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1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย�อ 

ท่ีมา 

ภาคการเกษตรอาหารต�องเผชิญกับความท�าทายต�างๆ มาอย�างต�อเน่ืองเป3นระยะเวลานาน หน่ึงในความ    
ท�าทายท่ีไม�สามารถหลีกเลี่ยงได�คือภาวะโลกร�อน เป3นสาเหตุทําให�การเก็บเก่ียวและคุณภาพของผลผลิตลดลง อีกท้ังยังมีเรื่อง
ความพึงพอใจของผู�บริโภคท่ีต�องความสดและสวยงามของสินค�า ซ่ึงนําไปสู�การใช�สารเคมีป<องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเพ่ิมข้ึน การใช�
บรรจุภัณฑ�เพ่ือความสวยงามเกินความจําเป3น สิ่งเหล�าน้ันเพ่ิมการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และในป?จจุบันต�องเผชิญกับ
ความท�าทายใหม�คือห�วงโซ�อุปทาน จากการแพร�ระบาดโรคโควิด-19 ทําให�เกิดการหยุดชะงักของโลกครั้งใหญ� สินค�าบาง
รายการขาดแคลนเน่ืองจากบางประเทศท่ีเป3นผู�ผลิตสินค�ารายใหญ�ได�หยุดส�งออกสินค�า เพ่ือให�เพียงพอต�อการบริโภค
ภายในประเทศ 

ความท�าทายในป?จจุบันและอนาคตของภาคการเกษตรจะทวีคูณข้ึนเมื่อพิจารณาข�อมูลประชากร จากข�อมูล
ของสหประชาชาติระบุว�าภายในปB ค.ศ. 2030 ประชากรของทวีปเอเชียจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 5 พันล�านคน ซ่ึงความต�องการอาหารก็
จะเพ่ิมข้ึน อย�างไรก็ตาม ในบางประเทศของสมาชิกองค�การเพ่ิมผลผลิตแห�งเอเชียอย�างเช�นญี่ปุEน ประชากรลดลงรวมถึง
ประชากรในวัยทํางานก็จะลดลงตามไปด�วย ทําให�เกิดการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จึงต�องมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเร�งนํามาใช�ในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร 

ดังน้ัน การเข�าใจความท�าทายท่ีกําลังเกิดข้ึนตามข�างต�นจึงเป3นสิ่งสําคัญเพ่ือให�ผู�ประกอบการในภาคเกษตรได�
เตรียมความพร�อมสําหรับการจัดการป?ญหาท่ีต�องเผชิญได�อย�างยั่งยืน การประชุมน้ีจะได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
สถานการณ�ป?จจุบัน ความท�าทายต�างๆ ท่ีจะส�งผลต�อภาคเกษตรอาหารในอนาคตโดยเฉพาะอย�างยิ่งเพ่ือให�มีความมั่นใจ
เก่ียวกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศสมาชิกองค�การเพ่ิมผลผลิตแห�งเอเชีย 

วัตถุประสงค� 
1.  เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสถานการณ�ป?จจุบันและความท�าทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกับภาค

การเกษตรอาหาร 
2.  เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการจัดการภาคการเกษตรท่ีต�องเผชิญกับความท�าทายต�างๆ อย�างยั่งยืน 
3.  เพ่ือส�งเสริมธุรกิจเกษตรท่ียืดหยุ�นให�เกิดความมั่นคงทางอาหารสําหรับประชาชน 
 

1.2 เน้ือหา/องค�ความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต�างๆ พร�อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย�างประเด็นท่ีสามารถนํามา
ปรับใช�ในองค�กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวข�อและระบุช่ือวิทยากรบรรยาย)  
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1.2.1 นโยบายการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารในอนาคต บรรยายโดย Mr. Shingo Futami (Deputy 
Director International Strategy Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries, Japan) 

ประเทศญี่ปุEนมีนโยบายการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนโดยใช�กลยุทธ� MeaDRI (Measures for 
Achievement of Decarbonization and Resilience with Innovation) เป3นมาตรการเพ่ือความสําเร็จในการขจัดกkาซ
คาร�บอนไดออกไซด�และสร�างความยืดหยุ�นด�วยนวัตกรรม เพ่ือพิชิตเป<าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และระบบอาหารยั่งยืน   
กลยุทธ�น้ีเกิดจากการหารือกันในหลายภาคส�วนเน่ืองจากญี่ปุEนกําลังประสบป?ญหาท้ังภาวะโลกร�อน จํานวนประชากรลดลง 
และการก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุของประชากรรวมถึงกลุ�มเกษตรกร และอาจส�งผลกระทบต�อการผลิตสินค�าเกษตร  

