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รายงานการเข	าร
วมโครงการเอพีโอ 
22-CP-06-GE-WSP-A  

Workshop on Efficient Food Storage Technologies and Management Practices 
ระหว
างวันท่ี 20 – 22 กันยายน 2565 

Digital Multicountry National Productivity Council and the APO Secretariat 
 

จัดทําโดย นางสาวภสัสร จารุบริสทุธิคุณ 
นักพัฒนานวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห"งชาติ (องค%การมหาชน) 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 
 

ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคDความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงคDของโครงการ 
 โครงการ Workshop on Efficient Food Storage Technologies and Management Practices เปHนหลักสูตรท่ี
จัดข้ึนโดยองค%การเพ่ิมผลผลิตแห"งเอเชีย (Asian Productivity Organization; APO) โดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
เร"งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ\ก โดยอาศัยความร"วมมือระหว"างประเทศสมาชิกและดําเนินการ
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค% โดยรับบทบาทเปHนองค%กรผู�ให�คําปรึกษาและรวบรวมข"าวสารการปรับปรุงการเพ่ิมผลิตภาพ  
 สืบเน่ืองจากสถานการณ%การแพร"ระบาดของโควิด – 19 ทําให�การอบรมในครั้งน้ีเปHนรูปแบบออนไลน%ผ"านโปรแกรม 
Zoom Meeting ซ่ึงดําเนินการจัดฝcกอบรมเปHนเวลา 3 วัน ระหว"างวันท่ี 20 – 22 กันยายน 2565 เวลา 11.30 – 15.30 น. 
(ตามเวลาประเทศไทย) โดยมีผู�เข�าร"วมอบรมจํานวน 51 คน จาก 12 ประเทศ  
วัตถุประสงค% 

1. เพ่ือให�ทราบกลไกการเสื่อมสภาพของสินค�าทางการเกษตร 
2. เพ่ือให�ทราบการปfองกันการเสื่อมสภาพของสินค�าทางการเกษตรตามคุณลักษณะเฉพาะของสินค�าประเภทน้ันๆ 
3. ได�มีการอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีและแนวทางการจัดการ เพ่ือรักษาคุณภาพของสินค�าทางการเกษตรในระหว"าง

การเก็บรักษา 
กําหนดการ 

วันและเวลา รายละเอียด 
วันท่ี 20 กันยายน 2565 Session 1: Impact of Environmental Conditions on Fruit and Vegetable 

Quality 
Session 2: Challenges of Managing Dynamics of Current Supply Flows in Food 
Security 

วันท่ี 21 กันยายน 2565 Session 3: Packaging Technologies for the Preservation of Fresh Produce 
Session 4: Efficient Management Practices for Food Storage 

วันท่ี 22 กันยายน 2565 Session 5: Managing the Balance of Demand and Forecasting with Planned 
Inventory Flows 
Session 6: Scientific Storage of Food Grains in Commercial Warehouses 
Session 7: Role of Moisture, Temperature, and Humidity in Grain Storage 
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1.2 เนื้อหา/องคDความรู	ท่ีได	จากกิจกรรมต
างๆ 
1) ผลกระทบของสภาพแวดล	อมต
อคุณภาพผักและผลไม	 บรรยายโดย Dr. Takeo Shiina 
 ในประเทศญี่ปุzนเริ่มต�นการพัฒนาห"วงโซ"ความเย็น (Cold chain) ตั้งแต"ป{ ค.ศ. 1965 โดยสํานักงานวิทยาศาสตร%
และเทคโนโลยี ซ่ึงรัฐบาลดําเนินการวิจัยและพัฒนามามากกว"า 3 ป{ ก"อนจะนําไปใช�ประโยชน%กับภาคเอกชนอย"างแพร"หลาย 
แต"อุปกรณ%ท่ีเก่ียวกับการทําความเย็นของร�านค�าปลีกและรถบรรทุกสําหรับการจัดส"งไม"เพียงพอต"อความต�องการ ดังน้ัน 
รัฐบาลจึงเข�ามามีส"วนช"วยในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข�องกับห"วงโซ"ความเย็น (Cold chain) เน่ืองจาก
อาหารท่ีเน"าเสียได�ง"ายมีความจําเปHนท่ีจะต�องใช�ห"วงโซ"ความเย็น (Cold chain) เพ่ือรักษาคุณภาพและคุณค"าทางโภชนาการ 
ดังน้ัน จึงเกิดการพัฒนาห"วงโซ"ความเย็น (Cold chain) ท่ัวประเทศญี่ปุzน จนส"งผลให�เปHนเทคโนโลยีท่ีช"วยเพ่ิมมูลค"ากับห"วงโซ"
อุปทาน 
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 โดยผักและผลไม�มีลักษณะเฉพาะ ได�แก" การดํารงชีวิต มีการหายใจ1 ความเครียดจากการเก็บเก่ียว, ปริมาณ
ความช้ืนสูง, ส"วนของพืช เช"น ใบ ก�าน ผล ตา ราก ดอก เปHนต�น และความหลากหลายของผักและผลไม� ซ่ึงป|จจัยท่ีมี
ผลกระทบต"อคุณภาพของผักและผลไม� ได�แก" อุณหภูมิ ความช้ืน องค%ประกอบของก}าซ การกระแทกและการสั่นสะเทือน และ
จุลินทรีย% ดังน้ัน หลักพ้ืนฐานของการเก็บรักษาผักและผลไม� ประกอบด�วย 

o หลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช"น ลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนในระหว"างการจัดเก็บและขนส"ง 
o การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา เช"น จัดเก็บในห�องเย็น ใช�ฉนวนกันความร�อน หรือใช�นํ้ายาหล"อเย็น 
o การรักษาปริมาณความช้ืน เช"น การใช�บรรจุภัณฑ% การเคลือบ 
o การรักษาปริมาณก}าซออกซิเจนในระดับต่ํา และ/หรือ ปริมาณก}าซคาร%บอนไดออกไซด%ในระดับสูง 
o การรักษาระดับเอทิลีนในระดับต่ํา เช"น การใช�สารดูดซับเอทิลีน 
o การควบคุมปริมาณจุลินทรีย% เช"น การจัดการให�ถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา การใช�นํ้ายาฆ"าเช้ือ 

