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โครงการย$อ 
การสร%างความร$วมมือและขยายผลเครือข$ายวิทยากรท%องถ่ินด%านสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 

 
หลักการและเหตุผล 
ในป� 2540 ท่ีประเทศไทย กําลังเผชิญป3ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับประสบป3ญหาต>างๆ ป3ญหา

หน่ึงท่ีประชาชนระดับรากหญAา ซ่ึงเปCนคนกลุ>มใหญ>ของประเทศถูกรุมเรAา คือ ป3ญหาความยากจนรัฐบาลไดAจัดใหAมีโครงการหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑM (OTOP) ตั้งแต>ป� 2544 เพ่ือใหAแต>ละชุมชนไดAนําภูมิป3ญญาทAองถ่ินมาใชAในการพัฒนาสินคAา ในการ
ดําเนินงานท่ีผ>านมา ไดAใหัผูAประกอบการชุมชนและทAองถ่ิน เช>น วิสาหกิจชุมชน ผูAประกอบการขนาดกลางและขนาดย>อมท่ัว
ประเทศ จดทะเบียนไวAกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จากฐานขAอมูลเมื่อ 2 มกราคม 2558 มีจํานวนผูAประกอบการ 
OTOP ท้ังสิ้น 31,346 ราย ประกอบดAวยกลุ>มผูAผลิตชุมชน จํานวน 20,121 ราย (รAอยละ 67) ผูAประกอบการเจAาของรายเดียว 
จํานวน 10,768 ราย (รAอยละ 27) ผูAประกอบการท่ีเปCนนิติบุคคล จํานวน 457 ราย (รAอยละ 6) ผูAประกอบการมีการกระจายตวัอยู>
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด รองลงมาไดAแก> ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตA กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามลําดับ 
ผลิตภัณฑMท่ีข้ึนทะเบียนตามขAอมูลท่ีไดAสํารวจในป� 2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 64,764 ผลิตภัณฑM โดยแบ>งตามประเภทผลิตภัณฑMไดA
ดังน้ี ประเภทของใชA ของท่ีระลึก มากท่ีสุด 20,171 รายการ (รAอยละ 31) รองลงมาไดAแก> ประเภทอาหาร 19,153 รายการ (รAอย
ละ 30) ประเภทผAา เครื่องแต>งกาย 15,204 รายการ (รAอยละ 23) ประเภทสมุนไพรท่ีไม>ใช>อาหาร 7,737 รายการ (รAอยละ 12) 
และประเภทเครื่องดื่ม 2,499 รายการ (รAอยละ 4) และจากการสํารวจความตAองการไดAรับการพัฒนา พบว>าผูAประกอบการชุมชน
และทAองถ่ิน OTOP มีความตAองการ ดังน้ี 

1. องคMความรูAการสรAางเรื่องราวทAองถ่ินและผลิตภัณฑM และการสืบสานอนุรักษMภูมิป3ญญาเพ่ิมข้ึน 
2. องคMความรูAดAานการบริหารจัดการ 
3. องคMความรูAดAานประสิทธิภาพการผลิต 
4. องคMความรูAดAานคุณภาพมาตรฐานการผลิตท่ีทันสมัย 
5. ขAอมูลความตAองการดAานตลาดและช>องทางตลาด 
จากความตAองการเหล>าน้ี ดAวยกระบวนการเรียนรูAของหน>วยงานต>างๆ ท่ีส>งเสรมิสินคAา OTOP ทําใหAเกิดการจัดทํา