ระบบอาหารเป3นความท�าทายท่ัวโลก มีการคาดการณ�ว�าประชากรโลกจะเพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเน่ือง 
และความต�องการอาหารจะเพ่ิมข้ึนตามไปด�วย ดังน้ัน การใช�นวัตกรรมมาเพ่ิมผลผลิตจึงเป3นสิ่งสําคัญ การพัฒนาระบบอาหาร
ยั่งยืนของประเทศญี่ปุEนนําแนวคิดการพัฒนามาจาก 4 ข้ันตอน ได�แก� 1. ข�อมูล 2. การผลิต 3. การบริโภค 4. การแปรรูปและ
การจัดจําหน�าย ความพยายามในการพัฒนาแต�ละข้ันตอนจะถูกเร�งโดยความต�องการของประชากรและการเช่ือมต�อสี่ข้ันตอน
ผ�านการหมุนเวียนของทรัพยากร โดยตั้งเป<าหมายความสําเร็จในปB ค.ศ. 2050 ดังน้ี 1. ปล�อยกkาซคาร�บอนไดออกไซด�ในภาค
เกษตร ปEาไม� และประมงเป3นศูนย� 2. ลดการใช�สารเคมีป<องกันกําจัดศัตรูพืชลง 50 เปอร�เซ็นต� 3. ลดการใช�ปุnยเคมี 30 
เปอร�เซ็นต� 4. การเพ่ิมฟาร�มระบบอินทรีย� 25 เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีเกษตร 5. การเพ่ิมแรงงานการผลิตในโรงงานผลิตอาหาร 30 
เปอร�เซ็นต� 6. การเพ่ิมพันธุ�ไม�และต�นกล�าในปEาไม� 90 เปอร�เซ็นต� 7. การใช�ต�นกล�าเทียมในการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 100 
เปอร�เซ็นต� เช�น การเลี้ยงปลาไหลญี่ปุEน ทูน�าแปซิฟqกครีบนํ้าเงิน นวัตกรรมและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงของประชากรจะเป3น
ป?จจัยหลักในการนําไปสู�ความสําเร็จตามเป<าหมายท่ีตั้งไว� ป?จจุบัน ได�มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดการส�งผลเสียต�อสภาพแวดล�อม เช�น การพัฒนาแอปพลิเคชันช�วยวินิจฉัยศัตรูพืช สามารถถ�ายรูปศัตรูพืชท่ีพบและระบบจะ
ประมวลผลว�าเป3นศัตรูพืชชนิดไหนรวมถึงแนะนําวิธีการจัดการอย�างถูกต�อง การใช�โดรนสํารวจศัตรูพืชในแปลงพร�อมท้ังพ�น
สารกําจัดศัตรูพืชได�ตรงจุด ไม�ต�องพ�นท้ังแปลงเหมือนวิธีดั้งเดิม ลดปริมาณการใช�สารเคมี การศึกษาพัฒนาวิธีการปลูกข�าวท่ี
สามารถลดการปล�อยกkาซเรอืนกระจกและยังคงได�ผลผลิตท่ีดี การพัฒนาโรงเรือนท่ีสามารถเก็บกkาซคาร�บอนไดออกไซด�ในตอน
กลางคืนแล�วปลดปล�อยให�พืชใช�ตอนกลางวัน การใช�เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกข�าว ไม�ว�าจะเป3นเครื่องหว�านเมล็ด 
เครื่องเก็บเก่ียวอัตโนมัติ การพัฒนานวัตกรรมท่ีช�วยจับคู�ระหว�างเกษตรกรกับตลาด สามารถประเมินความต�องการของตลาด 
ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 

ความท�าทายเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ ในแถบทวีปเอเชียมีอุณหภูมิสูง ความช้ืนสูง เป3นเหตุให�พบ
ศัตรูพืช โรคพืชค�อนข�างสูง จึงเป3นความท�าทายในการควบคุมศัตรูพืชและทําให�มีการเกษตรแบบยั่งยืน การท่ีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน
จากภาวะโลกร�อนทําให�มีการแพร�กระจายของแมลงศัตรูพืชซ่ึงจะทําให�สูญเสียผลผลิตประมาณ 10 – 25 เปอร�เซ็นต�        
และทวีปเอเชียมีการปล�อยกkาซเรือนกระจกคิดเป3น 44 เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวโลก โดยจากปศุสัตว�มากท่ีสุดถึง 34 
เปอร�เซ็นต� นาข�าว 22 เปอร�เซ็นต� และอ่ืนๆ รองลงมา เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและเกษตรกรรายย�อยจํานวนมาก        
การลดการปล�อยกkาซดังกล�าวทําได�โดยการรวมตัวเกษตรกรรายย�อยให�เป3นพ้ืนท่ีใหญ� มีเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรสามารถเข�าถึงได�
ง�าย หลายประเทศในเอเชียต�องร�วมมือกัน หารือป?ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาทางแก�ไขและเผยแพร�นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
นํามาใช�ในระบบการผลิตภาคเกษตร อย�างไรก็ตาม ป?ญหาของแต�ละประเทศอาจแตกต�างกัน ดังน้ัน แต�ละประเทศต�อง
พิจารณาและลําดับความสําคัญในการแก�ไขป?ญหา ประเทศญี่ปุEนเน�นการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเผชิญกับความท�าทาย
ต�างๆ และสามารถท่ีจะช�วยประเทศอ่ืนๆ หากมีป?ญหาท่ีคล�ายกัน พร�อมท่ีจะร�วมมือในระดับนานาชาติเพ่ือให�ประชากรโลกมี
อาหารเพียงพอ รักษาสิ่งแวดล�อม และมีการใช�ทรัพยากรอย�างยั่งยืน 

     
1.2.2 การเตรียมพร�อมรับความเสี่ยงด�านการเกษตรในอนาคต บรรยายโดย Dr. Jyh-Rong Tsay 

(Deputy Director-General, Taiwan Agricultural Research Institute) 

