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รายงานการเขา้ร่วมโครงการเอพีโอ 
22-CL-03-GE-CON-A  Conference on Agrifood Evolution 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
Zoom online Meeting 

จัดทำโดย นางสาวอัญญมณี พลูสขุกล่ำ 
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  กรมปศุสัตว ์

วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ  

▪ เพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นและในอนาคตที่ภาคเกษตรต้องเผชิญ 
▪ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป 
▪ เพื่อส่งเสริมธุรกิจเกษตรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารสำหรับประชาชน 

1.2   เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถนำมา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย ได้แก่ 

▪ การบรรยาย หัวข้อ Policies to Evolve the Agrifood Business in the Future 
โ ด ย  Mr. Shingo Futami Deputy Director International Strategy Division Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan การบรรยายหัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันกลยุทธ์ MeaDRI ซึ่งเป็นกลยุทธ์
สำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืนระดับชาติของญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมทั้งกำลังการผลิตและความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม  

  กลยุทธ์ MeaDRI เป็นมาตรการสำหรับการลดคาร์บอนไนซ์ด้วยนวัตกรรม เป็นกลยุทธ์
ระดับชาติเพื่อให้บรรลุ SDGs และระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม หลังจากท่ีได้มีการอภิปราย
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว โดยมีความท้าทาย คือ จำเป็นต้องบรรลุการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่เพิ่มการ
ผลิตอาหารเพื่อรองรับการเติบโตของประชากร 
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  เป้าหมายของกลยุทธ์ MeaDRI ในปี ค.ศ. 2050 
➢ การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ จากภาคเกษตร ป่าไม้ และประมง เหลือศูนย์ 
➢ ลดการใช้ยาฆ่าแมลง 50% 
➢ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 30% 
➢ เพิม่การทำเกษตรอินทรีย์ จากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 25%  
➢ เพิ่มผลผลิตจากแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 30% 
➢ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 100% 

  ญี่ปุ่นมีแนวคิดระบบอาหาร 4 ขั้นตอน โดยเช่ือมต่อกันผ่านทรัพยากรหมุนเวียน ดังนี ้

 
 

  ตัวอย่างนวตักรรมที่ได้มีการนำมาใช้ของประเทศญี่ปุ่น 
➢ การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM) โดยไม่ต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช 
➢ การวินิจฉัยโรคด้วย AI  

                    
 

➢ การปล่อย CO2 เป็นศูนยด์้วยนวัตกรรมทีช่่วยประหยัดพลังงานและต้นทุน 
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➢ การเพิ่มประสิทธิภาพการจับคูร่ะหว่างเกษตรกรและผู้ค้าส่ง ด้วย AI ทำให้การคาดการณ์ 
อุปสงค์และอุปทานดีขึ้น การสญูเสียอาหารและของเสียน้อยลง และผู้ผลิตได้กำไรสูงสดุ 
 

 
    

 สรุปและข้อแนะนำ 
➢ ไม่มีวิธีแก้ปญัหาแบบเดียวทีน่ำไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน และแตล่ะประเทศมลีำดับ

ความสำคญัของตนเอง 
➢ ในกรณีของประเทศญี่ปุ่น เจาะจงที่นวัตกรรม ซึ่งแตล่ะประเทศควรหาลำดับความสำคัญ

และแนวทางแก้ไขของตนเอง โดยใช้ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ เกษตรกรรม และอื่นๆ 
➢ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในญี่ปุ่น (เช่น เครื่องมือดิจิทัลและการควบคุมศัตรูพืช) สามารถช่วย

ประเทศต่างๆ ที่เผชิญกับความท้าทายท่ีไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศท่ีผลิตข้าวใน
เอเชียอาจมีประโยชน์ซึ่งมสีภาพภมูิอากาศคล้ายคลึงกัน 

➢ เป้าหมายคือการตระหนักถึงโลกท่ีประชากรสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้         
ซึ่งประเทศญีปุ่่นพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และพร้อมร่วมมือกับนานาชาต ิ
 

