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Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture 
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ตลำดกำรค้ำโลกและ FSKN 

GFSI 
คณะกรรมกำร

บริหำร 

คณะท่ี
ปรกึษำ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีปฏิบติัทีดี่ตามหลกัความ
ปลอดภยัอาหาร 

 
เอกสำรแนะน ำข้อควร

ปฏิบติั 
ห่วงโซ่อปุทำน 

กำรรบัรองคณุภำพ 
กำรเปรียบเทียบแข่งขนั 

ตลาดการค้าโลก 
 

กำรพฒันำด้วยเครื่องมือ
บริหำรอย่ำงง่ำย 

“Toolkit” 
เครือข่ำยองคค์วำมรู้ด้ำน
ควำมปลอดภยัอำหำร 

หน่วยงานด้าน 
การสือ่สาร 

และกฎระเบียบ 

http://www.fskntraining.org/


© 2012 มหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐมิชิแกนและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แหล่งท่ีมา http://www.fskntraining.org, CC-BY-SA 

คณะกรรมกำรกำรค้ำโลก: วตัถปุระสงค ์

• ส าหรบัธรุกิจทีก่ าลงัพฒันาและผูแ้ทนจ าหน่ายรายย่อย 
– พฒันำข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร (ทัง้ระดบัพืน้ฐำน และระดบักลำง) 

– พฒันำวิธีกำรและข้อแนะน ำเพ่ือใช้ปฏิบติัจริง 

– ผลกัดนัให้มีกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเน่ือง 

– เปิดช่องทำงธรุกิจเข้ำสู่ตลำดระดบัท้องถ่ินหรือระดบัโลก 

– สร้ำงกำรยอมรบัร่วมกนัตลอดห่วงโซ่อปุทำน 

• เครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภยัอาหาร (FSKN) 
– ควำมเช่ียวชำญ (ด้ำนเทคนิค) ในแต่ละบคุคล  ในแต่ละขัน้ตอนของห่วงโซ่อปุทำน 

– พฒันำช่องทำงท่ีจะถ่ำยทอดควำมรู้และด ำรงควำมรู้นัน้ 

– สร้ำง  brenchmark model :  แบบจ ำลองกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร
เปรียบเทียบกบักำรฝึกอบรมท่ีมีใช้อยู่ในหน่วยงำน 
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คณะกรรมกำรกำรค้ำโลก: ข้อก ำหนด 

  ขัน้ตอนท่ี 2: 
  ประเมินผูแ้ทนจ ำหน่ำยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดระดบักลำง 
  มีแบบประเมินตนเองส ำหรบัผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
 ประเมินสภำพใช้ได้ (validity) ของรควำมรู้ระดบักลำงทุก 12 เดือน 

2 

 ขัน้ตอนท่ี 1:  
 ประเมินผูแ้ทนจ ำหน่ำยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดระดบัพืน้ฐำน 
  มีแบบประเมินตนเองส ำหรบัผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
 ประเมินสภำพใช้ได้ (validity) ของควำมรู้ระดบัพืน้ฐำนทุก 12 เดือน 

1 

  ขัน้ตอนท่ี 3: 
  ได้รบักำรรบัรองเป็นไปตำมหน่ึงในมำตรฐำนของ GFSI  
  มีเอกสำรแนะน ำ GFSI และเกณฑร์บัรองซ่ึงน ำไปปรบัใช้ได้ 

  
3 
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ข้อก ำหนด : ระดบัพ้ืนฐำน 
(30% ของหวัข้อท่ีเอกสำรของ GFSI แนะน ำไว้) 

กลุ่ม A: ระบบควำมปลอดภยัอำหำร (Food Safety 
Systems) 

 คณุลกัษณะเฉพาะ (Specifications) 

 การตามสอบย้อนกลบั (Traceability) 

 การจดัการอุบติัการณ์ (Incident Management) 

 การควบคมุผลิตภณัฑ์ทีไ่มเ่ป็นไปตามก าหนด 
(Control of Non-conforming Product) 

 มาตรการการแก้ไข (Corrective Actions) 

กลุ่ม B: กำรปฏิบติักำรผลิตท่ีดี (Good 
Manufacturing Practices) 

 สุขอนามยัส่วนบุคคล              (Personal 
Hygiene )  

 โรงงานและสภาพแวดล้อม         (Facility 
Environment) 

 การควบคมุแมลงและสตัวอื์น่ (Pest Control) 

 การควบคมุการปนเป้ือนสู่ผลิตภณัฑ์    (Product 
Contamination Control) 

 การท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ    (Cleaning 
and Hygiene) 

 คณุภาพน ้ า (Water Quality) 

 กลุ่ม C: กำรควบคมุอนัตรำยในอำหำร (Control of Food Hazards) 

 การควบคมุอนัตรายทัว่ไปในอาหาร (Control of Food Hazards General )  

 การควบคมุอนัตรายจ าเพาะในอาหาร (Control of Food Hazards Specific) 

 การควบคมุสารก่อภมิูแพ้ในอาหาร (Control of Food Allergens) 
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เครือข่ำยองคค์วำมรู้ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร 

• พฒันำขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร  
ทุกระดบั  และทุกภำคส่วน  ของห่วงโซ่อปุทำนอำหำรให้เป็นท่ี
ยอมรบัในระดบันำนำชำติ 

