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๒
คานา
สืบเนื่องจากการประชุม World Economic Forum on East Asia ปี ๒๕๕๕ (WEFEA
๒๐๑๒) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในประเทศไทยซึ่งใน คราวนั้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ และ
ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับการประสานงานจากผู้แทน WEF ว่า
ต้องการที่จะให้ไทยดาเนินการตามโครงการ Public Private Partnership (PPP) ตามแนวคิดของ WEF ซึง่
ได้ดาเนินการมาแล้วในหลายภูมิภาค โดยในภูมิภาคเอเชียก็มีเวียดนามและอินโดเนเซียที่ได้มีการดาเนินการ
แล้วในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตามลาดับ นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Dr. Bui Ba Bong) ได้นาเสนอการดาเนินงานโครงการรูปแบบ
PPP ที่ได้ดาเนินการในเวียดนามมาแล้ว ๒ ปี และประสบความสาเร็จในการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่ม
คุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตร รวมทั้งมีการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรของเวียดนาม
ด้วย ซึ่ง สานักเศรษฐกิจการเกษตรได้นาเรื่องนี้หารือในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
ภาคเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรอ.กษ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒o
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ก่อนที่จะดาเนินการต่อไปตามคาชักชวนของ WEF นั้น ควรจะ
มีการศึกษาเรื่องนี้ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเสียก่อน ดังนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย) และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ.กษ.) จึงได้
เดินทางไปประชุมหารือกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ตลอดจนหน่วยงาน ภาคเอกชน
และเกษตรกร เพื่อพิจารณาแนวทางและข้อเท็จจริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา/อุปสรรค
ของการดาเนินการในรูปแบบ PPP ในเวียดนามตามแนวทาง ของ WEF และนามาพิจารณาความเป็นไปได้
ในการดาเนินงานรูปแบบดังกล่าวในประเทศไทยต่อไป
เอกสารเล่มนี้เป็นรายงานผลการเดินทางไปปรึกษาหารือและศึกษาข้อมูลโครงการ PPP ที่
เวียดนาม ซึ่งเป็นการประมวลจากข้อมูลทุติยภูมิและจากการพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ภายใต้โครงการทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานและการใช้ประโยชน์ต่อไป การเดินทางไปประชุมหารือใน
ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก Dr. Bui Ba Bong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท
ของเวียดนามช่วยประสานงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดโปรแกรมการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและดูงานในพื้นที่
การเดินทางไปครั้งนี้ จะไม่สาม ารถสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และราบรื่น หากปราศจาก
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นและยาวนาน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย
และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทั้งนี้ ได้รับความ
อนุเคราะห์ในการจัดโปรแกรมและประสานงานอย่างใกล้ชิดจาก Mr. Pham Quang Huy เจ้าหน้าที่ของ
International Cooperation Department, Ministry of Agriculture and Rural Development ซึ่ง
นอกจากจะช่วยจัดโปรแกรมให้แล้วยังร่วมเดินทางไปทุกสถานที่ตลอดเวลาที่อยู่เวียดนาม จึงใคร่ขอถือ
โอกาสแสดงความขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Economic Forum on
East Asia ปี ๒๕๕๕ (WEFEA ๒๐๑๒) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
แชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม โดยมีหัวข้อ
เกี่ยวข้องกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในการประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ
การเกษตร เป็นการประชุมแบบ Private Session ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา
๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องฟิลิปปินส์ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดหลักย่อย (Sub-Theme)
คือ การนาวิสัยทัศน์การเกษตรใหม่ไปสู่ภาคปฏิบัติในเอเชียตะวันออก ( Putting the New Vision for
Agriculture into Action in East Asia) โดยใช้การร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ( Public Private
Partnership : PPP) เป็นรูปแบบในการขับเคลื่อน ซึ่งวิสัยทัศน์ใหม่ภาคเกษตรก็คือ “ภาคเกษตรเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย ให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย) เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งมีผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วม
ประชุมด้วย
ในโอกาสนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้นาเสนอการดาเนินงานโครงการรูปแบบ PPP ซึ่งได้ดาเนินการในเวียดนามมาแล้ว
๒ ปี และประสบความสาเร็จในการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตร รวมทั้งมี
การพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรของเวียดนามด้วย ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ
และภาคเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2555 ได้พิจารณาแนวทางการดาเนินการตามรูปแบบ PPP ดังกล่าวในเวียดนามแล้ว เห็นว่าควรที่จะมี
การศึกษาข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้ก่อนที่จะนามาประยุกต์ใช้ใน ประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิชาติ พงษ์
ศรีหดุลชัย) และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ) ไปดาเนินการ
ประชุมหารือกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการ
ดาเนินการตามรูปแบบ PPP ของเวียดนามเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือ
เพื่อ ศึกษาแนวทางและข้อเท็จจริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา/อุปสรรคของ
การดาเนินการในรูปแบบ PPP ของ WEF ในเวียดนาม
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1.3 ระยะเวลาและหน่วยงานที่เข้าพบ
ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2555 รวม 4 วัน ได้เข้าพบกับหน่วยงานภาครัฐ จานวน
5 หน่วยงาน ภาคเอกชนจานวน 5 บริษัท และแปลงสาธิตของโครงการ PPP รวม 2 แห่ง ดังนี้
ภาครัฐ
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

International Cooperation Department (ICD)
Institute for Policy and Strategy of Agriculture and Rural Development (IPSARD)
Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI)
National Agricultural Extension Center (NAEC)
National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD)

ภาคเอกชนและแปลงสาธิต
1.3.6 Unilever (Vietnam)
1.3.7 Nestle (Vietnam)
1.3.8 Yara (Vietnam)
1.3.9 Rainforest Alliance (RA)
1.3.10 Vietnam Association of Seafood Exporters & Producers (VASEP)
1.3.11 PPP Demonstration Farms (แปลงสาธิตการปลูกกาแฟ) จานวน 2 แห่ง ในพื้นที่ของเมือง
Buon Me Thout จังหวัด Dak Lak
1.4 รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
1.4.1 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.4.2 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.4.3 นายยรรยงค์ แสนสิงห์ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
1.4.4 นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11
1.4.5 น.ส.พรชาตา บุสสุวัณโณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.
1.4.6 นายวินิต อธิสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก.
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถประมวลแนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบ PPP ของเวียดนาม ทั้งในภาพรวมและ
ในรายสินค้า เพื่อนาข้อเท็จจริงเสนอต่อ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และพิจารณาปรับใช้กับการดาเนินงานในประเทศไทยตามความเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของเวียดนาม
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกและตอนเหนือของประเทศเป็นภูเขามีที่เป็นลุ่มน้าขนาด
ใหญ่ 2 แห่ง คือ ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้าแดง (Red River Delta) ส่วนตอนใต้เป็นที่
ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง (Mekong Delta) ซึ่งที่ราบลุ่มทั้งสองแห่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของ
ประเทศ มีภูเขาที่สูงสุด ในตอนเหนือสูงถึง 3,143 เมตร สูงสุดในอินโดจีน
2.2 เศรษฐกิจมหภาค
 ในปี 2554 มี GDP รวม 103,650 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 4 ของอาเซียน ขณะที่ไทยมี GDP
เท่ากับ 318,850 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย จาแนกเป็นสาขา
เกษตร 20.6% สาขาอุตสาหกรรม 41.1% และสาขาบริการ 38.3%
 มี GDP เฉลี่ยต่อหัว 3,326 เหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 6 ของอาเซียน ขณะที่ไทยมี GDP ต่อหัวเท่ากับ
9,598 เหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 4 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
2.3 ประชากรและประชากรเกษตร
ในปี 2554 มีประชากรทั้งหมด 89 ล้านคน เป็นประชากรเกษตร 54 ล้านคน หรือร้อยละ 63
ของประชากรทั้งหมด
2.4 เนื้อที่การเกษตร
 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 33 ล้านเฮกแตร์ (ประมาณ 206 ล้านไร่) เป็นเนื้อที่การเกษตรประมาณ
9.78 ล้านเฮกแตร์ (ประมาณ 61 ล้านไร่) หรือประมาณ 30% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ
เนื่องจากเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
 จากเนื้อที่การเกษตร 9.78 ล้านเฮกแตร์ แยกเป็นเนื้อที่ปลูกพืชล้มลุก (Arable land) ประมาณ
6.3 ล้าน เฮกแตร์ (ประมาณ 39 ล้านไร่) เนื้อที่ปลูกไม้ยืนต้น (Permanent crop) 3 ล้านเฮกแตร์
(ประมาณ 19 ล้านไร่)
ปี
2543
2544
2545
2546
2548
2550

