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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
21-CP-09-GE-WSP-A: Workshop on Modern Food Transportation and Regulation 

ระหว่างวันที ่13-15 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน ์
ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

จัดท าโดย นางวิสะนี เหนือเมฆิน  
นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ   
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยยํอ   
โครงการ 21-CP-09-GE-WSP-A: Workshop on Modern Food Transportation and Regulation หรือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขนสํงและระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับอาหารโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแหํงเอเชีย  (Asian 
Productivity Organization หรือ APO) รํวมกับ Development Academy of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์  เป็น
เจ๎าภาพในการจัดการฝึกอบรมผํานระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Zoom meeting)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส าคัญ ได๎แกํ    

1.1.1 สํงเสริมความเข๎าใจบทบาทและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการขนสํงอาหารสมัยใหมํ เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบันที่ต๎องการอาหารที่มีความปลอดภัย คุณภาพสูง การจัดสํงที่รวดเร็วและการขนสํงทางไกล 

1.1.2 เรียนรู๎เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนสํงอาหารในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช๎ระบบ ICT 
และระบบลูกโซํความเย็น     

1.1.3 ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดของการขนสํงอาหารสมัยใหมํ   ที่ชํวยอ านวยความสะดวกท าให๎การจัดสํง
เร็วข้ึน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายที่จ าเป็นทีท่ าให๎แนํใจวําการเคลื่อนย๎ายอาหารเป็นไปอยํางราบรื่น  

การจัดฝึกอบรมด าเนินการเป็นเวลา 3 วัน  ระหวํางวันท่ี 13-15 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.30 – 16.00 (ประเทศ
ไทย)  โดยมีวิทยากร  5 ทํานจาก 5 ประเทศ  มาถํายทอดความรู๎และประสบการณ์ให๎กับผู๎เข๎าอบรมจ านวน 35 คน จาก 11 
ประเทศ สมาชิก APO 

 
ก าหนดการ 

Date/Time Activity 
Tuesday,13 July Session 1: Global Trends, Challenges, Policy/Regulatory Responses, 

and Opportunities in Food Transportation During and Post crisis 
(Indonesia’s Response against COVID-19).  
Session 2: Modern Delivery Systems with ICT. 
Group Work: Country presentations  
Topic: Existing practices in regulations to hasten food transportation, 
adaptations and technologies used to ensure food availability and 
safety, and notable practices from each country.  

Wednesday, 14 July Session 3: Cold Chain Logistics in Response to COVID-19 . 
Session 4: ISO 23412:2020 Indirect, Temperature-controlled 
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Refrigerated Delivery Services – Land Transport of Parcels with 
Intermediate Transfer. 
Group Work: Group discussion. 
 

Thursday, 15 July Session 5: The “Move Food Initiative”: Philippine Case. 
Session 6:  Regulations Affecting Food Transportation. 
Group Work: Presentation by each group. 
 

 
 
รายชื่อวิทยากร 
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ภาพผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1.2  เนื้อหา /องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ    
แนวโน้ม ความท้าทาย การตอบสนองต่อนโยบายและโอกาสในการขนส่งอาหารทั่วโลก:ประสบการณ์ของอินโดนีเซีย
ในช่วงโควิด-19 

สรุปจากการบรรยายของ  Dr.Sahat M. Pasaribu 
 

โควิด-19 สร๎างความเสียหายรุนแรงแทบทุกภาคสํวนและมีการเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง  โดยในเดือนพฤษภาคม   
อินโดนีเซียมีจ านวนผู๎ปุวย COVID-19 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  ซึ่งรัฐบาลได๎ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการ 
จ ากัดการเคลื่อนไหว งดกิจกรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงการจ ากัดการเดินทางที่เข๎มงวดขึ้นและการปิดถนน ห๎ามเคลื่อนย๎าย
ให๎เคลื่อนย๎าย โดยเฉพาะที่ได๎รับอนุญาตให๎เทําน้ัน ท าให๎การเคลื่อนย๎ายของภาคเกษตรหยุดชะงัก    

การขนสํงอาหาร : ระบบขนสํงส าหรับผลิตผลทางการเกษตร: แบบดั้งเดิมหรือแบบใช๎เครื่องจักรจ าเป็นต๎องย๎ายจาก
ทุํงเก็บเกี่ยวไปที่โรงนา หรือโรงคัดบรรจุ  ซึ่งการขนสํงเป็นปัจจัยส าคัญตํอความส าเร็จของเกษตรกร  (ตั้งแตํขนสํงเมล็ดพันธุ์ 

ปุ๋ย… ไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด…ถึงผู๎บริโภค) แตํการขนสํงสมัยใหมํ: โลจิสติกส์ด๎านอาหาร (การขนสํงทางถนน 
วิธีการขนสํง การด าเนินการขนสํง และการจัดการ) มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีหลายทางเลือก (ทางรถไฟ  ทะเล ทางอากาศ)  
การจัดการอาหาร: การเตรียม การขนสํง การเก็บรักษา การบรรจุ  การหํอ การเปิดขาย การบริการ หรือการจัดสํง 

ความท๎าทาย โอกาส และการตอบสนองตํอนโยบาย   ผลกระทบของการระบาดใหญํของ COVID-19 ในภาคเกษตร: 
การหยุดชะงักของการขนสํง  แตํการผลิตทางการเกษตรด าเนินตํอไป: เพราะเป็นอาหารส าหรับทุกคน  ความท๎าทายในการ
จัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายทํามกลางโรคโคโรนาไวรัส   กฎระเบียบและข๎อบังคับเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง  โอกาส: ธุรกิจสมัยใหมํในระบบอาหาร (ตั้งแตํการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตทางการเกษตรไปจนถึง
การขนสํง การแปรรูป การตลาด และการเตรียมอาหารเพื่อการบริโภคและการก าจัด) การจ ากัดนโยบายเพื่อรองรับความ
ต๎องการของเกษตรกรและแนวโน๎มธุรกิจ การตอบสนองของรัฐบาล: รัฐบาลกลางและระดับภูมิภาค  มีการสื่อสารอยํางใกล๎ชิด
ส าหรับกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ เผยแพรํการบังคับโดยใช๎ว ิธีการด๎านสุขภาพ ด๎วยข๎อความที่รุนแรงถึงทุกคน (ใช๎หน๎ากาก 
ล๎างมือ รักษาระยะหํางทางสังคม) เตรียมกฎระเบียบและการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อให๎เกิดชีวิตปกติใหมํใช๎ข๎อจ ากัด 
กิจกรรมสาธารณะฉุกเฉิน แตํผํอนคลายกับภาคสํวนท่ีจ าเป็นรวมถึงการขนสํงทางการเกษตร  ซึ่งการตอบสนองจาก MoA กับ 
6 งานหลัก: มีดังนี ้

