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ส่วนที่ 1 
เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

 
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ 
 ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมก าลังรุดหน้าไป
อย่างมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตรได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปรับปรุงผลิตภาพ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการท าฟาร์มและการด าเนินธุรกิจการเกษตร โดยพิจารณาจากการประเมินความยั่งยืน 
ซึ่งครอบคลุมถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม และธรรมาภิบาลจากการ
ผลิต เพื่อแปรรูปและจัดจ าหน่าย 
 การประเมินความยั่งยืนได้กลายเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ส าคัญส าหรับทั้งภาครัฐและเอกชนธุรกิจ การประเมิน
สามารถอยู่ในรูปแบบของการประเมินตนเองโดยผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรหรือรายงานต่อคู่ค้าทางธุรกิจ  ผู้บริโภค หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจ หนึ่งในแนวทางปฏิบัติส าหรับการด าเนินการประเมินขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ  คือ the FAO’s Sustainability Assessment in Food and Agriculture Systems (SAFA) เวอร์ ชัน 3.0 
เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง SAFA ท าให้ฟาร์มและบริษัทต่างๆ สามารถประเมินความยั่งยืนได้อย่างน่าเช่ือถือ 
โปร่งใส และเปรียบเทียบได้ แนวทางเหล่านี้รวมถึงเครื่องมือการติดตามและประเมินความยั่งยืนที่ท าเป็นกิจวัตรของ
สถาบันวิจัย the Research Institute of Organic Agriculture และการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตส าหรับการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดวงจรชีวิต 
 หลักสูตรโครงการนีจ้ะท าให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคนิคการประเมินความยั่งยืนอันชาญฉลาดส าหรับ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะ SMEs นอกจากน้ียังมีการหารือเกี่ยวกับความยั่งยืน การประเมินจาก
มุมมองของแนวคิด Green Productivity ของ APO ครอบคลุมทรัพยากร การรีไซเคิล พลังงานสีเขียว โรงงานสีเขียว และ
นวัตกรรมทางการเกษตรส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสีเขียว 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ใหผู้้เข้าร่วมฝึกอบรมใช้เครื่องมือและเทคนิคการประเมินความยั่งยืนได้ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารเกษตร 
 2. ใหต้รวจสอบกลยุทธ์ แนวทาง และนโยบายเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจส าหรับ SMEs เกษตร 
 3. แบ่งปันโมเดลองค์กรธุรกิจการเกษตรที่ประสบความส าเร็จโดยใช้เครื่องมือประเมินความยั่งยืนที่ชาญฉลาดและ
เทคนิคต่างๆ 
 
1.2 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ใน
องค์กรหรือประเทศไทย (สามารถจ าแนกตามหัวข้อและระบชุื่อวิทยากรบรรยาย) 
 เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร Training course on smart sustainability assessment tools 
and techniques for improving agrifood industries ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2565 ผ่าน ZOOM meeting มีหัวข้อการ

บรรยายประกอบด้วย 9 หัวข้อการบรรยาย และแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 
 - Session 1: Agrifood Systems and Sustainability: Key Concepts, Guidelines, and Challenges โดย Dr. 
Shruti Pavagadhi 
 - Session 2: Sustainability Indicators in Agriculture Practices โดย Prof. Tofael Ahamed 
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 - Session 3: Sustainability Challenges in the Production, Processing, and Distribution Components 
of Agrifood Value Chains โดย Dr. Vijayender R. Nalla 
 - Session 4: Agrifood Systems and Sustainability Assessment โดย Dr. Shruti Pavagadhi 
 - Session 5: Business Models Addressing Sustainability Challenges along Value Chains โดย Dr. 
Vijayender R. Nalla 
 - Session 6: Paradigms and Professionals in Agricultural Food Sectors to Achieve Sustainability โดย 
Prof. Tofael Ahamed 
 - Session 7: Global Sustainability Assessment: Key Metrics for Agrifood Systems โดย Dr. Shruti 
Pavagadhi 
 - Session 8: Smart Tools and Techniques Using Big Data Analytics for Achieving Agrifood 
Sustainability โดย Prof. Tofael Ahamed 
 - Session 9: Key Insights from Business Models Addressing Sustainability Challenges โดย Dr. 
Vijayender R. Nalla 
 - Group Exercise Preparation 
 

Session 1: Session 1 Agrifood Sustainability Concepts Guidelines Challenges โดย Dr. 
Shruti Pavagadhi 
 1) สามเสาหลักแห่งความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) 
  ความยั่งยืนคือความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความเสมอภาค โดย World Commission on 
Environment and Development ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการใน
ปัจจุบันโดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อไปในการตอบสนองความต้องการของตนเอง” โดยมีแนวคิดที่ว่า 
  - สนับสนุนสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของระบบนิเวศ มนุษย ์และเศรษฐกิจ 
  - ใหถ้ือว่าทรัพยากรมีจ ากัด 
  - ใช้ทรัพยากรด้วยความระมัดระวงัและชาญฉลาด โดยค านึงถึงล าดบัความส าคญัในระยะยาว 
  - ค านึงถึงโลกท่ีเราจะสืบทอดต่อไว้ให้คนรุ่นหลัง 

 
 