โครงการ “จัดต้ังเครือข$ายองค"ความรู%ชุมชนมุ$งสู$การเป0น Knowledge Based OTOP” โดยมีหน>วยงานรับผิดชอบ คือ กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงคMท่ีจะบูรณาการทํางานส>งเสรมิสินคAา OTOP ของหน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAอง 
โดยเฉพาะอย>างยิ่ง สถาบันการศึกษาในทAองถ่ินกับชุมชนตAนแบบเปCนศูนยMพ่ีเลี้ยง / ฝbกวิชาชีพ OTOP เพ่ือออกแบบหลักสูตรใหA
สอดคลAองกับความตAองการของผูAประกอบการสินคAา OTOP และภมูิป3ญญาในแต>ละทAองถ่ิน มีเปcาหมายใหAชุมชนพ่ึงตนเองไดAอย>าง
ยั่งยืน  
 เมื่อวิเคราะหMป3ญหาผลิตภัณฑMสินคAา OTOP จะพบว>า ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ถึงแมAจะมีกลุ>มผูAประกอบการท่ีข้ึน
ทะเบียน OTOP เปCนอันดับสองและอันดับสุดทAาย แต>เปCนผลิตภณัฑMท่ีมีป3ญหามากท่ีสุด เน่ืองจากผลิตภณัฑMประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มมีการเน>าเสยีไดAง>าย และถAาผูAบริโภครับประทานอาหารและเครื่องดื่มดังกล>าวเขAาไปก็จะเปCนอันตรายต>อร>างกายท่ีอาจทํา
ใหAเสียชีวิตไดA จากป3ญหาน้ี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงไดAนําประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง  วิธีการผลติ เครื่องมือเครื่องใชAในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือท่ีเรยีกว>า 
กฎหมาย GMP (Good Manufacturing Practice : GMP) มาใชAบังคับผูAประกอบการอาหารแปรรูป 57 ชนิด ท้ังในระดับ
อุตสาหกรรม ผูAประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหAผูAบริโภคอาหารภายในประเทศไดA
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยจากอันตรายท่ีปนเปnoอนมาในอาหารและเครื่องดื่ม โดยป�จจุบัน GMP ท่ีเป�นกฎหมายมี 4 ฉบับ คือ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช7ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะท่ัวไป) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) พ.ศ.2544 เรื่อง นํ้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีป?ดสนิท (ฉบับท่ี 3) (GMP นํ้าบริโภค) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลติ 
เครื่องมือเครื่องใช7ในการผลิต และการเก็บรักษาผลติภณัฑBนมพร7อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผCานกรรมวิธีฆCาเช้ือด7วยความร7อนโดยวิธี
พาสเจอรBไรสB และท่ีเพ่ิงออกเมื่อปE พ.ศ.2555 คือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลติ 
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เครื่องมือเครื่องใช7ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร7อมจําหนCาย หรือ Primary GMP โดยใช7
ควบคุมกลุCมอาหารท่ีเหลือ ซ่ึงสCวนใหญCเป�นกลุCมอาหารท่ัวไปและอาหารพร7อมบริโภคทันที แต>ภายหลังการประกาศใชAกฎหมาย 
GMP ก็ยังมีป3ญหาในการบังคับใชAใหAไดAตามท่ีกฎหมายกําหนด เน่ืองจากผูAประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม รวมท้ัง
วิสาหกิจชุมชน ขาดความรูAดAานกฎหมาย GMP และขาดแคลนทุนทรัพยMในการปรับปรุงคุณภาพการผลติใหAไดAตามมาตรฐาน 
แนวทางหน่ึงท่ีสามารถแกAป3ญหาดงักล>าวไดA คือ การจัดการใหAความรูAดAานการแปรรูปอาหารท่ีถูกตAอง และความรูAดAานสุขลักษณะท่ี
ดีในการผลิตอาหารใหAมีคณุภาพและความปลอดภัย โดยประยุกตMใชAกฎหมาย GMP มาเปCนหลักของ GHP (Good Hygiene 
Practice) เพ่ือใหAความรูAพ้ืนฐานกฎหมาย GMP ท่ีเหมาะสมกับการผลิตอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชน โดยเนAนใหAมีการสรAาง
ความรูAความเขAาใจใหAถูกตAองแก>กลุ>มชุมชน เพ่ือกAาวไปสู>การพัฒนาถึงข้ันมาตรฐานตามกฎหมาย GMP ต>อไป นอกจากป3ญหาดAาน
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑMอาหารแลAว ป3ญหาท่ีเปCนความตAองการของผูAประกอบการ OTOP ท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
และคุณภาพมาตรฐานการผลิตท่ีทันสมัย จําเปCนตAองใชAองคMความรูAดAานวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยเีขAามาแกAป3ญหาการผลิตใหAไดA
มาตรฐานเปCนท่ียอมรบั นําไปสู>การสรAางมูลค>าในตลาด ทําใหAเกิดการสรAางรายไดAท่ีเพ่ิมข้ึนแก>กลุ>มเปcาหมายท่ีรับการถ>ายทอด
เทคโนโลยี ดังน้ัน สาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี จึงไดAจัดตั้งเครือข>ายคลินิกเทคโนโลยี ใหAเปCนกลไกความ
ร>วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนองคMความรูAดAานวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี ไปถ>ายทอดสู>
กลุ>มเปcาหมาย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีแห>งชาติ (สวทช.) เปCนหน>วยงานหน่ึงท่ีร>วมเปCนเครือข>ายคลินิก
เทคโนโลยี โดยดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี จาก 2 ใน 5 ของแผนกลยทุธ์หลกัด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ คือ กลยุทธ�หลักท่ี 1 : พัฒนาเครือข�ายวิสาหกิจ เศรษฐกจิชุมชน และคุณภาพชีวิต เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลติภาพภาคการผลติ ยกระดับเศรษฐกิจและชุมชน และคุณภาพบริการทางสังคม และ
กลยุทธ�หลกัท่ี 2 : พัฒนากําลังคนด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

ศูนยMพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห>งชาติ (ศช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีแห>งชาติ (สวทช.) 
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี โดยหน>วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชนชนบท ไดAดําเนินงานโครงการ “การ
ให%บริการถ$ายทอดเทคโนโลยีด%านกระบวนการแปรรูปอาหารเบ้ืองต%น และสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร (Basic Food 
Processing and Good Hygiene Practice Service)” ตั้งแต>ป� 2545 ซ่ึงเนAนการประยุกตMใชAกฎหมาย GMP ใหAเหมาะสมกับ
ผูAผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน โดยประสานงานความร>วมมือกับหน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองในการส>งเสริมและพัฒนาผูAผลิตอาหาร
ในกลุ>มดังกล>าว เพ่ือใหAชุมชนไดAมีความรูAดAานวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีการอาหาร รวมท้ังดAานสุขลักษณะท่ีดี และสามารถนํา
ความรูAมาประยุกตMใชAกับการผลิตอาหารท่ีกลุ>มไดAมีการดําเนินการอยู>แลAวใหAมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยมากข้ึน เมื่อ
หน>วยงานต>างๆ มีความตAองการรับบริการมากข้ึนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีส>งเสริมผลิตภัณฑM OTOP ทําใหAทาง ศช. ไดA
ดําเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับท%องถิ่น สู$การเป0นวิทยากรด%านสุขลักษณะท่ีดีใน
การผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice : GHP)” ระยะเวลา 2 ป� โดยมีวัตถุประสงคMเพ่ือพัฒนาวิทยากรทAองถ่ินในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย จนสามารถทําหนAาท่ีถ>ายทอดความรูAดAานกระบวนการแปรรูปอาหารเบ้ืองตAน และสุขลักษณะท่ีดีในการ
แปรรูปอาหารใหAแก>กลุ>มผูAผลิตอาหารในระดบัวิสาหกิจชุมชน และเปCนพ่ีเลี้ยงแก>กลุ>มชมชนต>างๆ รวมท้ังเพ่ือกระตุAนและสนับสนุน
ใหAผูAเช่ียวชาญหรือนักวิชาการอาหารไดAมีส>วนร>วมในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดAานการแปรรูปอาหารท่ีเหมาะสม และ
สอดคลAองกับความตAองการของชุมชน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการแลAว สถาบันการศึกษาส>วนภูมิภาคและหน>วยงาน
ต>างๆ ยังมีความตAองการวิทยากรทAองถ่ินดAานสุขลักษะณะท่ีดีในการผลิตอาหารเพ่ิมเติม จึงดําเนินการต>อเน่ืองใน “โครงการ
เครือข$ายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ"ชุมชน” ระยะเวลา 3 ป� มีวัตถุประสงคMเพ่ือขยายผลเครือข>าย
วิทยากรทAองถ่ินดAานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหารใหAครอบคลุมท่ัวประเทศ มีผูAผ>านการอบรมในระยะเวลารวม 5 ป� (จากท้ัง 2 
โครงการ) จํานวน 513 คน ไดAดําเนินงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑMชุมชนในลักษณะเครือข>ายทางวิชาการ
กับหน>วยงานต>างๆ ในจังหวัดท่ีมีหนAาท่ีเก่ียวขAองกับการส>งเสริมผลิตภัณฑM OTOP แต>การดําเนินงานของเครือข>ายมีลักษณะไม>
ชัดเจน เน่ืองจากขาดหน>วยงานประสานงานกลางท่ีไดAรับการแต>งตั้งอย>างเปCนทางการและไม>มีงบประมาณรองรับการทํางานอย>าง
ต>อเน่ืองท้ังในระดับทAองถ่ินและระดับชาติ เมื่อกรมการพัฒนาชุมชนไดAดําเนินงานโครงการเครือข$ายองค"ความรู% Knowledge 
Based OTOP : KBO  รวมท้ังการดําเนินงานของเครือข>ายคลินิกเทคโนโลยีของสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี 
มีการดําเนินงานในลักษณะเครือข>ายท่ีจัดตั้งอย>างเปCนทางการในการส>งเสริมผลิตภัณฑM OTOP และวิทยากรทAองถ่ินดAาน