ผลกระทบของป|จจัยต"างๆ 
- อุณหภูมิต่ํา จะส"งผลให�ลดอัตราการหายใจ ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางด�านคุณภาพ  
- ความช้ืนสูง จะส"งผลให�ลดการสูญเสียนํ้าหนักและรักษาความสดได� 
- อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ%ของการคายนํ้า  

o Vapor Pressure Deficit (VPD) คือ ความแตกต"างของความช้ืนสมบูรณ%ระหว"างพ้ืนผิวของผลผลิตกับ
อากาศโดยรอบ 

o ความช้ืนสมบูรณ% คือ มวลของไอในอากาศและเปHนฟ|งก%ชันของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ% 
- การดัดแปลงสภาวะก}าซ จะส"งผลให�ลดอัตราการหายใจ ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางด�านคุณภาพ 

o ลดปริมาณก}าซออกซิเจน จะส"งผลให�อัตราการหายใจลดลง ลดปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน ชะลอการสุก
ของผลไม� ยืดอายุการเก็บรักษา การสลายตัวของคลอโรฟ\ลล%ช�า การผลิตเอทิลีนลดลง เปลี่ยนแปลงการ
สังเคราะห%กรดไขมัน ลดอัตราการย"อยสลายของเพคตินท่ีละลายนํ้าได�  

o เพ่ิมปริมาณก}าซคาร%บอนไดออกไซด% จะส"งผลให�ชะลอปฏิกิริยาการสังเคราะห%ในผลไม�ท่ีสามารถบ"มสุกได� 
ชะลอการสุก ยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม%บางชนิด ลดการผลิตสารระเหยอินทรีย%บางชนิด ลดอัตราการแตก
ตัวของสารเพคตินตั้งต�น ยับยั้งการสลายคลอโรฟ\ลล% ชะลอการเจริญเติบโตของเช้ือรา ยับยั้งผลกระทบของ
เอทิลีน  

- การกระแทกและการสั่นสะเทือน 
o การกระแทก จะส"งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเร"งในระยะเวลาอันสั้น โดยเกิดในช"วงเวลาอันรวดเร็ว 

ซ่ึงอาจจะเกิดจากการจัดการ หรือ การขนส"งสินค�า  
o การสั่นสะเทือน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเร"งท่ีช�ากว"าการกระแทก โดยเกิดเปHนระยะเวลาต"อเน่ือง ซ่ึง

อาจจะเกิดจากเคลื่อนท่ีบนสายพาน 
 นอกจากน้ีมีการยกตัวอย"างการติดเช้ือจุลินทรีย% Botrytis cinerea ซ่ึงเปHนสาเหตุของโรคราเน"าสีเทา โดยก"อให�เกิด
ความสูญเสียต"อพืชผลมากกว"า 200 สายพันธุ%ท่ัวโลก ซ่ึงจะมีรอยชํ้านํ้าบนผลจนกลายเปHนสีนํ้าตาล และจะพบสปอร%สีเทา 

 
 

2) ความท	าทายในการบริหารจัดการห
วงโซ
อุปทานในด	านความมั่นคงทางอาหาร บรรยายโดย Dr. Rodney Wee 
 ป|จจุบันความท�าทายระดับโลกและระดับภูมิภาคท่ีส"งผลต"อความมั่นคงทางอาหาร ได�แก"  

o สภาพอากาศท่ีแปรปรวน เช"น ภาวะโลกร�อน นํ้าท"วม เปHนต�น ซ่ึงจะส"งผลกระทบต"อการเก็บเก่ียวโดยเฉพาะพืช
ฤดูกาล 

o ความขัดแย�งระหว"างยูเครน-รัสเซีย ซ่ึงเกิดป|ญหาการขนส"งธัญพืช 
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o ต�นทุนเช้ือเพลิงและพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
o การแข"งขัน ซ่ึงจะทําให�พันธมิตรทางการค�ามีป|ญหา 
o ห"วงโซ"อุปทานหยุดชะงัก ส"งผลต"อความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะความต�องการอาหารท่ีจําเปHนอย"างข�าว  

ข�าวสาลี ข�าวโพด ข�าวบาร%เลย% ถ่ัวเหลือง ฯลฯ 
o การบริหารจัดการประชากร เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง เกิดความไม"สมดุล มีการขยายเขตเมืองอย"างต"อเน่ือง 

 
 

 
 จากป|ญหาดังกล"าว จึงเกิดเปHนการผลิตอาหารในเมือง กล"าวคือ การทําเกษตรกรรมในเขตเมือง เช"น บ�าน คอนโด 
เปHนต�น ซ่ึงประเทศสิงคโปร%ได�ตระหนักถึงความจําเปHนดังกล"าว จึงได�มีปลูกพืชแนวตั้งบนดาดฟfาในอาคารโดยการใช�เทคโนโลยี 
และมีการกําหนดผลผลิตและคุณภาพต"อตารางหรือลูกบาศก%เมตร เพ่ือเปHนการลดระยะทางในการขนส"งอาหารและลดการ
ปล"อยก}าซคาร%บอนไดออกไซด% 
ข�อกําหนดด�านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

