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ส
วนท่ี1 เนื้อหา/องค@ความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ 
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย&อ 

โครงการน้ี เป1นการเผยแพร&องค�ความรู�ทางภาคการเกษตร ด�านความท�าท�ายจากภาวะโลกร�อนท่ีส&งผลให�การ
เก็บเก่ียวและคุณภาพของผลผลิตลดลง แต&ผู�บริโภคยังคงต�องการความสดใหม&ของผลิตภัณฑ� รวมถึงผลิตภัณฑ�ท่ีน&า
ดึงดูด และความท�าท�ายอีกประเด็นเรื่องของการใช�สารกําจัดศัตรูพืชท่ีเพ่ิมข้ึน บรรจุภัณฑ�ท่ีใช�สิ้นเปลือง และการ
สูญเสียอาหาร และการเพ่ิมข้ึนของของเสีย ดังน้ัน จึงมีการนําเสนอห&วงโซ&อุปทานใหม&ท่ีท�าท�ายจากการประเมิน
สถานการณ�ในป>จจุบันและอนาคตของภาคเกษตร คํานึงถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากรส&งผลให�มีความต�องการอาหาร
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะประชากรจากประเทศญี่ปุ@นท่ีมีประชากรในกลุ&มสูงอายุเพ่ิมข้ึน เกิดป>ญหาขาดแรงงานทาง
การเกษตร จึงต�องพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะมาใช�อย&างเร&งด&วน และเป1นการทําความเข�าใจกับ
ผู�ประกอบการทางด�านภาคการเกษตรเพ่ือในเกิดความยั่งยืนในอนาคตซ่ึงส&งผลกระทบต&อไปในการสร�างความ
มั่นคงด�านอาหาร โดยการประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�  

- เพ่ือความเข�าใจกับสถานการณ�ความท�าทายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกับการเกษตร 
- เพ่ือเตรียมการจัดการทางการเกษตรอย&างยั่งยืนในอนาคต 
- เพ่ือส&งเสริมธุรกิจทางการเกษตรเพ่ือให�เกิดความมั่นคงทางด�านอาหารสําหรับประชาชน 

1.2  เน้ือหา/องค�ความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต&างๆพร�อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย&างประเด็นท่ีสามารถนํามา
ปรับใช�ในองค�กรหรือประเทศไทยได�แก& 
 การบรรยาย ประกอบด�วย 4 หัวข�อใหญ&ๆ ดังน้ี 
Session 1: Sustainable food system strategy “MeaDRI” 

Shingo Futami, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries จากประเทศญี่ ปุ@ น  บรรยายเ ก่ียวกับ 
ยุทธศาสตร�ด�านระบบอาหารแบบยั่ งยืน ภายใต� โครงการ MeaDRI ซ่ึงมีความเ ก่ียวข�องกับกลยุทธ�  Sustainable 
Development Goals 17 ข�อ (SDG: ระบบอาหารแบบยั่งยืน) เป1นแนวทางในการลดการปล&อยคาร�บอนและความยืดหยุ&น
ด�วยการใช�นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร�างความยั่งยืนของโลก ได�กล&าวถึงสาเหตุของป>ญหาเน่ืองจากการท่ีมี
ประชากรกลุ&มผู�สูงอายุมากข้ึน  กลุ&มแรงงานน�อยลง ขาดกลุ&มคนทํางานภาคเกษตร เปgาหมายของโครงการเพ่ือการท�าท�ายท่ี
ต�องดําเนินการให�ประชากรช&วยกันลดผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมและเพ่ิมผลผลิตทางผลิตภัณฑ�รองรับประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางการดําเนินการของประเทศญี่ปุ@น วางเปgาหมายให�โครงการสําเร็จช&วงปh 2050 ในเรื่อง  
o Zero Co2 ทางการเกษตร ป@าไม� และการประมง 
o ลดการใช�ยาฆ&าแมลงด�วยสารเคมีให�ได� 50% 
o ลดการใช�ปุmยเคมีให�ได� 30% 
o เพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย� 25% 
o เพ่ิมความหลากหลายของพันธุ�พืชในพ้ืนท่ีเกษตรให�ได� 90% 
o ดําเนินการปรับอัตราต�นกล�าเทียมในการเพาะเลี้ยงปลาไหลญี่ปุ@น ปลาทูน&าให�ได� 100% 