 2) ความยั่งยืนในระบบอาหารเกษตร (Sustainability in Agrifood Systems) 
  “การเกษตรที่ยั่งยืน" ได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาใน "Farm Bill" 
ปี 1990 [กฎหมายด้านอาหาร เกษตรกรรม การอนุรักษ์ และการค้าปี 1990 (FACTA)] โดยบริบทของระบบการเกษตรที่
สามารถรักษาผลผลิตและประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไม่มีก าหนด ซึ่งระบบนี้จะต้องบูรณาการตามแนวทางปฏิบัติด้านการผลิต
พืชและสัตว์ที่มีการใช้งานเฉพาะพื้นทีเ่ป็นระยะเวลายาวนาน และสามารถท่ีจะ 
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  - สนองความต้องการอาหารมนุษย์และเส้นใย 
  - ยกระดับคณุภาพสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เศรษฐกิจการเกษตรต้องพึ่งพา 
  - ใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวยีนได้และทรัพยากรในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบูรณาการ
ตามความเหมาะสม วงจรและการควบคุมทางชีวภาพตามธรรมชาต ิ
  - รักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของการด าเนินงานฟารม์ 
  - ยกระดับคณุภาพชีวิตของเกษตรกรและสังคมโดยรวม 
  เหตุใดจึงต้องเน้นย้ าถึงการเกษตรที่ “ยั่งยืน” หรือระบบอาหารที่ “ยั่งยืน” หากเราย้อนเวลากลบัไปเมื่อ
มนุษย์เรียนรู้ศลิปะการท าฟาร์ม จากภาพวาดในห้องฝังศพของ Sennedjem, c. พบว่ามีการไถนาด้วยแอกของวัวมีเขาใน
อียิปต์โบราณ เมื่อ 1200 ปีก่อนคริสตกาล 

 
  แต่ในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของประชากรและความหิวโหยทั่วโลก รวมถึง ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
สถานการณ์สงคราม ก่อให้เกิด “การปฏิวัติเขียว” ทดแทนการท านาแบบเดิม ด้วย "เกษตรสมัยใหม่" หรือ "เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม" ได้ให้ผลผลิตมหาศาลและประสิทธิภาพ การผลิตอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โดยธนาคารโลก
ประมาณการว่าระหว่างร้อยละ 70 ถึง 90 ของการผลิตอาหารที่เพ่ิมขึ้นนั้นมาจากการเกษตรแบบดั้งเดมิ ซึ่ง ค.ศ. 1961 - 2008 
ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น 100% และการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 150% 
  คุณลักษณะของการปฏิวัติเขียว เห็นได้จาก การเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก การปลูกพืชสองครั้งซึ่งรวมถึงการปลูก
พืชสองชนิดมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี การน าเมล็ดพืชผลผลิตสูงมาใช้ การใช้ปุ๋ยอนินทรีย์และยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกการชลประทาน และปรับปรุงเครื่องมือการเกษตรและมาตรการป้องกันพืชผลการดัดแปลงใน
อุปกรณ์ฟาร์ม 

 
  ผลกระทบต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจากการการปฏิวัติเขียว คือ (1) ร่องรอยการเคมี (ยาฆ่าแมลง/ปุ๋ย) 
ที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร/ผู้บริโภค รบกวนความสมดุลของแมลงศัตรูและแมลงผู้ล่า ผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ดิน 
มลภาวะทางน้ าและอากาศ (2) การใช้น้ าและมลภาวะ ซึ่งพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงต้องการน้ ามากขึ้น ท าให้ทรัพยากรน้ าลดลง
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งส ารองน้ าบาดาล (3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การเกิดมลพิษทางอากาศ น้ า 
และดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมสภาพของดินและการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ผลกระทบต่อ
ผลผลิต/คุณภาพพืชผล 
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 3. กรณีศึกษา (Real-World Case Studies) 
  - กรณีศึกษาอินเดีย : การใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่มากเกินไปได้ท าลายคุณภาพดินของ Kuttanad ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า ผลการศึกษาพบว่า 40% ของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้มีแนวโน้มที่จะสะสมในสิ่งมีชีวิต
และมีความเข้มข้นมากขึ้น จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่มีสุขภาพดีที่ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ถูกฆ่าโดยการใช้สารก าจัดศัตรูพืชตาม
อ าเภอใจ  
  - กรณีศึกษาฟิลิปปินส์ : ปี 1961 – 2006 ฟิลิปปินส์ มีการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น 10 เท่า ในขณะที่ผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพดเพิ่มขึ้นเพียว 2 – 3 เท่า และแม้จะมีปริมาณน้ าฝนสูงตั้งแต่ปี 2000 ฟิลิปปินส์มีน้ าจืดต่อหัวต่ าที่สุดเป็นอันดับสองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเกษตรคาดว่าจะใช้ประมาณ 75% ของความต้องการน้ าทั้งหมดในฟิลิปปินส์ (FAO, 2004) 
  - กรณีศึกษากัมพูชา : ผลผลิตรวมทางการเกษตรของกัมพูชาขยายตัว 8.7% ในช่วงปี 2004 – 2012  
จ านวนคนยากจนของกัมพูชาลดลงจาก 53% ในปี 2004 เป็น 18% ในปี 2012 การลดความยากจนมากกว่า 60% เป็นผลมา
จากการพัฒนาในเชิงบวก ในภาคเกษตรกรรมค่าจ้างภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 206% (ค่าจ้างนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 60%) ในปี 
2005 – 2013 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดลดลงจาก 86% ในปี 2002 เป็น 74% ในปี 2011 เป็นผลจากก าไร (ราคา) ที่สูงขึ้นของ
พืชผลชนิดอื่นๆ 
 
 3. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 
  แนวโน้มและความท้าทายระดับโลก ที่ว่า ประชากร 800 ล้านคนท่ัวโลกมีภาวะขาดสารอาหารเป็นประจ า 
ระบบอาหารก าลังปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณสามส่วนทั้งหมด จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงถึง 80% 
การผลิตอาหารมากขึ้นในอีก 40 ปีข้างหน้า จะมีมากกว่าในอดีตทีช่าวนาเก็บเกี่ยวได้ในช่วง 8,000 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงการความชอบอาหารและความต้องการอาหาร 
ดังนั้น การขยายขนาดระบบอาหารที่เรารู้จักในปัจจุบันจึงไม่ใช่ทางเลือกง่ายๆ เราจึงต้องการ "การเปลี่ยนแปลง" หากเรา
ต้องการเลี้ยงประชากรโลกท่ีคาดว่าจะอยู่ท่ี 9 ถึง 10 พันล้านคนในปี 2050 
  เพื่อมนุษยชาติที่มีสุขภาพดีและโลกท่ีแข็งแรง โดย SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้
แล้วเสร็จภายในปี 2030 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มคีวามเสี่ยงใน
การเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งและภยัพิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสภาพภมูิอากาศ          

 

  
 4. แนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขต (Planetary Boundary Concept (PBs)) 
  สถานะของขอบเขตพื้นทีท่ั้ง 9 ส่วน (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) ซ้อนทับกับการประเมินบทบาทของการเกษตร
ในสถานะนั้น PBs ตาม Steffen et al. (2015) โดยมีการปรับเปลี่ยนน้ าจืดจากขอบด้านล่าง (ปลอดภัย) ไปสู่โซนความไม่
แน่นอน (Gertenet al. 2013, Jaramillo และ Destouni2015a) และการประเมินความหลากหลายในการใช้งานโดยอิงจาก 
Newbold et al. (2016) 
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  ในแผนที่โดนัทด้านบนสีเขียวเข้มวงกลมวิธีการทางสังคมมูลนิธิและนิเวศวิทยาเพดาน  Blue wedges 
แสดงประสิทธิภาพทางสังคมสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่เช่ือมโยงกับการประชุมพื้นฐานความต้องการ Green wedges แสดงทรัพยากร
ผู้ใช้เกี่ยวกับชีวภาพขอบเขตทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 

 
 
 

Session 2: Paradigms in Agricultural, Food Sectors โดย Prof. Tofael Ahamed 
 1) ระบบคิดทางการเกษตร (agricultural system thinking) 
  ระบบคิดทางการเกษตร จะช่วยให้เราค้นหาสาเหตุของปัญหาทางการเกษตรที่ซับซ้อน เรียนรู้ที่จะสร้าง
ระบบอาหารและฟาร์มที่มีความยืดหยุ่น เห็นถึงการคิดเชิงเส้นตรงที่สร้างปัญหาให้เราได้อย่างไร การจัดการระบบท่ีซับซ้อนที่มี
หลายวัตถุประสงค์ (เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) ท าให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนและความส าเร็จทางการเกษตร  
  การเปลี่ยนแนวคิด (1) Tends of holistic คือ ผู้วิจัย หรือนักแก้ปัญหาควบคุมปัญหาในแนวทางการมีส่วน
ร่วมได้น้อยลง (2) Tends to reductionist คือ นักวิจัย หรือนักแก้ปัญหามีการควบคุมปัญหาในแนวทางแบบมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น แนวทางต่างๆ ของระบบมีล าดับดังนี้ (1) ระบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง (Soft systems method) (2) อธิบาย
ปัญหาโดยอาศัยองค์กรแห่งการเรียนรู้ (3) การประเมินแนวทางการประเมินชนบทแบบมีส่วนร่วม (4) การด าเนินโครงการตาม
เหตุผลสัมพันธ์ (log frame approach)  
   - ระบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง (Soft systems method) เป็นการเรียนรู้สถานการณ์
ปัญหาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เริ่มตั้งแต่ ระบุปัญหา อธิบายสถานการณ์ของปัญหา วิเคราะห์ถึงสาเหตุ สร้างต้นแ บบ
แนวคิด (conceptual Models) เปรียบเทียบต้นแบบกับปัญหาจริง ระบุความเป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลง น าไปปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
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   - การประเมินชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal, PRA) เป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อวิเคราะห์สถานะการณ์ของชุมชน การใช้เทคนิคอย่างไม่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในชุมชนโดยผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ตัวอย่างของ PRA เช่น แผนที่กายภาพ (Physical map)  แผนที่สังคม 
(Social map) เส้นทางเดิน (Transect walks) จัดล าดับความร่ ารวย (Wealth ranking) แผนภาพของเวนน์ (Venn diagram) 
งานประจ าวัน (Daily routine) แผนภาพฤดูกาล (Seasonal diagram) ตารางล าดับ (Matrix ranking and scoring) ส ามะโน
ปัญหา (problem census) 

 
 
   - องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization approach) ประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ
(Systems thinking) ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล (Personal mastery) เรียนรู้แบบทีม (Team learning) แบบจ าลองความคิด
(Mental Model) และวิสัยทัศน์รว่ม (Shared vision)  

 
 
   - กระบวนการเหตุผลสมัพันธ์ (logical frame approach, LFA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
การวางแผน และการจดัการโครงการที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ ผา่นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การมี
ส่วนร่วม สมมตุิฐานที่ชัดเจน 



 หน้า 8 ของ 37  

 
   ข้อดีของ LFA คือ ระบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ชัดเจน ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและ
การบริหารการเงิน มีระบบติดตามประเมินผล และมีระดับของการวิเคราะห์การเงินและเศรษฐกิจ  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
ระยะเตรียมการ ระยะการวิเคราะห์ และระยะวางแผน 

