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สวนที่ 1 เนื้อหา/องคFความรูจากการเขารวมโครงการ
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงคของโครงการโดยย&อ
ระบบห&วงโซ&อาหารไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด โควิด-19 ชนิดที่ไม&ไดคาดการณไวก&อน ทําให
การกระจายสินคาอาหารจากตนน้ําไปยังปลายน้ํามีอุปสรรค และ มีสิ่งที่ทาทายผูมีส&วนเกี่ยวของ หรือผูเล&นใน
ห&วงโซ&อุปทานหลายๆ ส&วนตองปรับตัวอย&างกะทันหัน ดังนั้น จึงควรมีการจัดการวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เพื่อใหมั่นใจไดว&าจะยังมีอาหารและผลิตภัณฑอาหารส&งต&อไปตามห&วงโซ&อุปทานไดอย&างเพียงพอ หรือมี
ผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพส&งต&อใหทุกคนไดอย&างราบรื่น ดังนั้นงานประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จึงมุ&งที่จะมีการ
สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปโฉมรูปแบบการขนส&งอาหารดวยโครงสรางพื้นฐานต&างๆ เพื่อการนําส&งอาหาร
ใหเพียงพอต&อความตองการดวยคุณภาพอาหารที่ยังคงคุณค&าไวสูง การส&งมอบที่เสถียร และมีการปรับปรุง
ผลผลิตโดยการลดการสูญเสียและของเสีย
1.2 เนื้อหา/องคความรูที่ไดจากกิจกรรมต&างๆ พรอมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย&างประเด็นที่สามารถนํามา
ปรับใชในองคกรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวขอและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย) ไดแก&
 การบรรยาย
การบรรยายในหัว ขอต&างๆโดยคุณ Cherrie D. Atilano (Founding Farmer, CEO & President – AGREA, UN
Global Ambassador for Nutrition, Philippine Ambassadress in Food Security, Department of Agriculture) เปh น
การนําเสนอที่เนนขอมูลลักษณะโครงการต&างๆ ที่ทางกลุ&ม AGREA ไดร&วมกันจัดทําเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร เพิ่มความมั่นคง
ทางอาหาร ลดการดําเนินการที่ไ ม&มีประสิทธิภาพ และยังมีการรณรงคการทําการเกษตรเพื่อการท&องเที่ยว การปลูกพืช
ผสมผสานในพื้นที่เดียวกันตามรูปแบบ climate resilient farming approach เช&น การปลูกมะพราวในพื้นที่การปลูกขิง มี
การเปiดการสอนการเกษตรมุ&งเนนกลุ&มคนรุ&นใหม&โดยอาศัยหลักการทาง Digital Innovation สําหรับช&วง โควิด-19 นี้ ยังมีการ
รณรงคใหมีการสนับสนุนเกษตรกรใหอยู&รอด เช&น มีการรวมกลุ&มเกษตรสตรีเพื่อช&วยเหลือกันแปรรูปสินคาการเกษตร เช&น
มะเขือเทศ และทําการตลาดแบบดิจิทัลมากขึ้น ประเด็นที่สามารถนําไปปรับใชไดคือ การสนับสนุนเกษตรกรกลุ&มสตรีและคน
รุ&นใหม&ใหหันมาสนใจการทําเกษตรกรรมและการแปรรูปอาหารมากขึ้น และคงจะทําไดง&ายขึ้นกว&าสมัยก&อนเพราะจาก
สถานการณโควิด-19 ทําใหคนเห็นแลวว&ายังไงคนก็ตองการ และเกษตรกรรม และการผลิตอาหารเปhนสิ่งสําคัญอย&างยิ่งกว&า
อุตสาหกรรมอื่น
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 ผูบรรยายไดรายงานสถานการณผูติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอินโดนีเซีย และไดกล&าวว&าแมการขนส&ง
จะมีการติดขัดเนื่องจากสถานการณโรคระบาดทําใหบางอย&างไม&สามารถทําไดอย&างแต&ก&อน แต&การผลิตอาหาร และขนส&ง
อาหารนั้นมีความจําเปhนตองดําเนินการอย&างต&อเนื่องต&อไปใหได ดังนั้น ทุกภาคส&วนตั้งแต&เกษตรกร ผูผลิตแปรรูป ผูคาปลีก
และผูบริโภคลวนตองหาโอกาสใหม&ๆ และปรับตัวดวยกันทั้งสิ้น สิ่งที่ทาทายและอาจจะยากต&อการดําเนินการในบางช&วงคือ
