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ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์                        
ในหัวข้อ The Southern and Western Centers for Food Safety Modernization Act (FSMA) Training – 
Regional Centers for small and medium-sized farms, beginning farmers, socially disadvantaged 
farmers, small processors, and/or small fresh fruit and vegetable merchant wholesalers จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 บรรยายโดย Dr. Michelle Danyluk จากมหาวิทยาลัย University of Florida และ            
Dr. Robert McGorrin จากมหาวิทยาลัย Oregon State University หน่วยงานหลักที่เป็นผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้ 
ได้แก่ สถาบันอาหารและการเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Food and Agriculture หรือ NIFA)             
NIFA เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture หรือ USDA)                
ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการวิจัย การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
(USDA’s Research, Education, and Econimics (REE)) หลักการท างานของหน่วยงานนี้คือการใช้วิธีการ                                        
แบบบูรณาการ โดยประยุกต์ใช้การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรมาปรับใช้กับ
กลุ่มคนที่ใช้งานจริง โดยการสัมมนาในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการอธิบายกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผล                                    
ทางการเกษตร (Produce Safety Rule)1 และกฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ 
(Preventive Controls for Human Food)2 โดยคร่าว และแนะน าถึงศูนย์ฝึกอบรมส่วนภูมิภาค (Regional 
center) ของพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันตกของสหรัฐฯ ซ่ึงสาระส าคัญที่เพ่ิมเติมจากกฎระเบียบดังกล่าวมีดังนี ้
 
ข้อมูลเบื้องต้น 

NIFA และองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (Food and Drug Administration หรือ FDA) 
ร่วมมือกันจัดตั้งโปรแกรมมอบเงินทุนที่เรียกว่า “National Food Safety Training, Education, Extension, 
Outreach, and Technical Assistance Grant Program” จุดประสงค์ของโปรแกรมดังกล่าวคือการมอบเงินทุน 
(Funding) ส าหรับการฝึ กอบรม  การศึกษา และการช่ วย เหลื อทาง เทคนิ ค  (Technical assistance)                               
ด้านความปลอดภัยในอาหารที่ เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย  (Food Safety 
Modernization Act หรือ FSMA) แก่ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง เกษตรกรมือใหม่ (Beginning farmer) 
เกษตรกรทีด่้อยโอกาสทางสังคม (Socially disadvantaged farmer) ผู้ผลิตแปรรูปขนาดเล็ก (Small processor) 
และ/หรือผู้ค้าส่งผลไม้และผักสดขนาดเล็ก โดยเงินสนับสนุนจากโปรแกรมนี้จะน ามาจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

                                                           
1 http://media.wix.com/ugd/a02876_224e0a68a67e494db066fd2050f517e1.pdf 
2 http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM463929.pdf ) 

รายงานสรุปสาระส าคัญการเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์ (Webinar)  
เรื่อง The Southern and Western Centers for Food Safety Modernization Act (FSMA) Training 

จัดโดยสถานบันอาหารและเกษตรแห่งชาติ (National Institute of Food and Agriculture) 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 
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แห่งชาติ (National Coordination Center หรือ NCC) และศูนย์ฝึกอบรมส่วนภูมิภาค (Regional Center หรือ 
RC) ทั้งหมด 4 แห่ง 

หน่วยงาน NIFA ให้ทุน (Grant) มูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม                                            
ส่วนภูมิภาค 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภาคใต้ (Southern Training, Education, Extension, Outreach, and 
Technical Assistance Center to Enhance Produce Safety หรือ Southern Center (SC)) และศูนย์ฝึกอบรม
ภาคตะวันตก (Western Training, Education, Extension, Outreach, and Technical Assistance Center 
to Enhance Food Safety หรือ Western Regional Center (WRC))  

Southern Training, Education, Extension, Outreach, and Technical Assistance Center               
to Enhance Produce Safety บรรยายโดย Dr. Michelle Danyluk จากมหาวิทยาลัย University of 
Florida  

ศูนย์ฝึกอบรมภาคใต้เป็นการท างานร่วมกับคณะเกษตรศาสตรของมหาวิทยาลัยประจ า                                                                                                   
มลรัฐ  (Land-grant institution) ในมลรัฐแอละแบมา มลรัฐอาร์คันซอ มลรัฐฟลอริดา มลรัฐจอร์ เจีย                       
มลรัฐเคนทักกี มลรัฐลุยเซียนา มลรัฐมิสซิสซิปปี มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา มลรัฐโอคลาโฮมา มลรัฐเซาท์แคโรไลนา 
มลรัฐเทนเนสซี  มลรัฐเท็กซัส มลรัฐเวอร์จิ เนีย และเปอโตริโก (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, 
Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, 
Virginia and Puerto Rico) ดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้  

ศูนย์ฝึกอบรมภาคใต้ 
 

 
ภาพจาก http://sc.ifas.ufl.edu/ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังต่อไปนี้ 

