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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคFความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย&อ 

ระบบห&วงโซ&อาหารได�รับผลกระทบจากสถานการณ�โรคระบาด โควิด-19 ชนิดท่ีไม&ได�คาดการณ�ไว�ก&อน ทําให�
การกระจายสินค�าอาหารจากต�นนํ้าไปยังปลายนํ้ามีอุปสรรค และ มีสิ่งท่ีท�าทายผู�มีส&วนเก่ียวข�อง หรือผู�เล&นใน
ห&วงโซ&อุปทานหลายๆ ส&วนต�องปรับตัวอย&างกะทันหัน ดังน้ัน จึงควรมีการจัดการวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ�
เพ่ือให�มั่นใจได�ว&าจะยังมีอาหารและผลิตภัณฑ�อาหารส&งต&อไปตามห&วงโซ&อุปทานได�อย&างเพียงพอ หรือมี
ผลิตภัณฑ�อาหารท่ีมีคุณภาพส&งต&อให�ทุกคนได�อย&างราบรื่น ดังน้ันงานประชุมเชิงปฏิบัติการน้ีจึงมุ&งท่ีจะมีการ
สัมมนาเก่ียวกับการเปลี่ยนรูปโฉมรูปแบบการขนส&งอาหารด�วยโครงสร�างพ้ืนฐานต&างๆ เพ่ือการนําส&งอาหาร
ให�เพียงพอต&อความต�องการด�วยคุณภาพอาหารท่ียังคงคุณค&าไว�สูง การส&งมอบท่ีเสถียร และมีการปรับปรุง
ผลผลิตโดยการลดการสูญเสียและของเสีย 

1.2 เน้ือหา/องค�ความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต&างๆ พร�อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย&างประเด็นท่ีสามารถนํามา
ปรับใช�ในองค�กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวข�อและระบุช่ือวิทยากรบรรยาย) ได�แก& 
 การบรรยาย 

การบรรยายในหัวข�อต&างๆโดยคุณ Cherrie D. Atilano (Founding Farmer, CEO & President – AGREA, UN 
Global Ambassador for Nutrition, Philippine Ambassadress in Food Security, Department of Agriculture) เปhน
การนําเสนอท่ีเน�นข�อมูลลักษณะโครงการต&างๆ ท่ีทางกลุ&ม AGREA ได�ร&วมกันจัดทําเพ่ือลดปริมาณขยะอาหาร เพ่ิมความมั่นคง
ทางอาหาร ลดการดําเนินการท่ีไม&มีประสิทธิภาพ และยังมีการรณรงค�การทําการเกษตรเพ่ือการท&องเท่ียว การปลูกพืช
ผสมผสานในพ้ืนท่ีเดียวกันตามรูปแบบ climate resilient farming approach เช&น การปลูกมะพร�าวในพ้ืนท่ีการปลูกขิง มี
การเปiดการสอนการเกษตรมุ&งเน�นกลุ&มคนรุ&นใหม&โดยอาศัยหลักการทาง Digital Innovation สําหรับช&วง โควิด-19 น้ี ยังมีการ
รณรงค�ให�มีการสนับสนุนเกษตรกรให�อยู&รอด เช&น มีการรวมกลุ&มเกษตรสตรีเพ่ือช&วยเหลือกันแปรรูปสินค�าการเกษตร เช&น 
มะเขือเทศ และทําการตลาดแบบดิจิทัลมากข้ึน ประเด็นท่ีสามารถนําไปปรับใช�ได�คือ การสนับสนุนเกษตรกรกลุ&มสตรีและคน
รุ&นใหม&ให�หันมาสนใจการทําเกษตรกรรมและการแปรรูปอาหารมากข้ึน และคงจะทําได�ง&ายข้ึนกว&าสมัยก&อนเพราะจาก
สถานการณ�โควิด-19 ทําให�คนเห็นแล�วว&ายังไงคนก็ต�องการ และเกษตรกรรม และการผลิตอาหารเปhนสิ่งสําคัญอย&างยิ่งกว&า
อุตสาหกรรมอ่ืน 