1.บรรลุการพึ่งพาตนเองด๎านอาหารของทุกคน 
2.เพิ่มการผลิตของประเทศเพื่อเอื้อประโยชน์แกํเกษตรกรรายยํอย: โครงการเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการ

ขนสํงในฟาร์มตํอไป 
3.เพิ่มประสิทธิภาพที่ดินและสวนบ๎านด๎วยพืชอาหาร 
4.จัดท าแผนที่ภูมิภาคที่ไมํมั่นคงด๎านอาหารและจัดสรรความต๎องการด๎านอาหาร   (ระบบขนสํง) 
5.สร๎างประสิทธิภาพของหํวงโซํการตลาดสินค๎าเกษตรและการวางแนวตลาดให๎กับเกษตรกร 
6.ให๎เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

หมายเหตุ * การขนสํงมีความส าคัญมากในหํวงโซํคุณคําทางการเกษตรโดยรวม ตั้งแตํข๎อมูลการผลิต การแปรรูป การตลาด 
และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  มีการออกการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให๎แนํใจวํามีการผลิตทางการเกษตร 

โควิด-19 อาจใช๎เวลานานกวํานี้ ทุกองค์ประกอบจ าเป็นต๎องรักษาผลประโยชน์ภายในประเทศ ทํามกลางความท๎า
ทายและโอกาสที่เกิดจากภัยคุกคามที่อันตรายนี้   ความรํวมมือระหวํางประเทศจะมีความเข๎มแข็ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎าน
ความพร๎อมของวัคซีนปูองกัน coronavirus 
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ระบบจัดส่ง TA-Q-BIN พร้อม ICT 
สรุปจากการบรรยายของ  Yamato Group 

 
ยามาโตะ กรุ๏ป บริษัทช้ันน าด๎านบริการสํงพัสดุถึงบ๎านของญี่ปุุน ซึ่งมีผลประกอบการที่นําภาคภูมิใจ เป็นบริษัทขนสํง

ใหญํผู๎ทรงอทิธิพลที่ให๎บริการครบครันทั้งการขนสํงสินค๎าให๎กับภาคอุตสาหกรรมไปทั่วโลก หรือการให๎บริการขนสํงเพื่อย๎ายที่

อยูํท้ังในและตํางประเทศ การให๎บริการของบริษัท คือ “รับของ และ “ขนสํง”ผําน TA-Q-BIN ที่ตู๎เก็บเอกสารในเมืองเป็นตู๎
เก็บของแบบเปิดที่ด าเนินการโดย Packcity Japan สถาน ีPUDO ได๎รับการติดตั้งในต าแหนํงท่ีสะดวกส าหรับลูกค๎าทุกคน เชํน 
สถานีรถไฟ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร๎านสะดวกซื้อ ร๎านขายยา ที่จอดรถ และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ โดยสามารถใช๎ล็อกเกอร์
เพื่อ "รับ" และ "จัดสํง" TA-Q- BIN ตามเวลาที่สะดวกตลอด 24 ชม.  การบริการจัดสํงแบบใหมํส าหรับอีคอมเมิร์ซ เป็นการ
บริการที่ปรับเปลี่ยนได๎ตามความต๎องการแบบเรียลไทม์ หลากหลายความต๎องการตามไลฟ์สไตล์ของลูกค๎า รวมถึงการแพทย์

ออนไลน์ ในการจัดสํงยา ซึ่งแผนการสํงมอบรํวมถึง “ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ”เชํนยาส าหรับใช๎ทางการแพทย์ ยาที่จ าหนําย
หน๎าเคาน์เตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ ยาวินิจฉัย ฯลฯ  การเชื่อมตํอผู๎ใช๎อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และ
ธุรกิจจัดสํงด๎วยข๎อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์ เป็นบริการจัดสํงแบบใหมํที่มุํงสร๎าง "ระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ" ที่ปรับปรุงความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการจัดซื้อ จัดสํง และการรับสินค๎าอยํางทั่วถึง และตระหนักถึงการเติบโต
อยํางยั่งยืนของอีคอมเมิร์ซ  รวมทั้งการบริการเติมเต็มส าหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นบริการที่จัดการโดย Yamato Transport 
เพื่อด าเนินการด๎านลอจิสติกส์ทั้งหมดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ตั้งแตํคลังสินค๎าไปจนถึงการจัดเก็บ การบรรจุและการจัดสํง
หลังจากได๎รับค าสั่งซื้อ ตั้งแตํการจัดสํงไปจนถึงการเรียกเก็บเงิน) โดยยังคงรักษาไว๎ซึ่งสต็อกสินค๎าขององค์กรที่คลังสินค๎าเชิง
พาณิชย์ 110 แหํงของ Yamato Transport ทั่วประเทศ นอกจากตัวแทนจัดสํง E-commerce แล๎ว ลูกค๎ายังมีทางเลือกที่
หลากหลาย เชํน การขอให ๎Yamato ด าเนินการจัดจ าหนํายภายในประเทศส าหรับสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศ หรือสํงมอบ
ผลิตภัณฑ์ไปยัง FBA ในนามของลูกค๎า เป็นต๎น   กรณีศึกษาการบริการและความรํวมมือเป็นการน าเสนอเสียงของผู๎ผลิตและ
เรื่องราวเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แกํผู๎ชมในพ้ืนท่ีเสมือนจริง  เราเริ่มต๎นความพยายามในการสนับสนุนการขายโดยใช๎การเช่ือมตํอท่ัว
ประเทศของ Yamato Holdings กับผู๎ผลิตและฟังก์ชันการค๎าแบบสดของ Virtual live space เพื่อสํงมอบไมํเพียงแคํราคา
และความนําดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์เทํานั้น แตํยังรวมถึงเสียงของผู๎ผลิตและเรื่องราวเบื้องหลังของ สินค๎าให๎กับผู๎ชม ประสบ
ความส าเร็จโดย “Story Live Commerce” ในการน าเสนอเสียงและเรื่องราวแกํผู๎ชมด๎วยการถํายทอดสดและเป็นบริการที่
ถํายทอดความรู๎สึกของผู๎ผลิตและประวัติของผลติภณัฑ์แกํผู๎ชมอยํางลึกซึ้งยิ่งข้ึน  และโครงการ “Veggie Neko” แก๎ปัญหาการ
จ าหนํายสินค๎าเกษตร เราก าลังด าเนินการกํอสร๎างระบบโลจิสติกส์ที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพผํานการวิจัยรํวมกับบริษัท
จัดสํงอาหารรายใหญํ O โดยการรวมเครือขํายผู๎ผลิตและเครือขํายการขนสํงที่เรามี ผสานวิธีการขนสํงที่ผู๎ผลิตจัดเตรียมไว๎เป็น
รายบุคคล และใช๎ยอดขาย ของ Yamato Transport ประมาณ 4,000 ราย ส านักงานท่ัวประเทศ ฯลฯ  

