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ส
วนที่ 1 เน้ือหา/องค?ความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
(ควรมีความยาวเพียงพอกับเนื้อหาสาระ องค�ความรู� และประสบการณ�ท่ีได�รับ โดยเฉพาะใจความสําคัญจากการบรรยาย เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน) 

1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค!ของโครงการโดยย-อ (สรุปจากเอกสาร Project Notification หรือสไลด!การบรรยาย) 
  ระบบเกษตรเชิงนิเวศ (Agroecological systems) คือ รูปแบบการบูรณาการการเกษตร หรือการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยใชJแนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาและสังคมควบคู-ในการออกแบบและจัดการการเกษตรและระบบการ
ผลิตอาหารแบบยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ!ระหว-างส่ิงมีชีวิตและธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ยังคํานึงถึง
การเขJาถึงอาหารอย-างเท-าเทียมทางสังคม โดยสามารถใชJทางเลือกในการผลิต และบริโภคอาหาร ลักษณะสําคัญของระบบ
เกษตรเชิงนิเวศ คือ การมุ-งเนJนในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมอย-างชัดเจน โดยการเนJนถึงสิทธิของผูJหญิง  เยาวชน และชน
พ้ืนเมือง และเนJนความสนใจต-อการปรับตัวต-อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (climate change adaptation) รวมถึงการ
กระจายตัวการผสมเกสร การควบคุมศัตรูพืช การหมุนเวียนสารอาหาร การควบคุมน้ํา และวิธีการกักเก็บคาร!บอน ระบบ
เกษตรเชิงนิเวศมีบทบาทสําคัญในการสรJางระบบอาหารท่ียั่งยืน เพื่อประโยชน!ของประชากรโลก ลดตJนทุการผลิต เพ่ิม
คุณภาพและปริมาณอาหาร และเปRนประโยชน!ต-อเกษตรรายย-อย 
  การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส-งผลกระทบต-อภาคเกษตรและห-วงโซ-อุปทานในรูปแบบการขาดแคลนอาหาร
และราคาท่ีพุ-งสูงข้ึน ระบบอาหารท่ีครอบคลุมทางสังคม ความยืดหยุ-นทางนิเวศวิทยา และระบบอาหารในพื้นท่ีเฉพาะ จึงมี
ความสําคัญในการแกJไขปWญหาดJานอาหาร การทําการเกษตรในรูปแบบเกษตรเชิงนิเวศสามารถมีบทบาทสําคัญต-อการผลิต
อาหารท่ีปลอดภัย ซึ่งช-วยดJานภูมิคุJมกัน ฟYZนฟูฟาร!มขนาดเล็ก ส-งเสริมวิธีการผลิตสัตว!ทางเลือก และส-งเสริมการเกษตรใน
เมือง (urban agriculture) 
  มิติทางสังคมน้ันไดJมีการส-งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรในรูปแบบระบบเกษตรเชิงนิเวศเพ่ือตอบสนองความ
ทJาทายดJานความมั่นคงทางอาหาร (food security) การหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจJางงาน และ
การปรับตัวต-อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (climate change adaptation) การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เนJนหลักการ
สําคัญของแบบอย-างทางเกษตรในรูปแบบระบบเกษตรเชิงนิเวศท่ีประสบความสําเร็จในกลุ-มประเทศสมาชิกองค!การ 
เพิ่มผลผลิตแห-งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) และวิธีการท่ีช-วยในการทําฟาร!มขนาดเล็กหรือแปลง
เกษตรกรรายย-อยสามารถลดความเส่ียงในการผลิตสินคJาท้ังดJานอุปสงค!และอุปทาน และในขณะเดียวกันมีการส-งเสริม
มาตรฐานความปลอดภัยและขJอกําหนดดJานคุณภาพอ่ืนๆ  
   

วัตถุประสงค! 
  1. เพื่อแนะนําหลักการของระบบเกษตรเชิงนิเวศ (Agroecological systems) เพื่อการผลิตอาหารท่ียั่งยืนใน
บริบทของการระบาดของไวรัสโควิด-19 



