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การใหความรูผูประกอบการผลิตอาหาร

ระดับชุมชนโดยใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล

นายเกรียงไกร นาคะเกศ
นางอารีย คชฤทธิ์
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ

สินคาและผลิตภัณฑชุมชนของไทยเกิดขึ้นจากภูมิปญญา
และความรูของคนในทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดและผลิตตั้งแต
อดีตจนปจจุบันจากรุนสูรุน นับเปนเอกลักษณของแตละชุมชน
ในพืน้ ทีแ่ ตละแหงทีม่ คี วามโดดเดนไมเหมือนกัน ในอดีตมีการบริโภค
และใชในครัวเรือนเทานั้น แตเมื่อมีการผลิตมากขึ้นและนํามา
จําหนายจึงจําเปนที่ตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอและ
มีความปลอดภัยตอผูบ ริโภค ผูผ ลิตจึงจําเปนตองผลิตสินคาเหลานัน้
ใหไดตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทอาหาร
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป
พรอมบริโภคทันที ตองมีการควบคุมการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ทัง้ ในดานการควบคุมวัตถุดบิ สถานทีผ่ ลิต กระบวนการผลิต ตลอดจน
อาหารที่ผลิตและจําหนาย อาหารที่ผลิตไดตามหลักเกณฑที่ดี
ในการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในในภาชนะพรอมจําหนาย หรือ
เรียกวา Primary GMP นัน้ จะสรางความมัน่ ใจในคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัย อันเปนทีย่ อมรับของผูบ ริโภคและเปนไปตามกฎหมาย
สงเสริมการคาและสรางตลาดการจําหนายทัง้ ภายในประเทศและ

ตางประเทศดวย แตอยางไรก็ตามผูป ระกอบการผลิตอาหารระดับ
ชุมชนสวนใหญยงั ขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ งการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยที่เปนไปตามมาตรฐานนี้
กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร โดยสํ า นั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นั ก วิ ท ยาศาสตร ห  อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารฝ ก อบรม
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ ในสถานที่ และแบบออนไลน
รวมไปถึงการสงเสริมการเรียนรูแ กบคุ ลากรในกลุม ผูป ระกอบการ
SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP โดยใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จึงได
พัฒนาหลักสูตรทีส่ อดคลองกับการพัฒนาความรูด า นการสงเสริม
คุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ หนึ่งในนั้น
คือหลักสูตรหลักเกณฑทดี่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย (Primary GMP) โดยการเรียบเรียงเนือ้ หาใหมลี าํ ดับขัน้
ทีส่ ามารถทําความเขาใจไดงา ยดวยตนเอง มานําเสนอโดยใชภาพนิง่
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย รวมถึงมีการออกแบบใหมี
กิจกรรมโตตอบ (Interactive) ที่ผูเรียนสามารถฝกทํากิจกรรม
เพือ่ ทดสอบความรูค วามเขาใจในรูปสือ่ การเรียนรูแ บบดิจทิ ลั และ
ใหบริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึง่ ผูป ระกอบการ SMEs

รูปที่ 1 แสดงตัวอยางหลักสูตรการฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต
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วิสาหกิจชุมชน และ OTOP สามารถเขาเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดคาใชจา ยในการเดินทาง
เพื่อมารับการฝกอบรมยังสถานที่ที่จัดฝกอบรม และสามารถ
เรียนรูไ ดทกุ ทีท่ กุ เวลาผานอุปกรณสอื่ สารเคลือ่ นทีแ่ บบตางๆ เชน
สมารทโฟน และแท็บเล็ต และคอมพิวเตอรพื้นฐาน
หลักสูตร หลักเกณฑทดี่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุ
ในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) มีเนื้อหาดังนี้
1. บทนํา ใหความรูดังตอไปนี้
1.1 ความเปนมาหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3 การควบคุมคุณภาพอาหาร
2. หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) เนือ้ หาประกอบดวย
2.1 ความหมายของ GMP
2.2 ความสําคัญของการผลิตตามหลักเกณฑ GMP
2.3 หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) มี 6 หัวขอยอย
ดังนี้
(1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
(2) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต
(3) การควบคุมกระบวนการผลิต
(4) การสุขาภิบาล
(5) การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
(6) บุคลากรและผูปฏิบัติงาน
2.4 กิจกรรมเสริมความรูสําหรับผูเรียน
3. การขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
3.2 การขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ

3.3 การแสดงฉลากผลิตภัณฑอาหาร
3.4 เลขสารบบอาหารหรือเลข อย.
หลักสูตรนี้เปนการใหความรูแกผูประกอบการ SMEs
วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ OTOP เพื่อนําไปใชกับการผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการและ
บุคคลทั่วไปในเรื่องหลักเกณฑการผลิตอาหารตาม Primary GMP
นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมการและนําไปประยุกตใชสําหรับ
ผูป ระกอบการนําไปยืน่ ขออนุญาตผลิตอาหารกับ อย. ไดอกี ดวย
จากผลการสํารวจแบบสอบถามการฝกอบรมผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่ผานมาพบ วาผูผานการฝกอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนไดมากถึงรอยละ 98.93 แสดงใหเห็นถึง
ความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมและการนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
การดําเนินการตอมาเพือ่ ยกระดับการพัฒนากําลังคนดวย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล รวมทั้ ง การส ง เสริ ม การถ า ยทอดความรู 
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูกลุมผูประกอบการฐานราก
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางทั่วถึง ยั่งยืน และ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและทั ก ษะของบุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ ง
และตลอดชีวติ ในป 2561 สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดมีการพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น
โดยการเรียนผานสื่อสังคม (Social media) โดยผูเรียนสามารถ
เรียนผาน Youtube หรือ Facebook ที่เขาถึงไดงาย และนิยม
ใชกนั อยางแพรหลาย รวมถึงการมุง พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสือ่
การเรียนรูดิจิทัลใหมๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
และดานอื่นๆ ที่สอดคลองกับบริบทของกลุมเปาหมายที่ผาน
การกลั่นกรองความถูกตองของเนื้อหาวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ
ในแตละสาขา และมีลขิ สิทธิถ์ กู ตอง เพือ่ เผยแพรใหกลุม เปาหมาย
สามารถนําความรูไปใชไดอยางสะดวกและเหมาะสมกับบริบท
ของผูเรียน
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