การสนับสนุนด๎านไอซีที “โลจิสติกส์ที่ไมํหยุดนิ่ง” เพื่อให๎มั่นใจวําธุรกิจ TA-Q-BIN จะด าเนินตํอไปท าการแบํงคนและ 
ทรัพยากรในภาคตะวันออกและตะวันตกเพื่อรับมือภัยพิบัติในวงกว๎างที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง TA-Q-BIN (ทัค-คิว-บิง)  คือ บริการ
ขนสํงพัสดุยํอยแบบเรํงดํวนถึงบ๎าน (Door to Door Parcel Delivery)  มีบริการรับพัสดุถึงบ๎านลูกค๎าและจัดสํงถึงปลายทาง
ในวันถัดไป นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม อาทิบริการสํงพัสดุให๎ใหมํในกรณีผู๎รับไมํอยูํบ๎าน บริการจัดสํงสินค๎าควบคุมอุณหภูมิ 
บริการเก็บเงินปลายทางโดยลูกค๎าสามารถติดตามสถานะสินค๎าได๎ผํานทางเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคช่ัน  

  Yamato Group ก าลังขยายตัวด าเนินธุรกิจใน 25 ประเทศและภูมิภาค เราก าลังสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับธุรกิจ
ในตํางประเทศของเราโดยคาดหวังถึงอนาคตที่อุปสรรคทางเศรษฐกิจของแตํละประเทศจะลดน๎อยลง 
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การขนส่งระบบโซ่ความเย็นในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  
สรุปจากการบรรยายของ  Dr.Rodney Wee  

 
โซํความเย็นส าหรับสินค๎าเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร (กํอนโควิด)  การบริหารจัดการหํวงโซํความเย็นอาจอธิบาย 

งํายๆ วําเป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายหลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายในด๎านตํางๆ ตังแตํ 
กระบวนการเก็บเกี่ยวจนถึงการสํงมอบให๎กับผู๎บริโภค   การจัดการหํวงโซํความเย็นหรือห๎องเย็นนั้นเกี่ยวข๎องกับชํวงของ 
อุณหภูมิที่ใช๎ในการควบคุมเพื่อรักษาคุณภาพความสดของผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษา   

คนสํวนใหญํในอุตสาหกรรมอาหารเช่ือวําการมีห๎องเย็นและการขนสํงที่เย็นเป็นสิ่งเดียวที่จ าเป็นในการชะลอความ 
เนําเสียของผลิตภัณฑ์ในด๎านตํางๆ  ได๎ แตํเมื่อเกิดการระบาดโควิด-19 การจัดจ าหนํายผลิตผลสดและจ าหนํายอาหารก็ถือเป็น 
ความท๎าทาย เพราะขาดเอกสารคูํมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด    การปิดพรมแดนระหวําง
ประเทศ การจ ากัดการเดินทาง  ลดการเคลื่อนที่ของการขนสํงทางอากาศ  มีมาตรการล็อกดาวน์หรือโซนแยก  กักกันการ
กระจายสินค๎าที่หยุดชะงัก เกิดหํวงโซํอุปทานแบบแยกสํวน รายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สุขภาพและอาหาร)
หยุดชะงักลง ผลผลิตได๎รับความเสียหายจึงมีการการแก๎ไขชํองวําง/เฉพาะกิจ  

วิกฤตทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คือ การคาดแคลนชุด PPE  
เครื่องชํวยหายใจ การตรวจทดลองทางคลินิก และการกระจายวัคซีนซึ่งจะต๎องใช๎ระบบโซํความเย็นในการบริหารจัดการ ซึ่ง
การรักษาความเย็นในการกระจายวัคซีนใช๎แนวทางคูํมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของปี 2018  แตํในสํวนของสินค๎าเกษตรแล
อุตสาหกรรมอาหารไมํมี 

ความกดดันจากโรคระบาดตํอความมั่นคงด๎านอาหาร คือการลดจ านวนพนักงาน การเว๎นระยะหํางในสถานท่ีท างาน
อุปกรณ์ปูองกันสํวนบุคคล (ข๎อก าหนด และชุดPPE) การท าความสะอาด/ฆําเช้ือ แนวทางปฏิบัติด๎านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้นและ
คูํมือมาตรฐานการปฏิบัติงานทีไ่ดร๎ับการแกไ๎ข 