พืชล้มลุก
6,758.00
6,649.50
6,600.80
6,611.60
6,370.03
6,348.15

เนื้อที่การเกษตรในเวียดนาม (1,000 เฮกแตร์)
เนื้อที่พืชล้มลุกและพืชยืนต้น
รวมเนื้อที่
การเกษตร
พืชยืนต้น
อื่นๆ
2,181.90
405.5
9,345.40
2,191.50
541.5
9,382.50
2,213.10
592.9
9,406.80
2,314.00
606.2
9,531.80
3,045.36
360.79
9,776.18
3,088.00
340.28
9,776.43

ที่มา : ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project
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 เนื้อที่นาข้าว ประมาณ 3.8 ล้านเฮกแตร์ (ประมาณ 24 ล้านไร่) ซึ่งแยกรายละเอียดได้ ดังนี้
2.4.1 พื้นที่นอกเขตชลประทาน (0.8 ล้านเฮกแตร์หรือ 5 ล้านไร่) เป็นพื้นที่ปลูกข้าวได้เพียง 1
ครั้งต่อปี แยกเป็น
 นาดอน 0.4 ล้านเฮกแตร์ คิดเป็นเนื้อที่ปลูกข้าว 0.4 ล้านเฮกแตร์ (2.5ล้านไร่)
 นาข้าวขึ้นน้า 0.2 ล้านเฮกแตร์ คิดเป็นเนื้อที่ปลูกข้าว0.2 ล้านเฮกแตร์ (12.5 ล้านไร่)
 นาน้าฝน 0.2 ล้านเฮกแตร์ คิดเป็นเนื้อที่ปลูกข้าว 0.2 ล้านเฮกแตร์ (12.5ล้านไร่)
2.4.2 พื้นที่ในเขตชลประทาน (3.0 ล้านเฮกแตร์ หรือ 18.75 ล้านไร่)
 ปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง 2.6 ล้านเฮกแตร์ (16.25 ล้านไร่) คิดเป็นเนื้อที่ปลูกข้าว 5.2
ล้านเฮกแตร์ (32.5 ล้านไร่)
 ปลูกข้าวได้ 3 ครั้ง 0.4 ล้านเฮกแตร์ (2.5 ล้านไร่) คิดเป็นเนื้อที่ปลูกข้าว 1.2 ล้าน
เฮกแตร์ (7.5 ล้านไร่)
 รวมเนื้อที่ปลูกข้าวทุกรูปแบบ (1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง) เท่ากับ 7.2 ล้านเฮกแตร์ (45 ล้านไร่)
 จะเห็นว่า จากเนื้อที่นาทั้งหมด 3.8 ล้านเฮกแตร์ เป็นที่นาชลประทาน 3.0 ล้านเฮกแตร์ คิดเป็น
ประมาณ 80 % ของที่นาทั้งหมด แต่ถ้าคิดเนื้อที่ปลูกข้าวรวม (1- 3 ครั้ง) 7.2 ล้านเฮกแตร์ (40
ล้านไร่) ซึ่งแยกเป็นนอกเขตชลประทาน 0.8 ล้านเฮกแตร์(5ล้านไร่) ที่เหลือ 6.4 ล้านเฮกแตร์ ปลูก
ในเขตชลประทานหรือประมาณเกือบ 90% ของเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมด
2.5 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานระหว่างไทยกับเวียดนาม
รายการ

ไทย

เวียดนาม

หน่วย

GDP รวม
อันดับในอาเซียน
GDPต่อหัว
อันดับในอาเซียน
สัดส่วน GDP สาขาเกษตร
ประชากรทั้งหมด
สัดส่วนประชากรเกษตร
เนื้อที่รวม
เนื้อที่การเกษตร
เนื้อที่นารวม
เนื้อที่ปลูกข้าวรวม
สัดส่วนเนื้อที่ปลูกข้าวในเขต
ชลประทาน
ผลผลิตข้าวรวม
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (ก.ค.55)

318,850
2
9,598
4
12
65
41
321
131
72
78
30

103,650 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี2553)
6
3,326 เหรียญสหรัฐ (ปี2553)
7
21 ล้านเหรียญสหรัฐ( ปี2553)
89
ล้านคน
63
ล้านคน
206
ล้านไร่
44
ล้านไร่
24
ล้านไร่
47 ล้านไร่ (รวมทุกฤดูกาล)
90
ร้อยละ (รวมทุกฤดูกาล)

34
1

40
ล้านตันข้าวเปลือก
670 บาท: เวียดนามด่อง (VND)
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บทที่ 3
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PPP
3.1 Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT (MARD)
MINISTERIAL
NON-PRODUCTIVE
UNITS

Centre for informatics
And Statistics
National Centre for
Agriculture and
Fisheries Extension
National Centre for
Rural Water Supply and
Environmental
Sanitation
Vietnam Agriculture
Newspaper
Vietnam Journal of
Agriculture and Rural
Development

STATE MANGEMENT OFFICES

GENERAL
OFFICES
General
Forestry Office
General
Fisheries Office
General
Irrigation and
Water
Management
Office

DEPARTMENTS

PROFESSIONAL DEPARTMENTS

Ministry Administrative Office

Department of Crop Production

Organization and Personnel
Department
Planning
Department
Department

Department of Plant Protection

Finance Department
Science ,Technology and
Environment Department
International Cooperation
Department
Legislation Department
Ministry Inspectorate
Department of Agricultural
Enterprise Renovation and
Management

Department of Livestock
Husbandry
Department of Animal Health
Department of Processing and
Trade for Agro-Forestry-Fisheries
Products and Salt Product
National Agro-Forestry-Fisheries
Quality Assurance Department
Department of Cooperatives and
Rural Development
Department of Construction
Management

ตามโครงการ PPP จะมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อยู่ในคณะกรรมการและคณะทางานร่วมกับ
ภาคเอกชน ซึ่งในคณะกรรมการระดับนโยบายจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเป็น
ประธานร่วม ( Co-Chair) กับผู้บริหารระดับสูง ( CEO) ของบริษัทเอกชน ซึ่งในส่วนภาคเอกชนจะ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานร่วม