• พฒันำกำรให้ควำมรู้และกำรฝึกอบรมท่ีมีคณุภำพสงูและต้นทุน
ต ำ่ เพ่ือให้บคุลำกรบรรลตุำมขีดควำมสำมำรถตำมท่ีก ำหนด 

• ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ภำยในกลุ่มควำมปลอดภยั
อำหำร 
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เป้ำหมำยของ FSKN 

• ผสมผสำนกรอบกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยัอำหำรเชิง
เทคนิคท่ีมีอยู่โดยผำ่นกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของ
ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร    

• เป็นท่ียอมรบัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในระดบันำนำชำติ 

• พฒันำและสร้ำงโปรแกรมสำกลด้ำนควำมปลอดภยัอำหำรระดบั
มืออำชีพ   global professional programme   (“toolkit”)   ซ่ึง
ใช้ได้กบัทุกสำยงำนท่ีเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่กำรผลิตอำหำร  
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ขีดควำมสำมำรถของ 
ผู้จดักำรด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร 

• ก ำหนดเกณฑขี์ดควำมสำมำรถของ “ผูจ้ดักำรด้ำนควำม
ปลอดภยัอำหำร” (food safety managers) ทัง้ในธรุกิจรำยย่อย 
และ/หรือธรุกิจท่ีมีกำรพฒันำน้อย โดยเฉพำะเม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศท่ีก ำลงัพฒันำด้วยกนั 
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ค ำจ ำกดัควำมของขีดควำมสำมำรถ 

• “ขีดควำมสำมำรถ” (competency) หมำยถึง ข้อก ำหนดและกำร
กระท ำของแต่ละบคุคลท่ีต้องปฏิบติัต่องำนจ ำเพำะได้อย่ำง
เหมำะสม 

• ขีดควำมสำมำรถ  เป็นกำรผสมผสำนร่วมกนัขององคค์วำมรู้  
ทกัษะ และกำรกระท ำเข้ำด้วยกนั 
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องคป์ระกอบขีดควำมสำมำรถ FSKN  
(FSKN Competency Matrix) 

• ข้อก ำหนดของธรุกิจระดบัพื้นฐำนนัน้ถกูถ่ำยทอดเป็นขีด
ควำมสำมำรถของผูจ้ดักำรควำมปลอดภยัอำหำรในแต่ละคน 

• ควำมรู้ควำมสำมำรถ จะถกูแบ่งออกเป็น ควำมรู้,   ควำมช ำนำญ  
และลกัษณะเฉพำะของบคุคล 

• ทัง้น้ีจะน ำมำใช้ในกำรพฒันำข้อก ำหนดแต่ละระดบัพื้นฐำน 
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FSKN Modules 
• โรงงำนและสภำพแวดล้อม         

(Facilities & Environment ) 

• สขุอนำมยัส่วนบคุคล (Personal 
Hygiene) 

• คณุภำพน ้ำ (Water Quality) 

• กำรควบคมุแมลงและสตัวอ่ื์น              
(Pest Control) 

• กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อ    
(Cleaning and Disinfection) 

• ข้อก ำหนด (specifications) 

• กำรควบคมุกำรปนเป้ือนสู่อำหำร  
(Product Contamination Control) 

• กำรควบคมุอนัตรำยในอำหำร     
(Control of Hazards) 

• กำรควบคมุสำรก่อภมิูแพ้ในอำหำร 
(Control of Food Allergens) 

• กำรจดักำรอบุติักำรณ์                 
(Incident Management) 

• มำตรกำรแก้ไข (Corrective Action) 
• กำรควบคมุผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นท่ี

ยอมรบั (Control of Non-
Conforming Product) 

• กำรตำมสอบย้อนกลบั 
(Traceability) 

http://www.fskntraining.org/


MACBETH 
Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture 

© 2012 มหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐมิชิแกนและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แหล่งท่ีมา http://www.fskntraining.org, CC-BY-SA 

ค ำถำม? 
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กำรขออนุญำตเพ่ือเผยแพร่ซ ำ้ 

• © 2012 มหำวิทยำลยัแห่งมลรฐัมิชิแกน และมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
อนุญำตให้เผยแพรด่ดัแปลงโดยต้องระบุท่ีมำ และต้องเผยแพรง่ำน
ดดัแปลงโดยใช้สญัญำอนุญำตเดียวกนั (Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported; CC-BY-SA). 
 

• แหล่งท่ีมำ: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State 
University,แหล่งท่ีมำ http://www.fskntraining.org อนุญำตให้เผยแพร่
ดดัแปลงโดยต้องระบุท่ีมำ และต้องเผยแพรง่ำนดดัแปลงโดยใช้สญัญำ
อนุญำตเดียวกนั (CC-BY-SA). 

 

• สำมำรถตรวจสอบส ำเนำใบอนุญำตขอเผยแพร ่ได้ท่ี         
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ หรอืส่งจดหมำยไปยงั 
Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 
94305, USA.  
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License to Reuse 

• © 2012 Michigan State University, and Global Food Safety Initiative, licensed 
using Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA). 

• Source: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State University, 
original at http://www.fskntraining.org, licensed using Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported. 

• To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/ r send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, 
California 94305, USA.  
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