การจัดหาอาหารและสินค๎าเกษตร – รวมถึงการบริการที่จ าเป็นในภาวะโรคระบาด คือ ศูนย์จ าหนํายอาหาเครือขําย
การจ าหนํายอาหาร   การขนสํง(ทางรถยนต์  ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางน้ า)   บริการขนสํงสินค๎า (รวมถึงไปรษณีย์ & 

Courier)   จุดจอดรถ/จุดพักรถ (รวมถึงการนั่งทานและสั่งกลับบ๎าน)  การผลิตและจ าหนํายอาหารเกษตรของช า (รวมถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร๎านขายผักและผลไม๎ คนขายเนื้อ คนขายปลา  คนขายเบเกอรี่ และร๎านสะดวกซื้อ) 

โมเดลธุรกิจตํางๆ ในหํวงโซํอุปทานอาหารเกษตร คือการน าเทคโนโลยีมาใช๎ (อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สวมใสํ  Wi-fi 

และการเช่ือมตํอมือถือ  แพลตฟอร์มการตลาดโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ + สํวนตํอประสานกับลูกค๎า) 
ความแปรปรวนของเครือขํายซัพพลายเชน (ความแปรปรวนของเครือขํายการกระจาย   โครงสร๎างพื้นฐานและความแปรปรวน
ของคูํมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ความเร็ว ความถูกต๎อง และความรับผิดชอบ – ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย   การปฏิบัติตามคุณภาพ
และความปลอดภัย  ขาดการปรับตัว – ระบบแชํแข็ง) การจัดการหํวงโซํความเย็น (การบ ารุงรักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์
อาหารเกษตร   ติดตามและตรวจสอบย๎อนกลับ   ควบคุมสภาพแวดล๎อมของผลิตภัณฑ์  สถานการณ์ฉุกเฉินส าหรับการหยุดพัก
ในสภาพแวดล๎อม   เน๎นความปลอดภัยของอาหาร (โดยเฉพาะการจัดการ)   และการบ ารุงรักษาฉลาก (โดยเฉพาะค าแนะน า)) 
กลําวโดยสรุปคือ     

 ควรจ าแนกโรคระบาดเหมือนสถานการณ์ภัยพิบัติ 

 ก าหนดคูํมือมาตรฐานการปฏบิัติงานใหมํท่ีรวมข๎อก าหนดด๎านความปลอดภัยของอาหารทั้งหมดไว๎ด๎วย  

 ติดตามการด าเนินการรวมถึงการจัดเตรยีม การจดัเก็บและการสงํมอบตามแผน 

 แผนการขนสํงอาหารโดยละเอยีดพร๎อมการใช๎งานหํวงโซํความเยน็ส าหรับข๎างต๎น 

 ตรวจสอบให๎แนํใจวําแหลํงเสบียงอาหารยังคงเปิดอยูํและเข๎าถึงได๎ 
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 พิจารณาแบบฝึกหดัแบบจ าลองเสมือนเป็นข๎อบังคับ 

 การตรวจสอบอุปกรณ์และการอัปเดต คูมํือมาตรฐานการปฏิบัตงิานเป็นประจ า 

 เตรยีมแนวรับทีส่อง (และแม๎กระทั่งบรรทัดท่ีสาม) ของการสนับสนุน 

 ขั้นตอนและระเบยีบการเพิ่มเติมในการจดัสํงอาหาร 

 รวม AI และ Data Analytics เพื่อวางแผนการจัดจ าหนําย (สินคา๎หลัก) 

 ความผดิพลาดจะเกดิขึ้นเมื่อ…ยอมรับ เรยีนรู๎ และแก๎ไข 

 
 

ความส าคัญของการใช้มาตรฐานสากล ISO 23412: 2020 ส าหรับบริการจัดส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ   
สรุปจากการบรรยายของ  Yamato Group  

 
ISO 23412 ส าหรับบริการจัดสํงพสัดุแชํเย็น ด๎วยข๎อเสนอจากประเทศญี่ปุุน ISO/PC (โครงการ 315 ได๎รับการจัดตั้ง 

ขึ้นอยํางเป็นทางการในเดือนมกราคม 2018 เพื่อพัฒนา ISO 23412 และเผยแพรํเมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2020    
เป็นการจัดสํงแบบแชํเย็นควบคุมอุณหภูมิ บริการขนสํงทางบกของพัสดุพร๎อมโอนระหวํางกลาง ISO 23412 ได๎รับ 

การพัฒนาเนื่องจากไมํมีมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎ครอบคลุมข๎อก าหนดส าหรับบริการจัดสํงแบบแชํเย็นโดยรวม  ข๎อก าหนด
หลักของ ISO 23412  ครอบคลุมทุกขั้นตอนการให๎บริการจัดสํงพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิในการขนสํงทางบก ตั้งแตํการรับ
พัสดุจากผู๎ใช๎บริการไปจนถึงการสํงมอบท่ีปลายทาง โดยมีข๎อก าหนดหลักเกี่ยวกับ 

1. ค าจ ากัดความและการสื่อสารของบริการจดัสํงแบบแชํเย็น 
2. การพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสงํ 
3. การจัดการพัสดหุ๎องเย็น 
4. เงื่อนไขส าหรับสถานท่ีปฏิบัติงาน รถห๎องเย็น ห๎องเย็น และวสัดุท าความเย็น 
5. ค าแนะน าในการท างานและคูํมือการใช๎งาน 
6. การฝึกอบรมพนักงาน 
7. ติดตามและปรับปรุงบริการจดัสํงห๎องเย็น 
ขอบเขตของการควบคุมอุณหภูมิที่ครอบคลุม ISO 23412   ด๎วยการใช๎ผู๎ให๎บริการด๎านลอจิสติกส์ที่ท าการควบคุม