 
  การด าเนินการมี 7 ข้ันตอน ประกอบด้วย  
   - ขั้นตอนท่ี 1 ระบบเป้าหมาย ภาพรวมของปัญหาที่สนใจศึกษา  
   - ขั้นตอนท่ี 2 ระบบวัตถุประสงค์ ผลกระทบที่คาดหวัง และประโยชน์ที่ต้องการ 
   - ขั้นตอนท่ี 3 ระบบผลลัพธ์ที่ต้องการวัดเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ขั้นตอนท่ี 4 ระบุกิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   - ขั้นตอนที่ 5 ระบบล าดับกิจกรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ ทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงระบบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ความเสี่ยง ความยั่งยืนในระยะยาวของโครงการ 
   - ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในระดับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิตรวมถึงระดับ
กิจกรรม 
   - ขั้นตอนท่ี 7 ระบบวิธีการทวนสอบความส าเร็จของโครงการในทุกระดับ 
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Session 3: AgriFood Sustainability โดย Dr. Vijayender R. Nalla 
 - ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น (Growing demand for food) ประชากรโลกท่ีเพิ่มขึ้นนับจากปี 2010 จ านวน 6.9 
พันล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 พันล้านคนในปี 2030 และคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรโลกจะสูงขึ้นเป็น  
9 พันล้านคน โดยประชากรจะอาศัยอยู่ในเมืองอย่างหนาแน่น ซึ่ง 10 เมืองที่มีประชากรสูงประกอบด้วย โตเกียว เดลี เซียงไฮ้ 
แม็กซิโกซิตี้ มุมไบ ซานเปาโล โอซาก้า ปักก่ิง นิวยอร์ก และไคโร โดยคาดการณ์ว่าปี 2030 จะมีประชากรใน 10 เมืองดังกล่าว
จะสูงถึง 284.4 ล้านคน และเป็นที่มาของความต้องการอาหารจ านวนมาก 
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 - ทรัพยากรที่มีจ ากัดและความท้าทาย (Resource constraint & Challenge) นับตั้งแต่ปี 1961 พื้นที่ท าการเกษตร
มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2000 และเริ่มลดลง ในขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้น้ าเพื่อการเกษตรจะ
มีอัตราที่สูงโดยเฉพาะปศุสัตว์ที่ต้องการน้ ามากกว่าการเพาะปลูกถึง 50 เท่า ในขณะที่แหล่งน้ าก็มีอยู่อย่างจ ากัดและกระจายไม่
ทัว่ถึงทุกที ่

 
 

 

 

 
 - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อประโยชน์ (Unhealthy products) ในพิรามิดอาหารเราจะต้องบริโภคผักและผลไม้ให้มากและ
ลดหรือจ ากัดการบริโภคอาหารไขมัน น้ ามัน เกลือให้น้อย แต่พฤติกรรมปัจจุบันไม่ถูกต้องโดยเด็กจะบริโภคไขมัน เกลือและ
น้ าตาลสูง ในขณะที่ผักและผลไม้ก็เลือกที่จะบริโภคน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างตามมา อาทิ 
ความอ้วน ปวดศีรษะ ภาวะซึมเศร้า อาหารเป็นพิษ คอเลสเตอรอลสูง เป็นต้น 
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 -  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความท้าทาย (Climate change/challenge) มนุษย์เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย 31% ของก๊าซเรือนกระจกมาจากกิจกรรมของมนุษย์มีต้นก าหนดมาจากการการเกษตรและ
อาหาร นอกจากนี้การปฏิบัติด้านการเกษตรในปัจจุบันยังเป็นเหตุให้คาร์บอนอินทรีย์ในดิน ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตก าลังหมดไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังเป็นเหตุของน้ าท่วมและไฟฟ้าที่ส่งผล
กระทบต่อการเกษตรถึง 90% ที่มีอยู่ 570 ล้านฟาร์มทั่วโลก อีกทั้งการท าฟาร์มแบบยังยืนยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่ 
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 - แรงจูงใจที่ไม่ถูกต้อง (Misaligned incentives) จากกรณีศึกษาผักผลไม้ในอินเดียพบว่า ผลผลิตที่ส่งไปสู่ผู้บริโภค
จะผ่านคนกลางหลายต่อ ดังนั้นราคาและผลก าไรที่เป็นส่วนต่างซึ่งเกษตรกรได้รับจึงมีน้อย ในขณะที่เกษตรกรต้องแบกรับ
ต้นทุนและความเสี่ยงด้านการผลิตไว้ 

 
 
 

Session 4 : Agrifood Systems and Sustainability Assessment โดย Dr. Shruti Pavagadhi 
 หัวข้อท่ี 4 อธิบายถึงระบบนิเวศและกรอบการท างานส าหรับการประเมินความยั่งยืนประเภทตา่งๆ จากฟาร์มถึงส้อม
จะครอบคลุมและตรวจสอบในกรณีศึกษา 
  - องค์ประกอบของระบบอาหาร (Components of food systems) ภาพพื้นฐานของระบบอาหารที่เรียบ
ง่ายประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ระดับการผลิต ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้จ าหน่วยปัจจัยการผลิต หน่วยงานส่งเสริมและ
เทคโนโลยี (2) ระดับการแปรรูปและเก็บรักษา ประกอบด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ การขนส่งและ
การตลาด (3) ระดับของผู้บริโภค ประกอบด้วย ครัวเรือน โรงเรียน ร้านอาหารเป็นต้น ซึ่ง ตลอดห่วงโซ่อุปทานจะมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อระบบการผลิตอาหาร เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม คุณค่า เทคโนโลยี แรงงาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
นโยบาย เป็นต้น 
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  อย่างไรก็ตามในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) จะมีห่วงโซคุ่ณคา่ (Value chain) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้
เห็นภาพร่วมที่กว้างขึ้น โดยห่วงโซอุ่ปทานเริ่มจากผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต เกษตรกร ผู้แปรรรูปและบรรจุ การขนส่ง ผู้ค้าปลีก
และผูบ้ริโภค ซึ่งห่วงโซ่คณุค่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างคุณคา่เพิ่ม ได้แก่ เรื่องสิ่งแวดล้อม นโยบายภาครัฐ 
เศรษฐกิจ และสังคม น าไปสู่การพฒันาระบบการผลิตและการตลาด ดังนั้นการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตหากมีการ
พิจารณาปจัจัยดา้นสิ่งแวดล้อม, สงัคมและเศรษฐกิจ จะก่อให้เกดิระบบการผลิตที่ยั่งยืนได ้
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 - เพราะอะไรเราจ าเป็นต้องประเมินความยั่งยืน (why do we need to assess sustainability?) ปัจจัยที่มีผลต่อ
การประเมินความยั่งยืน พบว่า ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีระบบการผลิตอาหารในรูปแบบของอุตสาหกรรรม ส่วนประเทศก าลัง
พัฒนาระบบการผลิตอาหารก็จะลงหลั่นลงมา จนถึงการผลิตอาหารแบบดั้งเดิม โดยสัดส่วนการบริโภคอาหารของประเทศที่
พัฒนา เป็นปศุสัตว์ คาร์โบไฮเดรตจากพืชและไข่ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานด้านการบริโภคให้ได้สุขภาพที่ดี ในทางกลับกันประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีสัดส่วนการบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากพืชสูงมากแต่สัดส่วนการบริโภคก็ยังไม่เหมาะสมอยู่ 

