รายงานการเขารวมโครงการเอพีโอ
21-CP-60-GE-WSP-B Digital Multicounty Workshop on Agroecological Systems
ระหวางวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564
จัดทําโดย นางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 15 กุมภาพันธ! 2565
สวนที่ 1 เนื้อหา/องค?ความรูจากการเขารวมโครงการ
(ควรมีความยาวเพียงพอกับเนื้อหาสาระ องคความรู และประสบการณที่ไดรับ โดยเฉพาะใจความสําคัญจากการบรรยาย เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน)
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค!ของโครงการโดยย-อ (สรุปจากเอกสาร Project Notification หรือสไลด!การบรรยาย)
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ (Agroecological systems) คือ รูปแบบการบูรณาการการเกษตร หรือการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยใชJแนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาและสังคมควบคู-ในการออกแบบและจัดการการเกษตรและระบบการ
ผลิตอาหารแบบยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ!ระหว-างสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ยังคํานึงถึง
การเขJาถึงอาหารอย-างเท-าเทียมทางสังคม โดยสามารถใชJทางเลือกในการผลิต และบริโภคอาหาร ลักษณะสําคัญของระบบ
เกษตรเชิงนิเวศ คือ การมุ-งเนJนในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมอย-างชัดเจน โดยการเนJนถึงสิทธิของผูJหญิง เยาวชน และชน
พื้นเมือง และเนJนความสนใจต-อการปรับตัวต-อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change adaptation) รวมถึงการ
กระจายตัวการผสมเกสร การควบคุมศัตรูพืช การหมุนเวียนสารอาหาร การควบคุมน้ํา และวิธีการกักเก็บคาร!บอน ระบบ
เกษตรเชิงนิเวศมีบทบาทสําคัญในการสรJางระบบอาหารที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน!ของประชากรโลก ลดตJนทุการผลิต เพิ่ม
คุณภาพและปริมาณอาหาร และเปRนประโยชน!ต-อเกษตรรายย-อย
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส-งผลกระทบต-อภาคเกษตรและห-วงโซ-อุปทานในรูปแบบการขาดแคลนอาหาร
และราคาที่พุ-งสูงขึ้น ระบบอาหารที่ครอบคลุมทางสังคม ความยืดหยุ-นทางนิเวศวิทยา และระบบอาหารในพื้นที่เฉพาะ จึงมี
ความสําคัญในการแกJไขปWญหาดJานอาหาร การทําการเกษตรในรูปแบบเกษตรเชิงนิเวศสามารถมีบทบาทสําคัญต-อการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย ซึ่งช-วยดJานภูมิคุJมกัน ฟYZนฟูฟาร!มขนาดเล็ก ส-งเสริมวิธีการผลิตสัตว!ทางเลือก และส-งเสริมการเกษตรใน
เมือง (urban agriculture)
มิติทางสังคมนั้นไดJมีการส-งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรในรูปแบบระบบเกษตรเชิงนิเวศเพื่อตอบสนองความ
ทJาทายดJานความมั่นคงทางอาหาร (food security) การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจJางงาน และ
การปรับตัวต-อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change adaptation) การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เนJนหลักการ
สําคัญของแบบอย-างทางเกษตรในรูปแบบระบบเกษตรเชิงนิเวศที่ประสบความสําเร็จในกลุ-ม ประเทศสมาชิกองค!การ
เพิ่มผลผลิตแห-งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) และวิธีการที่ช-วยในการทําฟาร!มขนาดเล็กหรือแปลง
เกษตรกรรายย-อยสามารถลดความเสี่ยงในการผลิตสินคJาทั้งดJานอุปสงค!และอุปทาน และในขณะเดียวกันมีการส-งเสริม
มาตรฐานความปลอดภัยและขJอกําหนดดJานคุณภาพอื่นๆ
วัตถุประสงค!