การเกษตรท่ัวโลกต�องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร�อน การขาด
แคลนนํ้า การขาดแคลนพ้ืนท่ีทํากิน ความต�องการอาหารเพ่ิมข้ึน การแพร�ระบาดของศัตรูพืช สิ่งเหล�าน้ีเป3นความเสี่ยงและแรง
ขันเคลื่อนทําให�ภาคการเกษตรต�องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเพ่ือรับมือกับสถานการณ�โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป แนวทางจัดการ
ความเสี่ยงต�องเป3นวิธีแบบบูรณาการท้ังความรู� เทคโนโลยี ความเช่ียวชาญ ความร�วมมือของหน�วยงานต�างๆ เน่ืองจากความ
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เสี่ยงท่ีต�องเผชิญในป?จจุบันไม�สามารถใช�เครื่องมือเพียงชนิดเดียวในการจัดการได� ในไต�หวันมีความพยายามในการทํา
การเกษตรแบบอัจฉริยะ ใช�เทคโนโลยีในการจัดการแหล�งนํ้า ขนส�งผลผลิตทางการเกษตรระบบเย็น และความพยายามลดการ
ปลดปล�อยกkาซคาร�บอนไดออกไซด�ให�เป3นศูนย�ในภาคเกษตร 

ระบบเกษตรอัจฉริยะในไต�หวัน (SAiT : Smart Agriculture in Taiwan) ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตสินค�าเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของสินค�า มีความสะดวกปลอดภัยมากข้ึน 
สามารถควบคุมความเสี่ยง กรณีศึกษาการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ เช�น 

 การผลิตถ่ัวเหลือง ไต�หวันปลูกถ่ัวเหลืองและมีมูลค�าการส�งออกถ่ัวเหลืองสูงจึงได�มี
สมาคมเกษตรกรผู�ปลูกถ่ัวเหลืองอัจฉริยะ ใช�เทคโนโลยีในการจัดการไร� ใช�เครื่องจักรกลการเกษตรปลูก เก็บเก่ียว ตากแห�งถ่ัวเหลือง 
และระบบตรวจสอบย�อนกลับถ่ัวเหลือง  

 การออกแบบอุปกรณ�ทางการเกษตรให�มีนํ้าหนักเบาข้ึน ลดภาระเกษตรกรในการแบก
รับนํ้าหนักท่ีหนักและความไม�สะดวกสบายในระหว�างปฏิบัติงาน 

 การใช�เครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับผลิตเห็ด จากการปฏิบัติงานท่ีผ�านมาจะต�องใช�
แรงงาน 4-6 คน ป?จจุบันใช�เครื่องจักร มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงข้ึน ผลิตได� 26-30 ถุงต�อนาที ประหยัดแรงงานลงถึง 90 
เปอร�เซ็นต� และมีการใส� QR code เพ่ือการตรวจสอบย�อนกลับ 

 การสร�างโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับการปลูกผัก ระบบรดนํ้าอัตโนมัติจากการคํานวณ
ผ�านระบบ AI เพียงพอต�อความต�องการของพืช ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เป3นการลดปริมาณการใช�นํ้า 

 การใช�ระบบดิจิทัล 2 ประเภทในการจัดการโรงเรือน ประเภทหน่ึงจะช�วยวินิจฉัย
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และอีกระบบหน่ึงแนะนําการจัดการ การตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงนโยบายการจัดการ 

 ระบบการตรวจสอบย�อนกลับวัตถุดิบอาหารในโรงเรียน มีช�องทางการลงทะเบียนวัตถุ
อาหารในโรงเรียน ติดฉลาก QR code สามารถจัดการอาหารปลอดภัย กํากับดูแลคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน 

ความยั่งยืนท่ีเกิดจากภาคเกษตร ทางด�านสังคมคือ สามารถผลิตอาหารท่ีเพียงพอต�อประชากร
โลกและสัตว�ทุกชนิด อาหารมีความปลอดภัย ทางด�านนิเวศวิทยาคือ สามารถรักษาสิ่งแวดล�อม รักษาความหลากหลายของ
ธรรมชาติ พืช และสัตว� ลดการใช�สารเคมีป<องกันกําจัดศัตรูพืช วัชพืช ปุnยเคมี จึงสามารถลดการปลดปล�อยกkาซต�างๆ ทางด�าน
เศรษฐศาสตร�คือ ทําให�ธุรกิจในภาคเกษตรท่ีต�องเผชิญกับความท�าทายต�างๆ อยู�รอด สร�างรายได� เพ่ิมกําไรจากสินค�าเกษตรท่ีมี
ราคาต่ําและการแข�งขันในตลาดโลก  

นวัตกรรมต�างๆ เช�น การพัฒนาผลิตภัณฑ� บริการใหม�ๆ และการแนะนําแผนการเงินสําหรับการ
ทําฟาร�มดิจิทัลจะเป3นหัวใจหลักในการผ�านพ�นความท�าทายท่ีเกิดข้ึนและนําไปสู�การบรรลุความยั่งยืน  ดังน้ัน จึงต�องตระหนัก
ถึงการเกษตรยั่งยืนและเตรียมพร�อมรับความเสี่ยงด�านการเกษตรในอนาคต ป?จจุบันจําเป3นต�องมุ�งเน�นการขยายฟาร�มดิจิทัล 
และยังได�ประโยชน�อ่ืนๆ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล�อม มีนโยบายด�านการเกษตรท่ีดีข้ึนและมีความโปร�งใสมากข้ึน การทําฟาร�ม
ดิจิทัลในท�ายท่ีสุดจะเป3นตัวขับเคลื่อนให�เกิดความยั่งยืนและปฏิเสธไม�ได�ว�าฟาร�มดิจิทัลจะนําไปสู�เกษตรยั่งยืนในอนาคต 

   

1.2.3 ความท�าทายของการผลิตอาหารในอนาคต บรรยายโดย Assoc.Prof.Dr. Weerachet Jittanit 
(Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University Thailand) 