 
 
  ดัชนีความยั่งยืนด้านอาหาร (Food Sustainability index, FSI) ถูกพัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนานของ Barilla centre for food and Nutrition foundation (BCFN) ซึ่งพิจารณาจาก 3 เสาหลักค การสูญเสีย
อาหาร ความยั่งยืนทางเกษตรกรรม และโภชนาการ ซึ่งปัญหาการสูญเสียอาหารเป็นประเด็นระดับโลก โดยเฉพาะประเทศ
รายได้น้อย ดังนั้นจะต้องมีการก าหนดเป็นนโยบายที่เข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการและเป้าหมายที่ละลดการ
สูญเสียอาหารด้วย นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนความยั่งยืนทางการเกษตรได้ 

 
 
  เครือข่ายขับเคลื่อนการท างานเพื่อแก้ปัญหาด้านความยั่งยืน (SDSN) องค์กร EAT และองค์การระหว่าง
ประเทศด้านความมั่นคงอาหาร (CGIAR) ได้เสนอดัชนีวัดความยั่งยืนจ าวน 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 ความเพียงพอ โภชนาการ 
อาหารที่หลากหลายและปลอดภัย หมวด 2 ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท้ังยังยืนในการผลิตอาหาร หมวดที่ 3 ความยืดหยุ่นและ
ระบบอาหารที่เท่าเทียมกัน โดยก าหนดตัวช้ีวัดเร่งด่วน 8 ด้านประกอบด้วย ความเป็นเหตุเป็นผล ผลกระทบด้านสุขภาพ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการพัฒนา การแยกแยะ แหล่งข้อมูลพื้นฐาน ล าดับชั้น และการประเมินกลุ่มเป้าหมาย 
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  นอกจากนี้ องค์การอาหารและเกษตร (FAO) ได้ออกแนวทางการประเมินความยั่งยืนทางเกษตรและ
อาหาร  Sustainability assessment for food and agriculture systems (SAFA) แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ การปกครอง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ท าให้เห็นภาพรวมได้ดียิ่งข้ึน 

 
 
 

Session 5: Value proposition and sustainability โดย Dr. Vijayender R. Nalla 
 หัวข้อน้ีอธิบายและเน้นการออกแบบข้อเสนอคุณค่า ผู้อบามจะได้รบัความรู้เกีย่วกับวิธีการ ปัจจัยความยั่งยืน การ
ออกแบบข้อเสนอด้านคณุค่า โดยจะเน้นท่ีข้อเสนอด้านความยั่งยืนในการผลิต การแปรรูป และการกระจายสินค้า 
 ความต้องการของผู้บรโิภคในปัจจบุันแบ่งได้ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ด้านสุขภาพ ที่เกิดจากความตื่นตัวในการดูแลตัวเอง 
การมีฉลาดที่ชัดเจน และสุขอนามยั ส่วนท่ี 2 สิ่งแวดล้อม ท่ีให้ความส าคัญด้านสวสัดภิาพสัตว์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
ตรวจสอบย้อนกลับและความโปรง่ใส  
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 จากการส ารวจพบว่า ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพื่อเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีการปฏิบัติด้านความยั่งยืน โดยส่วน
ใหญ่แล้วราคาส่วนเพ่ิมนี้จะอยู่ประมาณ 20-30% ที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย 

 
   
 จากรายงานของ FAO ระบุว่า ปัญหาด้านความมั่นคงทางการอาหารที่เกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอาจท าใหป้ระเทศในแถบอาฟริกาและเอเชียจะขาดแคลนอาหารในปี 2050 ได้  
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 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการเกษตร ส่วนผลกระทบต่อระบบการผลิตในโซ่คุณค่า อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจ
เกษตร พลังงานและวัสดุธรรมชาติ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ หุ่นยนต์เกษตรกรรม เทคโนโลยีระดับกลางน้ า ฟาร์มและอาหาร
สมัยใหม่ เทคโนโลยีของผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร ธุริจกออนไลน์ เทคโนโลยีในครัวเรือน เป็นต้น  

 
 
  กรณีศึกษาแพลตฟอร์ม “Farmsio” ระบบการจัดการฟาร์มเพื่อความยั่งยืน โดยภาพรวมของระบบจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการรวบรวมข้อมูล เช่น บันทึกข้อมูลของฟาร์ม ระบบจากดาวเทียมด้านสภาพอาการ ระบบ
เซนเซอร์อัจฉริยะ และข้อมูลจากฟาร์ม ส่วนที่สอง เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ สมองกล และการวิเคราะห์เพื่อ
พยากรณ์ ส่วนท่ีสาม เป็นการปฏิบัติเช่น แสดงสถานะของฟาร์มผ่านภาพ ค่าระดับต่างๆ รวมถึง การเช่ือมต่อสู่ตลาด โดยระบบ
เหล่านี้จะช่วยให้ฟาร์มทราบถึง ระดับการเปลี่ยนแปลง/สถานะของสภาพภูมิอากาศ การตามสอบย้อนกลับ ความเสี่ยงทาง
การเงิน ระดับของผลผลิต และฟาร์มสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการขายเครดิตคาร์บอน การก าหนดราคา 
การตรวจสอบสินค้า การท าธุรกรรมทางการเงิน และลดการสูญเสีย 
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Session 6: Sustainability Indicators in Practices for Agriculture โดย Prof. Tofael Ahamed 
 หัวข้อน้ีอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ระบบในการแก้ปญัหา และวิธีการเรียนรู้แบบองค์กร ซึ่งรวมถึงแนวทาง
เชิงตรรกะส าหรับตัวช้ีวัดความยั่งยืน  
  การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน คือการผลิตอาหารอย่างอุดมสมบรูณโ์ดยใช้ทรัพยากรและก่อมลภาวะนอ้ย
ที่สุด โดยมีตัวช้ีวัดเรื่องโครงสร้างดินและธาตุอาหาร การจัดการน้ าที่ยั่งยืน การจัดการศัตรูพืชและเคมีเกษตร กระบวนการมี
ส่วนร่วม และระบบสารสนเทศและนวัตกรรมการจัดการฟาร์ม 