โดยการใช�นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรเป1นป>จจัยสําคัญในการบรรลุเปgาหมาย 
ข้ันตอนมี 4 ข้ันตอนดังรูปท่ี 1 
1.) ป>จจัยการผลิต 
2.) การผลิต 
3.) แปรรูป/จําหน&าย 
4.) ผู�บริโภค 
ความพยายามในแต&ละด�านจะถูกเร&งโดยการระบุความท�าทายของผู�ท่ีเก่ียวข�องเช่ือมโยงสี่ข้ันตอนผ&านการหมุนเวียน

ทรัพยากร กําหนดชุดกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบ ส&งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม& ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล�อม 
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รูปท่ี 1 ข้ันตอนการเช่ือมโยงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากร 

ตัวอย&างนวัตกรรมผลิตภัณฑ�เทคโนโลยีท่ีนํามาใช� 
1. การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management: IPM): เป1นการจัดการเพ่ือการใช�ยา

ฆ&าแมลงให�น�อยลงด�วยการใช�เครื่องมือสนับสนุนการควบคุมศัตรูพืช (AI) จับตําแหน&งศัตรูพืชและวัชพืช 
สั่งงานผ&านระบบ AI เพ่ือส&งเครื่องมือเข�าไปฉีดพ&นยาให�ได�ตรงจุดเปgาหมายดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 เครื่องมือการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณการ (Integrated Pest Management: IPM) 

2. การวิจัยเก่ียวกับโรคและการฉีดสารกําจัดศัตรูพืชให�ตรงจุด สามารถลดการใช�สารเคมีได�ถึง 10% ดังรูป 3 

 
รูปท่ี 3การจัดการลดการใช�สารเคมีในแปลงเกษตร 

 
3. โครงการลดบรรเทากqาซเรือนกระจกในระบบข�าวชลประทานร&วมกันในเอเชีย (MIRSA) มีวัตถุประสงค�เพ่ือ

การพัฒนาวิธีการปลูกข�าวท่ีสามารถลดการปล&อยกqาซเรือนกระจกจากนาข�าวและรักษาผลผลติของข�าวให�ได�มากท่ีสุด โครงการ
ดําเนินการระหว&างปh 2018-2023 กับประเทศอินโดนีเซีย ฟtลิปปtนส� และเวียดนาน ดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4การพัฒนาวิธีการปลูกข�าวท่ีสามารถลดการปล&อยกqาซเรือนกระจก 

4.   โครงการวิจัยเก่ียวกับการใช�นวัตกรรมเพ่ือให�ไม&เกิดมลพิษ ช&วยในการใช�พลังงานหมุนเวียนและลดต�นทุน
พลังงาน เรียกโครงการว&า Energy-saving ดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5โครงการ Energy-saving 

5. เครื่องช&วยปลูกและเก็บผักซ่ึงเครื่องน้ีสามารถเข�าทํางานในพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้ามากได�รูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 เครื่องช&วยปลูกและเก็บผกั 

6. โครงการนํา AI เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการใช�งานระหว&างเกษตรกรและผู�ส&งสินค�า ช&วยทางด�านการวางแผน
การกระจายสินค�า ลดการสญูเสียของสินค�า และทําให�เกิดกําไรต&อผู�ผลิตมากท่ีสดุ ดังรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 โครงการนํา AIเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการใช�งานระหว&างเกษตรกรและผู�ส&งสินค�า 

การคาดการณ�ทางด�านผลผลิตทางการเกษตรท่ียั่งยืนและระบบอาหารระหว&างประเทศกัมพูชา ไทย ลาว ญี่ปุ@น 
มาเลเซีย สิงคโปร� ฟtลิปปtนส�และเวียดนาม ซ่ึงแต&ละประเทศน้ีมีภูมิภาค สภาพอากาศ ความช้ืนสูง อุณหภูมิสูงท่ีแตกต&างกัน จึง
มีความร&วมมือกันท่ีจะศึกษาในการนํานวัตกรรมสําคัญมาใช�เพ่ือให�เกิดเป1นระบบอาหารท่ียั่งยืน ส&งเสริมเกษตรกรรายย&อยและ 
ขนาดกลางสู&การลงทุนในระบบอุตสาหกรรม   