ความท�าทายท่ีต�องเผชิญของการผลิตอาหารในอนาคต แบ�งออกเป3น 1. ภาวะโลกร�อน            
2. การเติบโตของจํานวนประชากรโลก 3. จํานวนประชากรลดลงและประชากรมีอายุมากข้ึนในบางประเทศ 4. พฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 5. การหยุดการส�งออกสินค�าหากเกิดวิกฤตข้ึน เช�น โรคระบาดและสงคราม 

 ภาวะโลกร�อน ระบบอาหารท่ัวโลกได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อม ภายในปB ค.ศ. 2040 อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส และก�อน
สิ้นสุดศตวรรษท่ี 21 อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนอย�างน�อย 4.8 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ีทําให�รูปแบบการเกิด
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มรสุม นํ้าท�วมเปลี่ยนแปลงไป นํ้าท�วมมากข้ึน เกิดคลื่นความร�อนหรือความเย็นและพายุ ระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน ส�งผลต�อการผลิต
อาหารและปริมาณผลผลิตในภาคเกษตร 

 การเพ่ิมจํานวนของประชาการโลกอย�างรวดเร็ว มีการคาดการณ�ว�าภายในปB ค.ศ. 
2050 จะมีประชากรโลกประมาณ 9.5 พันล�านคนหรือมากกว�า อาจทําให�เกิดการขาดแคลนอาหาร เน่ืองจาก พ้ืนท่ีทํา
การเกษตรมีจํากัด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม�สมดุลของจํานวนประชากรในแต�ละประเทศ จึง
ต�องนําเทคโนโลยีการผลิตอาหาร การผลิตสินค�าเกษตรมาบริหารจัดการเพ่ือให�มีอาหารเพียงพอต�อจํานวนประชากร  

 ในบางประเทศจํานวนประชากรลดลงและประชากรท่ีมีอยู�อายุมากข้ึน ภูมิภาคเอเชีย
กลายเป3นสังคมผู�สูงวัยเร็วท่ีสุดในโลกและมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง เช�น เวียดนาม ไทย สิงคโปร� เกาหลีใต� และญี่ปุEน 
ส�งผลต�อแรงงานท่ีจะทําให�มีแรงงานผู�สูงอายุเพ่ิมข้ึน จากปB ค.ศ. 1994 มีแรงงานอายุ 55 ข้ึนไปอยู�ท่ี 11.9 เปอร�เซ็นต� จะกลายเป3น 
24.8 เปอร�เซ็นต�ในปB ค.ศ. 2024  

 พฤติกรรมผู�บริโภคท่ีเปลีย่นไป ในอดีตผู�บริโภคต�องการอาหารท่ีสด สวยงาม จึงนําไปสู�
การใช�สารเคมีป<องกันกําจัดศัตรูเพ่ิมข้ึน การใช�บรรจุภัณฑ�ท่ีสิ้นเปลือง ทําให�เกิดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร  แต�ป?จจุบัน
ผู�บริโภคดูแลสุขภาพมากข้ึน ต�องการอาหารท่ีมีสารอาหาร คุณค�าทางโภชนาการครบถ�วน สะอาด ปลอดภัย พืชผักท่ีปลูกแบบ
อินทรีย� อาหารนํ้าตาลต่ํา ไขมันต่ํา ปลอดสารปรุงแต�ง สารกันเสีย หรือสารเสริมอ่ืนๆ ท่ีส�งผลเสียต�อสุขภาพ เป3นต�น  

 การหยุดการส�งออกสินค�าของประเทศผู�ผลิตเน่ืองจากสถานการณ�ต�างๆ เช�น โรค
ระบาด สงคราม การเกิดวิกฤตการณ�ต�างๆ ทําให�ผู�คนตื่นตระหนก ต�องการกักตุนสินค�าและอาหาร ทําให�ขาดสมดุลในระบบ
ห�วงโซ�อุปทาน 

จากความท�าทายข�างต�น ทําให�ต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการผลิตสินค�าและอาหาร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�ทางอาหารในการผลิตอาหาร ป?จจุบัน มีการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการ
เก็บรักษา แปรรูปอาหาร ส�งอาหารท่ีปลอดภัยแก�ผู�บริโภค แต�ในอนาคตจะต�องมีการส�งเสริมความสัมพันธ�ระหว�างเทคโนโลยี
อาหารกับโภชนาการทางอาหาร ตอบสนองต�อการใส�ใจสุขภาพของผู�บริโภค การใช�วัตถุดิบทางเลือกในการผลิตอาหาร การใช�
นวัตกรรมต�างๆ ในการแปรรูปอาหารและทําให�สินค�ามีคุณภาพสูง วิธีการแปรรูปท่ีไม�ใช�ความร�อน เช�น ระบบความดันสูง 
สนามไฟฟ<า นํ้าอิเล็กโทรไลต� อบโอโซน Cold plasma เป3นต�น นวัตกรรมท่ีกล�าวมาข�างต�นยังต�องได�รับการพัฒนาอย�าง
ต�อเน่ืองเพ่ือยกระดับการผลิตให�มีประสิทธิภาพและนําไปใช�ได�ในระดับอุตสาหกรรม ในอนาคตรูปแบบของบรรจุภัณฑ�จะ
เปลี่ยนแปลงไป ใช�ในปริมาณท่ีพอดี ไม�เกินความจําเป3นและอาจทําจากวัสดุรไีซเคิล วัสดุย�อยสลายได� นํ้าหนักเบา การแสดงวัน
หมดอายุของสินค�าบนบรรจุภัณฑ�ทําให�เกิดการสูญเสียอาหาร เน่ืองจากผู�บริโภคจะไม�ซ้ือสินค�าท่ีใกล�ถึงวันหมดอายุ แต�สินค�า
น้ันจริงๆ แล�วยังไม�ได�เสียหรือไม�สามารถรับประทาน วันหมดอายุท่ีแสดงเป3นเพียงการประมาณการเท�าน้ัน จึงอาจต�องมี
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีจะบ�งบอกวันหมดอายุแบบใหม� เช�น ฟqล�มบรรจุสินค�าท่ีสามารถบ�งบอกความสดของสินค�าได� สติ๊กเกอร�
เปลี่ยนสีท่ีติดบนบรรจุภัณฑ�เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวสินค�า รวมถึงระบบการตรวจสอบย�อนกลับของสินค�าแสดงเป3น 
OR Code เพ่ือความปลอดภัยของสินค�าและสามารถเรียกคืนได�หากพบสิ่งผิดปกติ การเพ่ิมมูลค�าของสินค�าจากผลพลอยได�จาก
การผลิตอาหาร การใช�ประโยชน�จากขยะอาหาร เช�น นําเปลือกกุ�งท่ีท้ิงจากโรงงานแปรรูปมาสกัดสารได�ไซโตซาน วิตามินอี  
แคโรทีนอยด� ฯลฯ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในกระบวนการผลิตเช่ือมโยงข้ันตอนต�างๆ ในการผลิตเข�าด�วยกันเพ่ือให�
สะดวกต�อการจัดการการผลิตอาหาร การจัดการห�วงโซ�อุปทาน วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางอาหารเป3นความรู�ท่ีสําคัญใน
การรับมือกับความท�าทายต�างๆ ท่ีโลกกําลังเผชิญ บทบาทของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาเพ่ือตอบสนองต�อสถานการณ�และความท�าทายรอบด�านท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงจําเป3นต�องมีความร�วมมือแบบ 
สหวิทยาการมากข้ึนเพ่ือเอาชนะความท�าทายในการผลิตอาหารในอนาคต     