▪ การบรรยาย หัวข้อ Preparing for Future Risks in Agriculture 
โดย Dr. Jyh-Rong Tsay, Deputy Director-General, Taiwan Agricultural Research Institute 

การบรรยายหัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความท้าทายในการพัฒนาการเกษตรในอนาคต และแบ่งปันประเด็นเกษตร
อัจฉริยะในไต้หวัน เพื่อเป็นตัวอย่างในการเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงในอนาคตในด้านการเกษตร  

  ESLEPT Analysis ของการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรกรรม 
➢ E คือ Environment ความเสี่ยงด้านการเกษตรเริ่มต้นด้วยผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ด้านสิ่งแวดล้อม 
➢ S คือ Social ผู้บริโภคเลือกสิ่งใหม่ตามกระแสสังคม 
➢ L คือ Legal นโยบายทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
➢ E คือ Economic การ Disruption นำไปสู่ต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น 
➢ P คือ Politic การเมืองทำให้เกิดความไม่แน่นอน 
➢ T คือ Technological เงินทุนนำไปสู่ความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
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  ภัยคุกคามและโอกาสของการพัฒนาการเกษตร 
พัฒนาการเกษตร ภัยคุกคาม โอกาส 

ปรับตำแหน่งพื้นที่ชนบทเป็นสถานท่ี 
แห่งโอกาส 
 
 

มีการลดต้นทุนการดำเนินงานและเลิก
จ้างงาน  
 

Universal basic income, Two-
tiered food system with non-
monetized food, Remuneration 
for data 

ทบทวนความสัมพันธ์ของ 
ผู้บริโภคและผู้ผลิต 
 

ค วาม จำ เป็ น ขอ งระบ บ อ าห ารที่
เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจและ
ความรับผิดชอบ 

การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมทำนาย
ขั้นสูง 
 

Hyper-adaptive, localized 
polyculture 

ก า ร ท ำ น า ใน ปั จ จุ บั น ข า ด ค ว า ม
หลากหลาย ความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน 
และความยืดหยุ่น 

Synthetic biology, Microbes, 
Quantum computing 

ระบบเกษตรกรรมเป็นวงจรปิด 
 

ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง 
 

Microbes, Bio-waste consumer 
goods, Water harvesting, Next 
generation biofuels 

เกษตรปฏิรูป 
 

The way current things are done 
linearly, wastefully and polluting 

Next generation sensors, 
Biomimetic water filters, Soil 
carbon markets 

Self-sufficient city-based 
agriculture 
 

Rooftop farms and urban gardens 
will not feed megacities 

การแบ่งเขตเกษตรกรรมในเมือง, การ
ท ำ ฟ า ร์ ม แ น ว ตั้ ง , โ ป ร ตี น จ า ก
ห้องปฏิบัติการและการเก็บเกี่ยวน้ำ 

ห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
 
 

ความไม่สมมาตรของข้อมูล 
 

อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกคน บล็อกเชน 
ดาว เที ยมส่ วนบุ คคล  บรรจุภั ณ ฑ์
อัจฉริยะ 

 
สถานการณ์จำลองการวางแผนสำหรับระบบการทำฟารม์ของญี่ปุ่นและการดำเนินงานในปี 2040 
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  การเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงด้านการเกษตรในอนาคต 
      สำหรับไต้หวัน มีการเตรียมความพร้อมดังนี ้
➢ การทำการเกษตรอัจฉริยะ 
➢ มีระบบการเกษตรที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
➢ มีระบบการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีทีแ่ม่นยำ เพื่อทรัพยากรน้ำในการเกษตร 
➢ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีห่วงโซ่ความเย็น สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
➢ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการเกษตรเป็นศูนย์ 

 

 
    
   3 กลยุทธ์หลัก สำหรับเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงด้านการเกษตรในอนาคต 