ก า ร บ ร ร ย า ย หั ว ข� อ  Global Trends, Challenges, Policy Responses, and Opportunities in Food 
Transportation: Indonesia’s Experience During COVID-1 9  โ ด ย  Sahat M. Pasaribu, ICASEPS, Ministry of 
Agriculture โดยคร&าวๆ ผู�บรรยายได�รายงานสถานการณ�ผู�ติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซีย และได�กล&าวว&าแม�การขนส&ง
จะมีการติดขัดเน่ืองจากสถานการณ�โรคระบาดทําให�บางอย&างไม&สามารถทําได�อย&างแต&ก&อน แต&การผลิตอาหาร และขนส&ง
อาหารน้ันมีความจําเปhนต�องดําเนินการอย&างต&อเน่ืองต&อไปให�ได� ดังน้ัน ทุกภาคส&วนตั้งแต&เกษตรกร ผู�ผลิตแปรรูป ผู�ค�าปลีก 
และผู�บริโภคล�วนต�องหาโอกาสใหม&ๆ และปรับตัวด�วยกันท้ังสิ้น สิ่งท่ีท�าทายและอาจจะยากต&อการดําเนินการในบางช&วงคือ 
การท่ีรัฐบาลและหน&วยงานราชการต�องสื่อสารเรื่องกฎระเบียบท่ีปรับเปลี่ยนไป หรือกฎระเบียบใหม&ๆ อย&างเปhนระบบและมี
ประสิทธิภาพอย&างใกล�ชิด ควรมีการบังคับใช�วิธีการดําเนินการอย&างจริงจัง เช&น การล�างมือหรือใส&หน�ากากอนามัยของพนักงาน
หรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง ควรให�การสนับสนุนทางด�านการเงินแก&ส&วนต&างๆ ให�ทุกคนได�ปรับตัวให�ลักษณะการใช�ชีวิตแบบวิถีใหม& (new 
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normal) การอํานวยความสะดวก หรือ หย&อนการบังคับใช�กฎบางอย&างระหว&างสถานการณ�โควิด-19 กับบางส&วนท่ีสําคัญ
โดยเฉพาะอย&างยิ่งส&วนท่ีเก่ียวข�องกับการขนส&งสินค�าอาหารและสินค�าเกษตร 

การบรรยายหัวข�อ Cold Chain Logistics in Response to COVID-19 โดย Dr Rodney Wee (Asia Cold Chain 
Centre Singapore/ Australia) ได�ระบุไว�ว&า สิ่งท่ีเปhนความท�าทายในการกระจายสินค�าอาหาร และผลผลิตทางการเกษตรคือ 
Standard operating procedures หรือ SOPs ในการทํางานต&างๆ ระหว&างช&วงเวลาท่ีมีโรคระบาดน้ันยังมีจํากัด หรือไม&มีเลย 
ทําให�คนงานหรือบริษัทห�างร�านยังไม&รู�ว&าต�องปฏิบัติตัวกันอย&างไร การท่ีแต&ละประเทศปiดประเทศ ไม&สามารถนําเข�า หรือ
ส&งออกได�ตามปกติ การท่ีแต&ละเมืองมีการปiดการเดินทาง หรือจํากัดการเดินทางภายในประเทศ การขนส&งทางอากาศท่ีน�อยลง 
การ lockdown หรือมี isolation ระยะเวลาการกักตัว (quarantine) ท่ีทําให�เกิดข�อจํากัดอะไรบางอย&างท่ีทําให�การขนส&ง
สินค�าเปhนไปได�ยาก หรือเปhนไปไม&ได�เลย รอบการเติมสินค�าท่ีได�รับผลกระทบ เปhนต�น นอกจากน้ัน สถานการณ�โรคระบาดยัง
สร�างแรงกดดันให�กับสถานการณ�ด�านความมั่นคงทางอาหารคือ แรงงานท่ีลดน�อยลง สถานท่ีทํางานไม&สามารถนําคนงานเข�า
ทํางานได� และต�องมีการทํา social distancing อุปกรณ�ปxองกันต&างๆ ท่ีอาจจะยังไม&พร�อม ขาดแคลน หรือยังไม&เหมาะสม
สําหรับการปxองกันการระบาด การดูแลสุขอนามัยท่ีเก่ียวข�องท่ีมากข้ึน วิธีแก�ไข แก�ปyญหาท่ีสามารถทําได�เช&น แบ&งโซนการ
ขนส&งให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ใช� หรือ ซ้ือสินค�าท�องถ่ิน เพ่ือย&นระยะเวลาเส�นทางการขนส&งสร�าง urban farming เพ่ือให�คน
ในเมืองได�มีอาหารรับประทานลดการขนส&งระยะไกล จากการฟyงคําบรรยายน้ี ทําให�สามารถนําความรู�ด�านการขนส&งของเย็น
แบบ cold chain มาปรับใช�ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนได�  

 
  

 กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) ของกลุ&มท่ี 3 
ประเทศ หัวข	อรายละเอียดการนําเสนอของตัวแทนแต
ละประเทศ 

บังกลาเทศ The Control of Essential Commodities Act, 1956 and the Essential Commodities Act, 
1957, National multi-modal integrated transport policy, 2013, Food Safety Act, 
International laws and regulations (ท่ีสัมพันธ�กับของประเทศบังกลาเทศเองเช&น CODEX), 
Road Transport Act, 2018, Food Recall Regulation, 2020 

อินเดีย The Mandi System, Retail sell, Contract farming, transportation management by 
private sector, challenges (การขนส&งท่ีมีหลากหลายประเภท capacity ของการจัดเก็บผลผลิต
แบบแช&เย็นมีจํากัด, Technologies (E-Choupal, Grain silos by Adani group) 