๑๐
3.2 International Cooperation Department (ICD)
เป็นองค์กรระดับกรม สังกัด MARD มีหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้าน
วิชาการ การค้า และการลงทุน จะเกี่ยวข้องกับโครงการ PPP คือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ PPP
ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการประสานงานอย่างดีจาก ICD ในการจัดโปรแกรมการประชุมและศึกษาดู
งาน รวมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ โดย Mr.Loung The Phiet อธิบดี ICD
3.3 Institutes for Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD)
เป็นหน่วยงานในสังกัด MARD ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยเปลี่ยนชื่อจาก Institute of
Agricultural Economics อันเป็นผลสืบเนื่องจาก MARD ได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนา โดยเปลี่ยน
จากการใช้อุปทาน (Supply Driven) เป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตมาเป็นการใช้ด้านอุปสงค์ (Demand
Driven) แทน เปลี่ยนจากการเน้นการผลิตจานวนมากมาเป็นการปรับปรุงคุณภาพ จากการเน้นการเติบโต
มาเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน จากความท้าทายของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยในการดาเนินงาน ผู้นาต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันต่อเวลา และมีการวิเคราะห์ใน
เชิงลึก และเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง “ สถาบันนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ
การเกษตรและการพัฒนาชนบท ” (IPSARD) ขึ้น เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของการพัฒนา
โดยมุ่งมั่นทาหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ ในลักษณะ เป็น Think-Tank ของ MARD
ในการวิเคราะห์ และได้ผลลัพธ์เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการเกษตรและชนบทของประเทศ อานาจหน้าที่ของ IPSARD คือ
3.3.1 การวิจัยโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
3.3.2 การประเมินผลกระทบจากนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน/ โครงการในสาขาการพัฒนา
เกษตรและชนบท (ในด้านวิจัยสินค้าเกษตรและการตลาด การบูรณาการเศรษฐกิจการเกษตร
วิจัยสังคมชนบทและเศรษฐกิจและระบบการทาเกษตร ตลอดจนวิจัยเศรษฐกิจและสังคม
ในแง่ของการจัดการทรัพยากร และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในสาขาเกษตร)
3.3.3 การจัดทาข้อมูลในหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
การผลิต การค้า และการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาชนบท
3.3.4 การดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ ในด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม
การให้คาปรึกษา และการพัฒนารูปแบบของสถาบันทั้งในประเทศและต่างชาติ และเอกชน
ทั้งนี้ IPSARD เข้าร่วมโครงการ PPP ในฐานะกรรมการในระดับต่างๆ และเป็นหน่วยงาน
ที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้วย โดยในการเข้าปรึกษาหารือครั้งนี้ Mr. Dang Kim Son รอง
ผู้อานวยการสถาบันได้นาเสนอนโยบายและสถานการณ์ด้านการเกษตรให้คณะผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ
ของไทยได้รับทราบสรุปได้ดังนี้
1. สถานการณ์ในช่วงเริ่มต้นของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ (Doi Moi)
(โดย Doi Moi เป็นการปฏิรูปเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแบบตลาดเสรี (มากขึ้น) ส่วน
การเมืองการปกครองยังเป็นแบบสังคมนิยมและเรียกระบบนี้ว่า Socialist-oriented Market
Economy ซึ่งเวียดนามนามาใช้เมื่อปี 2529)
1.1 จุดแข็ง
 มีแรงงานที่ขยันขันแข็งและค่าจ้างถูก
 มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้า และป่าไม้
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 มีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปใหม่
1.2 จุดอ่อน
 ที่ดินเป็นแปลงขนาดเล็กกระจัดกระจาย (Fragmented Land)
 ประชาชนมีรายได้ต่าและมีอัตราความยากจนสูง
 ตลาดยังไม่มีการพัฒนา
 มีการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศน้อย
 การพัฒนาเศรษฐกิจไม่สมดุล และเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหนักหรือรัฐวิสาหกิจมาก
เกินไป
 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคไม่เหมาะสม
2. นโยบายการปฏิรูปและความพยายามของภาครัฐ
 มีการพัฒนาแบบไม่รวมศูนย์ เน้นการพัฒนาระดับครัวเรือน
 ประชาชนสามารถนาที่ดินมาใช้ประโยชน์ เป็นมรดกตกทอด ให้เช่า แลกเปลี่ยน จานอง
และเป็นทรัพย์สินใช้ในการร่วมทุนได้
 ส่งเสริมการค้าเสรี (Trade Liberalization)
 นโยบายมหภาค เช่น ลดค่าเงินดอง ให้มีธนาคารพาณิชย์ ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
3. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน
 เกษตรกร 10 ล้านครอบครัวมีสิทธิ์ตัดสินใจในการผลิตและการค้าด้วยตนเอง
 ให้เกษตรกรมีความรู้สึกว่าที่ดินเป็นของตนเองและเริ่มมีการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้น
 กว่า 110,000 ครัวเรือนมีการทาฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้น
 มีการพัฒนา SME จานวน 244,000 ราย
 มีการพัฒนาครัวเรือนที่ไม่ใช่เกษตรกร 4 ล้านครัวเรือน
 มีสหกรณ์การเกษตร 8,500 แห่งให้บริการเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน
4. นโยบายการค้าเสรี
 เข้าเป็นสมาชิกของ AFTA, WTO และ FTA อื่นๆ
 ขจัดการแทรกแซงตลาดทั้งสองด้าน คือ การเก็บภาษี (Tax) และการสนับสนุนจากภาครัฐ
(Subsidies)
 ยอมรับการแข่งขันทางการตลาดที่อยู่บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) ทาให้
- มีการส่งออกข้าว มะม่วงหิมพานต์ กาแฟ พริกไทย ยาง และสินค้าประมง
- ผลิต ปศุสัตว์ น้าตาล ผลไม้ และผักได้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
- มีการนาเข้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ไม้ ฝ้าย ยาสูบ
 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ
 ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจเอกชน (Privatization)
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5. การปฏิรูปการลงทุนในชนบทและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
 60% ของพื้นที่ปลูกข้าวได้รับน้าชลประทานและได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าน้า
 90% ของชุมชนมีถนนสาหรับรถยนต์วิ่งได้
 มีโครงข่ายฟ้าใช้ครอบคลุม 96.4% ของอาเภอและ 89% ของชุมชน
 สานักงานของชุมชนมีโทรศัพท์ใช้ 100 % และชุมชนมีโรงเรียนชั้นประถมต้นและ
สถานพยาบาล 100%
 83% ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทมีน้าสะอาดใช้
 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในการต่อสู้กับอุปสรรคในการลงทุนและการแข่งขันที่รุนแรง
6. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นหลังการปฏิรูป
 ภาคเกษตร มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (stable growth)
 ข้าว พื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกก็เพิ่มขึ้นอย่าง
มั่นคง
 กาแฟ พื้นที่ปลูกและการส่งออกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
 ชา ผลผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
 มะม่วงหิมพานต์ พื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออก
เพิ่มขึ้นมาก
 พริกไทย ทั้งผลผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 ดุลการค้า ในภาพรวมยังขาดดุล แต่ภาคเกษตรเกินดุลตลอดเวลา
7. บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิรูป
 การมีนโยบายที่มีประสิทธิผล คือ มีสิ่งจูงใจและอานวยความสะดวกในกลไกตลาด
ประกอบกับเกษตรกรมีการทางานอย่างหนัก มีความคิดริเริ่ม และรู้จักปรับตัว รวมทั้งการ
ส่งเสริม SME ทาให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เช่น ดินฟ้าอากาศที่
เลวร้าย โรคแมลงศัตรูพืช/ สัตว์ ราคาผลผลิตแปรปรวน และการสูญเสียทรัพยากรไปได้
8. กลยุทธ์ในการพัฒนาการเกษตรและชนบท
 ให้มีการลงทุนด้านการเกษตรเพิ่มเป็น 2 เท่า ทุก 5 ปี
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการเน้นปริมาณและขนาดของธุรกิจ ( Volume and
Scale) มาเป็นการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Quality and Value Added)
 ปรับเปลี่ยนจากการผลิตขนาดเล็กในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น
 ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาการเกษตรอย่างเดียวมาเป็นการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการ
(Integrated Rural Development)
 ปรับเปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรเป็นหลักมาเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ปรับเปลี่ยนจากการบริหารโดยภาครัฐอย่างเดียวมาเป็นการพัฒนาอย่างกลมกลืน
(Harmonize) และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในกิจกรรมเศรษฐกิจ
 บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
(PPP)
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9. จุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละสินค้า
สินค้า
ข้าว

กาแฟ

ชา

จุดแข็ง
 ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้นทุนต่า
 ตอบสนองต่อตลาด
















ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้นทุนต่า
คุณภาพค่อนข้างดี
มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต

ตอบสนองต่อตลาด
มีศักยภาพที่จะให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 
มีศักยภาพที่จะผลิตได้คุณภาพดี 
ต้นทุนต่า



จุดอ่อน
ราคาต่า (เมื่อเปรีบเทียบกับข้าวไทย)
คุณภาพไม่แน่นอน ( Inconsistent
quality)
ไม่มี Brand name
Value chain ไม่มีประสิทธิผล
สัดส่วนต้นกาแฟที่มีอายุมากค่อนข้างสูง
คุณภาพไม่แน่นอน ที่มีคุณภาพดี
มีปริมาณน้อย
ทาให้ปริมาณน้าใต้ดินลดลง
สวนเก่า
คุณภาพต่า สัดส่วนที่ได้รับการรับรอง
มีน้อย ราคาต่า
ไม่มี Brand name
การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ
มีน้อย