1. เพื่อแนะนําหลักการของระบบเกษตรเชิงนิเวศ (Agroecological systems) เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนใน
บริบทของการระบาดของไวรัสโควิด-19

2. เพื่อถ-ายทอดความรูJและประสบการณ!จากแบบอย-างระบบเกษตรเชิงนิเวศ และการนําไปใชJและเผยแพร-ใน
กลุ-มประเทศสมาชิกองค!การเพิ่มผลผลิตแห-งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO)
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูJและประสบการณ!ในดJานศักยภาพของระบบเกษตรในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตร
ของเกษตรกรรายย-อย
1.2 เนื้อหา/องค!ความรูJที่ไดJจากกิจกรรมต-างๆ พรJอมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย-างประเด็นที่สามารถนํามาปรับ
ใชJในองค!กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวขJอและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย) ไดJแก การบรรยาย
องค?ประกอบและหลักการของการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตรในบริบทของการระบาดของไวรัสโควิด-19
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส-งสัญญาณว-ามีการปฏิบัติต-อธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม-เหมาะสม
และส- ง ผลตามมาเมื่ อ ธรรมชาติ ถู ก ทํ า ลาย ระบบการเกษตรที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะสามารถรั บ มื อ กั บความทJ าทายนี้ ใ นอนาคตไดJ คื อ
การเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถช-วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดJ
แต-ดJวยคุณภาพของผลิตภัณฑ!ลดลง ทําใหJภูมิคุJมกันที่จะอยู-รอดจากโรคระบาดลดลง
ตัวอย-างบริบทของการผลิตอาหาร
โลก: ทุกดอลลาร!ใชJจ-ายไปกับอาหาร แต-ส-วนนJอยที่ใชJจ-ายใหJสุขภาพ สิ่งแวดลJอม และเศรษฐกิจ
ประเทศจีน: จีนมีพื้นที่การเกษตรลดลงถึงรJอยละ 40 โดยที่ทางการจีนมีการลงทุนมากขึ้นถึงสามเท-าเพื่อสรJางการเติบโต
ของประเทศ
ประเทศเวียดนาม: ในปi 2548-2559 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของภาคการเกษตรอยู-ที่รJอยละ 36.8 แต-ขณะเดียวกัน
การนําเขJาปุkยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชขยายตัวถึงรJอยละ 43 และรJอยละ 33.7 ตามลําดับ
ความเสี่ยงสะสม – คุณภาพอาหาร – ความมั่นคงดานสุขภาพ

เกษตรเชิงนิเวศ (Agroecological) คือ แนวคิดการทําการเกษตรแบบองค!รวมและสามารถเขJาใจไดJในหลายวิธี และ
สามารถนําไปใชJไดJอย-างยืดหยุ-นตามความเหมาะสม เช-น พื้นที่ สภาพแวดลJอม
คุณสมบัติของระบบเกษตรเชิงนิเวศ ประกอบดJวย 4 ดJานคือ
1. ผลผลิต (Productivity) โดยประเมินจากผลผลิตและรายไดJ
2. ความยั่งยืน (Sustainable) ความสามารถโดยรวมของระบบภายใตJความเครียด/ แรงกดดันจากสภาพแวดลJ อม
ภายนอก
3. ความมั่นคง (Stability) ความสามารถโดยรวมของระบบในผลผลิตคงเหลือภายใตJการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลJอม
4. ความเท-าเทียม (Equality) การแบ-งปWนผลประโยชน!สําหรับสมาชิกผูJมีส-วนไดJส-วนเสียที่เกี่ยวขJองในการจัดการระบบ
หลักการทางเกษตรเชิงนิเวศ องค!การอาหารและการเกษตรแห-งสหประชาชาติ (FAO) ไดJระบุองค!ประกอบสําคัญเปRน 10
ประเภท เพื่อเปRนแนวทางสําหรับผูJกําหนดนโยบายสาธารณะและผูJมีส-วนไดJส-วนเสียในการวางแผนการจัดการและการประเมินผล
ของการเปลี่ยนผ-านสู-รูปแบบการเกษตรยั่งยืนทั่วโลก ดังนี้
1. ความหลากหลาย
การกระจายการลงทุนเปRนหลักสําคัญในการเปลี่ยนผ-านระบบนิเวศเกษตรในแง-ของการสรJางความมั่นใจในความมั่นคง
ดJานอาหารและโภชนาการ ขณะเดียวกัน ก็มีการอนุรักษ!ปกปqองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
2. การงานร-วมกัน
การสรJางการทํางานร-วมกันช-วยปรับปรุงหนJาที่หรือฟWงก!ชัJนสําคัญในระบบอาหาร การปรับปรุงการผลิตและบริการ ระบบ
นิเวศหลายอย-าง
3. ความมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรในเชิงนวัตกรรมการผลิตมากขึ้นโดยใชJทรัพยากรภายนอกนJอยลง ดJวยวิธีนี้ การใชJประโยชน!
จากทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตทางการเกษตรของโลกจะลดลง
4. ความยืดหยุ-น
ความยืดหยุ-นแสดงถึงความสามารถในการฟYZนตัวที่สูงของผูJคน ชุมชนและระบบนิเวศหลังจากไดJรับผลกระทบดJานลบ คือ
หลักสําคัญในความสําเร็จของระบบอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน ระบบทางการเกษตรที่หลากหลายมีแนวโนJมที่จะมีความยืดหยุ-น
มากขึ้นดJวยความสามารถในการกูJคืนจากการรบกวนมากขึ้นรวมถึงเหตุการณ!สภาพอากาศที่รุนแรง (เช-น ภัยแลJง น้ําท-วม หรือพายุ
เฮอริเคน) และต-อตJานการโจมตีของศัตรูพืชและโรคพืช
5. การรีไซเคิล
การรีไซเคิลมากขึ้นในระหว-างกระบวนการทางการเกษตรหมายถึงตJนทุนที่ลดลงที่เกี่ยวขJองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ความเสียหายต-อสิ่งแวดลJอมที่เกิดขึ้น
6. การสรJางร-วมและความรูJร-วม
นวัตกรรมทางการเกษตรตอบสนองต-อความทJาทายในทJองถิ่นไดJดีขึ้นเมื่อพวกเขาถูกสรJางขึ้นร-วมกันผ-านกระบวนการมี
ส-วนร-วม ดังนั้นความมุ-งมั่นของชุมชนทJองถิ่นจึงมีความสําคัญต-อการประยุกต!ใชJและการพัฒนาระบบการเกษตรเหล-านี้
7. คุณค-าของมนุษย!และสังคม
การคุJมครองและปรับปรุงวิถีชีวิตในชนบท ความเสมอภาคและความเปRนอยู-ที่ดีของสังคมเปRนสิ่งจําเปRนสําหรับระบบ
อาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน ระบบเกษตรเชิงนิเวศใหJความสําคัญกับคุณค-าของมนุษย!และสังคมเปRนพิเศษ เช-น ความเปRนธรรม
การมีส-วนร-วม และความยุติธรรม
8. วัฒนธรรมและประเพณีอาหาร
จากการสนับสนุนอาหารที่ดีต-อสุขภาพตามประเพณี มีความหลากหลายและเหมาะสมทางวัฒนธรรมการเกษตร มีส-วน
ทําใหJเกิดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีในขณะที่ยังคงรักษาสุขภาพของระบบนิเวศ
9. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวขJอง

การเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนตJองการกลไกการกํากับดูแลที่โปร-งใส มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพในระดับต-างๆ
ตั้ ง แต- ร ะดั บ ทJ อ งถิ่ น ไปจนถึ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ โลก กลไกการกํ า กั บ ดู แ ลที่ โ ปร- ง ใสสามารถเปR น ขJ อ กํ า หนดในการสรJ า ง
สภาพแวดลJอมที่เอื้ออํานวยใหJผูJผลิตสามารถเปลี่ยนระบบของพวกเขาไดJตามแนวคิดและแนวทางปฏิบัติทางเกษตรระบบเกษตร
เชิงนิเวศ
10. เศรษฐกิจแบบครบวงจร และความเปRนปsกแผ-น
เศรษฐกิจแบบครบวงจรหมายถึง การใชJทรัพยากรอย-างคุJมค-าและการนําของเสียกลับมาใชJใหม-ในกระบวนการอื่นๆ
เศรษฐกิจประเภทนี้ซึ่งถือว-าเปRนความสัมพันธ!เชื่อมโยงผูJผลิตและผูJบริโภคกลับมาใหJบริการการแกJปWญหาที่จะอยู-ภายในขอบเขต
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ
ปWญหาของรูปแบบการผลิตในปWจจุบัน
ระบบอาหารและการเกษตรในปWจจุบันประสบความสําเร็จในการจัดหาอาหารปริม าณมากสู-ตลาดโลก อย-างไรก็ตาม
ผูJผลิตอาหารเองอาจจะกําลังสรJางผลลัพธ!เชิงลบในดJานสังคมและสิ่งแวดลJอม เนื่องจาก
- ความเสื่อมโทรมของที่ดิน น้ําและระบบนิเวศของโลก
- การปล-อยกtาซเรือนกระจกสูง
- การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความยากจนและการขาดสารอาหารในประเทศดJอยพัฒนาที่ยังมีอยู- รวมถึงการเพิ่มขึ้นอย-างรวดเร็วของโรคอJวนและ
โรคที่เกี่ยวขJองกับอาหารในประเทศที่พัฒนาแลJว