ปกป�ด 
โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีแห$งชาติ 

AIMI Non Research Form - ตุลาคม 2559   3 
 

สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหารไดAเปCนคณะดําเนินงานในเครือข>ายเหล>าน้ีอย>างต>อเน่ือง ถึงแมAจะมีหน>วยงานท่ีเขAามาดําเนินงาน
ส>งเสริมผลิตภัณฑM OTOP และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑMอาหารและผลิตภัณฑMชุมชนท่ัวประเทศแลAว แต>การเขAาถึงแหล>ง
เทคโนโลยีของกลุ>มเปcาหมายต>างๆ ยังมีความตAองการรับการถ>ายทอดเทคโนโลยีในระดับท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากความเขAมงวดของการ
ใชAกฎหมาย GMP ท ี่เพ่ิมมากข้ึนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีแนวโนAมขยายการบังคับใชAในอาหารแปรรูปทุก
ชนิด รวมท้ังความตAองการเทคโนโลยีดAานวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีการอาหารของผูAประกอบการในระดับต>างๆ ยังมีปริมาณ
มาก โดยเฉพาะอย>างยิ่งวิสาหกิจชุมชน และผูAประกอบการรุ>นใหม> 

นอกจากน้ี จากการศึกษาของสํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑMชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พบว>าผลิตภัณฑMชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มท่ียื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑMชุมชน
ส>วนใหญ>ยังมีป3ญหาดAานมาตรฐานคุณภาพไม>ไดAเปCนไปตามขAอกําหนด โดยมีประเด็นป3ญหาต>างๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. พบปริมาณวัตถุเจือปนในอาหารมากกว>ามาตรฐานท่ีกําหนด สาเหตุมาจากขาดความเขAาใจในการใชAวัตถุเจือปนใน
อาหาร สูตรในการผลิตไม>เหมาะสม เปCนตAน 

2. พบสิ่งแปลกปลอม เช>น เศษผง เศษซากแมลง ตะกอน เสAนผม สาเหตุเกิดจากสุขลักษณะในการผลิตไม>ดี 
3. มีค>าเปอรMออกไซดMเกินมาตรฐานท่ีกําหนด สาเหตุเกิดจากนํ้ามันท่ีใชAในการทอดเก>าและผ>านการทอดซํ้าๆ หลายครั้ง 
4. มีค>าความช้ืนเกินกําหนด สาเหตุเกิดจากการผลิตท่ีตAองใชAการทําใหAผลติภัณฑMแหAงดAวยการอบ การตากแดดไม>แหAงพอ 
5. มีค>าวอเตอรMแอคติวิตีสูงกว>ามาตรฐานกําหนด (ค>าวอเตอรMแอคติวิตี คือป3จจัยสําคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บ

อาหาร และเปCนตัวบ>งช้ีถึงความปลอดภัยของอาหาร โดยทําหนAาท่ีควบคุมการอยู>รอด การเจริญและการสรAางสารพิษของ
จุลินทรียM) สาเหตุเกิดจากสูตรองคMประกอบไม>ถูกตAอง กรรมวิธีในการผลิตลดความช้ืนไม>เพียงพอ อุณหภูมิและ
ระยะเวลาการอบแหAงไม>เหมาะสม  

6. พบค>าอะฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน สาเหตุเกิดจากวัตถุดิบคุณภาพไม>ดี การจัดเก็บวัตถุดิบไม>ถูกตAอง การเก็บรักษา
ไม>ถูกตAอง 

7. ปริมาณเกลือ นํ้าตาล ไขมัน หรือวัตถุเจือปนในอาหารไม>เปCนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด สาเหตุเกิดจากไม>รูAขAอกําหนด
ในมาตรฐาน คํานวณสูตรผิด และการช่ังตวงวัดไม>ถูกตAอง 

8. มีค>าความเปCนกรด ด>าง ไม>เปCนไปตามมาตรฐาน สาเหตุเกิดจากกระบวนการผลิตไม>ถูกตAอง และสูตรท่ีใชAในการผลิต
ไม>ถูกตAอง 

9. ปริมาณจุลินทรียMท้ังหมดเกินมาตรฐานท่ีกําหนด สาเหตุเกิดจากการปนเปnoอนของวัตถุดิบ การปนเปnoอนจาก
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑMถูกปนเปnoอนจากการบรรจุ เกิดความล>าชAาในการผลิต การใชAอุณหภูมิในการฆ>าเช้ือดAวย
ความรAอนท่ีต่ําเกินไป และ/หรือ ระยะเวลาในการใหAความรAอนนAอยเกินไป สุขลักษณะในการผลิตไม>ดี วิธีการเก็บ
รักษาไม>ดี การเก็บรักษาไม>เหมาะสม ภาชนะบรรจุไม>ดี  

10. พบยีสตMและราเกินมาตรฐานท่ีกําหนด สาเหตุเกิดจากวัตถุดิบท่ีนํามาใชAไม>สดใหม> สุขลักษณะในการผลิตท่ีไม>ดี 
11. พบสารปนเปnoอนโลหะหนัก สารหนู ปรอท ตะก่ัว สาเหตุเกิดจากใชAวัตถุดิบเก>าหรือหมดอายุแลAว วัตถุดิบท่ีใชAปนเปnoอน 

ภาชนะอุปกรณMท่ีใชAในการผลิตไม>เหมาะสม 
 จากป3ญหาเหล>าน้ี ทําใหAสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม (สมอ.) ผูAรับผิดชอบมาตรฐานผลิตภัณฑMชุมชน มี