 
1.2.4 การปรับเปลี่ยนให�เข�ากับวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน�ของอาหารในอนาคตในญี่ปุEน บรรยายโดย 

Prof.Dr. Tetsu Kobayashi (Professor of Marketing, Graduate School of Bussiness, Osaka Metropolitan University, 
Japan) 

จากสถานการณ�การแพร�ระบาดโควิด-19 ส�งผลกระทบต�อสินค�า อาหารและบริการ ในมุมมอง
การบริการอาหารระยะสั้น เชิงประมาณปB ค.ศ. 2020 อัตราการขายลดลงจากปBก�อนประมาณ 20 เปอร�เซ็นต� เชิงคุณภาพจาก
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กรณีศึกษาร�านอาหารญี่ปุEนซูชิฮิโระ เป3นร�านซูชิสายพานช่ือดังท่ีมีการเปqดสาขาในต�างประเทศ โดยได�นําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ใน
การบริการ ลูกค�าสามารถจองคิวจากเครื่องให�บริการอัตโนมัติหน�าร�านหรือออนไลน�ผ�านโทรศัพท�มือถือ จากน้ันหมายเลขคิวจะ
แสดงบนหน�าจอมอนิเตอร�ของร�าน เมื่อถึงคิวเดินไปตามทางและลูกศรท่ีบอกหมายเลขโตkะ สั่งอาหารออนไลน�ท่ีโตkะ อาหารจะ
ถูกนําส�งทางสายพานมาถึงท่ีโตkะ ลูกค�าจะได�รับอาหารถูกต�องแม�นยํา หลังจากรับประทานเสร็จ ชําระเงินด�วยการสแกน
บาร�โค�ด หากสั่งกลับบ�าน สามารถไปรับอาหารได�ท่ีล็อกเกอร� ข้ันตอนต�างๆ ผ�านระบบออนไลน� ลดการสัมผัส อีกท้ังร�านยังมี
ความพยายามในการลดจํานวนแรงงานโดยการใช�เครื่องอัตโนมัติ ได�แก� เครื่องหุงข�าว เครื่องผสมนํ้าส�มสายชู เครื่องป?�นข�าวซูชิ 
ในระหว�างการแพร�ระบาดโรคโควิด-19 ทําให�อัตราการรับประทานอาหารท่ีร�านลดลง และอัตราการสั่งอาหารออนไลน� สั่งกลับ
บ�านเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน การเพ่ิมการบริการท่ีลดการสัมผัสจะช�วยให�ผ�านพ�นวิกฤตน้ีไปได�และยังส�งผลถึงการบริการอาหารระยะยาว
ท่ีจะสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตและลดค�าใช�จ�ายด�านแรงงานได� 