- ตรงตามข�อกําหนด เช"น ข�อจํากัดของความเสียหาย 
- ลักษณะภายนอก เช"น ขนาด รูปร"าง สี 
- บรรจุภัณฑ% เช"น ขนาด ประเภท ความสะดวกในการจัดการและการเก็บรักษา 
- รสชาติและเน้ือสัมผัส 
- การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของอาหาร ท้ังด�านเคมี กายภาพ และชีวภาพ 
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- อายุการเก็บรักษา 
- สารเจือปนหรือสารเติมแต"ง 
- สามารถตรวจสอบย�อนกลับได� 
- คุณลักษณะ  

o แหล"งท่ีมา ได�แก" ประเทศต�นทาง ภูมิภาคหรือฟาร%มผู�ผลิต 
o คุณค"าทางโภชนาการ ได�แก" ปริมาณสารอาหาร 
o ประโยชน%ต"อสุขภาพ ได�แก" คุณค"าทางการใช�งาน 
o ข�อมูลผลิตภัณฑ% ได�แก" กระบวนการผลิต 
o คุณภาพเชิงสัญลักษณ% ได�แก" อิทธิพลทางวัฒนธรรม เช"น สินค�าฮาลาล 
o คุณภาพทางจิตใจ ได�แก" ประเด็นด�านสิ่งแวดล�อมหรือศีลธรรม 
o คุณภาพทางสังคม ได�แก" อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย 

 โดยเครือข"ายท่ีจะมีส"วนร"วม ได�แก" เกษตรกร ผู�เพาะเลี้ยงสัตว%นํ้า ตัวกลางในการแปรรูปและบรรจุ ผู�จัดจําหน"าย
บรรจุภัณฑ% ผู�ประกอบการขนส"ง รถขนถ"ายสินค�า สนามบิน ท"าเรือ ศุลกากร ตลาด ผู�ค�าปลีก ผู�จัดจําหน"ายอาหาร ฯลฯ 
 การตรวจสอบย�อนกลับของอาหาร เปHนการขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีสําหรับการค�นหา วิเคราะห% และการพยากรณ%
ความต�องการ 
ความร"วมมือระหว"างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเปfาหมายด�านความมั่นคงทางอาหาร  

เปZาหมาย ผลลัพธD 
การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ%ใหม" ออกแบบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ%อาหารท่ีมีอยู"หรือสามารถระบุอายุการ

เก็บรักษาและความต�องการทางโภชนาการได� 
กลยุทธ%การสร�างเครือข"ายโครงสร�างพ้ืนฐาน จัดหาและจัดจําหน"ายผลิตภัณฑ%ท่ีมีมูลค"าเพ่ิมจากชนบทและเขตเมือง 

เพ่ือจัดการป|ญหาความไม"สมดุลของการกระจายอาหาร 
วิธีการผลิตอาหาร การตั้งค"าและการจัดการบริเวณการผลิตอาหารใหม"ด�วยเทคโนโลยี 
 

3) เทคโนโลยีการบรรจุเพ่ือการถนอมอาหารสด บรรยายโดย Dr. Takeo Shiina 
 การบรรจุเปHนกระบวนการของการป\ดหรือบรรจุผลิตภัณฑ%ในขวด ถุงพลาสติก กล"องกระดาษ กล"อง ฯลฯ โดยมี
จุดประสงค%ในการแสดงข�อมูลท่ีเปHนประโยชน% เช"น นํ้าหนัก ขนาด ราคา ส"วนประกอบ คําแนะนําเก่ียวกับการใช� รวมถึง
ข�อแนะนําในการรักษาผลิตภัณฑ% เพ่ือช"วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียหรือการเน"าเสียในระหว"างการขนส"งและการจัดเก็บ 
 ป|จจัยท่ีส"งผลต"อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของสินค�าทางการเกษตร ได�แก" ความช้ืน องค%ประกอบของก}าซ 
อุณหภูมิ การกระแทกและการสั่นสะเทือน จุลินทรีย% เอทิลีน วิธีการเก็บเก่ียว  
ผลกระทบของการดัดแปลงสภาวะก}าซ  
 จะส"งผลให�ลดอัตราการหายใจ ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางด�านคุณภาพ 

1. กระบวนการหายใจแบบใช�ออกซิเจน โดยใช�กลูโคส 
Glucose + Oxygen --> Carbon dioxide + water + Energy 

C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O + E 
 การลดอัตราการหายใจ โดยการทําให�ปริมาณก}าซออกซิเจนอยู"ในระดับต่ํา และ/หรือ ปริมาณคาร%บอนไดออกไซด%
ในระดับสูง 

2. กระบวนการหายใจแบบไม"ใช�ออกซิเจน โดยใช�กลูโคส 
Glucose --> Ethanol + Carbon dioxide + Water + Energy 

C6H12O6 --> 2C2H5OH + 2CO2 + 6H2O + E’, E’ << E 
 วิธีการดัดแปลงสภาวะก}าซ ได�แก" สถานท่ีท่ีมีการควบคุมบรรยากาศ ดัดแปลงบรรยากาศในรถขนส"งและ 
บรรจุภัณฑ% 
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ผลของการซึมผ"านของก}าซต"อองค%ประกอบของก}าซ (แผ"นฟ\ล%มโพลีเมอร%และแผ"นฟ\ล%มเจาะรู) 

 
ผลของอุณหภูมิต"อองค%ประกอบของก}าซ (แผ"นฟ\ล%มโพลเีมอร%และแผ"นฟ\ล%มเจาะรู) 