นโยบายทบทวนมาตรฐานทุก 5 ป� เน่ืองจากมีขAอกฎหมายท่ีเก่ียวขAอง/ขAอมูลทางวิชาการ/เทคโนโลยีการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือใหAมาตรฐานมีความเหมาะสม ทันสมัย เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑMใหAมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สรAางความ
น>าเช่ือถือและการยอมรับในผลิตภัณฑMท่ีผ>านการรับรอง สามารถแข>งขันในตลาดไดA จากการเปลี่ยนแปลงประกาศกระทรวงสา
ธารรสุข และขAอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑMชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ทําใหAความตAองการเทคโนโลยีดAานวิทยาศาสตรM
และเทคโนโลยีการอาหารในกลุ>มเปcาหมายเหล>าน้ียังอยู>ในระดับสูง ดังน้ันหน>วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชนบท ศช. จึงมี
โครงการ “การถ$ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ"ชุมชนประเภทอาหารสู$มาตรฐานสากล” โดยมี
วัตถุประสงคMเพ่ือใหAบริการดAานในการต>อยอดภูมิป3ญญา, การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑMอาหาร และการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตท่ีทันสมัย ตลอดจนประสานงาน-ผลักดัน-สนับสนุนเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินในสถาบันการศึกษาต>างๆ ใหA
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอย>างต>อเน่ือง ตลอดจนนําองคMความรูAจากการดําเนินงานมาจัดทําเปCนฐานขAอมูลเพ่ือการเรียนรูAและการ
สื่อสารของชุมชนซ่ึงกันและกัน จนเกิดชุมชนวิทยาศาสตรMท่ีเปCนตAนแบบและแบ>งป3นใหAผูAอ่ืนตามเปcาหมายของ สวทช.  
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 สวทช. เปCนหน>วยงานหน่ึงท่ีดําเนินงานภายใตAแผนกลยุทธMการดําเนินงาน 5 ป� 2560-2564 เพ่ือใหAสามารถตอบโจทยM
ดAานวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีไดAอย>างมีประสิทธิภาพ โดยทาง สวทช. โดยฝuายพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเกษตรและชุมชน เปCนส>วนหน่ึง
ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ซ่ึงโอนยAายมาจากหน>วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชนบท 
ศูนยMพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห>งชาติ ไดAดําเนินงานพัฒนาและถ>ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชนชนบทตั้งแต>
ป� 2539 และสถาบันการศึกษาในทAองถ่ินร>วมกันใชAวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีการอาหาร ในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองโจทยM
ดAานผลิตภัณฑMอาหารและผลิตภัณฑMชุมชน โดยใชAพ้ืนท่ีเปCนฐาน (area-based) และชุมชนเปCนตัวตั้ง แสวงหาเทคโนโลยีท่ีตรงกับ
ความตAองการของชุมชน/กลุ>มเปcาหมายน้ันๆ โดยร>วมดําเนินงานกับหน>วยงานต>างๆ (Strategic Partner) ท้ังในระดับชุมชนและ
นักวิชาการ จากการดําเนินงานท่ีผ>านมาพบว>ากลุ>มเปcาหมายยังมีความตAองการรับบริการเทคโนโลยีดAานวิทยาศาสตรMและ
เทคโนโลยีการอาหารเพ่ือแกAไขป3ญหาและตอบสนองความตAองการของกลุ>มเปcาหมายต>างๆ ท่ีร>วมดําเนินงานกับทางหน>วยฯ โดย
กลุ>มเปcาหมายท่ีตAองการรับการถ>ายทอดเทคโนโลยี ดังน้ี 

1. ผูAประกอบการแปรรูปอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม ท่ีมีความตAองการรับ
การถ>ายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีบริการของเครือข>ายสถาบันอุดมศึกษาท่ีร>วมโครงการ 

2. พ้ืนท่ีปฏิบัติการของ สท. ตามภูมิภาคต>างๆ ไดAแก> เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
เขตพัฒนาข7าวหอมมะลิทุCงกุลา 5 จังหวัด, พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีความรCวมมือกับหนCวยงานท7องถ่ินอยCางชัดเจน เปCนตAน 

3. หน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการส>งเสริมผลิตภัณฑMชุมชน ไดAแก> สถาบันการศึกษาท่ีมีเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน, 
คลินิกเทคโนโลยี และศูนยMประสานงานประจําภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี, 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม (สมอ.) กรมส>งเสริมอุตสาหกรรม, สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมส>งเสริมการเกษตร และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน เปCนตAน 

ดAวยเหตุป3จจัยดังกล>าวขAางตAนท้ังหมด ฝuายพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเกษตรและชุมชน สท. จึงไดAจัดทําโครงการ “การสรAางความ
ร>วมมือและขยายผลเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินดAานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร : The Cooperation and Expansion for 
Good Hygiene Practice (GHP) Trainer Network” เพ่ือดําเนินงานสรAางผลกระทบและขยายผลการพัฒนาอย>างต>อเน่ือง  
 
วัตถุประสงค"ของโครงการ 

1. เพ่ือขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับทAองถ่ินสู>การเปCนวิทยากรดAานสุขลักษณะท่ีดีใน
การผลิตอาหาร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางหลักสูตรวิทยากรทAองถ่ิน 

2. เพ่ือสรAางความร>วมมือและขยายผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา/ถ>ายทอดเทคโนโลยีร>วมกันระหว>าง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีแห>งชาติ กับเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP 

3. เพ่ือติดตามและประเมินผลกระทบการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP ในการขยายผลองคMความรูAและ
การถ>ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังงานวิจัยและพัฒนาแก>ชุมชนและทAองถ่ิน 

 
เปRาหมายเชิงคุณภาพ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับทAองถ่ินใหAเปCนวิทยากรท่ีมีความรูAความสามารถสอดคลAอง
กับประเด็นป3ญหาของชุมชนทAองถ่ิน ตามมาตรฐานวิทยากรทAองถ่ิน GHP 

2. มีโครงการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา หรือถ>ายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีดําเนินงานของ สท./สวทช. และ/หรือของ
วิทยากรทAองถ่ินอย>างเปCนรูปธรรม อย>างนAอย 10 โครงการ  

3. มีระบบการติดตามประเมินผลกระทบการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP ในการขยายผลองคM
ความรูAและการถ>ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังงานวิจัยและพัฒนาแก>ชุมชนและทAองถ่ิน ท่ีมีประสิทธิภาพและต>อเน่ือง  

4. เกิดผลกระทบดAานการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของกลุ>มชุมชนผูAผลิตอาหารท่ีชัดเจน จาก
การขยายผลการถ>ายทอดเทคโนโลยีของเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP โดยการรับรองมาตรฐานตามเกณฑM 
Primary GMP หรือ General GMP และ มผช. หรือมาตรฐานอย>างใดอย>างหน่ึง  
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5. เปCนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูAและนําเสนอผลการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP รวมท้ังขAอมูลการ
ประเมินผลกระทบการดําเนินงานของเครือข>ายฯ จากการติดตามลงพ้ืนท่ี 

 
เปRาหมายเชิงปริมาณ   

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางหลักสูตรวิทยากรทAองถ่ิน จํานวน 10 ครั้ง และมีกลุ>มบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาเปcาหมายเขAาร>วมอบรมอย>างนAอย 200 คน 

2. เกิดโครงการถ>ายทอดเทคโนโลยีภายใตAความร>วมมือของเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน และหน>วยงานพันธมิตร อย>าง
นAอย 10 โครงการ  

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP ไดAอย>างนAอยรAอยละ 70  
4. มีกลุ>มชุมชนเปcาหมายท่ีไดAรับการถ>ายทอดเทคโนโลยี อย>างนAอย 20 กลุ>ม/ป� และมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตตาม

มาตรฐานจนผ>านการรับรอง อย>างนAอย 20 ผลิตภัณฑM 
5. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูAและนําเสนอผลการดําเนินงานเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP จํานวน 2 ครั้ง  

 
กลุ$มเปRาหมาย 

1. บุคลากรของสถาบันการศึกษาท่ีมีเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินเดิมและสถาบันใหม>ท่ีสนใจ จํานวนอย>างนAอย 200 คน 
รวมท้ังบุคลากรของหน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการส>งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑMชุมชน ไดAแก> คลินิกเทคโนโลย ี
และศูนยMประสานงานประจําภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี, สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย . ) ,  สํ า นักงานสาธารณสุข จังห วัด (สสจ . ) ,  สํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม (สมอ.) กรมส>งเสริมอุตสาหกรรม, สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมส>งเสริมการเกษตร, 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน และองคMการบริหารส>วนทAองถ่ิน เปCนตAน 

2. ผูAประกอบการแปรรูปอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม ท่ีมีความตAองการรับ
การถ>ายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีบริการของเครือข>ายสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขAาร>วมโครงการ อยCางน7อย 20 กลุCม 

 
กลยุทธ"โดยรวมของโครงการ  

• ใชAฐานความสัมพันธMท่ีมีมาก>อน ระหว>างเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินเดิมกับ สวทช. ในการประสานความร>วมมือกัน เพ่ือ
การขยายผลเพ่ิมจํานวนบุคลากรรุ>นใหม>ของแต>ละสถาบันการศึกษาใหAเพียงพอกับความตAองการ 

• ประสานกับหน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการส>งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑMชุมชน เพ่ือสรAางความร>วมมือซ่ึงกันและกัน 
ท้ังในระดับส>วนกลางและส>วนทAองถ่ิน เกิดการออกแบบวางแผนงานร>วมกันในระดับพ้ืนท่ี 

• เช่ือมประสานระหว>างผูAประกอบการแปรรูปอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม ท่ีมี
ความตAองการรับการถ>ายทอดเทคโนโลยีกับเครือข>ายสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีบริการท่ีเขAาร>วมโครงการ 

• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากรร>วมกับหน>วยงานในทAองถ่ินและกลุ>มผูAประกอบการเปCนระยะๆ 
เพ่ือรับทราบขAอมูลต>างๆ และวิเคราะหMประเด็นท่ีเก่ียวขAองในการปรับปรุงแกAไขและพัฒนาอย>างต>อเน่ือง 

• จัดเวทีถอดบทเรียนร>วมกันกับหน>วยงานภาคีท่ีเก่ียวขAอง ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูA
ประสบการณMและขAอมูลจากการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากร  

 
ข้ันตอนการดําเนินงาน มีดังน้ี 

1. การประสานความร$วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับคณะวิชา และ/หรือระดับมหาวิทยาลัย 
  1.1 ติดต>อผูAแทนเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินเดิมของแต>ละสถาบัน (ท้ังท่ีเคยแจAงความตAองการและท่ีขาดการติดต>อกันไป

ในช>วงท่ีผ>านมา) เพ่ือแจAงเรื่องโครงการ และทําหนังสือถึงคณะบดี หรืออธิการบดี รวมท้ังขอนัดหมายเขAาพบเพ่ือหารือใน
รายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ 
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  1.2 ทําหนังสือแจAงเรื่องโครงการถึงคณะบดี หรืออธิการบดี ของสถาบันใหม>ท่ียังไม>เคยเขAาร>วมโครงการ (ท่ีมีคณะ
วิชาการเรียนการสอนทางดAานวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยีการอาหาร และ/หรือคหกรรมศาสตรM) รวมท้ังขอนัดหมายเขAาพบเพ่ือ
ช้ีแจงและหารือในรายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ 

  1.3 สถาบันการศึกษาต>างๆ ประชาสัมพันธMขAอมูลโครงการ และเป�ดรับสมัครบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด 
แลAวส>งรายช่ือ พรAอมรายละเอียดขAอมูลส>วนบุคคลตามแบบฟอรMมใบสมัครกลับมาใหA สท. 

  1.4 สท. พิจารณาใบสมัครและคัดเลือกผูAท่ีเหมาะสม แลAวแจAงผลกลับไปยังเจAาตัวและมหาวิทยาลัย 
  1.5 กําหนดวัน/เวลา และสถานท่ีในการจัดอบรมตามหลักสูตร วิทยากรทAองถ่ิน GHP 

2. การประสานความร$วมมือกับหน$วยงานต$างๆ ท่ีเกี่ยวข%องกับการส$งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ"ชุมชน ท้ังในระดับ
พ้ืนท่ี/ท%องถิ่น และ/หรือระดับส$วนกลาง 

    2.1 ติดต>อหน>วยงานท่ีเก่ียวขAองในระดับกรม/กอง ไดAแก> สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส>งเสริมการเกษตร เปCนตAน เพ่ือแจAงเรื่องโครงการ และทําหนังสือถึงผูAบริหาร 
รวมท้ังขอนัดหมายเขAาพบเพ่ือหารือในรายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ 