  2. เพื่อถ-ายทอดความรูJและประสบการณ!จากแบบอย-างระบบเกษตรเชิงนิเวศ และการนําไปใชJและเผยแพร-ใน
กลุ-มประเทศสมาชิกองค!การเพ่ิมผลผลิตแห-งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) 
  3. เพื่อแลกเปล่ียนความรูJและประสบการณ!ในดJานศักยภาพของระบบเกษตรในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตร
ของเกษตรกรรายย-อย 

 
1.2  เนื้อหา/องค!ความรูJท่ีไดJจากกิจกรรมต-างๆ พรJอมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย-างประเด็นท่ีสามารถนํามาปรับ

ใชJในองค!กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวขJอและระบุช่ือวิทยากรบรรยาย) ไดJแก- 
 การบรรยาย 

 
องค?ประกอบและหลักการของการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตรในบริบทของการระบาดของไวรัสโควิด-19 

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส-งสัญญาณว-ามีการปฏิบัติต-อธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไม-เหมาะสม 
และส-งผลตามมาเมื่อธรรมชาติถูกทําลาย ระบบการเกษตรท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสามารถรับมือกับความทJาทายนี้ในอนาคตไดJ คือ 
การเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีเทคโนโลยีสูงสามารถช-วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดJ 
แต-ดJวยคุณภาพของผลิตภัณฑ!ลดลง ทําใหJภูมิคุJมกันท่ีจะอยู-รอดจากโรคระบาดลดลง 

ตัวอย-างบริบทของการผลิตอาหาร 
โลก: ทุกดอลลาร!ใชJจ-ายไปกับอาหาร แต-ส-วนนJอยท่ีใชJจ-ายใหJสุขภาพ ส่ิงแวดลJอม และเศรษฐกิจ 
ประเทศจีน: จีนมีพื้นท่ีการเกษตรลดลงถึงรJอยละ 40 โดยท่ีทางการจีนมีการลงทุนมากข้ึนถึงสามเท-าเพื่อสรJางการเติบโต

ของประเทศ 
ประเทศเวียดนาม: ในปi 2548-2559 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของภาคการเกษตรอยู-ท่ีรJอยละ 36.8 แต-ขณะเดียวกัน 

การนําเขJาปุkยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชขยายตัวถึงรJอยละ 43 และรJอยละ 33.7 ตามลําดับ 
 

ความเสี่ยงสะสม – คุณภาพอาหาร – ความม่ันคงด	านสุขภาพ 
 

 
  



เกษตรเชิงนิเวศ (Agroecological) คือ แนวคิดการทําการเกษตรแบบองค!รวมและสามารถเขJาใจไดJในหลายวิธี และ
สามารถนําไปใชJไดJอย-างยืดหยุ-นตามความเหมาะสม เช-น พ้ืนท่ี สภาพแวดลJอม 
 คุณสมบัติของระบบเกษตรเชิงนิเวศ ประกอบดJวย 4 ดJานคือ 
 1. ผลผลิต (Productivity) โดยประเมินจากผลผลิตและรายไดJ 

2. ความยั่งยืน (Sustainable) ความสามารถโดยรวมของระบบภายใตJความเครียด/ แรงกดดันจากสภาพแวดลJอม
ภายนอก 

 3. ความมั่นคง (Stability) ความสามารถโดยรวมของระบบในผลผลิตคงเหลือภายใตJการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลJอม 
 4. ความเท-าเทียม (Equality) การแบ-งปWนผลประโยชน!สําหรับสมาชิกผูJมีส-วนไดJส-วนเสียท่ีเก่ียวขJองในการจัดการระบบ 