อุณหภูมิตามมาตรฐาน ISO 23412 ซึ่งต๎องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมระหวํางการขนสํง ผู๎จัดสํงผลิตภัณฑ์อาหาร
สามารถจัดการการรักษาอุณหภูมิแกนกลางได๎  ผลกระทบทางสังคมที่คาดหวังส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตที่
เจริญรุํงเรือง เราต๎องการน าความปลอดภัยมาให๎โครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยการขยาย
มาตรฐานนี้ สิทธิประโยชน์ตํางๆ ส าหรับผู๎มีสํวนได๎เสีย ISO 23412 ชํวยให๎ผู๎ให๎บริการจัดสํงสามารถน าเสนอการขนสํงที่มี
คุณภาพ พวกเราเชื่อวําการบริการที่มีคุณภาพจะน าไปสูํการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การเรียกร๎องให๎
ด าเนินการรํวมกันเพื่อโลจิสติกส์โซํเย็นที่ยั่งยืน เราเรียกร๎องให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียแตํละฝุายมีสํวนรํวมในการพัฒนาโลจิสติกส์
หํวงโซํความเย็นอยํางยั่งยืน ทั้งในสํวนของ รัฐบาล  ที่ขอให๎การสนับสนุนสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออ านวย ผู๎ให๎บริการด๎านลอ     
จิสติกส์เพื่อน ามาตรฐานมาใช๎อยํางงํายดาย  สถาบันการศึกษา ให๎ขยายความสนใจและความตระหนักในการจัดสํงพัสดุและ
การสนับสนุนผํานความรํวมมือทางวิชาการในอุตสาหกรรม    ผู้ส่งสินค้า สื่อสารอยํางแข็งขันกับผู๎ให๎บริการด๎านลอจิสติกส์เพื่อ
ติดตามความสอดคล๎องของการจัดการคุณภาพในหํวงโซํอุปทาน   ผู้ให้บริการจัดส่งสินค๎า  ในฐานะผู๎เลํนไมล์สุดท๎ายของหํวงโซํ
อุปทาน ให๎บริการที่วางใจได๎ด๎วยการด าเนินงานท่ีได๎มาตรฐาน 
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การขนย้ายอาหารและการลดของเสีย “เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในช่วง COVID-19  ของฟิลิปปินส”์ 
สรุปจากการบรรยายของ Ms. Cherrie De Erit Atilano 

 
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในภาคอาหารและการเกษตร

ทั่วโลก รัฐบาลหลายแห่งได้ปิดร้านค้าปลีกอาหารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจ ากัดการเคลื่อนไหวของพลเมือง
อย่างรุนแรง ด้วยการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การค้า และการค้าปลีกของอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากสิ่งนี้ท าให้เกิด
การชะงักท่ัวท้ังระบบของการผลิตอาหาร ส่งผลต่อความเป็นอยู่และทางโภชนาการของผู้คน โครงการอาหารโลกประมาณการ
ว่ามีจ านวนผู้หญิง ผู้ชาย และครอบครัวที่เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารเฉียบพลันเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 270 ล้านคนภายใน
สิ้นปี 20201 โดยมีร่างกายที่แคระแกร็น มีภาวะโลหิตจางของมารดา และน้ าหนักแรกเกิดต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มี
รายได้ต่ าและปานกลาง  

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2020 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ก าหนดมาตรการกักกันชุมชน (ECQ) ซึ่งปิดพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ ากัดการเคลื่อนไหว ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น ในเขตนครมะนิลา การกักกันน าไปสู่ความท้า
ทายในการรับผลิตผลสดกับซูเปอร์มาร์เก็ตและแผงขายของในตลาดสดที่พยายามดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนอื่น 
ๆ ของประเทศ เกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายในการขายผลผลิตของตน  มีปัญหาด้านลอจิสติกส์ในการขนส่งผลผลิตจาก
ฟาร์มไปยังเมืองต่างๆ และด้วยการปิดร้านอาหารและตลาดสถาบันทั้งหมด เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์จึงถูกทิ้งให้อยู่กับที่มีคน
เพียงไม่กี่คนที่จะขายผลผลิตของตนไม่ให้เหลือท้ิงผลิตผลสดให้สูญเปล่า 

AGREA กลุ่มที่มุ่งสนับสนุนการเสริมพลังของเกษตรกรในท้องถิ่นด้วยการท าเกษตรแบบยั่งยืนแนวปฏิบัติและการ
สร้างความเป็นอยู่ของธุรกิจการเกษตรแบบมีส่วนร่วมโปรแกรมเริ่มรับสายจากเกษตรกรไม่สามารถย้ายผลผลิตของตน กลุ่มนี้
น าโดย Cherrie Atilano, สมาชิกของ Scaling Up Nutrition (SUN) ผู้น าการเคลื่อนไหวเร่งจัดตั้งโครงการ Move Food 
Initiative ออนไลน์ Google Form based แพลตฟอร์มสั่งผลิตผลสดซึ่งอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาหารทั้งด้าน
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ความคิดริเริ่มนี้ช่วยลดขยะอาหารและการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรและผู้บริโภค ท าให้ผู้ที่
ต้องการอาหารแต่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื่องจากการกักกัน การเข้าถึงผลผลิตสด 

เรื่องราวของโครงการ Move Food Initiative น าเสนอข้อมูลเชิงลึกส าหรับประเทศอื่น ๆ ที่ก าลังดิ้นรนเพื่อให้แน่ใจ
ว่าผลผลิตจะย้ายจากฟาร์มไปยังผู้บริโภค และส าหรับผู้ที่มีวิธีแก้ไขปัญหาเศษอาหารและความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในทาง
ปฏิบัติอย่างจ ากัด ประเด็นส าคัญบางประการของความส าเร็จได้อธิบายไว้ด้านล่าง 