ในมุมมองการบริการอาหารระยะยาว ประเทศญี่ปุEนมีนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองตั้งแต�ปB 
ค.ศ. 2011 – 2019 แต�ด�วยสถานการณ�โรคระบาดทําให�ในปB ค.ศ. 2020 นักท�องเท่ียวลดลงอย�างมากจากการปqดเมือง และ
จากผลสํารวจความคิดเห็นของนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวญี่ปุEน นักท�องเท่ียวยังคงต�องการรับประทานญี่ปุEนเป3นอันดับท่ี 1 ของ
กิจกรรมท้ังหมดท่ีทําในญี่ปุEน ซ่ึงเป3นความคิดเห็นท้ังก�อนมา ระหว�างอยู�ท่ีญี่ปุEน และกลับจากญี่ปุEน จะเห็นได�ว�าอาหารประจํา
ท�องถ่ินมีความสําคัญอย�างมาก นอกจากจะเป3นอาหารของประชาชนประเทศน้ันๆ เองแล�ว ยังสามารถดึงดูคนจากท่ัวทุกมุม
โลกให�มาเยือนได� ดังน้ัน ยังคงต�องพัฒนาการผลิตสินค�าและบริการให�ดีข้ึนเพ่ือให�ตอบสนองต�อความต�องการของนักท�องเท่ียว
และต�องให�ความสําคัญกับอาหารท�องถ่ินซ่ึงจะเป3นสมบัติของภูมิภาคน้ันๆ ญี่ปุEนได�มีระบบเครื่องหมายการค�าสําหรับสินค�าและ
อาหารท�องถ่ิน มีผลบังคับใช�ตั้งแต�ปB ค.ศ. 2005 สหกรณ�ธุรกิจหรือสหกรณ�ต�างๆ ท่ีก�อตั้งภายใต�กฎหมายน้ีสามารถลงทะเบียน
จดเครื่องหมายทางการค�า โดยใช�ช่ือภูมิภาคกับช่ือสินค�าหรือบริการ เช�น เน้ือวัวจังหวัดเฮียวโงะมีช่ือเครื่องหมายทางการค�าคือ 
เน้ือโกเบ (Kobe Beef) ปลาทูน�าจังหวัดโอโมริ ช่ือเครื่องหมายทางการค�าคือ โอมา มากุโระ (Oma Maguro) ก�วยเตี๋ยวจังหวัด
มิเอะ ช่ือเครื่องหมายทางการค�าคือ อิเซะอูด�ง (Ise Udon) อีกท้ังยังส�งเสริมวัฒนธรรมอาหารท่ีเป3นเอกลักษณ�เฉพาะภูมิภาค
น้ันๆ อาหารท่ีมีสูตรพิเศษประจําท�องถ่ิน มีรสชาติท่ีไม�เหมือนท่ีอ่ืน เช�น เบอร�เกอร�ไก�ท่ีฮอกไกโด (Lucky Pierrot) อาหาร 
อิตาเลียนท่ีนิกาตะ (Mikazuki) ซาลาเปาหมูสับท่ีโอซาก�า (551Horai) คุณค�าของอาหารท�องถ่ินเป3นสมบัติของภูมิภาคน้ันๆ  
เพราะอาหารเป3นสิ่งท่ีทุกคนต�องการ การกินไม�จําเป3นต�องเรียนรู�แต�ทุกคนสามารถสนุกสนานไปกับอาหาร เป3นกิจกรมใน
ชีวิตประจําวัน ราคาไม�แพง มีความเสี่ยงในการซ้ือต่ํา อาหารท�องถ่ินจึงมีความใกล�ชิดกับชุมชน บ�งบอกถึงธรรมชาติสิ่งแวดล�อม
ของท�องถ่ิน 

โลกาภิวัตน�ของการบริการอาหารญี่ปุEน มีร�านอาหารสัญชาติญี่ปุEนหลายแบรนด�ไปเปqดให�บริการ
ท่ีต�างประเทศ จากร�านอาหารท�องถ่ินไปเป3นท่ีรู�จักท่ัวโลก เช�น ร�านโยชิโนยะ (Yoshinoya) ร�านอิปปูโดะ (Ippudo) ร�านโคโค 
อิชิบันยะ (COCO Ichiban-ya) อย�างร�านมารุกาเมะอูด�ง (Marugame Udon) มีแผนว�าจะเปqดอีก 4,000 สาขาท่ัวโลกภายในปB 
ค.ศ. 2027 การเกิดวิกฤตโรคระบาดทําให�ธุรกิจต�างๆ ต�องปรับตัว หาช�องทางการขายสินค�าใหม� เช�น การขายเน้ืออิชิกากิ 
(Ishigaki beef) ช�วงก�อนโรคระบาด มีนักท�องเท่ียวเดินทางไปซ้ือเน้ือท่ีเมืองอิชิกากิมากมาย หลังจากการปqดเมืองทําให�ไม�มี
นักท�องเท่ียว ทําให�ต�องหาช�องทางขายใหม�โดยการส�งมาขายในซูเปอร�มาร�เก็ตท่ีโตเกียว เป3นต�น 

ความหลากหลายในการบริการอาหาร อาหารท�องถ่ินบางรายการถือกําเนิดในญี่ปุEน แต�ก็มี
อาหารบางรายการท่ีได�รับอิทธิพลมาจากถ่ินอ่ืนและได�มีการปรับปรุงสูตรอาหารน้ันๆ ซึมซับวัฒนธรรมจนกลายเป3นอาหาร
ท�องถ่ิน เช�น ข�าวแกงกะหรี่ญี่ปุEนได�มีการนําผงแกงกะหรี่มาจากประเทศอังกฤษเพ่ือทําอาหารง�ายๆ สําหรับทุกคน ต�อมาเมื่อมี
ความนิยมอาหารจากตะวันตกก็ปรากฏเมนูข�าวแกงกะหรี่ในร�านอาหารและกลายเป3นท่ีช่ืนชอบของคนญี่ปุEน หลังจากน้ัน ก็ได�มี
การปรับปรุงสูตรโดยการใส�มันฝรั่ง หอมใหญ� และแครอท เพราะวัตถุดิบเหล�าน้ีสามารถเก็บไว�ได�นานในระหว�างเดินทางไกล 
และแกงกะหรี่สูตรญี่ปุEนน้ีก็ได�แพร�หลายออกไปและแต�ละภูมิภาคก็ทําเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุEนแตกต�างกันออกไป จังหวัดฮอกไกโด
ทําเป3นซุปแกงกะหรี่ (Soup curry) จังหวัดฟุกุโอกะทําแกงกะหรี่อบ (Baked curry) จังหวัดอะกิตะทําข�าวแกงกะหรี่จินได 
(Jindai curry) อาหารเมนูเดียวกันแต�มีรูปลักษณ� รสชาติ วิธีการปรุงแตกต�างกัน หลังจากท่ีเมนูอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงได�แพร�
ออกไปยังบริเวณอ่ืน ก็จะมีการปรับปรุงให�เข�ากับวัฒนธรรมของบริเวณน้ันๆ โลกาภิวัตน�ของการบริการอาหารทําให�เกิดความ
ต�างมากกว�าความเหมือน ซ่ึงส�งเสริมปฏิสัมพันธ�ระหว�างผู�คนในการค�นหาต�นกําเนิดของอาหาร  
 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
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ส
วนท่ี 2 ประโยชน;ท่ีได	รับจากการเข	าร
วมโครงการ  