➢ กลยุทธ์ที่ 1 
ปรับปรุงความสามารถในการจัดหาผลิตผลโดยการคิดค้นรูปแบบการจัดการเกษตรด้วย 
Smart Farmers Alliance (SFA) ที่มีการทำงานเป็นกลุ่ม มีการกระจายความเสี่ยง ช่วยลด
การสูญเสีย 
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➢ กลยุทธ์ที ่2 
สร้างแบบจำลองแอปพลิเคชันที่หลากหลายในด้านเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่าน ICTs  

 
➢ กลยุทธ์ที ่3 

สร้างโมเดลการสื่อสารใหม่ระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภค ผ่าน Friendly 
Interactive Technologies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพ
สินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 
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  ภาพอนาคตจากมุมมองของ Smart Agriculture in Taiwan (SAiT) 
➢ การพัฒนา Smart Agriculture จะเพิ่มพูนข้อมูลจากภาคสนามสู่ยุคสมัยของสารสนเทศ 

Smart Agriculture เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรในการเช่ือมต่อกับผู้เล่นที่แตกต่างกันใน
ห่วงโซ่อาหารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ในการสร้าง
รายได้ในอนาคต  

➢ ระหว่างการผลิตและการตลาด Smart Agriculture มีบริการดิจิทัลใหม่ๆ เช่น โลจิสติกส์
อัจฉริยะ การตรวจสอบย้อนกลับ และการจำหน่ายโดยใช้ IoTs, big data และ cloud 

➢ ความร่วมมือข้ามภาคส่วนของอุตสาหกรรม Smart Agriculture ต้องมีระบบนิเวศอย่าง
เร่งด่วน 

➢ Smart Agriculture จะกลายเป็นกระบวนทัศน์ที่จำเป็นในการเพิ่มผลกำไร เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางสังคมของฟาร์มเกษตร 
 

การบูรณาการเกษตร 5.0 ในบริบทของสังคม 5.0 (Debauche et al, 2021)  

 
 

  สรุปและข้อแนะนำ 
➢ นวัตกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภณัฑ์ การบริการ และการแนะนำแผนการเงินใหม่

สำหรับการทำฟารม์ดิจิทลัที่มีความท้าทายที่ต้องเผชิญในภาคเกษตร ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักใน
การบรรลุความยั่งยืน จึงควรตระหนักการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับความ
เสี่ยงด้านการเกษตรในอนาคต 

➢ การผลิตในปัจจุบันจำเป็นต้องมุ่งเน้นการขยายการทำฟาร์มดิจิทัล ซึง่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้
เกิดความก้าวหน้าไปสู่อีกขั้น รวมถึงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยนืในอนาคต 
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▪ การบรรยาย หัวข้อ Challenges of Food Manufacturing in the Future 
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย การบรรยายหัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตอาหารในปัจจุบัน แนวโน้มผู้บริโภค และสถานการณ์โดยรอบ ความท้าทายในอนาคตที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารควรพิจารณา  

  ความท้าทายของการผลิตอาหารในอนาคต 
➢ ภาวะโลกร้อน 

• ระบบอาหารทางการเกษตรทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม (FAO, 2019) 

• ภายในปี 2040 อุณหภูมิโลกสูงขึ้นประมาณ 1.5°C และก่อนสิ้นสุดศตวรรษท่ี 21 สูงขึ้น
อย่างน้อยทีสุ่ด 4.8°C (Allen et al., 2019; IPCC, 2014) 

• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรูปแบบภูมิอากาศส่งผลผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
การผลิตอาหารทางการเกษตร ทั้งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝน/มรสมุ การเกิดภัย
แล้งและ/หรือน้ำท่วมเพิ่มขึ้น ความผันผวนของอุณหภูมิ การเกิดคลื่นความร้อนหรือ
ความเย็นและการเกิดพาย ุตลอดจนระดับน้ำทะเลที่สูงข้ึน เป็นต้น 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบเชิงลบมากมายต่อการผลิตพืชผล 
(ผลผลิต ระยะการเก็บเกี่ยว ระบบนิเวศท่ีอ่อนแอ) และห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด 