3.4 Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS)
แม้จะไม่ได้ไปศึกษาดูงานของสถาบันนี้ แต่เนื่องจากสถาบันแห่งนี้เป็นต้นสังกัดของ WASI ที่
คณะได้ไปศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่มากของเวียดนาม จึงได้นาข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กรนี้มาสรุปไว้ในเอกสารนี้ด้วย
3.4.1 ความเป็นมา
VAAS เป็นหน่วยงานสังกัด MARD ที่เกิดจากการยุบรวมสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
เมื่อปี 2548 ประกอบด้วย Institute of Cropping Production Research, Institute of Agroforestry Research, Institute of Agro-forestry, Institute of Agricultural Sciences, Vietnam
Institute of Agricultural Sciences มีสานักงานใหญ่ที่กรุงฮานอย ต่อมามีสถาบันในสังกัดเพิ่มขึ้นเป็น
18 องค์กร
VAAS นี้จะเป็นคนละสถาบันกับ VAST หรือ Vietnam Academy of Science and
Technology ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเปลี่ยนชื่อจาก Vietnam Academy of Science (ไม่มีคาว่า
Technology) ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2518 มาเป็นชื่อปัจจุบันในปี 2551 มีขอบเขตการวิจัย กว้างขวางมาก รวม
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา รวมทั้งสาขาเกษตร (แต่ไม่เน้นหนักด้านเกษตร) ทา หน้าที่กาหนดนโยบายและแผน
งานวิจัยของประเทศ รวมทั้งดาเนินการวิจัยเองด้วย ประกอบไปด้วยสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 30 สถาบัน และที่ไม่เป็นวิชาการอีก 7 แห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โรงพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันสารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรม ให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นต้น
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3.4.2 อัตรากาลังของ VAAS
มีบุคคลากร 2,654 แยกเป็น Professor 5 คน Associate Professor 24 คน ปริญญาเอก
182 คน ปริญญาโท 523 คน ปริญญาตรี 1,130 คน และนักวิชาการ 790 คน
โครงสร้างองค์กรของ VAAS
1) หน่วยงานสนับสนุน
1/ Department of Personal, Administration and Construction
2/ Department of Science and International Cooperation
3/ Department of Post-Graduate Training
4/ Department of Information
5/ Department of Finance
2) สถาบันวิจัยภายใต้สังกัด
1/ Plant Protection Research Institute (PPRI)
2/ Food Crops Research Institute (FCRI)
3/ Sugarcane Research Institute
4/ Agricultural Genetics Institute (AGI)
5/ Institute for Agricultural Environment (IAE)
6/ Maize Research Institute (MRI)
7/ Fruits and Vegetables Research Institute (FAVRI)
8/ Soil and Fertilizer Research Institute (SFRI)
9/ Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute
(NOMAFSI)
10/ Northern Center Agricultural Science Institute (ASINCV)
11/ Southern Coastal Central Agricultural Science Institute (ASISOU)
12/ Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI)
13/ Plant Resources Center (PRC)
14/ Center for Technology Development and Agricultural Extension
(CETDAE)
15/ Vietnam Sericulture Research Center (VIETSERI)
16/ Southern Horticultural Research Institute (SOFRI)
17/ Institute of Agricultural Science for Southern Vietnam (IAS)
18/ Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI)
3) หน้าที่ความรับผิดชอบ
 กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
 ดาเนินการวิจัยขั้นพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ฝึกอบรมระดับ Post-graduate
 ร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
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3.5 Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI)
3.5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
WASI เป็นหน่วยงานในสังกัด VAAS ของ MARD ก่อตั้งเมื่อปี 2518 ประกอบด้วยศูนย์วิจัย 2
ศูนย์ และ 1 บริษัท ครอบคลุม 3 จังหวัด ในที่ราบสูงภาคกลาง (Central Highland) มีกองวิจัย (division)
8 กอง พื้นที่การวิจัย 170 เฮกแตร์ (1 ,062.5 ไร่) บุคคลากร 169 คน มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยด้าน
ต่างๆ ในพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านพืช (เช่น กาแฟ โกโก้ พริกไทย มะม่วงหิมพานต์
อโวกาโด) ป่าไม้ หม่อนไหม ปศุศัตว์ สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และทาหน้าที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตร รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
3.5.2 ความเกี่ยวข้องกับโครงการ PPP
ร่วมมือกับบริษัท Nestle ในโครงการกาแฟ โดย WASI จะจัดหาพันธุ์ดีและให้คาแนะนาด้าน
วิชาการ และ Nestle ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
การวิจัยและเครื่องมือที่จาเป็นให้แก่ WASI ด้วย
3.6 National Agricultural Extension Center (NAEC)
3.6.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ ( NAEC) เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัด MARD มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชักนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนเกษตรกร
ในการพัฒนาการผลิต ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ป่าไม้ ประมง การผลิตเกลือ การชลประทาน เครื่องจักรกล
การเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมในชนบท
3.6.2 โครงสร้างและอัตรากาลัง
มีหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง จังหวัด (
province) อาเภอ ( district) ชุมชน
(commune) และหมู่บ้าน (village) ในส่วนกลางจะเจ้าหน้าที่มีเพียง 81 คน ประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 21 คน ปริญญาโท 26 คน ปริญญาตรี 17 คน ที่เหลือมีวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ในระดับจังหวัดมี 63 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจังหวัด ( Provincial
Agricultural Extension Center : PAEC) มีเจ้าหน้าที่เฉลี่ยจังหวัดละ 30 คน รวมทั้งหมด 1,903 คน ใน
ระดับอาเภอจะมีศูนย์ส่งเสริมการเกษตรอาเภอ ( District Agricultural Extension Center : DAEC) มี
เจ้าหน้าที่เฉลี่ยอาเภอละ 6 คน จานวน 596 อาเภอ (95 % ของจานวนอาเภอทั้งหมดในเวียดนาม) มี
เจ้าหน้าที่รวม 4,025 คน
ในระดับชุมชนมีศูนย์ส่งเสริมการเกษตรชุมชน (Commune Agricultural Extension Center :
CAEC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 11,232 คน
ในระดับหมู่บ้านจะมีอาสาสมัคร ( Extension Collaborator) รวมทั้งสิ้น 17 ,587 คน หรือ
เฉลี่ยหมู่บ้านละ 1 คน บุคคลากรกลุ่มนี้ไม่ใช่พนักงานของรัฐ แต่การปฏิบัติงานจะมีค่าตอบแทนให้
นอกจากนี้ ยังมีสานักงานในระดับภูมิภาคอีก 3 แห่ง คือ Southern Region, Central Region
และ Highland Region
ในระดับชุมชน คนที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเดือนประจา ส่วนที่มีคุณวุฒิไม่ถึงเกณฑ์ก็
จะได้รับเพียงค่าตอบแทน ส่วนระดับหมู่บ้านจะไม่มีเงินเดือนประจาเพราะเป็นคล้ายๆ อาสาสมัคร จะได้รับ
เฉพาะค่าตอบแทนซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง
ในด้านการบังคับบัญชา ในระดับจังหวัดในด้านวิชาการ PAEC จะขึ้นกับส่วนกลาง ( NAEC) ใน
ด้านการปฏิบัติการจะขึ้นกับสานักงานเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัด ( Department of Agriculture and
Rural Development : DARD) ซึง่ DARD จะขึ้นกับ Provincial People Committee (PPC) ในส่วนของ
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งบประมาณ ถ้าเป็นโครงการส่งเสริมของส่วนกลางก็จะมีงบประมาณจากส่วนกลาง ถ้าเป็นโครงการของ
จังหวัดก็จะใช้งบประมาณของจังหวัด (ดูภาพประกอบ)
Agriculture Extension System Organizational Structure in Vietnam
MARD
Departments for sector

PPC

NAEC
(81 Staff)

Representatives in region

DARD

PEAC
(1,903 Staff)

DPC
(District People Committee)

DAEC
(4,025 Staff)
CAEC
(11,232 Staff)
Extension collaborators
(17,587 Staff)
Farmer