อิหร&าน กฎระเบียบและหลักเกณฑ�สําหรับห&วงโซ&อาหารและการขนส&งในอิหร&าน เช&น การท่ีผู�ผลิตหรือ
โรงงานสามารถส&งออกบางผลิตภัณฑ� ได�เท&าน้ัน การขยายตัวของกลุ&มสหกรณ�ของเกษตรกร การ
เร&งรัดกระบวนการของพิธีด&านศุลกากร การทําสัญญาฟาร�ม ระบบเงินกู�สําหรับสายงานท่ีได�รับ
ผลกระทบจากสถานการณ�โรคระบาด 
เทคโนโลยีท่ีมีและการดําเนินงานท่ีเด&นชัด เช&น การใช�เครื่องมืออย&างเซ็นเซอร� หรือ GPS ในการ
ขนส&งมากข้ึน ธุรกิจรูปแบบออนไลน� การบริการส&ง หรือการใช�แอพลิเคช่ันมือถือ UAV การใช�
เครื่องมือ หรือ ชุดทดสอบเพ่ือตรวจจับสารพิษตกค�าง เปhนต�น 

ฟiลิปปiนส� ตัวอย&างกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องด�านการขนส&งอาหารในฟiลิปปiนส�นอกเหนือจากกฎระเบียบข�อบังคับ
พ้ืนฐานท่ีทุกประเทศทํากันคือ มีการทํา accreditation system และ inspection มากข้ึน  
 

เวียดนาม นอกจากใช�รถเทรลเลอร�ขนส&งสินค�าอาหาร หรือจากท&าเรือไปยังสถานท่ีจัดเก็บห�องเย็นแล�ว ยังมี
การใช�รถจักรยานยนต�พร�อมกล&องนํ้าแข็งเก็บความเย็นเพ่ือใช�ในการขนส&งสินค�าเกษตรและอาหารท่ี
ต�องการการควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บและขนส&ง มีการใช� e-commerce มากข้ึน หรือท่ีเรียกว&า 
Bricks-and-clicks retailers (ร�านค�าท่ีขายท้ัง offline และ online) 
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 การเข�าร&วมกิจกรรมกลุ&ม (Group Discussion) 
โดยรวมแล�วเปhนการอภิปรายถึง โอกาสและสิ่งท่ีท�าทายต&อการขนส&งสินค�าเกษตร และอาหารในช&วงสถานการณ�โรค

ระบาด และหลังจากช&วงน้ีไป กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องเพ่ือตอบโจทย�โอกาสและความท�าทายน้ี และระบบ หรือการจัดการท่ีต�อง
จัดแจงให�มี โดยมากการอภิปรายจะเน�นไปทางด�านการทําให�ระบบขนส&งสินค�าเกษตรและอาหารทันสมัยมากข้ึน และนํา
เทคโนโลยีออนไลน�สมัยใหม&เข�ามามีบทบาทในระบบมากข้ึน 
 

ส
วนท่ี 2  ประโยชนFท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน�ท่ีได�รับจากการเข�าร&วมโครงการ โดยแบ&งเปhน 

 ประโยชน�ต&อตนเอง คือ ได�รู�จักผู�เข�าร&วมโครงการท&านอ่ืนท่ีอยู&ในสายงานอาชีพด�านเดียวกัน หรือ
คล�ายกัน โดยเฉพาะท&านท่ีมาจากประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน ได�ทําการ networking 
นอกจากน้ี ยังได�รับมุมมองใหม&ๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเก่ียวข�อง เช&น food waste reduction ใน
ฟiลิปปiนส�ท่ีเน�น women empowerment จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะดําเนินโครงการในลักษณะท่ี
คล�ายคลึงกัน 

 ประโยชน�ต&อหน&วยงานต�นสังกัด คือ หากมีผู�ประกอบการรายใดท่ีเข�ารับคําปรึกษากับทางหน&วย 
Agro-Biz ในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องจะสามารถให�คําแนะนําด�วยความรู�และข�อมูลท่ีได�รับจากการเข�าร&วม 
โครงการ เปhนต�น 

 ประโยชน�ต&อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ คือ ได�รับแนวคิด ทัศนคติ และความรู�จาก
โครงการและผู�เข�าร&วมหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย&างยิ่งปyญหาและการแก�ไขปyญหาจาก
สถานการณ�จริงในประเทศต&างๆ ท่ีมีข�อจํากัดหรือลักษณะท่ีแตกต&างกันออกไป เช&น ฟiลิปปiนส�ท่ีมี 
ภูมิประเทศเปhนเกาะมากมายต&างจากประเทศไทย สามารถนํามาเปhนกรณีตัวอย&าง หรือเปhนข�อมูล
สําหรับเสริมความรู�ให�กับนักศึกษาหรือแนะนําผู�ประกอบการได� เปhนต�น 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร&วมโครงการ นําข�อมูล ความรู�มาปรับ
และเสริมในกระบวนวิชาท่ีสอน เช&น วิชาการจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตรสําหรับ
นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
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