- แรงกดดันต-อวิถีชีวิตของเกษตรกรทั่วโลก
ปWญหาปWจจุบันหลายอย-างเชื่อมโยงกับ "อุตสาหกรรมเกษตร" ตัวอย-างเช-นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย-างเขJมขJนและปริมาณ
การเพาะปลูกในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการเกษตรตJองพึ่งพาปุkยเคมีและยาฆ-าแมลงที่เปRนพิษ ส-งผลต-อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทJองถิ่นเพิ่มขึ้น
การสรางกลับความเปRนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการปรับตัวในการมีสวนรวมของระบบเกษตรเชิงนิเวศในรูปแบบ”ฐานวิถีชีวิต
ใหม” หรือ “ชีวิตวิถีใหม” (New normal) หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตั้งแต-หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีอัตราการหดตัวมากที่สุด รวมถึงจํานวนของคนยากจนและอาหาร
ที่ไม-ปลอดภัยที่มีเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบนี้มีผลต-อการเกษตรรุนแรงมากขึ้น การทําการเกษตรขนาดใหญ-ที่มีการใชJทรัพยากรปริมาณ
มากส-งผลถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ร-วมกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหJประชากร
โลกตJองประสบกับปWญหาที่ตามมาในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจําเปRนตJองปฏิรูประบบอาหารและพัฒนาฐานวิถีชีวิตใหม- ที่เปRนมิตร
ต-อสิ่งแวดลJอมที่ครอบคลุมมากขึ้น
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต-อเกษตรกร
- ดJานงานและตลาดแรงงาน
การจํากัดการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงโดยทั่วไป (ของแต-ละประเทศ) ไดJส-งผลต-อการเพิ่มอัตราการ
ว-างงานในหลายสถานที่ มีการลดการส-งเงินจากสมาชิกในครอบครัวอย-างรวดเร็ว และบังคับใหJแรงงานขJามชาติกลับบJาน การ
สูญเสียรายไดJของครอบครัวที่มีรายไดJนJอยในพื้นที่ชนบทมักจะไดJรับผลกระทบอย-างหนัก โดยเฉพาะอย-างยิ่ง ทําใหJการดํารงชีวิต
และความมั่นคงดJานอาหารของพวกเขาตกอยู-ในความเสี่ยง รวมถึงความไม-พรJอมของแรงงานขJามชาติที่มักมีบทบาทสําคัญในงาน
เกษตรกรรมที่ตJองใชJแรงงานมาก เช-น การปลูกและการเก็บเกี่ยว การขาดแคลนแรงงานส-งผลกระทบอย-างรุนแรงต-อห-วงโซ-อุปทาน
อาหาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต-อเศรษฐกิจในทJองถิ่นและความมั่นคงดJานอาหารไดJ
- ดJานตลาดสินคJาเกษตร
การผลิตสินคJาทางการเกษตร ขึ้นอยู-กับช-างเวลา ถJาหากไม-มีปWจจัยการผลิตในช-วงเวลาที่สําคัญในช-วงการเพาะปลูกอาจ
ส-งผลต-อผลผลิตไดJ

- การตลาดและห-วงโซตลาดโลกและห-วงโซ-อุปทานสําหรับสินคJาเกษตรค-อนขJางขาดเสถียรภาพในช-วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ใหญ- จาก
ขJอจํากัดและขJอบังคับดJานการเคลื่อนไหวนําไปสู-การปwดโรงแรม รJานอาหาร ตลาด โรงเรียน และหน-วยงานของรัฐหลายแห-งเปRน
การชั่วคราว โดยเฉพาะสินคJาเกษตรที่เน-าเสียง-ายไดJรับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ โดยส-งผลใหJผูJบริโภคมีความตJองการเปลี่ยนไปสูอาหารแปรรูปที่จัดเก็บไดJ รวมทั้งเกษตรกรรายย-อยและเกษตรกรในครอบครัวประสบปWญหาอย-างมากในการหาตลาดสํ าหรับ
ผลิตผลและราคาหนJาฟาร!มลดลงอย-างมาก
- สุขภาพและสารอาหาร
คนงานเกษตรกรรม (ผูJอพยพ) จํานวนมากตJองเผชิญกับสภาพการทํางานที่ไม-ดี: ค-าแรงต่ํา ขาดการประกันสังคมและการ