Farmer

Farmer

Farmer

3.6.3 ส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ PPP
ส่วนกลางจะเกี่ยวข้องน้อยมาก เพียงแค่ร่วมเป็นคณะกรรมการเท่านั้น ในจังหวัดที่มีโครงการ
PPP เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะเข้ามาทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
3.7 National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD)
เป็นหน่วยงานในสังกัด MARD มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ( food safety)
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งจากพืช สัตว์ ประมง น้านมดิบ วิเคราะห์สินค้า GMO และเกลือ แต่ไม่รวมถึงสารปรุง
แต่ง (Additives) น้าดื่ม และ functional foods ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่รวมถึง
เครื่องดื่ม (Beverages) นมปรุงแต่ง (Processed milk) น้ามันพืช แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในส่วนของ MARD เองยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและคุณภาพอาหารอีก คือ
Directorate of Fisheries ดูแลเรื่องการผลิตสินค้าประมงทั้งที่จับในแหล่งน้าธรรมชาติและเพาะเลี้ยง และ
Department of Animal Health มีหน้าที่ดูแลควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขณะที่ NAFIQAD จะ
ดูแลเฝ้าระวังและตรวจสอบ ( inspection) การแปรรูป การเก็บรักษาสินค้าที่ใช้บริโภคในประเทศและ
ส่งออก รวมทั้งตรวจสอบโรงงานต่างประเทศที่ต้องการส่งสินค้ามายังเวียดนาม
ในปัจจุบัน NAFIQAD ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการ PPP
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3.8 Unilever (Vietnam)
Unilever เริ่มเข้ามาก่อตั้งธุรกิจในเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้า
อุปโภค/บริโภค ชั้นนาของโลก ซึ่งเชี่ยวชาญในสินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านและสุขภาพคน มีการ
ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม Cu Chi ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเวียดนาม ในวงเงินมากกว่า 300
ล้านเหรียญสหรัฐ มีการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายในท้องถิ่นกว่า 150 ราย และผู้ค้าปลีก 200 ,000
ราย มีการจ้างงานโดยตรงมากกว่า 1,500 ราย และสร้างงานทางอ้อมเกือบ 10 ,000 รายในกิจการของคู่
ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจาหน่าย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Unilever เช่น OMO, P/S, Clear,
Pond’s, Knorr, Lifebuoy, Sunsilk, VIM, Lipton, Sunlight, VISO, Rexona กลายเป็นชื่อที่รู้จักใน
ครัวเรือนเวียดนามทุกครอบครัว มีผู้บริโภคมากกว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศใช้ผลิตภัณฑ์ของ Unilever จึง
ถือว่ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสุขอนามัยของชาวเวียดนามทุกคน โดยมีความ
มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และทางานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
Uniliver เข้าร่วมโครงการ PPP ในฐานะบริษัทหลักเกี่ยวกับสินค้าชา ซึ่งประสงค์ที่จะซื้อชาที่
มีคุณภาพจากโครงการ PPP
3.9 Nestle (Vietnam)
บริษัทเนสท์เล่ ได้เริ่มก่อตั้งในเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 โดยขายนมผง ธัญพืชสาหรับ
ทารก และผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลือง ในปัจจุบัน บริษัทเนสท์เล่ ได้ผลิตสินค้าที่หลากหลายขึ้นภายใต้แบรนด์
ต่างๆ เช่น Nescafé, La Vie, Milo, Nestea, Lactogen, Nan and Cerelac โดยมีโรงงานผลิตสินค้า
จานวน 5 โรงงาน และมีพนักงานมากกว่า 1 ,500 คนทั่วประเทศ บริษัทเนสท์เล่ และ The Neumann
Kaffee Gruppe ได้ร่วมกับ GTZ ของเยอรมัน ร่วมกันดาเนินโครงการนาร่องในการปลูกกาแฟ และแปรรูป
ในจังหวัด Dak Lak ในภาคกลางของเวียดนาม (ก่อนโครงการ PPP) เพื่อสนับสนุนและดาเนินการผลิต
กาแฟอย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลักในโครงการนี้ ได้แก่ สานักงาน การพัฒนาเกษตรและชนบท จังหวัด (DARD), ศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรชุมชน (CAEC), CafeControl (CC), WASI, ศูนย์วิจัยดินที่ราบสูงตอนกลาง (CSC) ผ่านความ
ร่วมมือกับสมาคมกาแฟและโกโก้ (VICOFA) โดยมีการนาผลลัพธ์และประสบการณ์จากโครงการนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระดับประเทศด้วย
Nestle เป็นบริษัทหลักร่วมกับบริษัท Yara ในการดาเนินงานตามโครงการ PPP กาแฟ
3.10 YARA (Vietnam)
เป็นบริษัทจาหน่ายปุ๋ยเคมีของเดนมาร์ค (ตราเรือใบไวกิ้ง) เข้าร่วมโครงการ PPP กาแฟกับ
บริษัท Nestle และ PPP กลุ่มพืชผักกับบริษัท Pepsico โดยการแนะนาและสนับสนุนปุ๋ยเคมีไม่คิดมูลค่าใน
แปลงสาธิต
3.11 Rainforest Alliance (RA)
เป็นเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการดารงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยการปฏิรูปการใช้ที่ดิน ปรับแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่ ทีมผู้เชี่ยวชาญ The Rainforest Alliance จะสนับสนุนเกษตรกรและกลุ่ม
ผู้ผลิต ในฐานะที่เป็นเครือข่ายการทาเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและออกเยี่ยม
เยียนเกษตรกร และให้เครื่องมือในการฝึกอบรม และทาหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองคุณภาพ
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(Certified Body) สินค้าชาเพื่อการส่งออกของเวียดนามด้วย ซึง่ RA จะเข้าร่วมโครงการ PPP ชา ในด้าน
การตรวจสอบรับรองคุณภาพชา
3.12 Vietnam Association of Seafood Exporters & Producers (VASEP)
เป็นองค์กรเอกชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ประกอบด้วย ผู้ผลิตและผู้ส่งออก
อาหารทะเล แต่ยังไม่รวมถึงชาวประมง การเข้าเป็นสมาชิกของ ASEP เป็นไปด้วยความสมัครใจ ในปี
2554 การส่งออกอาหารทะเลของสมาชิก VASEP คิดเป็น 80% ของการส่งออกอาหารทะเลทั้งหมดของ
เวียดนาม บทบาทหลักของ VASEP ก็คือการช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมประมง
Mr. Nguyen Hoai nam, Deputy General Secretary ได้นาคณะกล่าวต้อนรับและ
บรรยายสรุปว่า VASEP มีลักษณะเป็นองค์กรแบบ NGO โดยแม้ชื่อเต็มของสมาคมจะครอบคลุมทั้ง
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วทาหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ส่งออกสินค้าประมง
เท่านั้น ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 270 บริษัท โดยทั้งหมดเป็นบริษัทท้องถิ่นของเวียดนาม
โดยบทบาทของ VASEP คือการมีส่วนร่วมในการประสานระหว่างภาครัฐและสมาชิก ทั้งใน
เรื่องของการส่งเสริมการค้า การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมข้อมูล ฯลฯ แต่สาหรับเรื่อง
PPP นั้น VASEP เพิ่งเริ่มรับรู้เกี่ยวกับโครงการ PPP โดยได้รับโครงการจาก CBI (ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์) โดยปัจจุบันยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ PPP
โดยเท่าที่มีข้อมูลคือ บริษัท Metro (สัญชาติเยอรมัน) ได้สนับสนุนการเพาะเลี้ยงให้มีมาตรฐานเพื่อตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง คือ ในจังหวัด Dak Lak และจังหวัด Can Tho โดยบริษัทฯ Metro
ได้สนับสนุนการผลิตและรับซื้อผลผลิต ทั้งหมด โดยมองว่าการดาเนินโครงการ PPP ไม่ได้มีส่วนแข่งขันกับ
สมาชิกของ VASEP เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ Metro รับซื้อผลผลิตเพื่อขายภายในประเทศอย่างเดียว
ในขณะที่ VASEP มุ่งสู่ตลาดส่งออกเท่านั้น
3.13 PPP Demonstration Farms
ฟาร์มที่ไปศึกษาดูงานเป็นแปลงปลูกกาแฟในโครงการPPP ซึ่งทาเป็นแปลงสาธิตด้วย โดยแบ่ง
แปลงปลูกเป็น 2 ส่วนๆ หนึ่งเป็นแปลงที่ดาเนินการตามแนวทางของPPP อีกส่วนหนึ่งเป็นแปลงเปรียบเทียบที่
มีการดาเนินงานในรูปแบบวิธีการเดิมที่เกษตรกรเคยปฏิบัติมาก่อนเข้าร่วมโครงการ
แปลงที่ 1
เจ้าของชื่อ Mr. Dai อยู่ในอาเภอ Ea Kao จังหวัด Dak Lak มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 1 เฮกแตร์
(6.25 ไร่) แบ่งครึ่งหนึ่งเป็นแปลงสาธิต อาชีพเดิมเคยปลูกข้าว พริกไทย และถั่วลิสงมาก่อน ต่อมาเห็นว่ราคา
า
กาแฟดี ให้ผลตอบแทนดีกว่าพืชอื่น จึงหันมาปลูกกาแฟ โดยต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วย
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4.5 ตันต่อเฮกแตร์ (720 ก.ก./ไร่) มีรายได้ประมาณ 9 ,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
(270,000 บาท)
เมื่อก่อนไม่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้ามาดูแล แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการ
PPP แล้วได้รับการ
ฝึกอบรมและมีเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้า การดูแลรักษาสวนกาแฟ
โดยใช้ปุ๋ยตามคาแนะนาของบริษัทYara ซึ่งจะไม่คิดค่าปุ๋ยสาหรับแปลงสาธิต
นอกจากเป็นเจ้าของแปลงสาธิตแล้ว เจ้าของฟาร์มรายนี้ยังมีหน้าที่อบรมเกษตรกรในกลุ่มอีก
25 – 30 ราย ซึ่งได้ให้การอบรมไปแล้วรวม 3 ครั้ง โดยบริษัท Nestle ที่เข้าร่วมโครงการให้ค่าตอบแทน
เล็กน้อย แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากทางราชการเพราะไม่ใช่พนักงานส่งเสริมการเกษตรของทางราชการ
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โดยส่วนตัวเกษตรกรเองมีความเห็นว่าโครงการ PPP มีประโยชน์มาก เพราะได้รับความรู้
หลายๆ อย่าง รวมทั้งการวิเคราะห์ดินในสวนกาแฟของตนเอง ต้องการที่จะให้มีการขยายโครงการให้
ครอบคลุมมากกว่านี้
แปลงที่ 2
เป็นแปลงสาธิตการปลูกกาแฟเช่นเดียวกัน มี Mr. Hoan เป็นเจ้าของ ในอดีตเป็นทหาร เมื่อ
เลิกสงครามก็มารับจองที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่มีการทาประโยชน์ เพราะมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่มาก เป็น
แปลงสาธิตเช่นเดียวกัน เริ่มปลูกกาแฟตั้งแต่ ปี 2531 ในแปลงสาธิตมีการใช้ปุ๋ยของบริษัท Yara ซึ่งเป็น
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ PPP
Mr. Hoan เคยเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรมาแล้ว 2 สมัย ปัจจุบันไม่ได้เป็น แต่ทาหน้าที่เป็น
พนักงานส่งเสริมการเกษตรอาสาสมัครของราชการด้วย จึงได้รับค่าตอบแทนจากภาครัฐด้วย นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนที่บริษัท Nestle ให้เป็นค่าจ้างในฐานะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในกลุ่ม ซึ่งมี
สมาชิกจานวน 36 ครัวเรือน
ในปีที่ผ่านมาได้ผลผลิต 4 ตันต่อเฮกแตร์ (640 กก./ ไร่) แบ่งขายเป็น 2 ส่วนๆ แรกขาย
ทันทีได้ราคา 36 ,000 VND/ กก. (55 บาท/ กก.) และเก็บไว้ขายอีก 5 เดือนต่อมาได้ราคา 44 ,000
VND/กก. (68 บาท/ กก.) ภายในกลุ่มมีเครื่องกระเทาะเปลือกกาแฟเป็นของกลุ่ม
ในปี 2555 มีปัญหาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศโดยมีฝนตกหนัก จึงคาดว่าผลผลิตจะลดลงบ้าง
เพราะกาแฟออกดอกเร็วขึ้น เมล็ดกาแฟจะมีขนาดเล็กลง ปัจจุบันฟาร์มของตนเองอยู่ระหว่างการยื่นขอ
ตรวจรับรองฟาร์ม เพื่อให้สามารถจาหน่ายให้กับบริษัท Nestle ได้
เกษตรกรรายนี้มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการ PPP ว่า การจัดอบรมปัจจุบันมีเพียงปีละ 1 ครั้ง
เท่านั้น ไม่เพียงพอ เพราะเกษตรกรมีพื้นฐานความรู้ต่า จึงเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร
รายอื่น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บริษัท Nestle ที่เข้ามาช่วยก็มีเพียง 4 – 5 คนเท่านั้น ไม่พอกับจานวน
เกษตรกรที่มีอยู่ 100 – 250 ราย/ หมู่บ้าน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรวางแผนการฝึกอบรมเพื่อให้เกษตรกร
ได้รับการอบรมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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บทที่ 4
แนวคิดและการดาเนินงานภายใต้โครงการPPP ในเวียดนาม
4.1 แนวคิดของ PPP ของ WEF
การดาเนินงานในรูปแบบ PPP นั้นได้เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่เกือบทั้งหมดเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาเกษตร โดยเฉพาะการร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนน สะพาน โรงพยาบาล หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อนและเข้าบริหารจัดการ
และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงส่งมอบให้กับภาครัฐ ซึ่งระบบนี้เรียกว่า
Build
Operate and Transfer หรือ BOT หรือรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ส่วน PPP ด้านการเกษตรยังมีน้อย
มาก ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ จะทาสัญญากับ
เกษตรกรโดยตรงซึ่งเรียกว่า เกษตรพันธสัญญา ( Contract Farming) ซึ่งภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยมาก
บางครั้งเกิดการกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าสัญญาไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะเอาเปรียบเกษตรกร เนื่องจากภาครัฐ
ไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด แต่บางกรณีก็ประสบผลสาเร็จ
ตามแนวคิดของ PPP ด้านการเกษตรนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยมีการกาหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายที่จะ
เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน ซึ่งมีประเด็นหลักๆ อยู่ 4 ประการ คือ การจัดหาปัจจัยการผลิต การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การตลาด และเงินทุน ซึ่งถ้าทุกอย่างมีความชัดเจนก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเกษตรกรจะมีรายได้เพียงพอ มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ประเทศชาติและโลกมีความ
มั่นคงทางอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทาลาย ซึ่ง WEF ที่เชื่อว่า PPP จะเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรให้บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ของภาคเกษตรตามที่ WEF กาหนด
4.2 การดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ PPP เวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เริ่มดาเนินโครงการรูปแบบ PPP ในลักษณะความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ
(NCAE) สถาบันนโยบายและยุทธศาสตร์การเกษตรและพัฒนาชนบท (IPSARD) จังหวัดที่ มีโครงการ ฯลฯ
และภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็น บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม เช่น Unilever
Vietnam, Nestle Vietnam, YARA Vietnam, Cisco Vietnam ฯลฯ โดยรูปแบบของการดาเนินงานได้มี
การจัดตั้ง “คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Task Force) ภาครัฐและภาคเอกชน ” ขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2553 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท และ CEO ของบริษัท (เปลี่ยนทุก 2 ปี โดย
ในปัจจุบันคือ CEO ของบริษัท Nestle) ร่วมกันเป็นประธาน และได้แต่งตั้ง “ คณะทางาน (Working
Group) ภาครัฐและภาคเอกชน ” จานวน 6 คณะ เพื่อพัฒนาการผลิต คุณภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็นคณะทางานในสินค้านาร่อง 5 กลุ่ม สินค้า (กาแฟ ชา ผักผลไม้ ประมง และ
สินค้าทั่วไป) และคณะทางานการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย ( Micro Finance) อีกกลุ่ม ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐ
และภาคเอกชนร่วมกันเป็นประธานในแต่ละคณะทางาน
ภาครัฐมีบทบาทในการดาเนินการคือ การส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต (บางส่วน) และภาคเอกชนมีบทบาทในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลือกใช้ปัจจัยการ
ผลิต การตรวจสอบรับรอง การตลาด (การรับซื้อผลผลิต) ในขณะที่เกษตรกรมีบทบาทในการเป็นผู้ผลิต ผู้
สาธิต และอาสาสมัครส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้น กฎหมายภายในของเวียดนาม ไม่อนุญาตให้ต่างชาติ
ถือครองที่ดินเช่นเดียวกันกับกฎหมายในปัจจุบันของไทย และยังไม่อนุญาตให้เอกชนซื้อผลผลิตจาก
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เกษตรกรโดยตรง แต่สามารถซื้อผ่านผู้รวบรวม (Collectors) ได้เท่านั้น ยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนใน
เวียดนาม แต่อนุญาตให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาเปิดบริษัทในเวียดนามโดยถือหุ้น 100 % ได้ และในเรื่อง
GMOs นั้น ปัจจุบันเวียดนามยังมีกฎหมายจากัดไว้ให้สามารถทดลองในห้องปฏิบัติการ และทดลองปลูกใน
แปลงทดลองได้เท่านั้น ยังไม่สามารถปลูกได้โดยทั่วไป
ตามโครงการ PPP มีบริษัทข้ามชาติเข้าร่วมโครงการระยะแรก 13 บริษัท แต่มีบริษัทที่เข้า
ร่วมปฏิบัติงานจริงเพียง 3 – 4 บริษัทเท่านั้น ที่เหลือจะเป็นเพียงคณะกรรมการเท่านั้น
4.3 ผลการดาเนินงานของโครงการ PPP เป็นรายสินค้า
ในแต่ละรายสินค้ามีเป้าประสงค์ (goal) และความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ซึ่งนาเสนอโดย
IPSARD มีดังนี้
กลุ่มกาแฟ
เป้าประสงค์
 พัฒนาธุรกิจกาแฟของเวียดนามใน 4 ด้าน คือ
คุณภาพ ปริมาณ ความยั่งยืน และรายได้ของ
เกษตรกร
 สร้างรูปแบบ PPP เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
(ตลอดห่วงโซ่การผลิต) ให้ทาเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน และใช้เมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
 มีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วมโครงการ
20,000 ครัวเรือน (ร้อยละ 5 ของผู้ปลูก
กาแฟทั้งประเทศ) ภายใน 5 ปี (โดยมีโอกาส
เพิ่มจานวนเป็น 50,000 ครัวเรือน)









ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จใน 2 โครงการนาร่อง (2
แปลงสาธิต) โดยมีผลลัพธ์ที่ดี คือ เพิ่มผลผลิต
ได้ร้อยละ 5 / เพิ่มขนาดเมล็ดกาแฟ (+6) /
ลดผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพลงร้อยละ 2 /
รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น (453 US$ และ
946 US$ ต่อเฮกแตร์ / ลดการปล่อย
คาร์บอนลง 2.5 เท่า
ในปี 2555 ได้ดาเนินการคัดเลือกแปลงสาธิต
เพิ่มอีก 50 แปลง (ใน 3 จังหวัด) โดยมี
จานวนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง 2,000 ราย โดย
ได้เริ่มใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินครั้งแรก
ไปแล้ว (ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555)
ลงนามใน MOU กับ NAEC เพื่อจ่ายเงินสด
ให้แก่เกษตรกรสาหรับการติดตามและบริหาร
จัดการ ดังนี้ YARA 65 ล้านVND (3,250
US$) / Syngenta 116 ล้านVND (5,800
US$) / Nestle 332 ล้านVND (16,600
US$)
สนับสนุนให้ IFAD และผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สินเชื่อรายย่อย มีการประชุมร่วมกับกลุ่ม
กาแฟเป็นครั้งแรกในจังหวัด Dak Lak เพื่อให้
เข้าใจถึงข้อจากัดด้านการเงินของเกษตรกร