กล&าวโดยสรุปในการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ก็ไม&สามารถใช�เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึงในการแก�ป>ญหาได�ด�วย
วิธีการเดียวเพ่ือให�ได�ผลอย&างยั่งยืนได� สําหรับประเทศญี่ปุ@นจะเน�นทางด�านนวัตกรรมเทคโนโลยี แต&ในประเทศอ่ืนๆ ก็จะต�อง
ศึกษาหรือประเมินตามสภาพอากาศของแต&ละพ้ืนท่ีด�วยว&าเหมาะสมมากน�อยเพียงใด เครื่องมือนวัตกรรมท่ีประเทศญี่ปุ@นนํามา
ให�จะมุ&งเน�นประโยชน�ต&อมนุษย�และสิ่งแวดล�อมเป1นสําคัญ แสดงภาพระหว&างการบรรยายดังรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 การบรรยายในหัวข�อท่ี 1 

 
Session 2: Preparing for Future Risks in Agriculture 
Dr.Jyh-Rong Tsay,  Deputy Director-General, Taiwan Agricultural Research Institute (TARI), 

Taiwan บรรยายเก่ียวกับการเตรียมความพร�อมสําหรับการรับความเสี่ยงในอนาคตด�านการเกษตร เป1นการประเมินความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยการประเมินทางด�านการผลิต ห&วงโซ&อุปทาน และผู�บริโภค เพ่ือให�เกิดเป1นนวัตกรรมอาหารทางการเกษตรแบบ
ยั่งยืน และมีการนําวิธีการวิเคราะห� PESTEL Analysis เป1นการระบุภัยคุกคามและโอกาสทางด�านการเกษตร ประเด็นท่ีนํามา
วิเคราะห� ทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล�อม และทางกฎหมาย ต&อมามีการปรับการวิเคราะห�ผสมผสาน
เป1น ESLEPT  
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วิทยากรของไต�หวันได�กล&าวคล�ายกับวิทยากรญี่ปุ@นว&า นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอย&างเดียวไม&สามารถรับมือ

กับสถานการณ�ท่ีท�าทายในอนาคตได� ต�องการการร&วมมือกันของท้ังเทคโนโลยีและหน&วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึง
จําเป1นท่ีจะต�องมีการทบทวนความท�าทายในการพัฒนาทางด�านการเกษตรในอนาคตในการนําเทคโนโลยี Smart Agriculture 
ของไต�หวันไปปรับใช�เพ่ือเตรียมพร�อมในการรับความเสี่ยงในอนาคต นวัตกรรมทางด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ� การบริการใหม&ๆ 
การวางแผนในการทําฟาร�มดิจิทัล ซ่ึงภาคการเกษตรเป1นต�นนํ้าท่ีสําคัญในการเกิดความยั่งยืน หากแก�ป>ญหาได�จะช&วยลดความ
เสี่ยงด�านการเกษตรในอนาคตได� และให�เกิดประโยชน�ได�มากท่ีสุดจะต�องมีการวางแผนจากการวิเคราะห�ระบบประเมินให�ครบ
ทุกด�าน  แสดงบรรยากาศในการบรรยายดังรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 9 การบรรยายในหัวข�อท่ี 2 

Session 3: Challenges of Food Manufacturing in the Future 
Assoc. Prof. Weerachet Jittanit, Department of Food Science andTechnology, Faculty of 

Agro-Industry, Kasetsart University, Thailand บรรยายเก่ียวกับความท�าทายของการจัดการด�านอาหารในอนาคต สาเหตุ
หลักจากการเปลี่ยนแปลงทางด�านสิ่งแวดล�อม มีอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 1.5 องศาเซลเซียส ภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีความ
แห�งแล�งมากเกินไป หรือบางช&วงมีนํ้าท&วม และมีจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต&เป1นกลุ&มผู�สูงอายุท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะ
ประชากรในกลุ&มเอเชียท่ีเข�าสู&ภาวะสูงวัยจํานวนมาก จากประเทศญี่ปุ@น เกาหลีใต� สิงคโปร� ไทย และเวียดนาม แต&ในทาง
กลับกันคือ กลุ&มแรงงานลดลง 

