที่สุดในโลก และมีเป้ำประสงค์ที่จะท ำให้เกษตรอินทรีย์เป็นส่วนส ำคัญที่จะขับเคลื่อน
กำรเกษตรโดยรวมในโลกปัจจุบันและอนำคต โดยมี Thomas Cierpka และ Joelle Katto –Andrighetto 
เป็นผู้ให้กำรต้อนรับและบรรยำยสรุป (เอกสำรแนบ 9 และ 10) 

 
 
วันเสำร์ที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

- กำรบรรยำยและเสนอผลงำนกลุ่ม  
Presentation and discussion on: Future of Food, Food Regulations, and Food Quality 

Control and Inspection Systems โดย Mr. Frank Gerriets, Director Organic Services เอกสำรแนบ 
11 และ 12) ได้มีกำรพูดถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรและมำตรฐำนต่ำงๆที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก 
และแนวโน้มที่จะเข้มข้นขึ้นเพรำะสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยของอำหำรในปัจจุบันซึ่งท ำให้ผู้บริโภคขำด
ควำมมั่นใจ และมีกำรแนะน ำโปรแกรมกำรติดตำมและทวนสอบของผลิตผลที่ทำงเกษตรอินทรีย์ที่ทำง
บริษัทฯได้คิดค้นและผลิตเพื่อขำยและให้บริกำรกับผู้ที่สนใจ และมองว่ำระบบนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสำมำรถรู้
ข้อมูลทั้งหมดของอำหำรที่ซื้อหรือบริโภคได้ทุกขณะ พร้อมทั้งมีควำมมั่นใจได้ว่ำอำหำรเหล่ำนั้นเป็นอำหำร
อินทรีย์ หรือมีส่วนประกอบจำกเกษตรอินทรีย์ 100 % 

 

Attachment/เอกสารแนบ%209.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2010.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2011.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2011.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2012.pdf
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- กำรน ำเสนอผลงำนกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยส ำหรับงำนแสดงสินค้ำ  Anuga Food Tech Fair 2017 
(Attachment\เอกสำรแนบ 13.pdf, 14, 15, 16, 17) โดยรวมทุกกลุ่มเห็นว่ำงำนแสดงสินค้ำนี้มีประโยชน์ 
โดยเฉพำะผู้ที่มีสินค้ำที่มีนวัตกรรมและเข้ำกับแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรเพื่อ
สุขภำพ อำหำรอินทรีย์ หรืออำหำรส ำหรับโลกอนำคตที่มีควำมสะดวกสบำย ปลอดภัย และดีต่อสุขภำพ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรบริโภคแบบยั่งยืน 
 

- กำรปิดกำรอบรมและมอบประกำศนียบัตรโดย Dr. Shaikh Tanveer Hossain, Asian Productivity 
Organization และ Mr. Gerald A. Herrmann, Organic Services GmbH 

 
 

Attachment/เอกสารแนบ%2013.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2014.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2015.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2016.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2017.pdf
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร แบ่งเป็น 

 ประโยชน์ต่อตนเอง 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ท ำให้เห็นภำพรวมของอำหำรอินทรีย์ที่เด่นชัดขึ้น และทรำบถึง

เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลที่จ ำเป็น อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำอำหำรอินทรีย์ดูเหมือนจะเป็น
แนวโน้มแห่งโลกอนำคต แต่ก็ยังเป็นแค่ 1% ของอำหำรทั่วโลก มีผู้ที่เข้ำถึงได้เป็นส่วนน้อย และมี
ต้นทุนกำรผลิตที่สูง จึงยังไม่ได้แพร่หลำยในวงกว้ำงกว่ำนี้ 

 ประโยชน์ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  
ส ำหรับบริษัทฯ สำมำรถน ำแนวคิดจำกกำรเข้ำรว่มโครงกำรครัง้นี้ ไปวำงแผนขยำยธุรกิจใน

อนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือกำรเลือกใช้วัตถุดิบอินทรีย์ รวมถึงกำรน ำไป
ประเมินศักยภำพในกำรผลิตและกำรสร้ำงนวัตกรรมต่ำงๆโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เป็น
ประโยชน์ 

 ประโยชน์ต่อสำยงำนหรือวงกำรวิชำชีพในหัวข้อน้ันๆ  
ควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมมำยังเป็นภำพกว้ำง กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในสำยงำนหรืออำชีพ 

จ ำเป็นต้องมีกำรอบรมเพิ่มเติม หรือเพิ่มพูนควำมรู้โดยกำรอ่ำน หรือเข้ำฟังกำรบรรยำย หรือแสวงหำ
ควำมรู้ทำงอื่นๆจนกว่ำจะได้ข้อมูลที่เพียงพอท่ีจะน ำไปต่อยอดให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 กิจกรรมกำรขยำยผลที่ได้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 60 วันนับจำกวันสุดท้ำยของโครงกำร  
ท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ส่งสถำบันเพิ่มฯ ท้ังนี้ยังไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เชิงลึกให้ผู้อื่นได้ 

แต่สำมำรถใช้ข้อมูลที่ได้มำในกำรถกแถลง หรือปรึกษำหำรือกับนักวิชำกำรหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 กิจกรรมกำรขยำยผลที่จะด ำเนินกำรภำยใน 6 เดือนหลังเข้ำร่วมโครงกำร  
แผนงำนที่จะด ำเนินกำรคือน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตรสำธิตของบริษัทฯที่

จังหวัดน่ำน โดยในขณะนี้มีกำรทดลองเพื่อปลูกพืชที่สำมำรถใช้เป็นวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เช่น พริก กระเทียม หอมแดง โดยใช้หลักเกษตรปลอดภัย เมื่อมีควำมส ำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็
อำจจะขยับมำตรฐำนเป็นเกษตรปลอดสำรโดยล ำดับ ส ำหรับกำรท ำเกษตรอินทรีย์นั้น ยังไม่อยู่ใน
ขอบข่ำยงำนวิจัยของบริษัทฯ 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรและประเทศท่ีเข้ำร่วมโครงกำร (เอกสำรแนบ 18) 
 ก ำหนดกำรฉบับล่ำสุด (Program) (เอกสำรแนบ 19) 
 เอกสำรประกอบกำรประชุม/สัมมนำ (Training Materials) (เอกสำรแนบ 1-12) 
 รำยงำนก่อนกำรเดินทำงที่ท่ำนด ำเนินกำร (Country Paper-Thailand) – ไม่มี 
 เอกสำรน ำเสนอผลงำนหลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation) เอกสำรแนบ 13-17 

Attachment/เอกสารแนบ%2018.pdf
Attachment/เอกสารแนบ%2019.pdf


17-AG-11-GE-SMN- A Study Mission to a Nonmember Country on Enhancing Access for Agrifood Products น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์ Page 12 

 

หมายเหตุ  
1. ตัวอักษรและขนำดของตัวอักษรที่ใช้ คือ TH SarabunPSK ขนำด 14 pt. 
2. รำยงำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรเอพีโอ ต้องจัดท ำเป็นรำยบุคคล และมีก ำหนดจัดส่งภำยในระยะเวลำ 60 วัน  นับจำกวันสุดท้ำย

ของโครงกำร  
3. กำรจัดส่งรำยงำน สำมำรถด ำเนินกำรด้วยวิธีต่อไปนี้ 
 ก.  ส่งไฟล์รำยงำนทำงอีเมล ท่ี liaison@ftpi.or.th หรือบันทึกไฟล์รำยงำนและเอกสำรแนบทั้งหมดลงแผ่นซีดีและจัดส่งมำ

ทำงไปรษณีย์ หรือ 
 ข.  กรณีที่ไม่สะดวก สำมำรถส่งเป็นเอกสำร โดยส่งส ำเนำเอกสำรแนบท้ังหมดมำทำงไปรษณีย์ มำยังท่ีอยู่นี้ 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
อาคารยาคูลท์ ช้ัน 12 เลขท่ี 1025  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. กำรเผยแพร่ สำมำรถติดตำมกำรเผยแพร่รำยงำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรเอพีโอหรือรำยงำนที่จัดท ำโดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร   เอพี
โอในโครงกำรอื่นๆ ได้ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article   

5. หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรหลงักำรสมัมนำตำมเงื่อนไขข้ำงต้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์จ ำเป็นต้องขึ้นทะเบียน Black list ไป
ยังหน่วยงำนต้นสังกัด ซึ่งส่งผลต่อกำรเสนอรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรของหน่วยงำนท่ำนตำมระเบียบที่ระบุใน การขอสละสิทธิ์
และการขึ้นทะเบียน Black list  (โปรดคลิ๊กดูรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือท่ี http://www.ftpi.or.th/services/apo) 

 

mailto:liaison@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article
http://www.ftpi.or.th/services/apo/application/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b6
http://www.ftpi.or.th/services/apo/application/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b6
http://www.ftpi.or.th/services/apo