1. ความคล่องตัว: กุญแจส าคัญในการตอบสนองต่อความต้องการสร้างสรรค์ 

ความรู้สึกสร้างสรรค์สะท้อนอยู่ในองค์กร: ความคิดสร้างสรรค์ในการรับอาหารจากฟาร์มในหมู่เกาะที่การขนส่ง
อาหารเป็นสิ่งท่ีท้าทายแม้แต่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ความคิดสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมกับ 'ผู้เคลื่อนไหว' – อาสาสมัครที่อ านวย
ความสะดวกในการขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคในมหานครมะนิลา – และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับอาหารส่วนเกิน
และหลีกเลี่ยงเศษอาหารเพื่อรักษาคุณค่า AGREAs ของความยั่งยืน ในสภาพแวดล้อมท่ีรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจาก
โรคระบาด ท าให้ AGREA สามารถปรับตัวและตอบสนองได้ความต้องการตามที่เกิดขึ้น 

2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 

จากจุดเริ่มต้น Move Food Initiative อาศัยเครือข่ายที่กว้างขวางของ AGREA  ของพันธมิตรเพื่อเอาชนะ
ความท้าทายด้านการขนส่ง อย่างเช่นการน าเสนอให้ใช้รถบรรทุกของบริษัทที่จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มาใช้เพื่อการรับและส่งมอบ
ผลผลิตทางการเกษตร ร่วมถึงรถบรรทุกส่วนตัวและรถยนต์  อีกส่วนหนึ่งคือการเจรจากับด่านตรวจให้ประสบความส าเร็จถือ
เป็นความท้าทายที่ส าคัญในการขนส่งอาหารในช่วงกักกัน  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาก่อนมีการระบาดทางกลุ่มมีความร่วมมือกับ
กรมวิชาการเกษตร ทีส่ามารถรักษาความปลอดภัยของอาหารระหว่างการขนส่ง ซึ่งยืนยันได้ว่ายานพาหนะของพวกเขาบรรทุก



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส่วนความร่วมมอืระหวา่งประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

หน๎า 9 ของ 12  

อาหารที่จ าเป็นในการผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่และ
ส่วนราชการที่สามารถผลักดันกระบวนการให้ก้าวหน้าไปได้  

3. พลังของโซเชียลมีเดีย 

Facebook ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในฟิลิปปินส์ และด้วยเหตุนี้จึงมีการน าเสนอให้ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการ
สื่อสารอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับโครงการ Move Food Initiative  การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
(โดยเฉพาะทางเพจ Facebook ของ AGREA) และผู้คนก็เริ่มตอบรับพร้อมเสนอความช่วยเหลือผ่าน Facebook จากเครือข่าย
นีม้ีผู้ที่สนใจจะสนับสนุนภาคเกษตรและเต็มใจท่ีจะเป็นอาสาสมัคร 

4. การเติมเต็มความพยายามของรัฐบาล 

โครงการ Move Food Initiative  ของง AGREA มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

รวมทั้งตอบสนองและให้ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนมาโดยตลอด และมีความคิดริเริ่มเป็นกุญแจส าคัญในการท างาน ซึ่ง

ระหว่างการด าเนินการเบื้องต้นของยกระดบัการกักกันชุมชน กรมวิชาการเกษตรยอมรับว่าเป็นการท้าทายที่จะตอบสนองความ

ต้องการอย่างรวดเร็ว  ด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนความคิดริเริ่มในโครงการด้านอาหาร  เช่นการอ านวยความสะดวกในการส่ง

อาหาร การขนส่ง และคลังสินค้าห้องเย็นในปี 2562 กรมวิชาการเกษตรได้เปิดตัว 'Kadiwa ni Ani at Kita' โครงการริเริ่มที่

ขายสินค้าเกษตรทีส่ าคัญในราคาต่ าเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจน  

5. การเตรียมการล่วงหน้าและการสื่อสารด้านลอจิสติกส์  

การเอาชนะความท้าทายด้านลอจิสติกส์เป็นหนึ่งในงานท่ียากที่สุดส าหรับ Move Food Initiative โดยประเทศ

ฟิลิปปินส์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะซึ่งมีทั้งหมด 7,107 เกาะ การขนส่งผลิตผลโดยทั่วไปจะผ่านทางอากาศ และทางทะเล 

ในช่วง ECQ การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางทะเลถูกจ ากัดมากขึ้นและต้องขนส่งจ านวนมาก   ส่วนการขนส่งทางบก

เป็นการขนส่งที่ใช้เวลามากอีกทั้งรถบรรทุกที่ใช้มีการระบายอากาศไม่ดีหากไม่มีเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  ท าให้การสั่ง

อาหารอาจมีความล่าช้าและมีแนวโน้มที่จะเน่าเสียได้ในระหว่างการเดินทาง. อีกหนึ่งความท้าทายด้านลอจิสติกส์คือในบาง

พื้นที่เพียงสองสามคนที่ได้รับอนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละครั้ง ท าให้การขนส่งล่าช้าไปอีก รวมถึงการสูญเสียหลังการ

เก็บเกี่ยว ดังนั้นเพื่อแกป้ัญหานี้ AGREA ได้ขอให้นายกเทศมนตรีสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้มากขึ้น แต่ใน

ขณะเดียวกันกย็ังคงรักษาระยะห่าง  เพราะทางทีม AGREA ก็ไม่สามารถท าอะไรได้มากกว่านี้  ดังนั้นสิ่งที่ท าได้คือการสื่อสาร

ผู้บริโภคให้เข้าใจความเป็นจริงและความท้าทายด้านการขนส่งและเตรียมพร้อมส าหรับความล่าช้าหรือเมื่อสินค้าหมดคุณภาพ 