หมายเหตุ: ภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ Nestle และ Yara
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กลุ่มชา






เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มการส่งออกชาของเวียดนาม โดย
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกชาและผู้แปรรูป
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีดัชนีวัดคุณภาพ
4.0
ขึ้นไป (ดัชนีวัดคุณภาพของบริษัท Unilever)
เพิ่มปริมาณผลผลิตชาที่ได้รับการรับรองจาก
Rain Forest ให้ได้ 25,000 – 30,000 ตัน
เร่งรัดการส่งเสริมโดยเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ PPP
การขยายกิจการตามแนวดิ่ง

ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
 สร้างการดาเนินการทั้งสองมิติ คือ การบูรณา
การระหว่างการกสิกรรมและการแปรรูป
ภายใต้ห่วงโซ่การผลิตเดียวกัน
 ดาเนินการเสร็จสิ้นในระยะที่ 1 ของโครงการ
รูปแบบ PPP
(ค.ศ. 2010 - 2011)
โดยรวบรวมผลผลิตได้ 10,000 ตัน ซึ่งใน
จานวนนี้มีผลผลิตซึ่งได้รับการรับรองจาก Rain
Forest จานวน 3,000 ตัน
 เริ่มต้นการดาเนินการในระยะที่ 2
(ค.ศ.
2012 - 2015) โดยมีเป้าหมายที่จะขยาย
เครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้ได้ ผลผลิตซึ่ง
ได้รับการรับรองจาก Rain Forest จานวน
25,000 – 30,000 ตัน

หมายเหตุ: ภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ Uniliver และ Rainforest
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กลุ่มผักและผลไม้






เป้าประสงค์
เพิ่มผลผลิตให้ได้ 20 ตัน/เฮกแตร์ (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 33) ในปี 2012 และ 30 ตัน/เฮก
แตร์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 100) ภายในปี 2015
ใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลของแปลง
ทดลอง (ในจังหวัด Lam Dong) เพื่อสาธิตให้
เกษตรกรในท้องถิ่นรับทราบถึงปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จากการจัดการ
การผลิตให้ได้มาตรฐาน (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การ
จัดการน้า และการใช้พันธุ์มันฝรั่งที่เหมาะสม)
ขยายแปลงทดลองไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อแสดง
ให้เป็นถึงตัวอย่างความสาเร็จ และสนับสนุนให้
เกิดเป็นรูปแบบที่ยั่งยืนต่อไป
ติดตามผลผลิตของแปลงทดลอง (ในจังหวัด
Lam Dong) ในช่วงการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป
เพื่อสนับสนุนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินโครงการรูปแบบ PPP

ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
 มีแปลงทดลองจานวน 4 แปลง โดยใช้พันธุ์
มันฝรั่ง 3 พันธุ์ (Crisp 4 All, Markie, TK
96.1) ซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-5 ตัน/เฮกแตร์
จากพันธุ์เดิม ( Atlantic) ซึ่งให้ผลผลิต 30
ตัน/เฮกแตร์
 ผลลัพธ์ที่ประสบความสาเร็จแล้ว ได้แก่
1. ได้มาตรฐานที่ชัดเจนของการทา
การเกษตรและรูปแบบของการใช้ปุ๋ย (แต่
การควบคุมโรคยังต้องการการทดลองที่
เพิ่มขึ้น) โดยจะเลือกผลจาก แปลงทดลอง
ทั้ง 4 แปลง ไปใช้ในภาคเหนือ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต และแนะนาพันธุ์ใหม่ให้แก่
เกษตรกรในชุมชน
2. การสาธิตประโยชน์ของการจัดระบบ
ชลประทาน
3. การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ ซึ่งเหมาะสม
ต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
ของเวียดนาม

หมายเหตุ: ภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ Pepsico และ Yara
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กลุ่มสินค้าทั่วไป
เป้าประสงค์
 เพิ่มปริมาณผลผลิตของถั่วเหลืองและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ขึ้นอีกร้อยละ 50 ใน 3-5 ปี
 ใช้การดาเนินการใน 5 กลยุทธ์หลัก คือ
1. ใช้รูปแบบการปลูกที่เหมาะสม
2. ใช้ความก้าวหน้าของรูปแบบการกสิกรรม
3. ใช้การพัฒนาพันธุ์ที่ทันสมัย
4. ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
5. ขยายผลของรูปแบบที่ประสบความสาเร็จ
ในต่างประเทศ
 ในชั้นนี้ ได้ตกลงที่จะมุ่งเน้นการทาแปลง
ทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
 มีแปลงทดลองขนาดใหญ่ ซึ่งปลูกและเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เป็นพันธุ์ GM ซึ่งสามารถ
ปลูกได้ในทุกสภาพภูมิประเทศของเวียดนาม)
โดยได้ผลดี (Biotech Committee in
02/2012)
 สนับสนุนแปลงสาธิตสาหรับปลูกถั่วเหลือง 2
สายพันธุ์ (ซึ่งใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม)
เพื่อส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองในภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม
 ประสานกับสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร
แห่งเวียดนาม (VAAS) เพื่อช่วยเหลือในเรื่อง
การยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพ และ การให้
ความรู้เกี่ยวกับ GMOs / Biotech / พืช
ปลอดภัย / อาหาร GM แก่ประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ: ภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ Monsanto
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กลุ่มประมง






เป้าประสงค์
สร้างห่วงโซ่การผลิตปลาสด/แช่เย็น ที่มี
คุณภาพสูง สาหรับการบริโภคภายในประเทศ
ขึ้นเป็นแห่งแรกของเวียดนาม
สร้างระบบจัดชั้นคุณภาพของอาหารประมง
แบบยั่งยืนของบริษัท METRO (Vietnam)
กาหนดมาตรฐาน METRO GAP สาหรับการ
ประมงเพาะเลี้ยง
มีหน่วยให้คาปรึกษาเคลื่อนที่เกี่ยวกับการ
ประมงเพาะเลี้ยง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและ
ผู้รวบรวม
มีพันธสัญญากับเกษตรกรและผู้รวบรวมที่ผ่าน
การรับรอง เพื่อให้มีปลาสดเข้าสะพานปลา
ทุกวัน








ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
สะพานปลาในจังหวัด Can Tho สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเป็น 100 ตัน/วัน และจัดส่ง
ผลผลิตให้ร้าน METRO
ได้ทุกสาขาใน
เวียดนาม
การรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMPs ยัง
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้การรับรองมาตรฐานของบริษัท METRO แก่
เกษตรกรจานวน 73 ราย และทาการอลรม
ให้แก่เกษตรกร 280 ราย และผู้รวบรวม 50
ราย
ทดลองระบบการแปรรูปปลา ในเดือนเมษายน
และขยายขนาดของการทดลองขึ้นอีกในเดือน
พฤษภาคม

หมายเหตุ: ภาคเอกชนหลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ METRO Cash & Carry

กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
เป้าประสงค์
 เพิ่มการเข้าถึงบริการสินเชื่อของเกษตรกร
 จัดการประชุมในระดับนโยบาย เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้เข้าร่วม มีความสนใจในการส่งเสริมสินเชื่อ
ในชนบท

ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
 ร่วมกับกลุ่มกาแฟในการ จัด Workshop ใน
เมือง Buon Ma Thuot (จังหวัด Dak Lak)
เพื่อให้เกษตรกรและสถาบันการเงินวิเคราะห์
ข้อจากัดในการเข้าถึง บริการสินเชื่อของ
เกษตรกร
 ดาเนินงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการพิจารณาร่วมกันใน
ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น
 จัดทาโครงการนาร่องเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
ภายใต้ PPP ให้แก่สถาบันการเงินที่สนใจ

หมายเหตุ: องค์กรระหว่างประเทศหลักที่เข้าร่วมโครงการ คือ IFAD
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4.4 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เวียดนามโครงการPPP
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ของภาคเอกชนให้แก่เกษตรกร
 การยกระดับคุณภาพสินค้าโดยการรับรอง โดยได้มาตรฐานระหว่างประเทศ
 การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร (จากราคารับซื้อที่สูงขึ้น)
 การก่อให้เกิดอาหารปลอดภัย
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 การขยายผลจากแปลงสาธิต
 ข้อจากัดของผู้ประกอบการท้องถิ่นในการแข่งขันที่สูงขึ้น
 การผ่อนคลายการจากัดขอบเขตความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติ
 การครอบครองตลาด (ภายในและส่งออก) ของบริษัทข้ามชาติ
 ความแตกต่างระหว่างการให้สัญญาของบริษัทข้ามชาติ (ซึ่งมีสิ่งที่จะดาเนินการค่อนข้างมาก) และ
การดาเนินการจริง (ซึ่งมีค่อนข้างน้อย)
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บทที่ 5
ข้อคิดเห็นของคณะเดินทาง
5.1 การดาเนินโครงการในรูปแบบ PPP ในสินค้าเกษตร (ซึ่งเสนอแนะโดย World Economic
Forum) ในเวียดนาม ใช้กลไกการดาเนินงานระดับสูงโดยใช้การจัดตั้ง Task Force ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าประธานของเวียดนามจะเป็นประธานร่วมระหว่างภาครัฐและผู้บริหารของ
บริษัท ( CEO) โดยมีการจัดตั้ง Working Group ในสินค้าที่ต้องการผลักดัน นอกจากนี้ผู้แทน
ภาคเอกชนในคณะกรรมการชุดต่างๆ จะเป็นผู้แทนบริษัทโดยตรง ไม่ใช่ผู้แทนจากสมาคมหรือสถาบัน
ของภาคเอกชนเหมือนกับประเทศไทย
5.2 ความคืบหน้าของโครงการในภาพรวม ยังเป็นเพียงระยะเริ่มต้น/แปลงสาธิต โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย การเพิ่มปริมาณสินค้าที่ได้มาตรฐานส่งออก (ชา/ กาแฟ) การยกระดับ
ความปลอดภัยอาหารของสินค้าภายในประเทศ (สินค้าประมง) และการเพิ่มผลผลิตโดยรวม (สินค้ามันฝรั่ง
ถั่วเหลือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) แต่ยังไม่มีการดาเนินงานในลักษณะ Contract Farming เลย ดังนั้น
หากไทยประสงค์จะผลักดันการดาเนินการในรูปแบบ
PPP เช่นกัน อาจจะเริ่มต้นโดยการจาแนก
วัตถุประสงค์ในแต่ละสินค้าให้ชัดเจนก่อน
5.3 การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน ยังจากัดบทบาทสาคัญอยู่เพียง บริษัทข้ามชาติจานวนหนึ่ง
เท่านั้น (เช่น Unilever Nestle และ YARA) ในขณะที่บริษัทท้องถิ่นของเวียดนามไม่สนใจที่จะเข้าร่วม
โครงการในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสินค้ากาแฟ บริษัทท้องถิ่นรายย่อยเริ่มจะพิจารณาเข้า
ร่วมโครงการด้วยแล้ว
5.4 การดาเนินโครงการรูปแบบ PPP อาจจะมีประโยชน์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ
ภาคเอกชนให้แก่เกษตรกร การยกระดับคุณภาพสินค้าโดยการรับรอง โดยได้มาตรฐานระหว่างประเทศ การ
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร (จากราคารับซื้อที่สูงขึ้น) ฯลฯ แต่ภาครัฐของเวียดนามก็ยังมีความกังวลในหลาย
ประเด็น เช่น การขยายผลจากแปลงสาธิต ข้อจากัดของผู้ประกอบการท้องถิ่นในการแข่งขันที่สูงขึ้น การ
ผ่อนคลายการจากัดขอบเขตความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติ การครอบครองตลาด (ภายในและส่งออก) ของ
บริษัทข้ามชาติ และความแตกต่างของการให้สัญญาของบริษัทข้ามชาติและการดาเนินการจริง
5.5 ในชั้นนี้ แนวทางการดาเนินโครงการตามรูปแบบ PPP ของไทย สามารถนาประสบการณ์ของ
เวียดนามมาพิจารณา โดยอาจพิจารณาดาเนินการโดยมีบริษัทข้ามชาติ/องค์กรต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่น การขยายผลของการผลิตปาล์มน้ามันเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน
Roundtable
on Sustainable Palm Oil: RSPO) โดยเป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งคานึงถึงปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ มีเพียงภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นก็ได้3
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5.6 สาหรับการดาเนินงานต่อไปในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นว่า เนื่องจากการ
เดินทางไป ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงาน/ภาคเอกชน/เกษตรกร
ของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ เป็นไปตามนัยของมติคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
ภาคเอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2555 ดังนั้น จึงควรนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (คาดว่าประมาณปลายเดือน
ธันวาคม) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางการดาเนินโครงการตามรูปแบบ PPP ของไทย ก่อน
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2556 และ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒๙

ภาคผนวก: ภาพประกอบในการประชุมหารือ

๓๐

การประชุมกับ MARD เพื่อหารือเกี่ยวกับภาพรวม
ของการดาเนินโครงการรูปแบบPPP ของ WEF ในเวียดนาม

การประชุมกับบริษัท Unilever และ Rainforest Alliance เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
รูปแบบ PPP ในสินค้าชาของ Unilever และการตรวจรับรองของRainforest Alliance

การประชุมกับ NCAE เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรทั่วไปและภายใต้ PPP
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การประชุมกับ IPSARD เกี่ยวกับเป้าหมายและผลการดาเนินการภายใต้ PPP ตลอดจน
แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการเกษตรของเวียดนามและของไทย

การประชุมกับผู้แทนบริษัทNestle และบริษัท YARA เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
รูปแบบ PPP ในสินค้ากาแฟ ในเมืองBoun Me Thout จังหวัด Dak Lak

การประชุมกับ WASI เกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาพันธุ์กาแฟ
และการจัดจาหน่ายต้นกาแฟให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการPPP
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การเยี่ยมชม WASI Lab and Nursery Farm ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในการกาแฟ และการพัฒนาสายพันธุ์ดี

การเยี่ยมชม Demo Plot ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ โดยเปิดเป็นแปลงสาธิตและ
จัดการอบรมให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มในลักษณะTraining for Trainer

๓๓

การประชุมกับ NAFIQAD เพื่อหารือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของสินค้าประมงภายในประเทศ

การประชุมกับ VASEP เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลิตและการส่งออกสินค้าประมงของเวียดนาม