รักษาพยาบาล เช-นเดียวกับขJอกําหนดดJานสุขอนามัยที่ไม-ดีพอ และสภาพการทํางานและการใชJชีวิตที่แออัด สุขภาพของผูJบริโภค
ไดJรับผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนจากอาหารสดเปRนอาหารแปรรูป และประชากรบางกลุ-มโดยเฉพาะคนจนใน
เมืองเขJาถึงอาหารสดยากมากขึ้น พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่แย-ลง อาหารที่ไม-ดีต-อสุขภาพมีส-วนทําใหJเกิดภาวะที่มีอยู-ก-อน
แลJวโดยเฉพาะอย-างยิ่งน้ําหนักเกินและโรคอJวนเกิดการลุกลามของโรครJายแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากโควิด-19
ความสําคัญของการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร
แนวคิด และหลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพปฏิสัม พันธ!ระหว-างพืช สัตว! มนุษย! และสิ่งแวดลJอม โดย
คํานึงถึงแง-มุมทางสังคมที่จําเปRนสําหรับระบบอาหารที่ยั่งยืนและยุติธรรม บนพื้นฐานของกระบวนการจากล-างขึ้นบน (bottomup) และอาณาเขต ช-วยในการนําเสนอแนวทางแกJไขตามบริบทสําหรับปWญหาในทJองถิ่น
นวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตรอยู-บนพื้นฐานของการร-วมสรJางความรูJ โดยผสมผสานหลักวิทยาศาสตร!
เขJากับความรูJดั้งเดิมในทางปฏิบัติและความรูJในทJองถิ่นของผูJผลิต ดJวยการเพิ่มความเปRนอิสระและความสามารถในการปรับตัวของ
การเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร โดยใหJอํานาจผูJผลิตและชุมชนในฐานะตัวแทนหลักของการเปลี่ยนแปลง การเนJนย้ําความ
เท-าเทียมทางสังคม (การสรJางงาน & ดJานเพศ) รวมถึงการส-งเสริมตลาดทJองถิ่นและการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว-างผูJบริโภคและ
ผูJผลิต (การเพิ่มมูลค-าและอาหารที่หลากหลาย)
แนวคิดของการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร ภายใตJแนวทางต-างๆ สามารถดํารงอยู-ไดJตราบเท-าที่ประชากรกําลัง
มุ-งสู-ระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยแนวทางปฏิบัติในการผลิต เช-น วนเกษตร บูรณาการปศุสัตว!-พืชไร- เกษตรผสมผสาน ทํานาขJาวเปRด
หรือปลูกขJาวและเลี้ยงปลา เกษตรเชิงอนุรักษ! และวนเกษตร โดยมีมิติดJานสิ่งแวดลJอม ไดJแก- ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
ยืดหยุ-นของสภาพอากาศ เปRนตJน มิติทางเศรษฐกิจ ไดJแก- ตลาดของเกษตรกร และการเพิ่มมูลค-า มิติทางสังคม ไดJแก- องค!กร
ชาวนา ขบวนการสังคม เปRนตJน
การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร เพื่อวิถีชีวิตใหม ที่เปRนมิตรตอสิ่งแวดลอมและครอบคลุมมากขึ้น
การสรJางงานแก-เกษตรกร
ระบบการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร มีความหลากหลายและซับซJอนสูง ขึ้นอยู-กับการจัดการอย-างระมัดระวัง
ขององค!ประกอบต-างๆ ของระบบสังคม
- ความเปRนไปไดJในการสรJางงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเกี่ยวขJองกับความสามารถที่หลากหลายตั้งแต-ดJานนิเวศวิทยา
การตลาด ไปจนถึงการพัฒนาชนบท
- จําเปRนตJองลงทุนดJานการศึกษาเพื่อใหJคนรุ-นใหม-มีทักษะที่จําเปRนในการทํางานคุณภาพสูงและมีความรูJสูง
- จําเปRนตJองเชื่อมต-อกับการลงทุนที่มุ-งเปqาไปที่การเพิ่มมูลค-าของผลิตภัณฑ!ทางการเกษตรคุณภาพสูง และระบบการ
ชําระเงินสําหรับบริการของระบบนิเวศและปWจจัยภายนอกอื่นๆ
- การเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร ไดJนําเสนอวิธีการและเทคนิคทางการเกษตรและแนวทางทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย ซึ่งช-วยใหJเกษตรกรลดการพึ่งพาปWจจัยภายนอก และเพิ่มความยืดหยุ-นของระบบการเกษตร

- การเปลี่ยนปWจจัยการผลิตจากภายนอก (ปุkย ยาฆ-าแมลง เมล็ดพืช) ไปสู-การดูแลและการใชJประโยชน!ระบบนิเวศใหJดีขึ้น
เปRนองค!ประกอบสําคัญของการเปลี่ยนผ-านการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร
- สนับสนุนการใชJประโยชน!และการขยายพันธุ!ของพืชพันธุ!ทJองถิ่นและชนิดพันธุ!ที่ไม-ไดJใชJประโยชน! โดยปรับใหJเขJากับ
สภาพทJองถิ่นที่เฉพาะเจาะจงและใชJเปRนพื้นฐานสําหรับอาหารที่อุดมดJวยสารอาหาร มีความหลากหลาย และดีต-อสุขภาพ
การเชื่อมโยงของเกษตรกรกับผูJบริโภค
การเพิ่มขีดความสามารถของผูJผลิต เปRนองค!ประกอบสําคัญของระบบการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตรเพื่อเพิ่ม
โอกาสใหJเกษตรกรในการปกปqองแหล-งที่เหมาะสมในตลาด และไดJราคาที่ยุติธรรมสําหรับผลผลิต บทบาทสําคัญของการจัดซื้อจัด
จJางของภาครัฐ (เช-น โครงการอาหารโรงเรียน โรงอาหารสาธารณะ) ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่เปRนมิตรต-อ
สิ่งแวดลJอม
- การจัดหาสินคJาจากเกษตรกร (หรือกลุ-มเกษตรกร) ดJวยวิธีการผลิตสินคJาที่สอดคลJองกับมาตรฐานของความยั่งยืนดJาน
สิ่งแวดลJอมและสังคม
- การจั ด ซื้อ อาหารที่ผลิ ต ตามมาตรฐานระบบการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร ไม- เพี ยงแต- สรJางโอกาสทาง
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ! สินคJาคุณภาพสูงจากเกษตรกรในครอบครัวเท-านั้น แต-ยังช-วยใหJมั่นใจไดJว-าสามารถเขJาถึงผลิต ภัณฑ!
เพื่อสุขภาพและปลอดภัยสําหรับผูJรับผลประโยชน!จากโครงการของรัฐบาล (ในราคาประหยัด)
ตนแบบและแนวปฏิบัติทางการเกษตรรูปแบบระบบนิเวศเกษตรที่ประสบความสําเร็จ
การปฏิบัติทางการเกษตรรูปแบบระบบนิเวศเกษตรของเกษตรกรรายย-อย จากเกษตรกรในเอเชียในรูปแบบวิดีโอ
เหตุใดความรูJทางการเกษตรรูปแบบระบบนิเวศเกษตรจึงมีความสําคัญ
- ความจําเปRนในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพโดยไม-ใชJสารเคมีทางการเกษตร ปกปqองความหลากหลายทางชีวภาพของเรา
และเสริมสรJางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในทJองถิ่น
- รูปแบบระบบนิเวศเกษตรเปRนทางเลือกเดียวสําหรับการทําฟาร!มอุตสาหกรรม
- รูปแบบระบบนิเวศเกษตรมีประสิทธิภาพเหนือกว-าฟาร!มทั่วไปถึงรJอยละ 80 แต-ตJองใชJความรูJแบบเขJมขJน
เหตุใดวีดีโอจึงสําคัญ
- วีดีโอทําใหJการฝsกอบรมที่ง-าย และมีประสิทธิภาพนําไปสู-การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- วิดีโอช-วยใหJคนในชนบทไดJเรียนรูJโดยไม-ตJองอาศัยสิ่งอํานวยความสะดวกจากภายนอก
- วิดีโอทําใหJการเกษตรมีความดึงดูด น-าสนใจ และสนับสนุนการจJางงานเยาวชน
- วิดีโอ ดูซ้ําและสามารถแชร!ขJามพรมแดนไดJ
- วิดีโอเปRนสื่อที่ดึงดูดความสนใจและและใหJบริการในรูปแบบดิจิทัล
จากเว็บไซต! (www.ecoagtube.org) ไดJแนะนําวีดีโอเพื่อการเกษตร (Access Agriculture) มีมากกว-า 90 ภาษาทั่วโลก
ตัวอย-างโครงการของรัฐบาลที่ใชJสื่อในการเขJาถึงการทําการเกษตร
1. เบนินและโตโก มีการใชJโปรเจกเตอร!ขนาดใหญ-ฉายวีดีโอในชุมชน
2. มาลาวี มีการส-งเสริมโครงการระดับประเทศโดยจJางผูJประกอบการรุ-นเยาว!