 
 

4) แนวทางการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการจัดเก็บอาหาร บรรยายโดย Dr. Radhey Krishna Tripathi 
ป|จจัยท่ีส"งผลต"ออาหารในระหว"างการเก็บรักษา 

- ด�านสิ่งแวดล�อม ได�แก" อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ% 
- ด�านเคมี ได�แก" การสูญเสียส"วนประกอบทางโภชนาการ การสะสมของสารพิษ สารเคมีตกค�าง 
- ด�านกระบวนการ ได�แก" การจัดเก็บ การทําความสะอาด การอบแห�ง การแปรรูป การจัดการและขนส"ง 
- ด�านชีวภาพ ได�แก" จุลินทรีย% แมลง หนู นก 
- ด�านสังคม ได�แก" ทรัพยากรบุคคล ระบบและข้ันตอน การขาดทักษะและความรู� การเงิน 

ดังน้ัน การจัดการการจัดเก็บอาหารอย"างมีประสิทธิภาพ ได�แก" การจัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บ โครงสร�างพ้ืนฐาน การ
ตรวจสอบคุณภาพ การจัดการพ้ืนท่ีเก็บสินค�า การลดความเสี่ยงด�านต"างๆ การจัดส"งอาหารไปยังผู�บริโภค การบริหารกําลังคน 
การจัดการทางการเงิน การจัดการบันทึกธุรกรรม การจัดการความต�องการของลูกค�า ฯลฯ 

1. การจัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บและโครงสร�างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
o ตรวจสอบโครงสร�างพ้ืนฐานท้ังหมด ได�แก" พ้ืน ผนัง หลังคา ประตู ช"องระบายอากาศ 
o ตรวจสอบความพร�อมการใช�งานของอุปกรณ%ต"างๆ เช"น เครื่องช่ังนํ้าหนัก  
o ตรวจสอบอุปกรณ%ดับเพลิงให�อยู"ในสภาพท่ีพร�อมใช�งาน 
o ตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บสินค�าให�มีความเหมาะสม 
o กําจัดพืช หรือ วัชพืชต"างๆ รอบคลังสินค�า 

2. ข้ันตอนการรับหรือฝากสินค�าในคลังสินค�า 
o การลงทะเบียนและรับรองความถูกต�องของผู�ฝาก 
o ระหว"างการฝากสินค�า – การส"งคําขอฝาก การทํารายการบันทึก การช่ังนํ้าหนัก การประเมินคุณภาพ 

การขนถ"ายสินค�าจากรถขนส"งไปยังจุดจัดเก็บสินค�า การออกใบรับฝาก การกรอกรายการ ฯลฯ 
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3. ข�อควรระวังการรับหรือฝากสินค�า 
o การตรวจสภาพท่ัวไปก"อนนําเข�าจัดเก็บ 
o กรณีสินค�าชํารุด ไม"ได�มาตรฐาน ควรนําออกจากสถานท่ีจัดเก็บทันที 
o สินค�าท่ีมีการติดเช้ือ ควรรมควันทันที 
o หากมีการยอมรับสินค�าท่ีมีการแก�ไข ควรให�จัดเก็บในช"วงเวลาสั้นๆ และวางซ�อนกันในความสูงท่ี

ยอมรับได� 
o ก"อนรับสินค�า ต�องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการจัดเก็บอย"างถูกต�อง 

4. การตรวจสอบคุณภาพระหว"างการจัดเก็บ 
o การสุ"มตัวอย"างสินค�า  
o ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพสนิค�า อ�างอิงตามมาตรฐานคุณภาพของหน"วยงานระดับนานาชาติ หรือ 

หน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
o การกําหนดเกรดคุณภาพ 
o รายงานการวิเคราะห% 
o การออกใบเสร็จรับเงิน 

5. การจัดการพ้ืนท่ีเก็บสินค�า 
o การวางแผนการจัดเก็บ ท้ังขนาดและความสูงของสินค�า 
o การร"างแผนของการจัดเก็บ 
o การใช�ถุงลมกันกระแทกให�เหมาะสม  
o การซ�อนสินค�า ควรวางซ�อนตามแผนท่ีวางไว� โดยดูเรื่องขนาดและความสูงเปHนหลัก 

สิ่งสําคัญในระหว"างการจัดเก็บสินค�า 
- การรักษาสุขอนามัยของสถานท่ีจัดเก็บ 
- การบํารุงรักษาสภาพแวดล�อมในการจัดเก็บ เช"น อุณหภูมิ ความช้ืน องค%ประกอบของก}าซ 
- การตรวจสอบคุณภาพของสินค�า 
- มาตรการปfองกันและรักษาโรคจากแมลง 
- การจัดการสัตว% ได�แก" หนูและนก 
- การหมุนเวียนของสินค�า 

การตรวจสอบสินค�าระหว"างการเก็บรักษา 
- ประเมินคุณภาพของสินค�าระหว"างการจัดเก็บอย"างน�อย 1 ครั้งต"อ 2 สัปดาห% และมีการเก็บบันทึก 
- วิธีการใช�ยาปfองกันโรค ต�องทําตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือปfองกันการแพร"ระบาด 
- รมควันทันที หากพบสถานการณ%เสี่ยง 
- เติมอากาศด�วยลมเย็นแห�งหากพบความช้ืนสูงกว"ากําหนด 
- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีจัดเก็บ 
- จัดการสินค�าท่ีชํารุด หรือหมดอายุ 
- ทําความสะอาดสถานท่ีจัดเก็บ หรือปรับให�อยู"ในสภาพท่ีเหมาะสมเสมอ 