   2.2 แจAงประสานความร>วมมือกับหน>วยงานในระดับจังหวัด/อําเภอ โดยผ>านเครือข>ายวิทยากรท่ีมีการทํางานร>วมกัน
มาในพ้ืนท่ี เพ่ือเช่ือมโยงขAอมูลกลุ>มผูAประกอบการเปcาหมายท่ีตAองการรับบริการถ>ายทอดเทคโนโลยี และคัดเลือกกลุ>มตัวอย>าง
กรณีศึกษาท่ีจะเขAาร>วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรมาตรฐาน 

3. การประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการเครือข$ายวิทยากรท%องถิ่น GHP และหารือแนวทางการทํางานร$วมกัน 
    3.1 จัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการในระดับส>วนกลาง/ภูมิภาค ร>วมกับมหาวิทยาลัยและ

หน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองตามขAอ 1.1, 1.2 และ 2.1 รวมท้ังหารือแนวทางการดําเนินงานร>วมกัน ซ่ึงอาจมีการจัดทําบันทึกความ
เขAาใจและความร>วมมือการดําเนินงานร>วมกันระหว>าง สท. กับมหาวิทยาลัยและหน>วยงานต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองและยินดีเขAาร>วม
ดําเนินการ โดยอาจมีการกําหนดเง่ือนไขการดําเนินงานดAานเปcาหมายท่ีตAองการไดAรับจากเก็บขAอมูลเชิงวิจัยประเมินผล โดยมี
กรอบงานดAานพ้ืนท่ี กลุ>มเปcาหมาย และการวิเคราะหMผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดAวย 

   3.2 จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานในระดับจังหวัด ร>วมกับผูAแทนเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินของมหาวิทยาลัยและ
หน>วยงานต>างๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดวันจัดฝbกอบรมตามขAอ 1.5 และคัดเลือกกลุ>มเปcาหมายเขAาร>วมกิจกรรมตามขAอ 2.2 

    3.3 เช่ือมประสานผูAประกอบการแปรรูปอาหารในพ้ืนท่ีเปcาหมายปฏิบัติงานของ สท. ท่ีมีความตAองการรับบริการ
ถ>ายทอดเทคโนโลยีกับเครือข>ายสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเขAาร>วมโครงการ 

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรท%องถิ่น GHP เพ่ือสร%างเครือข$ายวิทยากรท%องถิ่นเพ่ิมเติมจากเดิม 
    4.1 รวบรวมขAอมลูความตAองการจากใบสมคัร แลAวดําเนินการตามขAอ 1.3 และ 1.4 โดยอาจคัดเลอืกวิทยากรเขAาร>วม
หลักสตูรในลักษณะเปCนทีมวิทยากร 2-3 คน/สถาบัน 
    4.2 วางแผนการดําเนินงานและกําหนดวันจัดอบรม รวมท้ังเตรยีมความพรAอมในส>วนท่ีเก่ียวขAองท้ังหมด (สถานท่ี/
อาหาร/การเดินทาง) โดยอาจแยกตามภมูิภาค แบ>งเปCน 4-5 รุ>น/ป� จํานวน 25-30 คน/รุ>น (รวมยอดเปcาหมายตลอดระยะเวลา 2 
ป� อย>างนAอย 200 คน) 
    4.3 ประสานงานกับหน>วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขAองกับหลักสูตรการฝbกอบรม ท้ังในส>วนของวิทยากรบรรยายเรื่อง การ
ขออนุญาตผลิตอาหาร จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และตัวแทนกลุ>มชุมชนท่ีเปCนกรณีศึกษา จํานวน 5-6 คน/กลุ>ม และ 4-5 
กลุ>ม/รุ>น รวมท้ังสถานท่ีผลติจริงของกลุ>มตัวอย>างท่ีใชAเปCนจุดศึกษาดงูานในกิจกรรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 

4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมตามหลักสตูร ดังกรอบกิจกรรมของหลกัสุตรท่ีแนบมา หนAา 16-18 
4.3 สรุปผลการจัดฝbกอบรม และมอบหมายงาน รวมท้ังกําหนดแผนการติดตามผลร>วมกันต>อไป 
4.4 ดําเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรและข้ันตอนดังกล>าวขAางตAนใหAต>อเน่ืองในป�ท่ี 2 ของการดําเนินงานโครงการ 

5. การสร%างความร$วมมือดําเนินงานโครงการถ$ายทอดเทคโนโลยีเชิงวิจัยและพัฒนา ระหว$าง สท. กับวิทยากร
ท%องถิ่น GHP และหน$วยงานท่ีเกี่ยวข%อง 

    5.1 จากการดําเนินงานท้ังหมดตามขAอ 1-4 เครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินท่ีมีโครงการของตนเองอยู>แลAว สามารถ
ดําเนินงานไดAเลยร>วมกับหน>วยงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมีการปรับรูปแบบและกระบวนการใหม>ตามแนวทางของหลักสูตรวิทยากร
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ทAองถ่ิน โดยมีทีมงานของฝuายพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเกษตรและชุมชนเปCนพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษา รวมท้ังร>วมติดตามผลการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ีตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมดAวย 
         5.2 วิทยากรทAองถ่ินฯ ท่ียังไม>มีโครงการ ร>วมกันพัฒนาขAอเสนอโครงการกับกลุ>มชุมชนเปcาหมายและหน>วยงานใน
พ้ืนท่ี (กลุ>มชุมนบางส>วนอาจมาจากกลุ>มตัวอย>างท่ีเปCนกรณศึีกษาในหลักสตูรการฝbกอบรมตามขAอ 4) เพ่ือขอรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการจากแห>งทุนต>างๆ รวมท้ัง สวทช. เมื่อผ>านการพิจารณาและไดAรับการสนับสนุนแลAว สามารถดําเนินงาน
โครงการในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานไดAตามแผนงาน โดยมีทีมงานของฝuายพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเกษตรและชุมชนเปCนพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษา 
รวมท้ังร>วมตดิตามผลการดาํเนินงานในพ้ืนท่ีดAวย (เปcาหมาย อย>างนAอย 20 กลุ>ม) 