 
 
  การจัดการความอุดสมบูรณ์ของดิน จะต้องมี (1) กลไกกระบวนการป้องการเรื่อง การกัดแซะดิน ความเคม็ 
การปลดปล่อยธาตุอาหาร (2) การจัดการกิจกรรม เรื่อง การตัดไม้ท าลายป่า การใช้พื้นที่อนุรักษ์ การจ ากัดพื้นที่เกษตร การใช้
น้ าที่ไม่เหมาะสม การไถพรวนเกินจ าเป็น (3) ปัจจัยและตัวกระตุ้นเรื่อง ภูมิอากาศ สภาพทางกายภาพ แบบที่ดิน สังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และการย่อยสลายของดิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อสุขภาพดินโดยมีตัวช้ีวัดด้านความหลายหลาย
ทางชีวภาพ การปกคลุมดิน การไถพรวนดิน และระบบรากของพืช 

 
 
  การจัดการน้ าทางการเกษตร พบว่า พยากรณ์ว่าความต้องการปี 2030 จะใช้น้ าทางอุตสาหกรรม 60% 
ครัวเรือน 30% และการเกษตรเพียง 5% จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการน้ าและจัดสรรอย่างยั่งยืนเพื่อให้มีเพียงพอและมั่นคง 
สามารถน าระบบการจัดการน้ าอัจฉริยะมาใช้ โดยมีระบบตรวจสภาพอากาศ ตัววัดความชื้นในดิน ระบบส่วนกลางท่ีสั่งการจาก
ระยะไกล 
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  ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ที่มีการน าระบบนิเวศมาใช้ควบคุมศัตรูพืชอย่างอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว น ามาผสมผสานกับเทคนิคการควบคุมทางชีวภาพ แหล่งอาศัย ปรับวิธีปฏิบัติในฟาร์ม การใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานศัตรู  

 
 
  การมีส่วนเพื่อเพื่อจัดการการฟาร์มอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องเข้าใจบริบทพื้นที่ สามารถส ารวจหรือสอบถาม
เกษตรกร การจัดกิจกรรมประชุมฟังความคิด หรือเดินส ารวจ และน าไปสู่การสร้างความตระหนักด้านการเกษตรที่ยั่งยืน สร้าง
กิจกรรมร่วมกันในชุมชนด้านเกษตร เศรษฐกิจ ล าดับความส าคัญของกิจกรรม รวมถึงก าหนดตัวช้ีวัด 
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  สารสนเทศเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยนื โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สื่อ 
ภาพถ่ายดาวเทียม โทรศัพท์เคลื่อนท่ี อินเตอร์เน็ต ตัวตรวจจับ และข้อมูล 

 
 
  ตัวช้ีวัดความยั่งยืน มีประโยชน์ในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สื่อสารต่อสาธารณะ เตือนภัย และ
ใช้ส าหรับการก าหนดแนวทางและการจัดการที่สามารถเข้าใจเรื่องซับซ้อนได้ โดยการจัดการความยั่งยืนพิจารณาจากปัจจัย
พื้นที่และระยะเวลา ซึ่งพื้นที่หากเล็กไปก็จะยากต่อการเข้าในระบบทั้งหมดแต่หากใหญ่ไปก็อาจไม่เหมาะต้องการแก้ไขปัญหา 
ส่วนระยะเวลา จ าท าให้เห็นและเข้าใจการแปลผลความยั่งยืนได้ง่ายขึ้นตามปัจจัยต่างๆ เช่น ก าหนดเรื่องศัตรูพื้นลดลงในระยะ 
5-20 ปี ส่วนเรื่องการสลายตัวของดินอาจต้องใช้เวลา 20-100 ปี เป็นต้น ทั้งนี้การก าหนดตัวช้ีวัดด้านความยั่งยืน สามารถ
ก าหนดเป็นตัวแปรเดี่ยวหรือหลายตัวแปรก็ได้ เช่น การแสดงผลตัวแปรเดี่ยวใช้เป็นกราฟเส้น ส่วนหลายตัวแปรใช้กราฟใยแมง
มุม 
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Session 7: Agrifood Systems Global Targets and Priorities โดย Dr. Shruti Pavagadhi 
 แนวทางสร้างมูลค่าเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน ต้องใช้ต้นทุนได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร ทุนสิ่งแวดล้อม ทุนการเงิน 
และเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน โดย SDGs1 บรรเทาความยากจน ซึ่งในอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องใส่ใจเรื่องให้
ความส าคัญชนบท ความคิดริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีไม่ใช่ฟาร์ม การค้าที่เป็นธรรม การเข้าถึงตลาด และแรงจูงใจ 
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 SDGs 6 การใช้น้ า ที่ต้องใช้ใส่ใจการเพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพและฉลาด การหมุนเวียนและน ากลับมาใช้ใหม่ และ
ระบบอัตโนมัติและสมองกล 

 
 