การจัดการสถานท่ีจัดเก็บ โดยการปfองกันแมลงศัตรูพืช 
- การฉีดพ"นยาฆ"าแมลงเปHนประจํา เพ่ือปfองกันแมลงศัตรูพืช โดยท่ัวไปจะใช� Deltamethrin และ Malathion 
- การรมควันด�วยสารรมควันท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปจะใช� Phosphine 

การจัดการสถานท่ีจัดเก็บ โดยเฉพาะหนูและนก 
- การจัดการหนู โดยการให�สถานท่ีจัดเก็บปราศจากหนู มีวิธีการปfองกันไม"ให�หนูเข�าสถานท่ีจัดเก็บ เช"น การใช�กรง

ดักหนู แต"ในกรณีท่ีมีการแพร"ระบาดอย"างรุนแรงให�ใช�ยากําจัดหนูท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการใช� 
Phosphine 

- การจัดการนก โดยการให�สถานท่ีจัดเก็บปราศจากนก มีวิธีการปfองกันไม"ให�นกเข�าสถานท่ีจัดเก็บ เช"น การใช� 
ตาข"ายหรือตาข"ายไนล"อนบนช"องระบายอากาศ  

หลักการ 5 ประการในการจัดการสถานท่ีจัดเก็บสินค�า 
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1. การจัดเก็บอาหารท่ีสะอาดและแห�ง อยู"ในสภาพท่ีกําหนด 
2. จัดเก็บในโครงสร�างท่ีปลอดภัย มีการใช�ถุงลมกันกระแทกท่ีเหมาะสม และการดูดซับความช้ืนส"วนเกิน 
3. การบํารุงรักษาและตรวจสอบสินค�าเปHนระยะ 
4. ดําเนินการจัดการทันที หากพบการรบกวนของแมลงหรือหนู 
5. การบริหารจัดการสินค�าอย"างถูกต�อง คือ เข�าก"อน ออกก"อน (First in First out) 

การจัดการเหตุการณ%ไฟไหม�ในสถานท่ีจัดเก็บอาหาร 
- มาตรการปfองกัน ได�แก" การแจ�งเตือน การปfองกันแหล"งกําเนิดไฟ ระบบและข้ันตอนสําหรับการควบคุมอัคคีภัย  
- อุปกรณ% เช"น ถังดับเพลิง ถังนํ้า ระบบแจ�งเตือนเหตุไฟไหม�แบบอัตโนมัติ ระบบสปริงเกอร% 
- ข�อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม� ได�แก" แจ�งสัญญาณเตือนในบริเวณดังกล"าว และแจ�งสถานีดับเพลิง ต�องพยายามดับ

ไฟด�วยอุปกรณ%ท่ีมีอยู" พร�อมกับการนําวัตถุไวไฟออกจากสถานท่ี หลีกเลี่ยงการว่ิงอย"างไร�จุดหมายและการตะโกน
โดยไม"จําเปHน หากพบบุคคลท่ีได�รับบาดเจ็บเบ้ืองต�นควรดําเนินการปฐมพยาบาล  

ระบบการจัดการและบันทึกอิเล็กทรอนิกส% 
- ประโยชน%ของการนําเทคโนโลยีมาประยุกต%ใช� คือ ได�ข�อมูลแบบ Real Time สามารถตรวจสอบได�อย"างต"อเน่ือง 

เกิดความโปร"งใส สามารถดึงข�อมูลได�ง"าย สามารถบริหารจัดการสถานท่ีเก็บสินค�าได�อย"างเปHนระบบ 
 

5) การบริหารจัดการอุปสงคDและการพยากรณDสินค	า บรรยายโดย Dr. Rodney Wee 
 ห"วงโซ"อุปทานของสินค�าเกษตรและอาหาร ประกอบด�วย 

1. กลยุทธ%การผลัก 
o แบบดั้งเดิม – สินค�าเกษตร มีการเก็บเก่ียว ขายใครก็ได� 
o แบบปรับแต"ง – ผลิตภัณฑ%พิเศษจากฟาร%ม มีกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และมีช"องทางการจัดจําหน"าย 

2. กลยุทธ%การดึง 
o แบบสัญญา – ผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกค�า 

3. การวางแผนสินค�าคงคลัง 
o แบบดั้งเดิม – ไม"มีการวางแผน 
o แบบปรับแต"ง – มีการกําหนดเปfาหมาย 
o แบบสัญญา – มีการวางแผนลูกค�า 

 
ห"วงโซ"อุปทานก"อนสถานการณ%การแพร"ระบาดของโควิด – 19 

ความท�าทายของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
1. ตลาด 

o การเข�าถึงตลาด 
o ข�อมูลตลาด 
o การแข"งขัน 
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o อุปสรรคทางภูมิศาสตร%และภูมิประเทศ 
o ข�อจํากัดด�านความคิดและทักษะ 

2. ผู�บริโภค 
o Generation Y และ Z 
o การศึกษาและโลกาภิวัฒน% 
o กลุ"มคนชนช้ันกลาง และรายได�ท่ีสงูข้ึน 
o ครอบครัวขนาดเล็ก 
o การเข�าถึงโซเชียลมีเดีย 
o การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู�บริโภค 

3. ความต�องการ 
o ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร 
o ขนาดสินค�าท่ีต�องการ 
o ระดับการบริการ 
o นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
o ความยั่งยืนและการตรวจสอบย�อนกลับของอาหาร 