3. เคนยา มีการใชJวีดีโอในการช-วยส-งเสริมการเกษตร
4. เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย ไดJจัดทําวีดีโอในเรื่องเพลี้ยแปqงในมันสําปะหลัง
5. อินเดีย จัดทําวีดีโอโดยใชJภาษาทJองถิ่น เช-น ภาษาฮินดี กันนาดา และเตลูกู เพื่อส-งเสริมการเกษตรในรัฐต-างๆ ที่ใชJ
ภาษาต-างกัน
ผลจากการสํารวจของการเขJาถึงการทําการเกษตรจากรูปแบบวีดีโอ (ปi ค.ศ. 2021) พบว-า มากกว-ารJอยละ 30 มีการ
พัฒนาในดJานต-างๆ เช-น ผลผลิตที่ดีขึ้น การจัดการศัตรูพืช การปรับปรุงดิน การลดการใชJสารเคมี รายไดJจากการทําการเกษตร
สิทธิสตรีและเด็ก รวมถึงการพัฒนาความรูJและทักษะของเกษตรกร

 การเขJาร-วมกิจกรรมกลุ-ม (Group Discussion)
ในการเขJาร-วมกิจกรรมหารือในกลุ-มย-อย โดยแบ-งออกเปRน 5 กลุ-ม โดยทุกกลุ-มใชJหัวขJอเดียวกัน คือ จุดเด-นและจุดดJอย
ของระบบเกษตรเชิงนิเวศโดยใชJองค!ประกอบสําคัญเปRน 10 ประเภทของ FAO นโยบายดJานระบบนิเวศเกษตรมีขJอจํากัดในการ
พัฒนาอย-างไร และแนวทางส-งเสริมการเกษตรดJานระบบนิเวศเกษตร
สวนที่ 2 ประโยชน?ที่ไดรับและการขยายผลจากการเขารวมโครงการ
โปรดระบุประโยชน!ที่ไดJรับจากการเขJาร-วมโครงการ โดยแบ-งเปRน
 ประโยชน!ต-อตนเอง
การเขJาร-วมโครงการก-อใหJเกิดประโยชน!ต-อผูJเขJาร-วมโครงการ โดยไดJมีโอกาสเรียนรูJเกี่ยวกับระบบเกษตรเชิงนิเวศ ผลของการทํา
การเกษตรในรูปแบบดังกล-าว การสรJางเครือข-าย การถ-ายทอดประสบการณ!ของเกษตรกรจากประสบการณ!ที่ถ-ายทอดใหJแก-บุคคล
ที่สนใจ เรียนรูJการทํางานแบบกลุ-มโดยผ-านการทํางานผ-านระบบทางไกลกับผูJเขJาร-วมโครงการจากหลากหลายประเทศสมาชิก
 ประโยชน!ต-อหน-วยงานตJนสังกัด
ความรูJเกี่ยวกับระบบเกษตรเชิงนิเวศจากประเทศสมาชิกที่นํามาแบ-งบัน ทําใหJไดJแนวคิดมาต-อยอดกับภารกิจของตJนสังกัด ไดJ
รวมถึงการสรJางเครือข-ายกับผูJเขJาร-วมโครงการจากประเทศเดียวกันและคนละประเทศ
 ประโยชน!ต-อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวขJอนั้นๆ
ผูJเขJาร-วมโครงการจะเผยแพร-ความรูJจากการฝsกอบรม นํามาประยุกต!ใชในงานที่เกี่ยวขJอง รวมถึงการทํางานวิจัยที่เกี่ยวขJองในเรื่อง
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ
 กิจกรรมการขยายผลที่ไดJดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดทJายของโครงการ
(กิจกรรม เช.น การฝ0กอบรมภายในหน.วยงาน การบรรยายใหกับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข.าวใน
หน.วยงาน เป3นตน โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ และใบลงชื่อผูร.วมกิจกรรม)
จะมีการนําเสนอผลการฝsกอบรมขึ้นเว็บไซต!ของหน-วยงาน สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเผยแพร-ความรูJ