      5.3 วิทยากรทAองถ่ินฯ ดําเนินงานตามแผนงานโครงการฯ และเจAาหนAาท่ีโครงการหลักของฝuายพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ
เกษตรและชุมชนร>วมลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากรร>วมกับหน>วยงานในทAองถ่ินและกลุ>ม
ผูAประกอบการเปCนระยะๆ เพ่ือรับทราบขAอมูลต>างๆ และวิเคราะหMประเด็นท่ีเก่ียวขAอง พรAอมท้ังแลกเปลี่ยนขAอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกAไขและพัฒนาอย>างต>อเน่ือง 

     5.4 จัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินงานโครงการของเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน และจัดเก็บในฐานขAอมูลผลการ
ดําเนินงานเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน 

6. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู%และนําเสนอผลการดําเนินงานเครือข$ายวิทยากรท%องถิ่น 
    เปCนการจัดเวทีถอดบทเรียนร>วมกันกับหน>วยงานภาคีท่ีเก่ียวขAอง ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูAประสบการณMและขAอมูลจากการดําเนินงานของเครือข>ายวิทยากร  
    6.1 ประสานและวางแผนการจัดประชุมฯ ร>วมกับแกนนําเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินและหน>วยงานในแต>ละภูมิภาค/

จังหวัด นําขAอมูลท่ีไดAมากําหนดวันประชุมและจัดทําเอกสารประกอบสําหรับเชิญวิทยากรทAองถ่ินฯ ประชุม 
    6.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูAและนําเสนอผลการดําเนินงานตามกําหนดการท่ีไดAวางแผนไวA เก็บขAอมูลระหว>าง

การประชุมและจัดทํารายงานภายหลังการประชุมแลAวเสร็จ 
    6.3 นําขAอมูลจากการประชุมมาวิเคราะหMขAอมูลเชิงคุณภาพ และจัดเก็บในฐานขAอมูลผลการดําเนินงานเครือข>าย

วิทยากรทAองถ่ิน  
7. นําผลท่ีได%จากการดําเนินงานท้ังหมดในป̀แรก มาวิเคราะห"และประมวลผลข%อมูล เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใน

ป̀ท่ี 2 ให%มีการพัฒนาย่ิงขึ้น พร%อมท้ังเตรียมการประเมินผลกระทบการดําเนินงานเครือข$ายวิทยากรท%องถิ่น เสนอ สท. ต$อไป 
8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรท%องถิ่นทุกรุ$น และรายงานการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานเครือข$ายวิทยากรท%องถิ่นทุก 6 เดือน รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ" 
 

กรอบกิจกรรมของหลักสตูรการฝeกอบรมวิทยากรท%องถิ่น GHP 
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค" การประเมินผล 
1 การละลายพฤติกรรม - เพ่ือสรAางบรรยากาศและความเปCนกันเองก>อนเริ่มการ

ฝbกอบรม  
- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมไดAรูAจักซ่ึงกันและกัน 

ความร>วมมือในการ
ทํากิจกรรมของผูAเขAา

รับการฝbกอบรม 
2 ช้ีแจงโครงการและ

แนะนํากิจกรรม 
- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมเขAาใจเปcาหมายและ

วัตถุประสงคMของโครงการ 
- เพ่ือเตรียมความพรAอมในการเขAาร>วมกิจกรรมใหAแก>ผูAเขAารับ

การฝbกอบรม 

การซักถามผูAเขAารับ
การฝbกอบรม 

3 การฝbกอบรมแบบมี
ส>วนร>วม 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมไดAรับทราบถึงความสําคัญของ
การฝbกอบรมแบบมสี>วนร>วม 

- เพ่ือใหAรูAถึงองคMประกอบ ข้ันตอนและการเตรียมพรAอมของ
การฝbกอบรมแบบมสี>วนร>วม 

ความร>วมมือในการ
ทํากิจกรรมของผูAเขAา

รับการฝbกอบรม 
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4 การพัฒนาทักษะของ
วิทยากรกระบวนการ 
(การเรียนรูAและสรAาง

สุขจากสื่อและ
กิจกรรมต>างๆ) 

- เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการใหAแก>ผูAเขAารับการ
ฝbกอบรม 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมสามารถนําทักษะดAาน
กระบวนการท่ีไดAไปใชAในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวขAองกับ
กลุ>มชุมชน 

การซักถามของผูAเขAา
รับการฝbกอบรม 

5 ความรูAเรื่องอันตรายท่ี
เกิดข้ึนในอาหาร และ

หัวใจสําคัญ 3 
ประการของการผลติ
อาหารใหAปลอดภัย 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนใน
อาหาร 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมสามารถแยกประเภทอันตราย
และบอกสาเหตุของการปนเปnoอนไดA 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมทราบถึงหลักการในการผลติ
อาหารใหAมีความปลอดภัย 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมสามารถบอกไดAว>าหัวใจสําคัญ 3 
ประการมีอะไรบAาง 

ผูAเขAารับการ
ฝbกอบรมสามารถ
แยกประเภทของ

อันตรายไดA และรูAวิธี
ปcองกัน 

6 ความรูAเรื่อง
สุขลักษณะวิธีการท่ีดี
ในการผลติอาหาร 

(GHP) 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมทราบถึงสุขลักษณะวิธีการท่ีดีใน
การผลิตอาหารไดA 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมเห็นถึงความสําคัญของ
สุขลักษณะวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารไดA 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมบอกไดAว>าสุขลักษณะท่ีดีในการ
ผลิตอาหารมีอะไรบAาง 

การซักถามผูAเขAารับ
การฝbกอบรม และ
ความสนใจในการ

ตอบคําถาม 

7 การขออนุญาตผลติ
อาหาร 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมไดAรับทราบถึงแนวทางในการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมสามารถใหAคําแนะนําแก>กลุ>ม
ชุมชนท่ีตAองการขออนุญาตผลิตอาหารไดA 

การตั้งคําถามของผูA
เขAารับการฝbกอบรม 

/ แบบสอบถาม 

8 มาตรฐานผลติภณัฑM
ชุมชน (มผช.) กับ 

GMP/GHP 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมเล็งเห็นถึงความเหมือนและ
ความแตกต>างระหว>าง มผช. GHP และ GMP 

- เพ่ือใหAสามารถอธิบายแก>กลุ>มชุมชนเปcาหมายในพ้ืนท่ีถึง
ความเหมือนหรือแตกต>างระหว>างมาตรฐานแต>ละอย>าง 

การซักถามของผูAเขAา
รับการฝbกอบรม 

9 การจัดทําแผนภูมิ
กระบวนการผลติและ

แผนการปรับปรุง
แกAไข  

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรมเปCนวิทยากรทAองถ่ินเขAาใจถึง
กระบวนการผลติอาหาร และความสําคัญของแต>ละข้ันตอน 

