โครงการฝึ กอบรมทางพิ ษวิ ทยาอาหาร ครัง้ ที่ ๑ เรื่อง “การสือ่ สารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร”
“Food Safety Risk Communication”
-------------------------------------------------------------------------------------------ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหาร
ปลอดภัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการและเหตุผล
การสื่อสารความเสีย่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่ ง โดยการสื่อสารความเสีย่ ง หมายถึง
การแลกเปลี่ยนข้อ มู ล และความคิดเห็น เกี่ยวกับ ความเสี่ยง และปั จ จัยที่เกี่ย วข้องกับ ความเสี่ยงของผู้ประเมิน ความเสี่ยง
ผูจ้ ดั การความเสีย่ ง ผูบ้ ริโภค และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ โดยเป้ าหมายหลักของการสื่อสารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของอาหาร
คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัย อาหาร เกี่ยวกับข้อมูลบนพืน้ ฐานของ
วิทยาศาสตร์จากการประเมินความเสีย่ ง การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจกาหนดวิธีการหรือนโยบายเพื่อจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของอาหาร และเพื่อช่วยให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ การดาเนินการควบคุม
ป้ องกัน เฝ้ าระวัง และลดอันตราย ด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) โดยเฉพาะด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร แก่อาจารย์ นักศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทัว่ ไป ทางหลักสูต ร
พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย จึงกาหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “การสื่อสารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยอาหาร”
(Food Safety Risk Communication Workshop) โดยมีว ัต ถุ ประสงค์ ใ ห้ผู้เ ข้าร่ ว มการสัม มนามีค วามรู้ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการ แผนกลยุทธ์ ความท้าทาย และโอกาสของการสื่อสารความเสี่ยง และการให้ความรู้ดา้ นความปลอดภัยอาหาร ใน
ระดับนานาชาติ โดยรับฟั งการบรรยายภาษาอังกฤษจากผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
and Agriculture Organization of the United Nations) และมหาวิทยาลัยชัน้ นาระดับโลก (Purdue University, USA) นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร แก่ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนา โดยวิทยากรและผูด้ าเนินรายการทีม่ ี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนชาวไทย จากศูนย์ชวั ร์ก่อนแชร์ สานักข่าวไทย อสมท จากัด
(มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารแก่สาธารณชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ แผนกลยุทธ์ ความท้าทาย และโอกาสของการ
สื่อสารความเสีย่ ง และการให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยอาหารในระดับนานาชาติ
๒. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้พฒ
ั นาทักษะการสื่อสารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยอาหาร ผ่านกิจกรรมการระดมสมอง
และการนาเสนอ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสื่อสารมวลชน และอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ให้คาแนะนา
วิ ทยากรบรรยาย
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. นายพีรพล อนุตรโสตถิ ์ ผูผ้ ลิตและพิธกี รรายการชัวร์ก่อนแชร์ สานักข่าวไทย อสมท จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการจัดอบรม ๑ วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่จดั อบรม ห้องประชุมสาคร ธนมิตต์ ชัน้ ๕ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาที่ใช้ในการฝึ กอบรมหรือดาเนิ นการกิ จกรรม
 ภาษาอังกฤษ (ในการบรรยายโดยวิทยากรชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา)
 ภาษาไทย (ในกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร)
ค่าลงทะเบียน
บุคลลทั ่วไป
500 บาท
ศิ ษย์เก่าทุกหลักสูตรของสถาบันโภชนาการ
300 บาท
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
1. โอนค่าลงทะเบียน ไปทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 333-285-8436 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมทางพิษวิทยา
อาหาร
(สามารถโอนทางมือถือได้)
2. ถ่ายภาพ แคปหน้าจอ หรือสแกน หลักฐานการโอน
3. กรอกฟอร์มลงทะเบียนและ upload แนบหลักฐานการโอน ได้ที่
https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6
หมายเหตุ หากท่านต้องการหนังสือเชิญ และใบเสร็จรับเงิน โปรดระบุในแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน
อาจารย์และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โปรดลงทะเบียน ที่ https://forms.gle/wuLvfDbnQkGRaSEQ6
สอบถามเพิม่ เติมหรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ อ.ดร.วีรยา การพานิช
อีเมล์ weeraya.kar@mahidol.ac.th หรือ คุณดลนภา นวมเพ็ชร โทร. 02-8002380 ต่อ 420

กาหนดการสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง “การสื่อสารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยอาหาร”
“Food Safety Risk Communication” workshop
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสาครธนมิตต์ ชัน้ ๕ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.๓๐–๙.๐๐ น.
๙.๐๐–๙.๑๕ น.
๙.๑๕–๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕–๑๐.๓๐ น.

ลงทะเบียนสัมมนา
กล่าวรายงานโดย ประธานหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย และกล่าวเปิ ดงาน
โดย ผูอ้ านวยการสถาบันโภชนาการ
การบรรยายเรื่อง “The risk of underestimating the power of communication: FAO’s approach
to food safety communication” โดย Dr. Masami Takeuchi
พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐–๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐–๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐–๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐–๑๕.๕๐ น.
๑๕.๕๐–๑๖.๐๐ น.

การบรรยายเรื่อง “Challenges & Opportunities of Food Safety Communication Globally” โดย
Dr. Yaohua Feng
เปิ ดอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง “Food Safety Risk Communication in Aspect of Mass Media” โดยคุณพีรพล
อนุตรโสตถิ ์
การแบ่งกลุ่มระดมสมอง (3 กลุ่ม) “ประเด็นการสื่อสารความเสีย่ งความปลอดภัยอาหารต่อผูบ้ ริโภค”
- สารป้ องกันกาจัดศัตรูพชื ในผักผลไม้
- ไมโครพลาสติกปนเปื้ อนในอาหาร
- ผลิตภัณฑ์จากน้ามันกัญชง
กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) ในบทบาทของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ด้านความ
ปลอดภัยอาหารในบริบทต่างๆ เช่น นักวิชาการ ผูผ้ ลิต ผูก้ ากับดูแล และสื่อ (ผูส้ มั ภาษณ์)
Facilitator: คุณพีรพล อนุตรโสตถิ ์ และ ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยทุ ธ์ภคั ดี
บทบาทสมมติ รูปแบบการสัมภาษณ์กลุ่มละ ๑๐ นาที
วิเคราะห์และสรุปผล โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ ์ และผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภคั ดี
ปิ ดการสัมมนาโดยประธานหลักสูตร