 หลักการทางเกษตรเชิงนิเวศ องค!การอาหารและการเกษตรแห-งสหประชาชาติ (FAO) ไดJระบุองค!ประกอบสําคัญเปRน 10 
ประเภท เพื่อเปRนแนวทางสําหรับผูJกําหนดนโยบายสาธารณะและผูJมีส-วนไดJส-วนเสียในการวางแผนการจัดการและการประเมินผล
ของการเปล่ียนผ-านสู-รูปแบบการเกษตรย่ังยืนท่ัวโลก ดังน้ี  
 1. ความหลากหลาย 
 การกระจายการลงทุนเปRนหลักสําคัญในการเปล่ียนผ-านระบบนิเวศเกษตรในแง-ของการสรJางความมั่นใจในความมั่นคง
ดJานอาหารและโภชนาการ ขณะเดียวกัน ก็มีการอนุรักษ!ปกปqองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. การงานร-วมกัน 
 การสรJางการทํางานร-วมกันช-วยปรับปรุงหนJาท่ีหรือฟWงก!ชั Jนสําคัญในระบบอาหาร การปรับปรุงการผลิตและบริการ ระบบ
นิเวศหลายอย-าง  
 3. ความมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติทางการเกษตรในเชิงนวัตกรรมการผลิตมากข้ึนโดยใชJทรัพยากรภายนอกนJอยลง ดJวยวิธีนี้ การใชJประโยชน!
จากทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตทางการเกษตรของโลกจะลดลง 
 4. ความยืดหยุ-น 
 ความยืดหยุ-นแสดงถึงความสามารถในการฟYZนตัวท่ีสูงของผูJคน ชุมชนและระบบนิเวศหลังจากไดJรับผลกระทบดJานลบ คือ
หลักสําคัญในความสําเร็จของระบบอาหารและการเกษตรท่ีย่ังยืน ระบบทางการเกษตรท่ีหลากหลายมีแนวโนJมท่ีจะมีความยืดหยุ-น
มากข้ึนดJวยความสามารถในการกูJคืนจากการรบกวนมากข้ึนรวมถึงเหตุการณ!สภาพอากาศท่ีรุนแรง (เช-น ภัยแลJง นํ้าท-วม หรือพายุ
เฮอริเคน) และต-อตJานการโจมตีของศัตรูพืชและโรคพืช 
 5. การรีไซเคิล 
 การรีไซเคิลมากข้ึนในระหว-างกระบวนการทางการเกษตรหมายถึงตJนทุนท่ีลดลงท่ีเก่ียวขJองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ความเสียหายต-อส่ิงแวดลJอมท่ีเกิดข้ึน 
 6. การสรJางร-วมและความรูJร-วม 
 นวัตกรรมทางการเกษตรตอบสนองต-อความทJาทายในทJองถ่ินไดJดีข้ึนเม่ือพวกเขาถูกสรJางข้ึนร-วมกันผ-านกระบวนการมี
ส-วนร-วม ดังนั้นความมุ-งมั่นของชุมชนทJองถ่ินจึงมีความสําคัญต-อการประยุกต!ใชJและการพัฒนาระบบการเกษตรเหล-าน้ี 
 7. คุณค-าของมนุษย!และสังคม 
 การคุJมครองและปรับปรุงวิถีชีวิตในชนบท ความเสมอภาคและความเปRนอยู-ท่ีดีของสังคมเปRนส่ิงจําเปRนสําหรับระบบ
อาหารและการเกษตรท่ียั่งยืน ระบบเกษตรเชิงนิเวศใหJความสําคัญกับคุณค-าของมนุษย!และสังคมเปRนพิเศษ เช-น ความเปRนธรรม
การมีส-วนร-วม และความยุติธรรม 
 8. วัฒนธรรมและประเพณีอาหาร  
 จากการสนับสนุนอาหารท่ีดีต-อสุขภาพตามประเพณี มีความหลากหลายและเหมาะสมทางวัฒนธรรมการเกษตร มีส-วน
ทําใหJเกิดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีในขณะท่ียังคงรักษาสุขภาพของระบบนิเวศ 
 9. นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขJอง  