- ผูAเขAารับการฝbกอบรม สามารถเขียนแผนผังกระบวนการผลติ
ไดAอย>างถูกตAองและครบถAวน 

- ผูAเขAารับการฝbกอบรม สามารถเขียนแผนการปรับปรุงแกAไข
ไดA 

- ผูAเขAารับการฝbกอบรม นําความรูAจากการเรียนรูAมา
ประยุกตMใชAไดA 

- ผูAเขAารับการฝbกอบรม ซักถามประเด็นและฝbกวิเคราะหM
แนะนําแผนผังและแผนปรับปรุงของกลุ>มอ่ืนๆ 

การซักถามใน
ประเด็นต>างๆ ท่ี
เก่ียวขAองกับการ

นําเสนอ 

10 การนําเสนองานของ
วิทยากรทAองถ่ินแต>ละ

คน 

- เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหว>างผูAเขAารับการฝbกอบรม 
แต>ละคน 

- เพ่ือเป�ดโอกาสใหAผูAเขAารับการฝbกอบรม แต>ละคนมโีอกาส
ซักถามและเสนอแนวความคิดเพ่ิมเติม 

วิทยากร และ
วิทยากรทAองถ่ิน

ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 



ปกป�ด 
โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  
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11 ซักถามป3ญหาและ
ขAอแนะนําสําหรับ
วิทยากรทAองถ่ิน 

- เพ่ือใหAผูAเขAารับการฝbกอบรม ทราบถึงขAอควรปฏิบัติในการจัด
ฝbกอบรมแบบมีส>วนร>วม 

- เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณMและไขขAอขAองใจของผูAเขAารับ
การฝbกอบรม  

การซักถามของ
ผูAเขAาร>วมการ

ฝbกอบรม 

12 มอบวุฒิบัตรและป�ด
การอบรม  

- เพ่ือเปCนเกียรติแก>ผูAเขAารับการฝbกอบรม 
- เพ่ือเนAนย้ําใหAวิทยากรทAองถ่ินปฏบัิติภารกิจใหAสําเร็จลุล>วง 

และกําหนดวันเวลาจัดประชุมเพ่ือการติดตามผล 

พูดคุยตกลงนัด
หมาย 

 
ตารางแผนการดําเนินงาน 

 
แผนงาน/กิจกรรม ผลงานท่ีคาดว$าจะได%รับ  

 (เชิงคุณภาพ) 
ป̀ท่ี เดือน

ท่ี 
ผู%รับผิดชอบ 

1. ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร> ว ม มื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับคณะวิชา 
และ/หรือระดับมหาวิทยาลัย 

ความสนใจและร>วมมือในเบ้ืองตAน
เ พ่ือการดําเนินงานโครงการใน
ลําดับถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 
 

1-2 นายชายกร สินธุสัย 
นายวิชเยนทรMฯ 
นายนิคมฯ 
นายพันธวัฒนMฯ 
นายเรืองฤทธ์ิฯ 

2. การประสานความร>วมมือกับหน>วยงาน
ต>างๆ ท่ีเก่ียวขAองกับการส>งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑMชุมชน ท้ังในระดับพ้ืนท่ี/ทAองถ่ิน 
และ/หรือระดับส>วนกลาง 

ความสนใจและร>วมมือในเบ้ืองตAน
เ พ่ือการดําเนินงานโครงการใน
ลําดับถัดไป 

1-3 

3. การประ ชุม ช้ีแจ งการดํ า เ นิ น ง าน
โครงการเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ิน GHP 
และหารือแนวทางการทํางานร>วมกัน 

ความตAองการเทคโนโลยีของชุมชน
เบ้ืองตAน และแนวทางการ
ดําเนินงานของแต>ละพ้ืนท่ี  

2-3 

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
วิทยากรทAองถ่ิน GHP เพ่ือสรAางเครือข>าย
วิทยากรทAองถ่ินเพ่ิมเติมจากเดิม 

วิทยากรไดAเรียนรูAทางดAานเทคนิค 
กระบวนการ และเน้ือหาวิชาการท่ี
เก่ียวขAองตามหลักสูตร 

4-6 

5. การสรA างความร> วมมือดํ า เ นินงาน
โครงการถ>ายทอดเทคโนโลยีเชิงวิจัยและ
พัฒนา ระหว>าง สท. กับวิทยากรทAองถ่ิน 
GHP และหน>วยงานท่ีเก่ียวขAอง 

มีการนําความรูAและแนวทางจาก
หลักสูตรท่ีอบรมไปขยายผลร>วมกับ
กลุ>มชุมชนและหน>วยงานในพ้ืนท่ีไดA
อย>างเหมาะสมและต>อเน่ือง 

 1-12 

6. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูAและ
นําเสนอผลการดําเนินงานเครือข>ายวิทยากร
ทAองถ่ิน 

มีขAอแลกเปลี่ยนท้ังดAานขAอมูลการ
ดําเนินงานและประสบการณMของ
เครือข>ายวิทยากรแต>ละแห>ง 

 1, 12 

7. นําผลท่ีไดAจากการดําเนินงานท้ังหมดใน
ป�แรก มาวิเคราะหMและประมวลผลขAอมูล 
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในป�ท่ี 2 ใหAมี
การ พัฒนายิ่ ง ข้ึน พรAอม ท้ัง เตรียมการ
ประเมินผลกระทบการดําเนินงานเครือข>าย
วิทยากรทAองถ่ิน เสนอ สท. ต>อไป 

ไ ดA ผลการประมวลขA อมู ลและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการในป�ท่ี 2 และ
แผนการประ เมินผลกระทบ ท่ี
เกิดข้ึนในระยะต>อไป 

 12 

8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัด
อบรมหลักสูตรวิทยากรทAองถ่ินทุกรุ>น และ
ร าย ง านกา รติ ด ต ามประ เ มิ น ผลการ
ดําเนินงานเครือข>ายวิทยากรทAองถ่ินทุก 6 
เดือน รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ฉบับสมบูรณM 

ไดAรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใชA
เปCนขAอมูลในการเช่ือมประสานการ
ทํางานเพ่ือขยายผลต>อไปร>วมกับ
หน>วยงานท่ีเก่ียวขAอง ท้ังภายใน
และภายนอก สท. 

 
 
 
 
 
 

6, 12 



ปกป�ด 
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