2.1 ประโยชน�ต�อตนเอง 

ได�รับความรู�ใหม�เก่ียวกับวิวัฒนาการเกษตรอาหาร และการพัฒนาด�านการเกษตรของประเทศอ่ืนๆ 
ดังท่ีผู�เช่ียวชาญได�มาบรรยายในหัวข�อต�างๆ ในมุมมองของประทศน้ัน อย�างประเทศญี่ปุEนและไต�หวันได�มีการนําเทคโนโลยี 
นวัตกรรมเข�ามาใช�ในกระบวนการผลติอาหาร เพ่ือให�เพียงพอและตอบสนองต�อความต�องการของประชากร ผลิตสินค�าได�อย�าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลของห�วงโซ�อุปทาน ได�ตระหนักถึงความท�าทายต�างๆ ท่ีประชากรโลกและทุก
ประเทศกําลังเผชิญอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ไม�ว�าจะเป3นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร หรือ
กลุ�มแรงงานมีอายุมากข้ึน ทําให�เห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะมาช�วยเพ่ิมผลผลิตและบรรเทาป?ญหาลง
ได� รวมถึงเห็นคุณค�าของการส�งเสริม ผลักดันให�อาหารท�องถ่ินไปเป3นท่ีรู�จักท่ัวโลก สามารถบริการอาหารไทยภายใต�ช่ือแบรนด�
ไทย ทําให�ทุกคนได�รู�จักประเทศไทย เรียนรู�ประเพณี วัฒนธรรม และถือเป3นการสร�างความเข�มแข็งให�ประเทศโดยใช�พลังทาง
วัฒนธรรม (Soft power)  

2.2 ประโยชน�ต�อหน�วยงานต�นสังกัด 

ด�วยกรมวิชาการเกษตรเป3นหน�วยงานท่ีสร�างและถ�ายทอดองค�ความรู�จากงานวิจัยด�านพืชและ
เครื่องจักรกลการเกษตรสู�ประชาชน เป3นศูนย�กลางรับรองมาตรฐานสินค�าเกษตรด�านพืชในระดับสากล บนพ้ืนฐานการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทําให�เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถผลักดันงานวิจัยด�านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการเพ่ิมผลผลิตสินค�าเกษตรให�เกิดข้ึน มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกด�านของการผลิต      
และถ�ายทอดสู�เกษตรกร ให�เกษตรกรสามารถเข�าถึง เข�าใจเทคโนโลยีท่ีจะช�วยให�การผลิตสินค�าเกษตรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ท้ังระบบไม�ว�าจะเป3นการสูญเสียตั้งแต�ก�อนปลูก ระหว�างปลูก    
หลังเก็บเก่ียว รวมไปถึงการแปรรูป เก็บรักษาผลผลิต ซ่ึงเป3นเป<าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 1 ใน 17 เป<าหมายตามท่ีองค�การ
สหประชาชาติได�มีการกําหนดข้ึน มีความครอบคลุมทุกด�านท่ีจะทําให�โลกน�าอยู�ข้ึน ประชากรโลกสามารถอยู�อาศัย และใช�
ทรัพยากรต�างๆ อย�างยั่งยืน 

2.3 แนวทางในการนําความรู� ทักษะท่ีได�รับจากการอบรมครั้งน้ี ไปปรับใช�ให�เกิดประโยชน�แก�หน�วยงาน 

จากการบรรยายของวิทยากรจะเห็นได�ว�าในหลายประเทศต�างเผชิญกับความท�าทายต�างๆ คล�ายกัน    
ไม�ว�าจะเป3นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จํานวนประชากร ความต�องการอาหาร ฯลฯ ประเทศไทยเป3นประเทศเกษตรกรรม         
มีการทําการเกษตรมาเป3นระยะเวลายาวนาน แต�ส�วนมากเกษตรกรอาจจะทําการเกษตรแบบวิถีดั้งเดิมหรือตามความเคยชิน 
ส�งผลให�เกิดความสูญเสียอาหารและอาจเกิดสารพิษตกค�างจากสารเคมีต�างๆ จึงต�องนําองค�ความรู� เทคโนโลยีของหน�วยงานท่ีมี
อยู�ไปถ�ายทอดให�เกษตรกร เกษตรกรจะได�มีความรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีทันสมัยและสามารถนําไปใช�ในการทําการเกษตรได� รวมถึง
การคิดค�น วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะลดการสูญเสียอาหารให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดปริมาณ
การสูญเสียได�ตามท่ีองค�การสหประชาชาติตั้งเป<าหมายไว�ได� มีอาหารท่ีเพียงพอต�อประชากรภายในประเทศ และประชากรโลก
ส�งออกสินค�าสู�ต�างประเทศ เป3นการเพ่ิมรายได�ให�กับประเทศ 