➢ การเติบโตของประชากรโลก 

• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรโลกในศตวรรษที่  20 ทำให้มีการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อให้อาหารเพียงพอสำหรับ
ประชากรส่วนใหญ่ 

• ภายในปี 2050 คาดว่าประชากรโลกจะอยู่ที่ ≥ 9.5 พันล้าน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้อง
พยายามมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์อาหารในอนาคตอันเนื่องมาจากพื้นที่
เพาะปลูกมีจำกัด ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท่ีมีต่อการเกษตร 
และความไม่สมดุลระหว่างประเทศ 

➢ ในบางประเทศมีจำนวนประชากรลดลงและเข้าสู่ประเทศผู้สูงอาย ุ
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➢ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

• ผู้บริโภคมีแนวโน้มช่ืนชอบความสดมากกว่า ส่งผลให้มีการใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น การใช้
บรรจุภัณฑ์ที่สิ้นเปลือง และเกิดการสูญเสียอาหารและของเสียมากข้ึน 

• ผู้บริโภคตระหนักด้านสุขภาพ จึงช่ืนชอบผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมด้วยอาหารเสริมและ
สารอาหาร อาหารกลุ่มอินทรีย์ อาหารไร้ไขมัน ไม่มีน้ำตาล ปลอดสารกันบูด เป็นต้น 

➢ การหยุดการส่งออกของประเทศผู้ผลิตหลักหากมีวิกฤต เช่น การระบาดใหญ่และสงคราม 

• การกักตุนอาหารในช่วงวิกฤต 

• ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก 

• ความพอเพียงในการผลิตอาหารเป็นสิ่งสำคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
➢ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทำให้ผลิตผลทางการเกษตรสามารถเก็บรักษาและ    

แปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ ที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ ในอนาคตต้องส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับโภชนาการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นของผู้บริโภค 

➢ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารควบคุมความแปรปรวนของวัตถุดิบ ในอนาคตจะ
เจอความท้าทายในการใช้วัตถุดิบทดแทน 

➢ มีการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปอาหารแบบใหม่  (novel food) เพื่อถนอมอาหารที่มี
คุณภาพสูง ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี high-pressure processing, pulsed electric field, 
cold plasma, electrolyzed water, and ozone ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
แล้วว่าทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษา ช่วยรักษาคุณภาพอาหาร และลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์และสารอันตราย ซึ่ง
ในอนาคตต้องปรับปรุงเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและช้ีแจงข้อ
สงสัยของผู้บริโภคหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีการแปรรูปอาหารแบบใหม่ 

➢ มีการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ และป้องกันความ
เสียหายทางกายภาพ โดยในอนาคตบรรจุภัณฑ์ต้องมีน้ำหนักเบา ย่อยสลายได้ รีไซเคิล
หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้  

➢ มีการระบุวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหาร ณ วันท่ีผลิต เพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา ใน
อนาคตต้องพัฒนา “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”  

➢ มีการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค 

➢ มีการใช้ผลพลอยได้จากการผลิตอาหาร ซึ่งในอนาคตต้องลดของเสียจากการผลิตอาหาร
และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจากผลพลอยได้ 

➢ มีการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT), เทคโนโลยีดิจิทัล, กระบวนการผลิตอาหาร
อัตโนมัติและการจัดการห่วงโซ่อาหาร ในอนาคตต้องหยุดการ disrupt ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเหล่านี้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
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  สรุปและข้อแนะนำ 
➢ การผลิตอาหารมีความท้าทายหลายอย่างในอนาคต เช่น ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลง

ทางประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค และวิกฤตที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 
➢ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการรับมือกับความท้าทาย