ผู�บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ชอบการบริโภคผลิตภัณฑ�ท่ีมีความสดมากกว&า เน่ืองจากไม&ต�องการรบั
ยาฆ&าแมลง ลดความสิ้นเปลืองของบรรจุภัณฑ� และลดส&วนเหลือท้ิง เพ่ิมความตระหนักด�านสุขภาพผู�บริโภคมากข้ึน ต�องการ
อาหารท่ีมีสารอาหารครบ อาหารออร�แกนิค ผลิตภัณฑ�ปราศจากไขมัน ผลิตภัณฑ�ปราศจากนํ้าตาล ปลอดสารกันบูด และ
ผลิตภัณฑ�ท่ีปราศจากเทียม เป1นต�น ยังมีป>ญหาทางด�านการหยุดส&งออกของสินค�าไปยังประเทศท่ีมีโรคระบาดและประเทศท่ีมี
สงคราม แต&ประชาชนมีความวิกฤต มีความต�องการอาหารมาก แต&ห&วงโซ&อุปทานหยุดชะงัก ความเพียงพอของการผลิตอาหาร
เป1นสิ่งสําคัญ จากป>ญหาท่ีมีผลกระทบจึงทําให�การเปลี่ยนแปลงบทบาทของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารเป1นสิ่งสําคัญทํา
ให�ผลผลิตทางการเกษตรสามารถเก็บรักษาและแปรรูปเป1นอาหารประเภทต&างๆ และทําให�อาหารมีความปลอดภัยต&อผู�บริโภค 
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การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. เพ่ือส&งเสริมความสัมพันธ�ระหว&างอาหารวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมถึงโภชนาการท่ีดีต&อผู�บริโภค

เน่ืองจากป>จจุบันประชากรจํานวนมากมีความเสี่ยงต&อโรคของพฤติกรรม 
2. มีความท�าทายทางด�านการนําวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบได� และการปgองกันความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. เพ่ือตอบสนองต&อการเปลี่ยนแปลงทางด�านสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และสงคราม 
จึงได�มีการพัฒนาอาหารใหม& (Novel food) โดยการใช�เทคโนโลยีใหม&ในการแปรรูปอาหาร ได�แก&  

- การแปรรูปอาหารแบบไม&ใช�ความร�อน เช&น high pressure processing: HPP ดังรูปท่ี 10 เช&น
ตัวอย&างของเครื่องดื่ม อาหารทะเล หรือเน้ือสัตว�แปรรูป หรือ เทคโนโลยี Pulsed electric field , 
Electrolyzed water, Ozon, cold plasma 

 
รูปท่ี 10 high pressure processing : HPP 

4. เพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยีเหล&าน้ีให�ใช�ประโยชน�ได�อย&างมีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม ยังสามารถ
ช&วยแก�ป>ญหาการเข�าใจผิดของผู�บริโภคกับการแปรรูปอาหารแบบใหม&ได� 

5. เพ่ือหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีบรรจุภัณฑ�จํานวนมากเกินไป ควรใช�บรรจุภัณฑ�ท่ีนํ้าหนักเบา ย&อยสลายได� 
และเป1นบรรจุภัณฑ�ท่ีรีไซเคิลได� 

6. การพัฒนาบรรจุภณัฑ�อัจฉรยิะท่ีสามารถบอกการเสื่อมเสียของอาหารได�  
7. การให�ข�อมูลกับผู�บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ�อย&างถูกต�อง เช&น ส&วนประกอบ สารอาหาร ท่ีมาของ

วัตถุดิบ มาตรฐานการรับรอง เป1นต�น 
8. การลดของเสียจากการผลิตอาหาร โดยการทําส&วนเหลือต&างๆ มาใช�ต&อ เช&น เปลือกกุ�ง ปู ผลิตเป1น  

ไคติน ไคโตเซน เป1นต�น 
9. เพ่ือตอบสนองการหยุดชะงักของเทคโนโลยีอย&างทันท&วงที เช&น การนําระบบอินเตอร�เน็ต (IoT) ใช�

ควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัต ดังรูป 11  
 

 
รูปท่ี 11 ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัต ิ
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Session 4: Localisation and Globalisation of Future Food in Japan 
Tetsu Koabyashi, Graduate School of Business, Osaka Metropolitan University, Japan บรรยาย