1.พัฒนากลุ่มผู้น าการฝึกจากพันธมิตรด้านความปลอดภัยของผลิตผล (Produce Safety 
Alliance หรือ PSA) และพันธมิตรด้านมาตรการควบคุมเพ่ือการป้องกันด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety Preventive Controls Alliance หรือ FSPCA) ที่ เน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตผล (Produce 
industry) ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ 

2. พัฒนาและเผยแพร่การศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม และโปรแกรมการช่วยเหลือทางเทคนิค
ที่มีลักษณะจ าเพาะพิเศษแก่ภูมิภาคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

3. สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับผู้แทนองค์กรเอกชน (Non-governmental organization) 
/องค์กรชุมชน (Community-based organization) เพ่ือสร้างความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพการร่วมมือ 
(Collaboration) การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ FSMA 

4. ประเมินผลการให้ความรู้ การฝึกอบรม และโปรแกรมการช่วยเหลือทางเทคนิคของ                  
ศูนย์การฝึกอบรมภาคใต้ โดยกิจกรรมที่ใช้ในการประเมินมีดังนี้ 

- การพัฒนาและการน าเครื่องมือในการประเมินที่มีมาตรฐาน (Standardized 
evaluations instrument) มาใช้  เ พ่ือวัดผลลัพธ์ด้านความรู้และพฤติกรรม  (Knowledge and behavior 
outcome) ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อ 1 และข้อ 2  

- การฝึกอบรมทีมของแต่ละมลรัฐ/อาณาเขตในเรื่องของการวัดประเมินและ
การรายงานการประ เมินประสิ ทธิ ผลของผลที่ ได้ รั บจากโครงการ  ( Effective impact assessment 
measurement and reporting)  

- การท างานติดต่อกับ NCC เป็นประจ าเพ่ือจะได้ปฎิบัติตามข้อก าหนด                    
ด้านการรายงานผลของผู้สนับสนุน (Sponsor reporting requirement) 

- กา ร ส่ ง  (Deliver) ร าย ง านกา รปร ะ เ มิ น ค ว า ม ก้ า วหน้ า ป ร ะ จ า ปี                       
(Annual formative evaluation) แก่ FDA และ USDA ผ่าน NCC 

- การเก็บรวบรวม (Collect) ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) ของการปฏิบัติ
ต ามข้ อก าหนด (Regulatory requirement) ของตั วอย่ า งกลุ่ ม เป้ าหมาย (Target audience) ส าหรับ                        
การเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตร (Curricula evaluation comparison) ในอนาคต 
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แผนภาพวิสัยทัศน์โดยรวมของ SC 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
นอกจากนี้ ทาง FSPCA และ PSA ยังได้พัฒนาและอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม 

(Add-on) อีกด้วย โดยมีหลักสูตรเพ่ิมเติม 25 หลักสูตรส าหรับ FSPCA และมีหลักสูตรเพ่ิมเติมส าหรับ PSA
จ านวน 5 หลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการจัดท าและพิจารณา ในส่วนของการวัดระดับความส าเร็จของการฝึกอบรม
นั้น ทางผู้จัดสัมมนาภาคปฏิบัติ (Workshop) จะจัดการทดสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมก่อนและหลัง            
การฝึกอบรม ซึ่งผล ณ ปัจจุบันที่ได้คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก หลังจากที่ได้รับ                 

ศูนย์ฝึกอบรมภาคใต้ 
Southern Center 

การสัมมนาภาคปฏิบัติ 
แก่ผู้น าการฝึกอบรม 

(Train-the-Trainer Workshops) 

หลักสูตร FSMA เสริม 
(Supplemental FSMA Curricula) 

กลุ่มแกนน าผู้น าการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง  
ผู้น าการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง และผู้น าการสอน 

(Cadre of Certified Trainers, Certified Lead Trainers,  
and Lead Instructor) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการฝึกอบรม 
(Trained stakeholders) 

 
 

การร่วมมือประสานงาน 
(Coordination) 

 
การติดต่อสื่อสาร 

(Communication) 
 
 
 

การช่วยเหลือด้านเทคนิค 
(Technical assistance) 

 
การประเมินผล 
(Evaluation) 
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การฝึกอบรม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดท าการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative evaluation) กับผู้เข้าร่วม
หลังจากท่ีเข้าร่วมสัมมนาไปแล้ว 3 เดือน และผลที่ได้รับคือ 

1. ผู้เข้าร่วมเผยว่าการฝึกอบรมจาก FSCPA ที่ SC ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ FSMA ของพวกเขา 
บางรายถึงกับสามรถจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมของ FSPCA เองได้แล้ว 

2. ผู้เข้าร่วมบางรายเผยว่าความยากในการน าข้อก าหนดด้วยห่วงโซ่การผลิต (Supply chain 
requirement) ไปปฏิบัติจริง เช่น  ความสามารถในการตรวจสอบ (Accountability) ของแต่ละจุดในห่วงโซ่
อาหาร 

3. ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมกล่าวว่าการใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง (Real-world experience)                     
อาจช่วยเพ่ิมความเข้าใจ FSPCA ในทางปฏิบัติ 

4. โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมพอใจกับการมาฝึกอบรมกับ SC และต้องการเข้าร่วมการสัมมนาอีก           
ในอนาคต 

Western Training, Education, Extension, Outreach, and Technical Assistance Center to 
Enhance Food Safety บรรยายโดย Dr. Robert McGorrin จากมหาวิทยาลัย Oregon State University 

WRC ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ซึ่งได้แก่ แปซิฟิก ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ และ
เทือกเขา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 มลรัฐทางด้านตะวันตกและประเทศในหมู่เกาะแปซิกฟิก 2 ประเทศ 
โดยทั่วไปแล้ว สินค้าการเกษตรที่ผลิตในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ นั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก โดยมีพืชผล
ทางการเกษตร (Agricultural crops) กว่า 300 ชนิด ซึ่งแค่มลรัฐแคลิฟอร์เนียเพียงมลรัฐเดียวสามารผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ถึงร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งหมดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลาย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ปริมาณฝนรายปี (Annual precipitation) และสภาพอากาศ (Climate)  

เป้าหมายของ WRC ได้แก่ 
1. การพัฒนากลุ่มผู้น าการฝึกที่ได้รับการรับรองจาก PSA และ FSPCA ในภูมภิาคตะวันตก 
2. การพัฒนาและเผยแพร่ (Deliver) การศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม และโปรแกรม                   

การช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ภูมิภาค (Region) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 
2560 ทางศูนย์จะมีการจัดการประชุมประจ าปี โดยมีสาระเก่ียวกับ 

- กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประเมินความจ าเป็นของหลักสูตร (Focus group to 
assess curriculum needs) 
-  การ พัฒนาการ เข้ าถึ งหลักสู ตร เ พ่ิม เติม  (Development of add-on 
curriculum approach) 
- การประเมินหลักสูตรแก่กลุ่มต่างๆ (Curriculum assignment to different 
groups)  
- การพัฒนาแผนการปฏิบัติและกรอบระยะเวลา (Work plan development 
and timeline)  

3. การประเมินผลของผลที่ได้รับจากการศึกษา (Impact of education) การฝึกอบรมและ
โปรแกรมการช่วยเหลือทางเทคนิค โดยรูปแบบการประเมินเรียกว่า KASA Model ซึ่งประกอบด้วย 

- K: Knowledge คือความรู้ที่ผู้ฝึกอบรมรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ (Regulation) 
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- A: Attitude คือความคิดเห็นทัศนคติต่อข้อบังคับ 
- S: Skill คือสิ่งที่พวกเขาได้รับสามารถน ามาใช้ในการฝึกอบรม 
- A: Aspiration คือสิ่งที่พวกเขาหวังที่จะท าให้ส าเร็จ  

นอกจากนี้  ยั ง ส ามารถติ ดต่ อแล ะหาข้ อมู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ  WRC ได้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์   
http://agsci.oregonstate.edu/wrfsc 

สรุปสาระส าคัญจากการถาม-ตอบ 
1. หากเป็นเกษตรกร (Grower) ที่อยู่ในภาคใต้หรือภาคตะวันตกและมีลูกจ้างน้อยกว่า 500 คน 

ควรเริ่มจากการพิจารณาว่าเกษตรกรอยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันหรือกฎระเบียบ                            
ด้ านความปลอดภัยของผลิตผลทางกา ร เกษตร  หลั งจากนั้ น  ผู้ ประกอบการติดต่อศูนย์ ฝึ กอบรม                                  
หากผู้ประกอบการอยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันก็จะได้รับการอบรม PSA และหากผู้ประกอบการ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร ผู้ประกอบการก็จะได้รับการฝึกอบรม               
จาก FSPCA 

2. กรอบเวลาในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม (Add-on) เพ่ือน ามาฝึกอบรมและ
เผยแพร่ของศูนย์ฝึกอบรม SC ยังไม่มีก าหนดการที่แน่ชัด อย่างไรก็ดี ตามแผนการแล้ว เมื่อหลักสูตรดังกล่าว                 
มีความพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว จะมีการน าขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมต่อไป 

3. ทางมหาวิทยาลัย Oregon State อยู่ในระหว่างการท าวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับการทดน้ า 
(Irrigation) ส าหรับพืชบางชนิด การดูดซึมและผลกระทบของจุลินทรีย์และอินทรีย์ (Micro and organism)                
การรับมือกับกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบน้ าก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  

4. ทางศูนย์ฝึกอบรมทั้ ง 2 แห่งยังให้ความสนใจเกี่ยวกับความยั่ งยืนของสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental sustainability) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ า การบุกรุกของสัตว์ (Animal intrusion) การกร่อนของดิน
ที่เตรียมไว้เพ่ือเพาะปลูก (Tilling soil erosion) และการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ (Organic fertilizer) ให้มากขึ้น                      
เป็นต้น 

 
 
 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 2559 
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