ซึ่งสิ่งนีจ้ะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  

6. ความส าคัญของการไม่ใช้พิมพ์เขียว 

เนื่องจาก AGREA ท างานร่วมกับชุมชนเกษตรกรรมที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วประเทศก็ตระหนักได้ว่า
กระบวนการขนย้ายอาหารต่างกันในแต่ละชุมชนและไม่สามารถสร้างพิมพ์เขียวด้านลอจิสติกส์ได้ การขนย้ายอาหารบางครั้ง
ต้องใช้รถบรรทุก เรือข้ามฟาก หรือเครื่องบิน และทีมงานก็ต้องเปลี่ยนกรรมวิธีตามสิ่งที่ผลิตผลที่ถูกเคลื่อนย้ายการจ่ายเงินให้
เกษตรกรยังต้องการความยืดหยุ่นเนื่องจากข้อจ ากัดของ ECQ และข้อเท็จจริงว่าผู้ขนส่งอาหารไม่เต็มใจท่ีจะพกเงินสดติดตัวไป
ด้วยหมายความว่าที่ AGREA ต้องเปลี่ยนจากการช าระด้วยเงินสดเป็นการโอนเงินผ่านธนาคาร เกษตรกรจ านวนมากไม่มีการ
เข้าถึงบัญชีธนาคารและไม่สามารถเปิดบัญชไีด้ 
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7. คิดอย่างยั่งยืนเพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหาร 

ในเดือนเมษายน มีมะเขือเทศท่ีถูกทิ้งให้เสียป่าวเป็นจ านวนมาก. นอกจากน้ียังมีอาหารที่เรียกว่า 'น่าเกลียด' (ไม่
เหมาะสม) เพิ่มขึ้นซึ่งผู้บริโภคก็ลังเลที่จะบริโภคมากขึ้น   ในทางกลับกันจากการปิดร้านอาหารเชฟและพนักงานร้านอาหาร
ต้องตกงาน ด้วยเหตุนี้ โครงการ Move Food Initiative จึงตัดสินใจร่วมมือกับเชฟเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าจากอาหารที่มี
ปริมาณมากเกินไปและไม่เหมาะสมเหล่านี้ โดยตั้งช่ือโครงการนี้ว่า AGREA Rescue Kitchen เริ่มแรกท าซอสโพโมโดโรและ
แยมมะเขือเทศ จากนั้นขยายไปสู่การผลิตที่หลากหลาย รวมถึงแยมสับปะรด, สมูทตี้, ซุป, เนยถั่ว, น้ าสลัด,เพสโต้ ฮิวมัส และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าส่วนเกินที่มีอยู่จะสามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปลูกในเวลานั้น) เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ การสูญเสียอาหารเป็น
ปัญหาใหญ่ในฟิลิปปินส์ก่อนเกิดโรคระบาด คาดว่า 30% ของผลผลิตสูญหายหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างการระบาดใหญ่นี้
เพิ่มขึ้นเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Rescue Kitchen ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีความต้องการเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป  

8. เรียนรู้เพือ่สร้างกลับให้ดีขึ้น 

วิกฤตครั้งนี้ท าให้ AGREA มีข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม มันตอกย้ าความโดดเดี่ยวของ
เกษตรกรที่มักไม่มีโทรศัพท์หรือเข้าถึงการธนาคารและผู้ที่มีความรู้จ ากัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพืชผลภายหลังน ามาโดยพ่อค้า ย้ าว่า
เกษตรกรอาจไม่ค่อยเข้าใจของการตั้งราคาผลผลิตและความจ าเป็นในการสนับสนุนเกษตรกรในการวางแผนการเก็บเกี่ยวและ
กระแสเงินสดตามนั้น AGREA ก าลังด าเนินการโครงการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร  ปัญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเป็น
ปัญหาส าคัญตลอดกระบวนการสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความหลากหลายในการปลูกพืช – ชุมชนมีแนวโน้มที่จะผลิตพืชชนิด
เดียวกับที่เก็บเกี่ยวในเวลาเดียวกันส่งผลให้ผลิตส่วนเกิน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความ
หลากหลายพันธุ์พืชที่ปลูกในจังหวัดต่างๆ ชาวนาก็ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับวิธีจ ากัดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์และแนวทางปฏิบัติให้ยืดอายุของอาหารที่ต้องเจาะเข้าไปอีก ตอนนี้กลายเป็นความกังวลหลักของกรม
วิชาการเกษตร  '     
                 ในขณะที่โรคระบาดได้น ามาซึ่งความทุกข์ทรมานและความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนทั่วโลก ยังเปิดโอกาสให้คิด
ทบทวนแนวทางปฏิบัติและรูปแบบการบริโภค โครงการ Move Food Initiative เป็นตัวอย่างเล็กๆ ของ ตอบสนองต่อความท้า
ทายที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ เป็นเกษตรกรที่เน้นชุมชนเพื่อผู้บริโภคและยั่งยืน และบางทีก็สามารถให้แบบอย่างที่ประเทศอื่นสามารถ
น าไปปรับใช้ในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นระบบอาหารในอนาคต 

 
ระเบียบข้อบังคับการขนส่งอาหาร  

สรุปจากการบรรยายของ Dr. Florentin Blanc 
  

ประเด็นส าคัญ คือความแตกตํางของบรรทัดฐานที่ส าคัญระหวํางประเทศ  และความแตกตํางในกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดท าเอกสาร  การขอใบรับรองเอกสาร ฯลฯ   อยํางเชํนระเบียบการขนสํงอาหารแหํงชาติ ในเรื่องการหาแนวทาง
ลดอัตราการตายในลูกไกํขณะขนสํง  : ซึ่งต๎องแยกประเด็นให๎ชัดเจน  

 วัตถุประสงค์: การตายระหวํางการขนสํงต่ าและหลังคลอด 
 กฎระเบียบที่ตอบสนอง: การลดความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยง 
 ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให๎มีอัตราการเสียชีวิตสูงในการขนสํง: 
 อุณหภูมสิูงและการระบายอากาศไมํด ี
 มองหาวิธีแก๎ปัญหา: 
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 การจัดการอุณหภูมิและอากาศ 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
 แนวทางในการลดการแพรํกระจายของโรคระหวํางการขนสํง  

ความจ าเป็นในการควบคุมตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   
 ข๎อตกลง WTO เน๎นย้ าถึงความส าคัญของแนวทางการควบคุมตามความเสี่ยง 
 ระบบท่ีเน๎นความเสี่ยงและก าหนดสดัสวํนความเสีย่งเพื่อให๎แนํใจวํามีการปูองกันท่ีมีประสทิธิภาพ ความไว๎วางใจ 