 การเกษตรและอาหารท่ียั่งยืนตJองการกลไกการกํากับดูแลท่ีโปร-งใส มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพในระดับต-างๆ 
ตั้งแต-ระดับทJองถ่ินไปจนถึงระดับชาติและระดับโลก กลไกการกํากับดูแลท่ีโปร-งใสสามารถเปRนขJอกําหนดในการสรJาง
สภาพแวดลJอมท่ีเอ้ืออํานวยใหJผูJผลิตสามารถเปล่ียนระบบของพวกเขาไดJตามแนวคิดและแนวทางปฏิบัติทางเกษตรระบบเกษตร 
เชิงนิเวศ 
 10. เศรษฐกิจแบบครบวงจร และความเปRนปsกแผ-น  
 เศรษฐกิจแบบครบวงจรหมายถึง การใชJทรัพยากรอย-างคุJมค-าและการนําของเสียกลับมาใชJใหม-ในกระบวนการอ่ืนๆ 
เศรษฐกิจประเภทนี้ซึ่งถือว-าเปRนความสัมพันธ!เช่ือมโยงผูJผลิตและผูJบริโภคกลับมาใหJบริการการแกJปWญหาท่ีจะอยู-ภายในขอบเขต
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ 
 

 ปWญหาของรูปแบบการผลิตในปWจจุบัน 
 ระบบอาหารและการเกษตรในปWจจุบันประสบความสําเร็จในการจัดหาอาหารปริมาณมากสู-ตลาดโลก อย-างไรก็ตาม 
ผ ูJผลิตอาหารเองอาจจะกําลังสรJางผลลัพธ!เชิงลบในดJานสังคมและส่ิงแวดลJอม เน่ืองจาก 
 - ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน นํ้าและระบบนิเวศของโลก 
 - การปล-อยกtาซเรือนกระจกสูง 
 -  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - ความยากจนและการขาดสารอาหารในประเทศดJอยพัฒนาท่ียังมีอยู- รวมถึงการเพิ่มข้ึนอย-างรวดเร็วของโรคอJวนและ
โรคท่ีเก่ียวขJองกับอาหารในประเทศท่ีพัฒนาแลJว 
 -  แรงกดดันต-อวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ัวโลก 
 ปWญหาปWจจุบันหลายอย-างเช่ือมโยงกับ "อุตสาหกรรมเกษตร" ตัวอย-างเช-นการปลูกพืชเชิงเด่ียวอย-างเขJมขJนและปริมาณ
การเพาะปลูกในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการเกษตรตJองพึ่งพาปุkยเคมีและยาฆ-าแมลงท่ีเปRนพิษ ส-งผลต-อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทJองถ่ินเพิ่มข้ึน 
 