จุดวิกฤตท่ีผู�ค�าปลีกต�องเผชิญ 
- การเสื่อมสภาพ  
- ป|ญหาการบํารุงรักษาห"วงโซ"ความเย็น (Cold chain) 
- ความเสียหายจากก}าซ 
- ความเสียหายทางกายภาพ (มีการเคลื่อนย�ายบ"อย) 
- รอบการเติมเต็มช�า 
- สินค�าไม"เพียงพอ สินค�าหมด 

แนวทางการประยุกต%ใช�เทคโนโลยีในการจัดการห"วงโซ"อุปทานของสินค�าเกษตรและอาหาร 
- ข�อมูล (Big data) 

o การรวบรวมข�อมูล 
o การวิเคราะห% 
o กระบวนการตัดสินใจ 

- Cloud Computing 
o การเช่ือมต"อข�อมูล 
o Blockchains 

- การสื่อสาร 
o Real Time สําหรับการตรวจสอบย�อนกลับ 
o Wifi 
o การสื่อสารโดยใช�มือถือ 

- การตรวจจับ 
o เซนเซอร% 
o กล�อง วีดีโอ เครื่องอ"าน 

- วิทยาการหุ"นยนต% 
o การขนส"งแบบอัตโนมัติ 
o โดรน 

- ป|ญญาประดิษฐ% (AI) 
o ระบบการจัดการคลังสินค�า ระบบการจัดเก็บและเรียกค�นอัตโนมัติ  
o ระบบจัดการการขนส"ง 
o การเข�าถึงระยะไกล 
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 โดยเทคโนโลยีท่ีกล"าวมาข�างต�น หากสามารถนํามาประยุกต%ใช�ในการจัดการห"วงโซ"อุปทานของสินค�าเกษตรและ
อาหารได� จะทําให�เกิดความสมดุลระหว"างความต�องการของผู�บริโภคและผู�ผลิตได�เปHนอย"างดี เน่ืองจากสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได�อย"างทันเวลาและเปHนระบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส"งผลให�ผู�บริโภคได�รับสินค�าท่ีตรงความต�องการและเพียงพอต"อความ
ต�องการ 
 

6) การจัดเก็บธัญพืชในคลังสินค	าเชิงพาณิชยD บรรยายโดย Dr. Ashok Kumar 
การจัดการหลังการเก็บเก่ียวธัญพืช 

- การจัดการตั้งแต"การทําความสะอาด การทําแห�ง การเก็บรักษา และการตลาดของธัญพืชจนถึงการบริโภค เรียกว"า 
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

- การจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ต�องมีการนําหลักปฏิบัติทางวิทยาศาสตร%มาปรับปรุงในการทําความ
สะอาด การทําแห�ง การคัดเกรด การเก็บรักษา และการขนส"งธัญพืช เพ่ือลดการสูญเสียระหว"างข้ันตอนดังกล"าว 

- ในประเทศกําลังพัฒนาอย"างอินเดีย ซ่ึงมีการผลิตท่ีไม"คงท่ีและข้ึนกับสภาพอากาศ จึงมีความพยายามอย"างต"อเน่ือง
ในการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความสูญเสีย 

การผลิตธัญพืชในอินเดีย 
- ในช"วง 7 ทศวรรษท่ีผ"านมา มีการผลิตธัญพืชเพ่ิมข้ึนอย"างมากในป{ ค.ศ. 1950 – 1951 ประมาณ 50.82 ล�านตัน 

และอินเดียยังต�องนําเข�าข�าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 
- ป|จจุบัน การผลิตของประเทศอินเดียคาดการณ%อยู"ท่ี 314.10 ล�านตันในช"วงป{ ค.ศ. 2021 – 2022 ส"วนการผลิตป{ท่ี

แล�วอยู"ท่ี 303.34 ล�านตัน ดังน้ัน จึงมีการผลิตธัญพืชเพ่ิมข้ึนมากกว"า 6 เท"าในช"วง 7 ทศวรรษท่ีผ"านมา 
ป|จจัยท่ีมีผลต"อการเก็บรักษาของธัญพืช 
 ป|จจัยทางกายภาพและชีวภาพท่ีส"งผลต"อคุณภาพของธัญพืชในระหว"างการเก็บรักษา ได�แก" ความช้ืน อุณหภูมิ 
สารชีวภาพ แมลง หนู นก เช้ือรา ดังน้ัน ควรมีการประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว 
แมลงศัตรูพืชในโรงเรือน 

- ระหว"างการเก็บธัญพืช จะทําให�เกิดการสูญเสียเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- หากความช้ืนสูง จะทําให�เกิดการเจริญเติบโตและเพ่ิมจํานวนอย"างรวดเร็ว 
- สภาวะท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช คือ อุณหภูมิประมาณ 25 – 35 องศาเซลเซียส และ

ความช้ืนสัมพัทธ%ร�อยละ 60 – 65 
การปนเป��อนของแมลงศัตรูพืชในธัญพืช 

- แมลงศัตรูพืชหากปนเป��อนจะก"อให�เกิดอันตราย ได�แก" 
1. Sitophilus oryzae (Rice weevil) 

o การเกิดข้ึน: พ้ืนท่ีเขตร�อนและอุณหภูมิค"อนข�างสูง บนเมล็ดธัญพืช 
o วงจรชีวิตประมาณ 4 สัปดาห% 

 
2. Rhizopertha dominica (Lesser grain borer) 

o การเกิดข้ึน: ท่ัวโลก บนเมล็ดและเม็ดหยาบของธัญพืช ท้ังตัวเต็มวัยและตัวอ"อน 
o วงจรชีวิตประมาณ 25 วัน 
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3. Tribolium castaneum (T. confusum) (Red flour beetle) (Confused flour beetle) 

o การเกิดข้ึน: ท่ัวโลก บนหลายผลิตภัณฑ%และโฮลเกรน  
o วงจรชีวิตประมาณ 20 วัน 

 
4. Trogoderma granarium (Khapra beetle) 

o การเกิดข้ึน: เปHนศัตรูพืชท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดเก็บสินค�าของผู�นําเข�าและส"งออกธัญพืช   
o วงจรชีวิตประมาณ 25 วัน ถึง 4 ป{ 