 SDGs12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียอาหาร ดังนั้นภาคการเกษตรจะต้องสนใจ
เรื่อง การจัดการของเสียมาใช้ใหม่ ระบบขนส่งแช่เย็น และการสร้างมูลค่าเพิ่มในฟาร์ม 

 
 
 SDGs8 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจ้างงาน ที่ภาคการเกษตรต้องสนใจเรื่องการขยายตลาดใหม่ๆ การใช้
นวัตกรรม หุ้นส่วนธุรกิจ และพัฒนาชนบท 
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 แผนผังความยั่งยืนทางเกษตร มี 3 ปัจจัยคือด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ สามารถเขียนในแผนผังวงกลมและ
มีการให้สีที่แตกต่างกันเพื่อใช้ประเมินความยั่งยืนได้ 

 
 
 ล าดับความส าคัญในการจัดการความยั่งยืน 3 ด้านประกอบด้วย ความยั่งยืนในการผลิตอาหาร การลดของเสีย และ
อาหารที่มีโภชนาการ โดย (1) การผลิตอาหารที่ยั่งยืน มุ่งเป้าที่การใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี การจัดการฟาร์มที่แม่นย า 
การใช้ จุลินทรีย์และวัตถุชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (2) การลดของเสีย โดยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจัย
ผลิต น้ า ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และลดการสูญเสียอินทรียวัตถุ (3) อาหารที่มีโภชนการ เน้นที่ความหลากหลายของอาหาร 
แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ และปลูกพืชอาหารทดแทน 
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 มีเป้าหมายให้ทุกประเทศมุ่งมั่นในการยกระดับการผลิตอาหาร ใส่ใจคุณภาพของอาหาร ผลิตอย่างยั่งยืน มีการใช้
ทรัพยากรและท้องทะเลที่เหมาะสมและลดการสูญเสียอาหารและของเสีย ซึ่งการด าเนินงานจะส าเร็จได้จะต้องมีนโยบายจาก
รัฐที่เข้มข้นและเริ่มต้นจากชุมชน 
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Session 8: Smart Tools and Techniques towards big data analytics for Achieving 
sustainability in Agrifood industries โดย Prof. Tofael Ahamed 
 การเกษตรก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โดยข้อมูลและสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อน าไปสูก่การผลติที่
ยั่งยืน ในปัจจุบันนี้มันเป็นไปได้ที่จะจัดการฟาร์มทั้งหมดโดยอัตโนมัติ  ด้วยการติดตามและการควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น 
สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การชลประทาน โรค และความผันผวนทางการตลาด ซึ่งทางท้าทายในภาค
การเกษตรที่ก าลังมาถึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีใหม่ การเพิ่มผลผลิต การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการลด
ของเสียและการปนเปื้อน และในการเกษตรที่ยั่งยืนจ าเป็นต้องลดการใช้สารฆ่าแมลง การพัฒนาแรงงงาน การตรวจสอบ
ย้อนกลับ การรับรอง การเพิ่มคุณภาพ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การปรับปรุงการจัดการภาคการเกษตร  โดยใช้การเกษตรแม่นย า “Precision agriculture” คือการจัดการกลยุทธ์ที่
รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์เชิงพื้นที่และข้อมูลส่วนบุคคล รวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารฟาร์มตามความปัจจัยต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ผลผลิต คุณภาพ ความสามารถในการ
ท าก าไร และความยั่งยืนของการผลิตทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น การแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แผนที่การผลิต การ
ควบคุมปัจจัยต่างๆ  
  

 
 
 เครื่องมือในการท าการเกษตรแมน่ย า เช่น เซนเซอรต์รวจวัดดิน เซนเซอร์ตรวจการเจรญิของพืช การตรวจวัด
อุณหภูมิ  
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 การสนับสนุนและยอมรับการปฏิบัติเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการรับรองด้านต่าๆ อาทิ ความยั่งยืน การ
จัดการที่ดี การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ  ความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ และสวัสดิภาพแรงงาน 
โดยตัวอย่างของการรับรองมีหลายมาตรฐาน เช่น ISO, GLOGAL G.A.P., JGAP,  
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 เครื่องมือส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่มาจากหลายแหล่ง 
เช่น สมองกลอัจฉริยะ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เซนเซอร์ระยะไกล และคอมพิวเตอร์ 

 
 
 สมองกลอัจฉริยะ (AI) เป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เพื่อควบคุมให้ท างานบางอย่างแทนมนุษย์ 
ตัวอย่าง เช่น รถยนต์/เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า สมองกลอัจฉริยะสามารถเรียนรู้ได้ เช่น ระบบน าทาง  
การจดจ าภาพ การตรวจจับวัตถุ การสั่งงานด้วยเสียงและภาษา 
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 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร สามารถใช้ในด้านการเฝ้าระวังสภาพอากาศ  
การตรวจจับการระบาดของแมลงศัตรูพืช สามารถท่ีจ าน ามาประยุกต์เพื่อก าหนดแนวการปฏิบัติได้ 
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 เซนเซอร์ควบคุมระยะไกล (Remote sensing) สามารถท างานด้วยการใช้ใช้ภาพถ่าย ความยาวคลื่น ดัชนีพืชพรรณ 
ตัวแบบการจัดแบ่ง ข้อมูลตามช่วงเวลา  

 
 