การสร	างกลับความเปRนมิตรต
อส่ิงแวดล	อมและการปรับตัวในการมีส
วนร
วมของระบบเกษตรเชิงนิเวศในรูปแบบ”ฐานวิถีชีวิต
ใหม
” หรือ “ชีวิตวิถีใหม
” (New normal) หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 
 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตั้งแต-หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีอัตราการหดตัวมากท่ีสุด รวมถึงจํานวนของคนยากจนและอาหาร
ท่ีไม-ปลอดภัยท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ผลกระทบนี้มีผลต-อการเกษตรรุนแรงมากข้ึน การทําการเกษตรขนาดใหญ-ที่มีการใชJทรัพยากรปริมาณ
มากส-งผลถึงความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ร-วมกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหJประชากร
โลกตJองประสบกับปWญหาท่ีตามมาในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจําเปRนตJองปฏิรูประบบอาหารและพัฒนาฐานวิถีชีวิตใหม- ท่ีเปRนมิตร
ต-อส่ิงแวดลJอมท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
 ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต-อเกษตรกร 
 - ดJานงานและตลาดแรงงาน  
 การจํากัดการเคล่ือนไหวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลงโดยท่ัวไป (ของแต-ละประเทศ) ไดJส-งผลต-อการเพิ่มอัตราการ
ว-างงานในหลายสถานท่ี มีการลดการส-งเงินจากสมาชิกในครอบครัวอย-างรวดเร็ว และบังคับใหJแรงงานขJามชาติกลับบJาน การ
สูญเสียรายไดJของครอบครัวท่ีมีรายไดJนJอยในพ้ืนท่ีชนบทมักจะไดJรับผลกระทบอย-างหนัก โดยเฉพาะอย-างยิ่ง ทําใหJการดํารงชีวิต
และความมั่นคงดJานอาหารของพวกเขาตกอยู-ในความเส่ียง รวมถึงความไม-พรJอมของแรงงานขJามชาติท่ีมักมีบทบาทสําคัญในงาน
เกษตรกรรมท่ีตJองใชJแรงงานมาก เช-น การปลูกและการเก็บเก่ียว การขาดแคลนแรงงานส-งผลกระทบอย-างรุนแรงต-อห-วงโซ-อุปทาน
อาหาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต-อเศรษฐกิจในทJองถ่ินและความมั่นคงดJานอาหารไดJ 
 - ดJานตลาดสินคJาเกษตร 
 การผลิตสินคJาทางการเกษตร ข้ึนอยู-กับช-างเวลา ถJาหากไม-มีปWจจัยการผลิตในช-วงเวลาท่ีสําคัญในช-วงการเพาะปลูกอาจ
ส-งผลต-อผลผลิตไดJ 
 



 
 - การตลาดและห-วงโซ- 
 ตลาดโลกและห-วงโซ-อุปทานสําหรับสินคJาเกษตรค-อนขJางขาดเสถียรภาพในช-วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ใหญ- จาก
ขJอจํากัดและขJอบังคับดJานการเคล่ือนไหวนําไปสู-การปwดโรงแรม รJานอาหาร ตลาด โรงเรียน และหน-วยงานของรัฐหลายแห-งเปRน
การช่ัวคราว โดยเฉพาะสินคJาเกษตรท่ีเน-าเสียง-ายไดJรับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ โดยส-งผลใหJผูJบริโภคมีความตJองการเปล่ียนไปสู-
อาหารแปรรูปท่ีจัดเก็บไดJ รวมท้ังเกษตรกรรายย-อยและเกษตรกรในครอบครัวประสบปWญหาอย-างมากในการหาตลาดสําหรับ
ผลิตผลและราคาหนJาฟาร!มลดลงอย-างมาก 
 - สุขภาพและสารอาหาร 
 คนงานเกษตรกรรม (ผูJอพยพ) จํานวนมากตJองเผชิญกับสภาพการทํางานท่ีไม-ดี: ค-าแรงต่ํา ขาดการประกันสังคมและการ
รักษาพยาบาล เช-นเดียวกับขJอกําหนดดJานสุขอนามัยท่ีไม-ดีพอ และสภาพการทํางานและการใชJชีวิตท่ีแออัด สุขภาพของผูJบริโภค
ไดJรับผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนจากอาหารสดเปRนอาหารแปรรูป และประชากรบางกลุ-มโดยเฉพาะคนจนใน
เมืองเขJาถึงอาหารสดยากมากข้ึน พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีแย-ลง อาหารท่ีไม-ดีต-อสุขภาพมีส-วนทําใหJเกิดภาวะท่ีมีอยู-ก-อน
แลJวโดยเฉพาะอย-างยิ่งน้ําหนักเกินและโรคอJวนเกิดการลุกลามของโรครJายแรงและการเสียชีวิตท่ีเกิดจากโควิด-19 
 
ความสําคัญของการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร 
 แนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิสัมพันธ!ระหว-างพืช สัตว! มนุษย! และส่ิงแวดลJอม โดย
คํานึงถึงแง-มุมทางสังคมท่ีจําเปRนสําหรับระบบอาหารท่ียั่งยืนและยุติธรรม บนพื้นฐานของกระบวนการจากล-างข้ึนบน (bottom-
up) และอาณาเขต ช-วยในการนําเสนอแนวทางแกJไขตามบริบทสําหรับปWญหาในทJองถ่ิน 
 นวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตรอยู-บนพ้ืนฐานของการร-วมสรJางความรูJ โดยผสมผสานหลักวิทยาศาสตร!
เขJากับความรูJดั้งเดิมในทางปฏิบัติและความรูJในทJองถ่ินของผูJผลิต ดJวยการเพิ่มความเปRนอิสระและความสามารถในการปรับตัวของ
การเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร โดยใหJอํานาจผูJผลิตและชุมชนในฐานะตัวแทนหลักของการเปล่ียนแปลง การเนJนย้ําความ
เท-าเทียมทางสังคม (การสรJางงาน & ดJานเพศ) รวมถึงการส-งเสริมตลาดทJองถ่ินและการแลกเปล่ียนโดยตรงระหว-างผูJบริโภคและ
ผูJผลิต (การเพิ่มมูลค-าและอาหารท่ีหลากหลาย) 
 แนวคิดของการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร ภายใตJแนวทางต-างๆ สามารถดํารงอยู-ไดJตราบเท-าท่ีประชากรกําลัง
มุ-งสู-ระบบอาหารท่ียั่งยืน โดยแนวทางปฏิบัติในการผลิต เช-น วนเกษตร บูรณาการปศุสัตว!-พืชไร- เกษตรผสมผสาน ทํานาขJาวเปRด
หรือปลูกขJาวและเล้ียงปลา เกษตรเชิงอนุรักษ! และวนเกษตร โดยมีมิติดJานส่ิงแวดลJอม ไดJแก- ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
ยืดหยุ-นของสภาพอากาศ เปRนตJน มิติทางเศรษฐกิจ ไดJแก- ตลาดของเกษตรกร และการเพิ่มมูลค-า มิติทางสังคม ไดJแก- องค!กร
ชาวนา ขบวนการสังคม เปRนตJน 
 
การส
งเสริมการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร เพ่ือวิถีชีวิตใหม
 ท่ีเปRนมิตรต
อส่ิงแวดล	อมและครอบคลุมมากข้ึน 
 การสรJางงานแก-เกษตรกร 
 ระบบการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร มีความหลากหลายและซับซJอนสูง ข้ึนอยู-กับการจัดการอย-างระมัดระวัง
ขององค!ประกอบต-างๆ ของระบบสังคม 
  - ความเปRนไปไดJในการสรJางงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเก่ียวขJองกับความสามารถท่ีหลากหลายตั้งแต-ดJานนิเวศวิทยา 

การตลาด ไปจนถึงการพัฒนาชนบท 
 - จําเปRนตJองลงทุนดJานการศึกษาเพื่อใหJคนรุ-นใหม-มีทักษะท่ีจําเปRนในการทํางานคุณภาพสูงและมีความรูJสูง 

 - จําเปRนตJองเช่ือมต-อกับการลงทุนท่ีมุ-งเปqาไปท่ีการเพิ่มมูลค-าของผลิตภัณฑ!ทางการเกษตรคุณภาพสูง และระบบการ

ชําระเงินสําหรับบริการของระบบนิเวศและปWจจัยภายนอกอ่ืนๆ 
 - การเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร ไดJนําเสนอวิธีการและเทคนิคทางการเกษตรและแนวทางทางเศรษฐกิจท่ี
หลากหลาย ซึ่งช-วยใหJเกษตรกรลดการพึ่งพาปWจจัยภายนอก และเพ่ิมความยืดหยุ-นของระบบการเกษตร 



 - การเปล่ียนปWจจัยการผลิตจากภายนอก (ปุkย ยาฆ-าแมลง เมล็ดพืช) ไปสู-การดูแลและการใชJประโยชน!ระบบนิเวศใหJดีข้ึน