2.4 ข�อเสนอแนะจากโครงการฯ 

  โครงการอบรมของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติและองค�การเพ่ิมผลผลิตแห�งเอเชีย มีประโยชน�อย�าง
มากต�อการทํางานและหน�วยงาน เน่ืองจากเป3นการอบรมท่ีมีประเทศสมาชิกท่ัวเอเชียเข�าร�วมการอบรม ทําให�ได�เห็นมุมมองท่ี
แตกต�างกันของแต�ละประเทศ สร�างเครือข�ายในการทํางานในอนาคต หากมีโอกาสสามารถท่ีจะร�วมมือกันสร�างสรรค�ผลงานท่ี
เป3นประโยชน�ต�อประชาชน ต�อสู�กับความท�าทายในป?จจุบัน ซ่ึงเอเชียเป3นฐานการผลิตสินค�าเกษตรท่ีใหญ�ของโลก ความร�วมมือ
กันของเอเชียจะทําให�สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีอาหารเพียงพอต�อประชากรโลก 
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 ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ 

 กําหนดการฉบับล�าสุด (Program) 

 

    

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

    31 August 2022 
Implementing Organizations: APO Secretariat 

TENTATIVE PROGRAMME 

Time (Japan Time)  Agenda  Speaker  

 Wednesday, 31 August 2022   

13:30–14:00  Registration/Zoom Connection  APO Secretariat  

14:00–14:20  Opening Session:  
  
Welcome Remarks  
  
Overview of the Conference  

  

Head/Representative  
  
APO Secretariat  

14:20–15:00  Topic 1: Policies to Evolve the Agrifood Business in the Future  
  
The session aims to share Japanese national strategy to 
promote both production capacity and sustainability by means 
of innovation. This strategy is called as MeaDRI for Sustainable 
Food Systems, and its objectives and contents will be 
explained.  

Shingo Futami  
Deputy Director  
International Strategy  
Division  
Ministry of Agriculture,  
Forestry and Fisheries,  
Japan  

15:00–15:40  Topic 2: Preparing for Future Risks in Agriculture  
  
The session aims to review challenges in evolving agriculture in 
the future and share smart agriculture in Taiwan as an example 
for preparing for future risks in agriculture. Some other research 
efforts of the like are also shortly mentioned.  

Dr. Jyh-Rong Tsay, Deputy  
Director-General, Taiwan  
Agricultural Research  
Institute  
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15:40–15:50  Short Break    

15:50–16:30  Topic 3: Challenges of Food Manufacturing in the Future  
  
The session aims to update the information regarding the 
current food manufacturing technology, consumer trend, and 
surrounding situation. The challenges in the future that the 
manufacturer of food products should consider will be 
described.    

Dr. Weerachet Jittanit, 
Associate Professor 
Department of Food 
Science and Technology, 
Faculty of Agro-Industry, 
Kesetsart University, 
Thailand 

16:30–17:30  Topic 4: Diversity and Globalization in Future Food  
  
The session aims to describe the two strategic directions: 
globalization and localization of Japanese food services.  

Dr. Tetsu Kobayashi,  
Professor of Marketing, 
Graduate School of  
Business, Osaka  

    

    

Time (Japan Time)  Agenda  Speaker  

 Globalization and localization are not contradictory but 
coexist, and the significance of these two strategies for food 
diversification will be explained.  

Metropolitan University,  
Japan    

17:30-18:10  Panel Discussion  
  
Questions/Opinions from viewers   

TBD  

18:10–18:20  Closing Session:  
  
Vote of Thanks  
  
Closing Remarks  
  
Administrative Announcements by APO Secretariat (Evaluation, 
Certificates if any)   

APO  

 End of Activity   

  

*This workshop/conference/training course will be conducted on the internet via Zoom. The 
meeting link and password are given below. Please note that the videoconference link is 
provided exclusively to the participants selected for this workshop and should not be shared.  
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Zoom Meeting: Please, see circular letter.  
Meeting ID:    
Passcode:   

  

Time zones @ 13:30 in Tokyo, Japan (JST, UTC+9)  

Bangladesh  -3:00 (UTC+6)   Japan  +0:00 (UTC+9)  Philippines   -1:00 (UTC+8)  

Cambodia  -2:00 (UTC+7)  ROK  +0:00 (UTC+9)  Singapore   -1:00 (UTC+8)  

ROC  -1:00 (UTC+ 8)  Lao PDR  -2:00 (UTC+7)  Sri Lanka   -3:30 (UTC+5.30)  

Fiji  +3:00 (UTC+12)  Malaysia  -1:00 (UTC+8)  Thailand   -2:00 (UTC+7)  

India  -3:30 (UTC+5.30)  Mongolia  -1:00 (UTC+8)  Turkiye   -6:00 (UTC+3)  

Indonesia  -2:00 (UTC+7)  Nepal  -3:15 (UTC+5.45)  Vietnam   -2:00 (UTC+7)  

IR Iran  -4:30 (UTC+4.30)  Pakistan  -4:00 (UTC+5)      

  
 

 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
(ไฟล�แนบ) 
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ภาคผนวก 

ภาพระหว่างการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผู้บรรยาย 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Jyh-Rong Tsay (Deputy Director-General, Taiwan Agricultural Research Institute) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

หน�า 11 ของ 11

Mr. Shingo Futami (Deputy Director International Strategy Division, 
Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries, Japan) 

 
 

 
 
 
 
 

Assoc.Prof.Dr. Weerachet Jittanit (Department of Food Science and Technology,  
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University Thailand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Tetsu Kobayashi (Professor of Marketing, Graduate School of Bussiness,  
Osaka Metropolitan University, Japan) 

 
ภาพผู	เข	าร
วมการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