 การใช้เซนเซอร์ควบคุมระยะไกล กับโดรนท่ีตดิตั้งกล้องตรวจจับตา่งๆ เช่น ปารากวัยใช้โดรนติดกล้องคลื่นแสง RGB 
และสเปกตรัมต่างๆ ใช้การปลูกถ่ัวเหลือง สามารถตรวจวัดอินทรียวตัถุ การเจริญเติบโต และปริมาณผลผลติได้ 
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 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการใช้ระบบเซนเซอร์ร่วมกับ
คอมพิวเตอร์เพื่อหาอัตราการให้ปุ๋ย การประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมปริมาณการพ่นยา/ปุ๋ย การควบคุมการไถพรวนดินเพื่อ
ก าจัดวัชพืช ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นทิศทางในอนาคตของการท าเกษตรด้วย 
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Session 9: Agrifood sustainability  business cases โดย Dr. Vijayender R. Nalla 
  กรณีศึกษา 1 : บริษัท Fefifo ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ ให้บริการระบบจัดการฟาร์มแบบทันสมัย
ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการฟาร์ม รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนและแพลตฟอร์มการจัดการต่างๆ  
โดยบริษัท จะเป็นผู้ให้บริการในการจัดการฟาร์ม เทคโนโลยี และการให้ค าปรึกษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและ
ประมวลผลเพื่อหาแนวทางที่ดีส าหรับเกษตรและเช่ือมโยงกับเครือข่ายตลาดและผู้ซื้อ โดยจุดเด่นด้านความยั่งยืนของบริษัทคือ 
การจ้างงานและความมั่นคงทางอาหาร 
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 กรณีศึกษาที่ 2  : Our food ประเทศอินเดีย มีจดุเด่นในด้านการลดคนกลางระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผูซ้ื้อ ส่งผล
ให้ก าไรที่ได้ส่งถึงเกษตรกรและชุมชนได้มีประสิทธิภาพ โดยประเด็นความยั่งยืนเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ชนบท 
การจ้างงาน และรายได้สูเ่กษตรกรผูผ้ลิต 
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 กรณีศึกษาที่ 3 : Oatly ประเทศสวีเดน ผลิตน้ านมจากข้าวโอ๊ต ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเนื่องจากรสชาติและกลิ่นท่ีดี โดย
บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายแบบให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยมีจุดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การใช้แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด 
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 กรณีศึกษาที่ 4 : Aruna ประเทศอินโดนีเซีย เป็นแพลตฟอร์มการขายอาหารทะเลจากชุมชนชาวประมงส่งตรงสู่
ผู้บริโภค ท าให้ชาวประมงมีรายได้และผู้บริโภคมีอาหารที่สดใหม่ มีคุณภาพ จุดเด่นคือแพลตฟอร์มนี้เป็นตัวกลางระหว่างชุมชน
ชาวประมงและผู้บริโภค โดยมีโรงงานขนาดเล็กจัดเตรียมสินค้าท่ีจ้างงานคนในชุมชน และจัดส่งผ่านเครือข่ายขนส่ง โดยรายได้
ส่งตรงถึงชาวประมง และผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ 

 

1) ประโยชน์ต่อตนเอง  
 - ท าให้ทราบถึงที่มาและความส าคัญของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่มีความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององค์การสหประชาชาติที่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรมเป็นประเด็น
ส าคัญเพราะสามารถตอบสนองและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนในหลายมิติ 
 - การฝึกอบรมนี้ท าให้เป็นภาพรวมของปัญหาที่มีความหลากหลายในเชิงมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทาง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละมิตินั้นจะเกื้อหนุนให้เกิดความยั่งยืนโดยจะขาดไปมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้ 
 - ท าให้ทราบถึงเทคนิคในการส่งเสริมสนับสนุนการท าการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ต้องค านึงถึงตัวช้ีวัดที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายเริ่มตั้งแต่ ดิน น้ า สารเคมีทางการเกษตร การจัดการแบบมีส่วนร่วม และเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีน ามาประยุกต์ใช้  
 - การฝึกอบรมนี้วิทยากรได้แบ่งปันเทคนิคการวางกรอบแนวคิดที่รอบด้าน โดยอาศัย Logical framework ที่แสดง
ให้เห็นภาพรวมของโครงการ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบด้านการส่งเสริมมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ท าให้ทราบถึงการน าวิธีการท าเกษตรแบบแม่นย า (Precision Agriculture) ที่ช่วยให้เกิดการเกษตรที่ยั่งยืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถช่วยลดปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ย
และสารก าจัดศัตรูพืช ท่ีไม่มากเกิดความจ าเป็นจนน าไปสู่การสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 ท าให้ทราบและเข้าใจถึงเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์และจดัท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรที่
ยั่งยืน โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด (Indicator) ที่เป็นสากล และตอบสนองเป้าหมายอย่างชัดเจน และทีส่ าคัญคือการได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์ผ่านกจิกรรมฝึกปฏิบัติ (workshop) ที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหลายประเทศได้
แบ่งปันประสบการณ์และแนวคดิที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานได้ ร่วมถึงกรณีศกึษาจากหลายประเทศท่ี
วิทยากรหลายท่านท่ีได้น ามาอธิบายและสร้างแรงกระตุ้นใหเ้กิดการต่อยอดและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 
3) ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั้น ๆ  

 การน าแนวคิดและเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ค านึงถึงมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้านท้ังมิติทาง
สังคม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการท างานหรือสายงานวิชาการทางการเกษตรและอาหารแค่อย่างเดียวอาจ
ไม่ตอบสนองต่อความยั่งยืนได้ ดังนั้น การฝึกอบรมนี้ท าให้เห็นภาพและกระบวนการพัฒนาแบบองคร์วม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานท่ีรับผดิชอบได ้

4) กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
 ภายหลังการฝึกอบรมไดน้ าความรูท้ี่ไดร้ับแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน โดยน าไปประยุกต์ใช้กรอบแนวคดิ
และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อจัดท าโครงการกลุ่ม (Group project) ในการพัฒนาชุมชนที่ใช้เป็นกรณีศึกษาที่ชุมชนบ้านแสงมณี 
ต าบลคลอง 10 อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการกลุ่มได้น าเสนอต่อประธานและสมาชิกชุมชนด้วย 

5) กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ  
ภายหลังด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ด าเนินการส่งรายงานและเอกสารรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 
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