เปRนองค!ประกอบสําคัญของการเปล่ียนผ-านการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร 
 - สนับสนุนการใชJประโยชน!และการขยายพันธุ!ของพืชพันธุ!ทJองถ่ินและชนิดพันธุ!ท่ีไม-ไดJใชJประโยชน! โดยปรับใหJเขJากับ

สภาพทJองถ่ินท่ีเฉพาะเจาะจงและใชJเปRนพื้นฐานสําหรับอาหารท่ีอุดมดJวยสารอาหาร มีความหลากหลาย และดีต-อสุขภาพ 

 การเช่ือมโยงของเกษตรกรกับผูJบริโภค 
 การเพิ่มขีดความสามารถของผูJผลิต เปRนองค!ประกอบสําคัญของระบบการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตรเพื่อเพ่ิม
โอกาสใหJเกษตรกรในการปกปqองแหล-งท่ีเหมาะสมในตลาด และไดJราคาท่ียุติธรรมสําหรับผลผลิต บทบาทสําคัญของการจัดซื้อจัด
จJางของภาครัฐ (เช-น โครงการอาหารโรงเรียน โรงอาหารสาธารณะ) ในการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงระบบอาหารท่ีเปRนมิตรต-อ
ส่ิงแวดลJอม 
 - การจัดหาสินคJาจากเกษตรกร (หรือกลุ-มเกษตรกร) ดJวยวิธีการผลิตสินคJาท่ีสอดคลJองกับมาตรฐานของความยั่งยืนดJาน

ส่ิงแวดลJอมและสังคม 
 - การจัดซ้ืออาหารท่ีผลิตตามมาตรฐานระบบการเกษตรในรูปแบบระบบนิเวศเกษตร ไม-เพียงแต-สรJางโอกาสทาง

การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ! สินคJาคุณภาพสูงจากเกษตรกรในครอบครัวเท-าน้ัน แต-ยังช-วยใหJมั่นใจไดJว-าสามารถเขJาถึงผลิตภัณฑ!
เพื่อสุขภาพและปลอดภัยสําหรับผูJรับผลประโยชน!จากโครงการของรัฐบาล (ในราคาประหยัด) 
 
ต	นแบบและแนวปฏิบัติทางการเกษตรรูปแบบระบบนิเวศเกษตรที่ประสบความสําเร็จ 
 การปฏิบัติทางการเกษตรรูปแบบระบบนิเวศเกษตรของเกษตรกรรายย-อย จากเกษตรกรในเอเชียในรูปแบบวิดีโอ 
 เหตุใดความรูJทางการเกษตรรูปแบบระบบนิเวศเกษตรจึงมีความสําคัญ 
 - ความจําเปRนในการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพโดยไม-ใชJสารเคมีทางการเกษตร ปกปqองความหลากหลายทางชีวภาพของเรา 
และเสริมสรJางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในทJองถ่ิน 
 - รูปแบบระบบนิเวศเกษตรเปRนทางเลือกเดียวสําหรับการทําฟาร!มอุตสาหกรรม 
 - รูปแบบระบบนิเวศเกษตรมีประสิทธิภาพเหนือกว-าฟาร!มท่ัวไปถึงรJอยละ 80 แต-ตJองใชJความรูJแบบเขJมขJน 
 เหตุใดวีดีโอจึงสําคัญ 
 - วีดีโอทําใหJการฝsกอบรมท่ีง-าย และมีประสิทธิภาพนําไปสู-การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 - วิดีโอช-วยใหJคนในชนบทไดJเรียนรูJโดยไม-ตJองอาศัยส่ิงอํานวยความสะดวกจากภายนอก 
 - วิดีโอทําใหJการเกษตรมีความดึงดูด น-าสนใจ และสนับสนุนการจJางงานเยาวชน 
 - วิดีโอ ดูซํ้าและสามารถแชร!ขJามพรมแดนไดJ 
 - วิดีโอเปRนส่ือท่ีดึงดูดความสนใจและและใหJบริการในรูปแบบดิจิทัล 
จากเว็บไซต! (www.ecoagtube.org) ไดJแนะนําวีดีโอเพ่ือการเกษตร (Access Agriculture) มีมากกว-า 90 ภาษาท่ัวโลก 
 ตัวอย-างโครงการของรัฐบาลท่ีใชJส่ือในการเขJาถึงการทําการเกษตร 
 1. เบนินและโตโก มีการใชJโปรเจกเตอร!ขนาดใหญ-ฉายวีดีโอในชุมชน 
 2. มาลาวี มีการส-งเสริมโครงการระดับประเทศโดยจJางผูJประกอบการรุ-นเยาว! 
 3. เคนยา มีการใชJวีดีโอในการช-วยส-งเสริมการเกษตร 
 4. เวียดนาม ลาว กัมพูชา  และไทย ไดJจัดทําวีดีโอในเรื่องเพล้ียแปqงในมันสําปะหลัง 
 5. อินเดีย จัดทําวีดีโอโดยใชJภาษาทJองถ่ิน เช-น ภาษาฮินดี กันนาดา และเตลูกู เพ่ือส-งเสริมการเกษตรในรัฐต-างๆ ท่ีใชJ
ภาษาต-างกัน 
 ผลจากการสํารวจของการเขJาถึงการทําการเกษตรจากรูปแบบวีดีโอ (ปi ค.ศ. 2021) พบว-า มากกว-ารJอยละ 30 มีการ
พัฒนาในดJานต-างๆ เช-น ผลผลิตท่ีดีข้ึน 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  
 