 
การควบคุมแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนและมาตรการควบคุม 

- มาตรการควบคุมปfองกันโรคแมลงศัตรูพืช โดยมีการฉีดพ"นสารเคมีปfองกัน เช"น Malathion 50% EC and 
Deltamethrin 2.5% WP ตามปริมาณท่ีแนะนําบนผนัง พ้ืน และพ้ืนผิวของถุงบรรจุภัณฑ% 

- Malathion 50% EC เจือจางกับนํ้าในอัตราส"วน 1:100 และฉีดพ"น 3 ลิตรบนพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร และต�องเว�น
พ้ืนท่ีผิวหลังฉีดประมาณ 15 วัน 

- Deltamethrin 2.5% WP ปริมาณ 40 กรัม ละลายในนํ้า 1 ลิตร และฉีดพ"น 3 ลิตรบนพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร 
และต�องเว�นพ้ืนท่ีผิวหลังฉีดประมาณ 90 วัน 

- มาตรการควบคุมเชิงบําบัด โดยกําจัดแมลงซ่ึงใช�สารรมควัน เช"น  Methyl bromide และ Aluminum 
phosphide (phosphine gas) 

- สารรมควันเหล"าน้ีควรใช�ในปริมาณท่ีแนะนํา และจัดเก็บในระบบท่ีมีอากาศถ"ายเทสะดวก 
- ธัญพืชควรได�รับอากาศอย"างเหมาะสมหลังจากการรมควัน และควรกําจัดเศษ aluminum hydroxide 
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- Aluminium Phosphide ปริมาณ 9 กรัมต"อตัน โดยเว�นพ้ืนท่ีหลังรมควันประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากรมควัน
เสร็จ ควรเติมอากาศเข�าไประยะหน่ึง และควรทําความสะอาดเศษ aluminum hydroxide ท่ีหลงเหลืออยู" 

บทบาทของจุลินทรีย%ต"อการเสื่อมสภาพของธัญพืชในระหว"างการเก็บรักษา 
- การเปลี่ยนสี – การเสื่อมสภาพของข�าวสาลี หรือการมีจุดสีดําบนจมูกข�าว 
- การสูญเสีย – เกิดความเสียหายของตัวอ"อน 
- ความร�อน – ในถังธัญพืช 
- การเปลี่ยนแปลงทางเคมีชีวภาพ – การเปลี่ยนแปลงองค%ประกอบโปรตีน คาร%โบไฮเดรต และไขมัน 
- การผลิตสารพิษ – สารพิษจากเช้ือรา 

การจัดการพ้ืนท่ีการจัดเก็บ 
- ร�อยละ 60 – 70 ของการเก็บธัญพืชในประเทศ ยังคงอยู"ท่ีฟาร%มและเปHนการจัดเก็บแบบดั้งเดิม 
- รัฐบาลมีการจัดเก็บธัญพืชหลังจากการเก็บเก่ียวตามหลักการทางวิทยาสตร% ภายใต�พระราชบัญญัติความมั่นคงทาง

อาหาร 
ประโยชน%ของการประยุกต%ใช�เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

- ลดการสูญเสียธัญพืชในระหว"างการจัดเก็บและขนส"ง 
- มีการเก็บรักษาธัญพืชได�ยาวนานมากข้ึน 
- กลุ"มเกษตรกรจําหน"ายผลผลิตทางการเกษตรได�ในราคาท่ีสูงข้ึน 
- เพ่ิมความสามารถในการแข"งขัน 
- เกิดความมั่นคงทางอาหาร เน่ืองจากมีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สามารถส"งออกธัญพืชท่ีเกินจากความต�องการในประเทศได� 

 

7) บทบาทของความชื้น อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธDในการเก็บรักษาธัญพืช บรรยายโดย Dr. Ashok Kumar 
แมลงศัตรูพืชในธัญพืช 

- แมลงศัตรูพืชอาจสร�างความเสียหายอย"างร�ายแรงต"อธัญพืชท่ีเก็บไว�เปHนเวลานาน ซ่ึงทําให�เกิดการสูญเสียท้ังด�าน
คุณภาพและปริมาณ 

- แมลงศัตรูพืชท่ีพบแบ"งออกเปHน 2 ประเภท ได�แก" แมลงท่ีกัดกินภายในเมล็ดธัญพืช และแมลงท่ีกัดกินภายนอก
เมล็ดธัญพืช โดยการสูญเสียท่ีสําคัญ คือ แมลงท่ีกัดกินภายในเมล็ดธัญพืช ทําให�เกิดความเสียหายเปHนอย"างมาก 

- โดยแมลงท่ีกัดกินภายในเมล็ดธัญพืชท่ีสําคัญ ได�แก" S.oryzae, R.dominica, and Callosobruchus chinensis 
บทบาทของอุณหภูมิต"อการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช 

- อุณหภูมิมีผลต"อจํานวนของแมลงศัตรูพืชและส"งผลต"อความเสียหาย โดยอุณหภูมิท่ี 15 – 18 องศาเซลเซียส จะทํา
ให�แมลงศัตรูพืชส"วนใหญ"ไม"สามารถเจริญเติบโตได�อย"างสมบูรณ% หรือเจริญเติบโตได�ช�า 

