
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยาอาหาร ครัง้ท่ี ๑ เรื่อง “การสือ่สารความเสี่ยงด้านความปลอดภยัอาหาร” 
“Food Safety Risk Communication”  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพษิวทิยาและโภชนาการเพื่ออาหาร 
ปลอดภยั สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

หลกัการและเหตุผล 
การสื่อสารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบส าคญัของกระบวนการวเิคราะห์ความเสีย่ง โดยการสื่อสารความเสีย่ง หมายถงึ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้ประเมินความเสี่ยง 
ผูจ้ดัการความเสีย่ง ผูบ้รโิภค และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ โดยเป้าหมายหลกัของการสื่อสารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของอาหาร 
คอื การแลกเปลี่ยนขอ้มูลและความคิดเหน็ ระหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีด้านความปลอดภยัอาหาร เกี่ยวกบัขอ้มูลบนพืน้ฐานของ
วทิยาศาสตร์จากการประเมนิความเสีย่ง การประเมนิทางเลอืกในการตัดสนิใจก าหนดวธิีการหรอืนโยบายเพื่อจดัการความเสี่ยง
ดา้นความปลอดภยัของอาหาร และเพื่อช่วยใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง สามารถตดัสนิใจในการวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินการควบคุม 
ป้องกนั เฝ้าระวงั และลดอนัตราย ดา้นความปลอดภยัอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) โดยเฉพาะด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร แก่อาจารย์ นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทัว่ไป ทางหลกัสูตร
พษิวทิยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภยั จงึก าหนดจดัการฝึกอบรม เรื่อง “การสื่อสารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัอาหาร” 
(Food Safety Risk Communication Workshop) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ แผนกลยุทธ์ ความท้าทาย และโอกาสของการสื่อสารความเสี่ยง และการใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภัยอาหาร ใน
ระดบันานาชาต ิโดยรบัฟังการบรรยายภาษาองักฤษจากผูเ้ชีย่วชาญขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(Food 
and Agriculture Organization of the United Nations) และมหาวทิยาลยัชัน้น าระดบัโลก (Purdue University, USA) นอกจากนี้
ยงัมกีารจดักจิกรรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการสื่อสาร แก่ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา โดยวทิยากรและผูด้ าเนินรายการทีม่ี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนชาวไทย จากศูนย์ชวัร์ก่อนแชร์ ส านักข่าวไทย อสมท จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมการสมัมนาสามารถพฒันาทกัษะการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแก่สาธารณชนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

วตัถปุระสงค์ 
๑. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการ แผนกลยทุธ์ ความทา้ทาย และโอกาสของการ

สื่อสารความเสีย่ง และการใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหารในระดบันานาชาติ 
๒. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดพ้ฒันาทกัษะการสื่อสารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัอาหาร ผ่านกจิกรรมการระดมสมอง 

และการน าเสนอ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการสื่อสารมวลชน และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรฯ ใหค้ าแนะน า 
 

 
วิทยากรบรรยาย  

๑. Dr. Masami Takeuchi, Food Safety Officer, Regional Office for Asia and the Pacific Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) 



๒. Dr. Yaohua Feng, Assistant Professor, Department of Food Science, Purdue University 
๓. นายพรีพล อนุตรโสตถิ ์ผูผ้ลติและพธิกีรรายการชวัร์ก่อนแชร์ ส านักข่าวไทย อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ระยะเวลาการจดัอบรม  ๑ วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทรท์ี ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ตัง้แต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

สถานท่ีจดัอบรม หอ้งประชุมสาคร ธนมติต์ ชัน้ ๕ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ภาษาท่ีใช้ในการฝึกอบรมหรือด าเนินการกิจกรรม   
 ภาษาองักฤษ (ในการบรรยายโดยวทิยากรชาวต่างชาตเิพื่อพฒันาทกัษะดา้นภาษา) 
 ภาษาไทย (ในกจิกรรมระดมสมองเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการสื่อสาร) 
 
ค่าลงทะเบียน 
     บุคลลทัว่ไป                                                                       500 บาท 
     ศิษยเ์ก่าทุกหลกัสูตรของสถาบนัโภชนาการ                    300 บาท  
     ขัน้ตอนการลงทะเบยีน  