ส
วนที่ 2  ประโยชน?ท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน!ที่ไดJรับจากการเขJาร-วมโครงการ โดยแบ-งเปRน 

 ประโยชน!ต-อตนเอง  
การเขJาร-วมโครงการก-อใหJเกิดประโยชน!ต-อผูJเขJาร-วมโครงการ โดยไดJมีโอกาสเรียนรูJเก่ียวกับระบบเกษตรเชิงนิเวศ ผลของการทํา
การเกษตรในรูปแบบดังกล-าว การสรJางเครือข-าย การถ-ายทอดประสบการณ!ของเกษตรกรจากประสบการณ!ที่ถ-ายทอดใหJแก-บุคคล
ท่ีสนใจ เรียนรูJการทํางานแบบกลุ-มโดยผ-านการทํางานผ-านระบบทางไกลกับผูJเขJาร-วมโครงการจากหลากหลายประเทศสมาชิก 
 

 ประโยชน!ต-อหน-วยงานตJนสังกัด  
ความรูJเก่ียวกับระบบเกษตรเชิงนิเวศจากประเทศสมาชิกท่ีนํามาแบ-งบัน ทําใหJไดJแนวคิดมาต-อยอดกับภารกิจของตJนสังกัดไดJ 
รวมถึงการสรJางเครือข-ายกับผูJเขJาร-วมโครงการจากประเทศเดียวกันและคนละประเทศ 
 

 ประโยชน!ต-อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวขJอนั้นๆ  
ผูJเขJาร-วมโครงการจะเผยแพร-ความรูJจากการฝsกอบรม นํามาประยุกต!ใชในงานท่ีเก่ียวขJอง รวมถึงการทํางานวิจัยท่ีเก่ียวขJองในเรื่อง
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ 
 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีไดJดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดทJายของโครงการ  
(กิจกรรม เช.น การฝ0กอบรมภายในหน.วยงาน การบรรยายให�กับทีมงาน บทความท่ีลงจดหมายข.าวใน
หน.วยงาน เป3นต�น โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร�อมภาพประกอบ และใบลงช่ือผู�ร.วมกิจกรรม)  

จะมีการนําเสนอผลการฝsกอบรมข้ึนเว็บไซต!ของหน-วยงาน สังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อเผยแพร-ความรูJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