เหล่านี ้
➢ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อ

ตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป 
➢ จำเป็นต้องมีความร่วมมือแบบสหวิทยาการมากข้ึนเพื่อเอาชนะความท้าทายของการผลิต

อาหารในอนาคต 
 

▪ การบรรยาย หัวข้อ Localization and Globalization of Future Food in Japan 
โดย Dr. Tetsu Kobayashi, Professor of Marketing, Graduate School of Business, Osaka 

Metropolitan University, Japan การบรรยายหัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และโลคัลไลเซชันของ
การบริการอาหารของประเทศญี่ปุ่น  

  มุมมองการให้บริการด้านอาหาร: ระยะสั้น 
➢ ผลกระทบเชิงปริมาณจาก COVID 19 

 
 

➢ ผลกระทบเชิงคุณภาพจาก COVID 19 
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➢ ความพยายามของ Sushiro ในการประหยัดแรงงาน 

 
  มุมมองการให้บริการด้านอาหาร: ระยะยาว 
➢ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นทั้งก่อนมา ระหว่างมาช่ืนชอบการ

รับประทานอาหารญี่ปุ่นมากท่ีสุด 
➢ อาหารเป็นทรัพย์สินตราสินค้าท้องถิ่น โดยมีตัวอย่างเครื่องหมายการค้าร่วมภูมิภาคที่จด

ทะเบียนแล้ว ดังนี ้

 
  อาหารพื้นเมือง 
 ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในญี่ปุ่นส่งเสริม   
 วัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคนั้น ๆ 
  พลวัตและความหลากหลายในบริการอาหาร 

 
  สรุปและข้อแนะนำ 
➢ การบริการอาหารในญีปุ่่นไดร้ับผลกระทบอย่างมากในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจาก 

COVID 19 มุมมองระยะยาวจึงตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้วยการลดต้นทุนแรงงาน 
➢ ผลกระทบระยะยาวต่อบริการอาหารในญี่ปุ่น จึงต้องปรับปรุงประสทิธิภาพการบริการโดย

ลดต้นทุนแรงงาน การตอบสนองต่อการท่องเที่ยว และเน้นเรื่องอาหารท้องถิ่น 
➢ อาหารท้องถิ่นบางอย่างในญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากท้องถิ่นล้วน ๆ แต่มอีีกมากมายเป็น

สินค้าท่ีมีต้นกำเนิดจากภูมภิาคอื่น และถูกเข้าสูภู่มภิาค (โลกาภิวัตน)์ แล้วปรับให้เหมาะสม
วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น (โลคัลไลเซชั่น)  
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
▪ ประโยชน์ต่อตนเอง  

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั Agrifood Evolution เพิ่มมากขึน้ 
 เพิ่มศักยภาพและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

▪ ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ปศุสัตว์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ดังนั้นการฝึกอบรมให้ครั้งนี้ จึง
สามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
เนื้ อ ห า ใน หั ว ข้ อ  Challenges of Food Manufacturing in the Futureแ ล ะ หั ว ข้ อ 
Localization and Globalization of Future Food in Japan ที่ ท ำให้ทราบแนวโน้ม ใน
ปัจจุบันและในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ให้ตรงกับสภาวะปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 บุคลากรของหน่วยงานมีศักยภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการการเป็นหน่วยงานภาครัฐในยุค New 
Normal 

▪ ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั้นๆ  
 การฝึกอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อสายอาชีพวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหารเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากความรู้ที่ได้เป็นแนวทางที่ช่วยกำหนดทิศทางในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ
สังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

▪ กิจกรรมการขยายผลที่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ คือ การนำองค์ความรู้ที่ได้รับบรรยายให้กับบุคลากรกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ ในการประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2565 ผ่านโปรแกรมซูมออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ร่วมกันนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ หรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มหรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก 
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▪ กิจกรรมการขยายผลที่จะดำเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปคือการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ให้กับเกษตร ผ่านโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
▪ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ กำหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
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▪ เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
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