- ความช้ืนสัมพัทธ%ยังมีบทบาทสําคัญต"อการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช เน่ืองจากส"วนใหญ"จะเจริญเติบโตได�ดี
ในช"วงร�อยละ 60 – 80  

บทบาทของอุณหภูมิและความช้ืนต"อการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช 
- แมลงศัตรูพืชมีการเจริญเติบโตท่ีสั้นมาก ระยะเวลาประมาณ 30 วันท่ีอุณหภูมิห�อง และอัตราการสืบพันธุ%สูง (100 

– 400 ฟองต"อตัวเมีย 1 ตัว) และช"วงชีวิตท่ีโตเต็มวัย (ประมาณ 1 สัปดาห%ถึงป{) 
- โดยป|จจัยท่ีมีผลต"อคุณลักษณะของแมลงศัตรูพืชมากท่ีสุด คือ อุณหภูมิและความช้ืน 

กระบวนการทํางานของอุณหภูมิและความช้ืน 
- ถ�ามีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีดี ธัญพืชจะเปHนฉนวนท่ีดีมาก แต"ถ�ามีการจัดเก็บและไม"ได�ดูแลรักษา จนเกิดความ

แตกต"างของอุณหภูมิมากข้ึน (ความแตกต"างระหว"างอุณหภูมิภายในและภายนอกเมล็ด) จะส"งผลให�เกิดกระแสการ
พาความร�อนมากข้ึน และเมื่อมากข้ึนเรื่อยๆ จะทําให�เกิดการควบแน"นบนเมล็ด 

บทบาทของอุณหภูมิระหว"างการเก็บรักษา 
- อุณหภูมิมีผลต"อการเก็บรักษาธัญพืชเปHนอย"างมาก หากบริเวณจัดเก็บมีอุณหภูมิสูงและความช้ืนมาก จะทําให�

ธัญพืชเสื่อมสภาพอย"างรวดเร็ว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในและภายนอกของถังบรรจุธัญพืชก็จะ
เกิดการควบแน"นของความช้ืนท่ีช้ันบนสุดของถังบรรจุธัญพืช 
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- การเติมอากาศ จะช"วยการควบคุมการหมุนเวียนสภาวะอากาศตามธรรมชาติ ซ่ึงมีการใช�อย"างแพร"หลายเพ่ือลด
อุณหภูมิในสถานท่ีจัดเก็บ อย"างไรก็ตาม ควรตรวจสอบอุณหภูมิของถังบรรจุธัญพืชอย"างสม่ําเสมอ 

- อุณหภูมิภายในและภายนอกของถังบรรจุธัญพืช ไม"ควรแตกต"างกันเกิน 5 องศาเซลเซียส 
บทบาทของความช้ืนระหว"างการเก็บรักษา 

- ความช้ืนมีผลต"อการเก็บรักษาธัญพืช ถ�ามีความช้ืนสูงจะทําให�ธัญพืชเกิดการเสียหายอย"างรวดเร็วในระหว"างการ
เก็บรักษา 

- หากมีความช้ืนสูงเกินไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของธัญพืชในระหว"างการเก็บรักษา อีกท้ังยังจะทําให�แมลงและ
เช้ือราเข�ามาทําลายธัญพืชอีกด�วย ในทางกลับกัน หากมีความช้ืนต่ํา ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรักษาธัญพืช  

- ดังน้ัน ควรมีการตรวสอบความช้ืนท้ังก"อนเก็บรักษาและระหว"างการเก็บรักษาธัญพืช 
 

ส
วนท่ี 2 ประโยชนDท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
ประโยชน%ต"อตนเอง 
 จากการเข�าร"วมอบรมในครั้งน้ี ทําให�มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดเก็บอาหารและการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ ท้ังในส"วนผลกระทบของสภาพแวดล�อมต"อคุณภาพผกัและผลไม� การจัดการห"วงโซ"อุปทาน การจัดเก็บธัญพืชใน
เชิงพาณิชย% รวมถึงบทบาทของความช้ืน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ%ในการเก็บรักษาธัญพืช และได�มีการแลกเปลี่ยนความรู�
กับผู�เข�าร"วมอบรมท"านอ่ืนๆ จากหลากหลายประเทศ ซ่ึงความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมในครั้งน้ีสามารถนํามาประยุกต%ใช�กับการ
ทํางาน เน่ืองจากประเทศไทยเปHนประเทศเกษตรกรรม ดังน้ัน การพัฒนาการเกษตรในประเทศจึงมีความสําคัญเปHนอย"างมาก 
ไม"ว"าจะเปHนการประยุกต%นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการเก็บรักษาสินค�าทางการเกษตรให�คงสภาพ เพ่ือไม"ให�เกิดการสูญเสียใน
ระหว"างการจัดเก็บ  
ประโยชน%ต"อหน"วยงานต�นสังกัด 
 นําความรู�และประสบการณ%ท่ีได�รับมาประยุกต%ใช�ในการจัดทําแผนการดําเนินงานการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
โครงการนวัตกรรมมุ"งเปfา (Thematic Innovation) 
กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ 
 มีการเตรียมความพร�อมและเรียบเรียงองค%ความรู�ท่ีได�รับ และวางแผนในการถ"ายทอดองค%ความรู�ให�แก"เพ่ือน
ร"วมงานในช"วงเดือนมกราคม 2566 
 
ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  

- รายช่ือผู�เข�าร"วมโครงการและประเทศท่ีเข�าร"วมโครงการ (ภาคผนวก ก) 
- กําหนดการฉบับล"าสุด (ภาคผนวก ข) 
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