เก่ียวกับโลกาภิวัตน�ของอาหารท�องถ่ินในอนาคตของประเทศญี่ปุ@น ในแง&ของงานบริการด�านอาหาร ดังน้ี 
1. การบริการอาหาร ระยะสั้น จากภาวะโรคระบาดโควิค-19 ทําให�ในญี่ปุ@นมีการนํานวัตกรรมต&างๆ มา

ใช�กับการบริการทางด�านอาหาร เช&น โรบอตป>�นข�าว  โรบอตผสมข�าวป>�น เป1นต�น บางครั้งอาจมี
ผลกระทบด�านคุณภาพในการบริการจึงทําให�ต�องมองป>ญหาเพ่ือการแก�ไขในระยะยาว 

2. การบริการอาหาร ระยะยาว เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต�นทุนแรงงาน ตอบสนองการ
ท&องเท่ียวมากข้ึน และเน�นอาหารท�องถ่ิน เช&น ข�าวแกงกระหรี่ เน่ืองจากในแต&ละเมืองของประเทศ
ญี่ปุ@นเองก็มีลักษณะ รสชาติบางอย&างของข�าวแกงกระหรี่ท่ีต&างกันข้ึนอยู&กับความต�องการของผู�บริโภค
ในท�องถ่ินน้ันๆ ดังรูปท่ี 12 

3. ความหลากหลายของอาหารท�องถ่ิน เช&น อาหารจากต�นกําเนิดในประเทศญี่ปุ@นก็ถูกพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับวัฒนธรรมอาหารท�องถ่ินอ่ืน  
โลกาภิวัตน�ของบริการอาหารจึงมีการกระจายความหลากหลายของการบริการออกไปตามความ

เหมาะสมของผู�คนในท�องถ่ิน แสดงภาพบรรยายดังรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 12 ลักษณะของข�าวแกงกระหรี่ของแต&ละท�องถ่ิน 

 

 
รูปท่ี 13 การบรรยายในหัวข�อท่ี 4 

Cutlet curry in UK 
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ส
วนท่ี 2  ประโยชน@ท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ 
 ประโยชน�ต&อตนเอง  

จากกิจกรรมการบรรยายในหัวข�อต&างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการจัดการเก่ียวกับอาหารใหม&ๆ อาทิ
เช&น  
- การแปรรูปอาหารแบบไม&ใช�ความร�อนจากการบรรยายของ Assoc. Prof. Weerachet Jittanit 
- การประเมินความเสี่ยงในการจัดการเก่ียวกับผลผลิตทางการเกษตร จากการบรรยายของ 

Dr.Jyh-Rong Tsay  
- วัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารในท�องถ่ินจากการบรรยายของ Tetsu Koabyashi 
เป1นหัวข�อท่ีสามารถนํามาใช�ในการบรรยายและให�ความรู�รอบด�านท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ�อาหารตาม

ความเช่ียวชาญของตัวเอง และเป1นการเพ่ิมมุมมองเก่ียวกับการจัดการระบบต�นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้ามากข้ึน เพ่ือให�เกิด
มุมมองทางด�านอาหารยั่งยืน เป1นการส&งเสริมให�มีการตระหนักถึงสิ่งแวดล�อม การเลือกใช�เทคโนโลยีให�เหมาะสมกับการแปรรปู
อาหาร และนําข�อมูลท่ีมีประโยชน�เหล&าน้ีปรับปรุงในการวางแผนการทํางาน จัดทําข�อเสนอโครงการต&างๆ รวมถึงถ&ายทอดองค�
ความรู�ให�แก&ผู�ประกอบการในภาคธุรกิจท่ีร&วมทําการวิจัยและพัฒนาอาหารใหม&ๆ สู&ตลาด  

 ประโยชน�ต&อหน&วยงานต�นสังกัด  
เน่ืองด�วยหน&วยงานต�นสังกัดของผู�เขียน เป1นสถาบันวิจัยท่ีเน�นการทํางานด�าน Area based โดยมีการ

เช่ือมโยงงานวิจัยกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปสู&การนําไปใช�ได�จริง จากประสบการณ�ในการทํางานด�านน้ี
มาอย&างต&อเน่ือง จึงมีความมั่นใจว&าประเทศไทยมีศักยภาพในด�านการผลิตทางการเกษตรและอาหารในระดับโลก ด�วยพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูก ลักษณะทางภูมิศาสตร � บุคลากรด�านการเกษตรในระดับช้ันนํา เทคโนโลยีในประเทศไทยท่ีค&อนข�างก�าวหน�าตลอดจน
รัฐบาลไทยให�ความสําคัญต&อธุรกิจทางการเกษตรและการแปรรูปอาหารเป1นอย&างมาก 

การเข�าร&วมกิจกรรมน้ีไม&เพียงเป1นประโยชน�ต&อผู�เขียนเท&าน้ัน หากแต&นับว&าจะเป1นประโยชน�อย&างมาก 
ต&อหน&วยงานต�นสังกัดของผู�เขียน ด�วยการท่ีผู�เขียนจะสามารถนําองค�ความรู�หรือ Success case study ท่ีได�รับฟ>ง ไปบรรยาย
เพ่ือกระจายองค�ความรู�สู&เพ่ือนร&วมงานให�สามารถนําไปใช�ประโยชน�ต&อไปได� ตลอดจนการสร�างเครือข&ายพันธมิตร ช&วยในการ
ยกระดับการวิจัยและพัฒนาด�านอุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหารแปรรูปได�อย&างครบวงจร  

 ประโยชน�ต&อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ 
ดังท่ีได�กล&าวมาแล�วในข�างต�นว&า จากการจัดกิจกรรมน้ี มีหัวข�อการบรรยายท่ีครอบคลุม (ต�นนํ้า กลางนํ้า

และปลายนํ้า) และผู�บรรยายทุกท&านให�ความรู�อย&างละเอียด และเข�าใจง&าย มีช&วงเวลาของการแลกเปลี่ยนความรู� นับเป1น
ประโยชน�อย&างมากในการได�เข�าใจและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ�ของผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ตลอดห&วงโซ&อุปทาน ทําให�มั่นใจได�ว&า 
ประเทศไทยจะสามารถเป1นผู�นําทางด�านการเกษตรและการผลิตอาหาร เทคโนโลยีใหม&ๆ อย&างเช&น HPP Pulsed electric 
field , Electrolyzed water, Ozon, cold plasma เป1นเทคโนโลยีท่ีเป1นประโยชน�อย&างมากในการนํามาใช�ในธุรกิจเกษตร
และอาหาร ในยุคท่ีต�องมีความรวดเร็วและถูกต�องของข�อมูล และการตลาดท่ีต�องเข�าถึงผู�บริโภค ในสายงานด�านผลิตภัณฑ�
อาหารมูลค&าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตร จึงเป1นประโยชน�อย&างมากท่ีจะมีการนําเอาเทคโนโลยีเหล&าน้ีมาใช� ด�วยความเข�าใจ
ท่ีถูกต�อง  

 
 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ 

ดิฉันได�นําเสนอข�อมูลจากการประชุมผ&านทางรายการเสียงตามสายส&งความรู�คู&ความรัก กระจายเสียง
ในหน&วยงานสถาบันวิจัยวิยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห&งประเทศไทย (วว.) และออนไลน�ผ&านทางเพจ Facebook TISTR inside   

 
 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร&วมโครงการ 

ดิฉันมีกําหนดวางแผนกับพนังงานกับศูนย�เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพ่ือการขยายผลในการ
เขียนข�อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุน ในปhงบประมาณ 2566 เปgาหมายเพ่ือการส&งเสริมศักยภาพเกษตรกรในการพัตนา
ชุมชนจากการนําผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป1นผลิตภัณฑ�อาหารและเครืองดื่ม เพ่ือให�เกิดเป1นเกษตรแบบยั่งยืน พัฒนาต�น
นํ้า (พัฒนาการเกษตรให�ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ) กลางนํ้า (พัฒนาผลิตภัณฑ�) และปลายนํ้า (การตลาด) 
 
 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ(ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 10ของ 10

 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข�าร&วมกิจกรรมกลุ&ม (Group Presentation) 
เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 ได�นําเสนอสรุปประเด็นท่ีได�เข�าร&วมประชุม สื่อสารให�ข�อมูลกับพนักงานในรายการ เสียง

ตามสาย ส&งความรู�คู&ความรัก ขององค�กร ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห&งประเทศไทย (วว.) และทางออนไลน�
เพจ Facebook : TISTR inside 
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