แตํยังอ านวยความสะดวกทางการค๎า พอดีกับปริมาณการค๎าขนาดใหญํ การกระจายสินค๎าที่หลากหลาย 
นวัตกรรม ฯลฯ 

 การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแบํงปันข๎อมูล จัดการความเสี่ยง 
 เน๎นความรับผิดและความรับผิดชอบของภาคเอกชน 
ซึ่งการบังคับใช๎กฎระเบียบ และการตรวจสอบ  จะชํวยลดภาระและอุปสรรค  เพิ่มผลลัพธ์ที่เป็นบวกมีการวัดระดับ

การปฏิบัติตามข๎อก าหนด การวิเคราะห์รวมถึงการอนุญาตและการควบคุม  มีวิธีการตามความเสี่ยง การก าหนดเปูาหมายที่ดี
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการให๎ค าแนะน า ปรับปรุงการปฏิบัติตามข๎อก าหนด 

ระบบการตรวจสอบและรับรองอาหารที่เป็นทางการ และเป็นที่ยอมรับเป็นวิธีการควบคุมอาหารที่ส าคัญขั้นพื้นฐาน
และใช๎กันอยํางแพรํหลายมาก  สร๎างความเช่ือมั่นของผู๎บริโภคในคุณภาพ (รวมถึงความปลอดภัย)  ะด าเนินการตาม Codex 
Alimentarius ซึ่งมีแนวทางและมาตรฐานเกี่ยวกับ: 

• การติดฉลากอาหาร 

• วัตถุเจือปนอาหาร 

• สิ่งปนเปื้อนในอาหาร 

• สารก าจัดศัตรูพืชและสารเคมีตกค๎างในอาหาร 

• ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในด๎านความปลอดภัยของอาหาร 

• อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

• การวิเคราะห์และการสุํมตัวอยําง  
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ    
2.1 ประโยชน์ตํอตนเอง 
ในการเข๎ารํวมโครงการนั้นมีประโยชน์ตํอตัวเองหลายประการ ประการแรกคือการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการขนสํงอาหารสมัยใหมํ มากขึ้นอยํางชัดเจน  รวมถึงทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการขนสํง
อาหาร โดยใช๎ระบบ ICT และระบบ Cold chainประการที่สองคือการได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากผู๎เข๎ารํวมโครงการทํานอื่น  
ที่มีประสบการณ์ที่แตกตํางกันในการขนสํงสินค๎าในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิด-19  และเพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ใน
สถานการณ์ของประเทศได๎ และประการที่สามคือการมีเครือขําย มีความสัมพันธ์กับเพื่อชาวตํางชาติที่ท างานในสายงานด๎าน
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนสํง ท่ีสอดคล๎องกับระบบการขนสํงแบบ Cold chain  

2.2 ประโยชน์ตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  
ได๎น าความรู๎จากการเข๎ารํวมสัมมนาในครั้งนี้มาปรับใช๎ตํอยอดงานวิจัยในด๎านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่

สอดคล๎องกับระบบการขนสํงแบบ Cold chain ซึ่งจากฐานของประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางด๎าน
การเกษตรหลากหลาย กรอปกับสถนการณ์ปัจจุบันที่เกิดโรคระบาด ท าให๎เกษตรกรไมํสามารถกระจายสินค๎าได๎ ดังนั้นจึง
เลือกใช๎วิธีการจ าหนํายผํานทางระบบออนไลน์  ซึ่งท าให๎ผลิตผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายอยํางมาก  ดังนั้นจากองค์
ความรู๎ที่ได๎จึงสามารถน ามาพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดความเสียระหวํางการขนสํงได๎   

2.3 ประโยชน์ตํอสายงานหรือวงการวิชาชีพในห๎วข๎อน้ันๆ  
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทยจึงมีสินค๎าเกษตรจ าหนํายทั้งในและตํางประเทศ ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สดใหมํมาจากตลาดที่ซื้อไมํได๎ท าให๎สูญเสียผลผลิตสูงระหวํางการขนสํงและการขาย  การสูญเสียผลผลิตทาง
การเกษตรเกิดขึ้นเนื่องจากขาดความรู๎ความเข๎าใจและไมํมีการใช๎เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอยํางเหมาะสม ตลอดจนเทคนิค
การรักษาคุณภาพของผลผลติสดท่ียืดเยื้อ วิธีหนึ่งในการแก๎ปัญหานี้คือการพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุของสด   วว. 
โดยศูนย์การบรรจุหีบหํอไทย  เป็นหนํวยงานท่ีให๎บริการวิเคราะห์ ทดสอบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงให๎บริการงานวิจัยด๎านการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์   ดังนั้นประโยชน์จากการอบรมที่เกิดขึ้นในสายงาน คือ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให๎สอดคล๎องกับการขนสํง
เพื่อลดความเสียหายให๎กับสินค๎า และให๎เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าได๎ตรง
ตามความต๎องการเพื่อสร๎างความพึงพอใจสูงสุด   

2.4 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข๎ารํวมโครงการ 
จากการเข๎ารํวมโครงการ  ในเบื้องต๎นข๎าพเจ๎าให๎อธิบายให๎ทีมงานเข๎าใจบทบาทของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลตํอการขนสํง

อาหารแบบใหมํ  รวมถึงการน าความรู๎ที่ได๎จากโครงการนี้ไปพัฒนาตํอยอดงานวิจัยด๎านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนสํง
สินค๎าเกษตรที่ก าลังอยูํในชํวงการด าเนินการ  

 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 
 รายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการและประเทศท่ีเข๎ารํวมโครงการ 
 ก าหนดการฉบับลําสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 รายงานกํอนการเดินทางที่ทํานด าเนินการ (Country Paper-Thailand) 
 เอกสารน าเสนอผลงานหลังจากเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม (Group Presentation) 

 
_______________________________________ 