การที่รัฐบาลและหน&วยงานราชการตองสื่อสารเรื่องกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนไป หรือกฎระเบียบใหม&ๆ อย&างเปhนระบบและมี
ประสิทธิภาพอย&างใกลชิด ควรมีการบังคับใชวิธีการดําเนินการอย&างจริงจัง เช&น การลางมือหรือใส&หนากากอนามัยของพนักงาน
หรือผูที่เกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนทางดานการเงินแก&ส&วนต&างๆ ใหทุกคนไดปรับตัวใหลักษณะการใชชีวิตแบบวิถีใหม& (new
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normal) การอํานวยความสะดวก หรือ หย&อนการบังคับใชกฎบางอย&างระหว&างสถานการณโควิด-19 กับบางส&วนที่สําคัญ
โดยเฉพาะอย&างยิ่งส&วนที่เกี่ยวของกับการขนส&งสินคาอาหารและสินคาเกษตร
การบรรยายหัวขอ Cold Chain Logistics in Response to COVID-19 โดย Dr Rodney Wee (Asia Cold Chain
Centre Singapore/ Australia) ไดระบุไวว&า สิ่งที่เปhนความทาทายในการกระจายสินคาอาหาร และผลผลิตทางการเกษตรคือ
Standard operating procedures หรือ SOPs ในการทํางานต&างๆ ระหว&างช&วงเวลาที่มีโรคระบาดนั้นยังมีจํากัด หรือไม&มีเลย
ทําใหคนงานหรือบริษัทหางรานยังไม&รูว&าตองปฏิบัติตัวกันอย&างไร การที่แต&ละประเทศปiดประเทศ ไม&สามารถนําเขา หรือ
ส&งออกไดตามปกติ การที่แต&ละเมืองมีการปiดการเดินทาง หรือจํากัดการเดินทางภายในประเทศ การขนส&งทางอากาศที่นอยลง
การ lockdown หรือมี isolation ระยะเวลาการกักตัว (quarantine) ที่ทําใหเกิดขอจํากัดอะไรบางอย&างที่ทําใหการขนส&ง
สินคาเปhนไปไดยาก หรือเปhนไปไม&ไดเลย รอบการเติมสินคาที่ไดรับผลกระทบ เปhนตน นอกจากนั้น สถานการณโรคระบาดยัง
สรางแรงกดดันใหกับสถานการณดานความมั่นคงทางอาหารคือ แรงงานที่ลดนอยลง สถานที่ทํางานไม&สามารถนําคนงานเขา
ทํางานได และตองมีการทํา social distancing อุปกรณปxองกันต&างๆ ที่อาจจะยังไม&พรอม ขาดแคลน หรือยังไม&เหมาะสม
สําหรับการปxองกันการระบาด การดูแลสุขอนามัยที่เกี่ยวของที่มากขึ้น วิธีแกไข แกปyญหาที่สามารถทําไดเช&น แบ&งโซนการ
ขนส&งใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช หรือ ซื้อสินคาทองถิ่น เพื่อย&นระยะเวลาเสนทางการขนส&งสราง urban farming เพื่อใหคน
ในเมืองไดมีอาหารรับประทานลดการขนส&งระยะไกล จากการฟyงคําบรรยายนี้ ทําใหสามารถนําความรูดานการขนส&งของเย็น
แบบ cold chain มาปรับใชในเนื้อหาวิชาที่สอนได
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กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) ของกลุ&มที่ 3
หัวขอรายละเอียดการนําเสนอของตัวแทนแตละประเทศ
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 (ที่ สั ม พั น ธกั บ ของประเทศบั ง กลาเทศเองเช& น CODEX),
Road Transport Act, 2018, Food Recall Regulation, 2020
The Mandi System, Retail sell, Contract farming, transportation management by
private sector, challenges (การขนส&งที่มีหลากหลายประเภท capacity ของการจัดเก็บผลผลิต
แบบแช&เย็นมีจํากัด, Technologies (E-Choupal, Grain silos by Adani group)
กฎระเบียบและหลักเกณฑสําหรับห&วงโซ&อาหารและการขนส&งในอิหร&าน เช&น การที่ผูผลิตหรือ
โรงงานสามารถส&งออกบางผลิตภัณฑ ไดเท&านั้น การขยายตัวของกลุ&มสหกรณของเกษตรกร การ
เร&งรัดกระบวนการของพิธีด&านศุลกากร การทําสัญญาฟารม ระบบเงินกูสําหรับสายงานที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด
เทคโนโลยีที่มีและการดําเนินงานที่เด&นชัด เช&น การใชเครื่องมืออย&างเซ็นเซอร หรือ GPS ในการ
ขนส&งมากขึ้น ธุรกิจรูปแบบออนไลน การบริการส&ง หรือการใชแอพลิเคชั่นมือถือ UAV การใช
เครื่องมือ หรือ ชุดทดสอบเพื่อตรวจจับสารพิษตกคาง เปhนตน
ตัวอย&างกฎระเบียบที่เกี่ยวของดานการขนส&งอาหารในฟiลิปปiนสนอกเหนือจากกฎระเบียบขอบังคับ
พื้นฐานที่ทุกประเทศทํากันคือ มีการทํา accreditation system และ inspection มากขึ้น
นอกจากใชรถเทรลเลอรขนส&งสินคาอาหาร หรือจากท&าเรือไปยังสถานที่จัดเก็บหองเย็นแลว ยังมี
การใชรถจักรยานยนตพรอมกล&องน้ําแข็งเก็บความเย็นเพื่อใชในการขนส&งสินคาเกษตรและอาหารที่
ตองการการควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บและขนส&ง มีการใช e-commerce มากขึ้น หรือที่เรียกว&า
Bricks-and-clicks retailers (รานคาที่ขายทั้ง offline และ online)
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 การเขาร&วมกิจกรรมกลุ&ม (Group Discussion)
โดยรวมแลวเปhนการอภิปรายถึง โอกาสและสิ่งที่ทาทายต&อการขนส&งสินคาเกษตร และอาหารในช&วงสถานการณโรค
ระบาด และหลังจากช&วงนี้ไป กฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อตอบโจทยโอกาสและความทาทายนี้ และระบบ หรือการจัดการที่ตอง
จัดแจงใหมี โดยมากการอภิปรายจะเนนไปทางดานการทําใหระบบขนส&งสินคาเกษตรและอาหารทันสมัยมากขึ้น และนํา
เทคโนโลยีออนไลนสมัยใหม&เขามามีบทบาทในระบบมากขึ้น
สวนที่ 2 ประโยชนFที่ไดรับและการขยายผลจากการเขารวมโครงการ
โปรดระบุประโยชนที่ไดรับจากการเขาร&วมโครงการ โดยแบ&งเปhน
 ประโยชนต&อตนเอง คือ ไดรูจักผูเขาร&วมโครงการท&านอื่นที่อยู&ในสายงานอาชีพดานเดียวกัน หรือ
คลายกั น โดยเฉพาะท& า นที่ ม าจากประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบาน ไดทํ า การ networking
นอกจากนี้ ยังไดรับมุมมองใหม&ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ย วของ เช&น food waste reduction ใน
ฟiลิปปiนสที่เนน women empowerment จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะดําเนินโครงการในลักษณะที่
คลายคลึงกัน
 ประโยชนต&อหน&วยงานตนสังกัด คือ หากมีผูประกอบการรายใดที่เขารับคําปรึกษากับทางหน&วย
Agro-Biz ในหัวขอที่เกี่ยวของจะสามารถใหคําแนะนําดวยความรูและขอมูลที่ไดรับจากการเขาร&วม
โครงการ เปhนตน
 ประโยชนต&อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวขอนั้นๆ คือ ไดรับแนวคิด ทัศนคติ และความรูจาก
โครงการและผู เขาร&ว มหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย& างยิ่ ง ปy ญหาและการแกไขปy ญหาจาก
สถานการณจริงในประเทศต&างๆ ที่มีขอจํากัดหรือลักษณะที่แตกต&างกันออกไป เช&น ฟiลิปปiนสที่มี
ภูมิประเทศเปhนเกาะมากมายต&างจากประเทศไทย สามารถนํามาเปhนกรณีตัวอย&าง หรือเปhนขอมูล
สําหรับเสริมความรูใหกับนักศึกษาหรือแนะนําผูประกอบการได เปhนตน
 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเขาร&วมโครงการ นําขอมูล ความรูมาปรับ
และเสริ มในกระบวนวิ ช าที่ สอน เช& น วิ ช าการจั ด การและการตลาดอุ ต สาหกรรมเกษตรสําหรับ
นักศึกษาชั้นป•ที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
__

การจัดทํารายงานภายหลังการเขารวมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562)
สวนความรวมมือระหวางประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
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