1. โอนค่าลงทะเบยีน ไปทีบ่ญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ เลขที ่333-285-8436 ชื่อบญัชี โครงการฝึกอบรมทางพษิวทิยา
อาหาร  
(สามารถโอนทางมอืถอืได)้ 

2. ถ่ายภาพ แคปหน้าจอ หรอืสแกน หลกัฐานการโอน  
3. กรอกฟอร์มลงทะเบยีนและ upload แนบหลกัฐานการโอน ไดท้ี ่

 https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6 
หมายเหตุ หากท่านต้องการหนังสอืเชญิ และใบเสรจ็รบัเงนิ โปรดระบุในแบบฟอร์ม  
              ลงทะเบยีน 
อาจารยแ์ละนักศึกษา สถาบนัโภชนาการ   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โปรดลงทะเบยีน ที ่  https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6 
 สอบถามเพิม่เตมิหรอืต้องการความช่วยเหลอื ตดิต่อ อ.ดร.วรียา การพานิช  
อเีมล์ weeraya.kar@mahidol.ac.th หรอื คุณดลนภา นวมเพช็ร โทร. 02-8002380 ต่อ 420  
 
 
 
 
 

ก าหนดการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรื่อง “การสื่อสารความเสีย่งด้านความปลอดภยัอาหาร” 
“Food Safety Risk Communication” workshop 

วนัจนัทร์ที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ตัง้แต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชุมสาครธนมติต์ ชัน้ ๕ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
๘.๓๐–๙.๐๐ น.  ลงทะเบยีนสมัมนา 
๙.๐๐–๙.๑๕ น. กล่าวรายงานโดย ประธานหลกัสูตรพษิวทิยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภยั และกล่าวเปิดงาน

โดย ผูอ้ านวยการสถาบนัโภชนาการ  
๙.๑๕–๑๐.๑๕ น. การบรรยายเรื่อง “The risk of underestimating the power of communication: FAO’s approach 

to food safety communication” โดย Dr. Masami Takeuchi 
๑๐.๑๕–๑๐.๓๐ น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6
https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6
mailto:weeraya.kar@mahidol.ac.th


๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง “Challenges & Opportunities of Food Safety Communication Globally” โดย  
Dr. Yaohua Feng 

๑๑.๓๐–๑๒.๐๐ น. เปิดอภปิราย ซกัถาม และแสดงความคิดเหน็ 
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “Food Safety Risk Communication in Aspect of Mass Media” โดยคุณพรีพล 

อนุตรโสตถิ ์   
 ๑๔.๐๐–๑๕.๐๐ น. การแบ่งกลุ่มระดมสมอง (3 กลุ่ม) “ประเดน็การสื่อสารความเสีย่งความปลอดภยัอาหารต่อผูบ้รโิภค”  
 - สารป้องกนัก าจดัศตัรูพชืในผกัผลไม ้
 - ไมโครพลาสตกิปนเป้ือนในอาหาร 
 - ผลติภณัฑ์จากน ้ามนักญัชง 
 กจิกรรมบทบาทสมมต ิ(Role play) ในบทบาทของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง (stakeholder) ดา้นความ

ปลอดภยัอาหารในบรบิทต่างๆ เช่น นักวชิาการ ผูผ้ลติ ผูก้ ากบัดูแล และสื่อ (ผูส้มัภาษณ์)  
 Facilitator: คุณพรีพล อนุตรโสตถิ ์และ ผศ.ดร.ปรญัรชัต ์ธนวยิทุธ์ภคัดี  
๑๕.๐๐–๑๕.๓๐ น. บทบาทสมมต ิรูปแบบการสมัภาษณ์กลุ่มละ ๑๐ นาท ี
๑๕.๓๐–๑๕.๕๐ น. วเิคราะห์และสรุปผล โดยคุณพรีพล อนุตรโสตถิ ์และผศ.ดร.ปรญัรชัต์ ธนวยิุทธ์ภคัด ี 
๑๕.๕๐–๑๖.๐๐ น. ปิดการสมัมนาโดยประธานหลกัสูตร 


