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 เห็นมีการพูดถึงเรื่องของ Roadmap หรือแผนที่นําทางกันมาก ผูเขียนก็เลยขอถือ
โอกาสนี้ไดนําเรื่องราวของแผนที่นําทางมาเลาสูกันฟง เพ่ือจะไดนํามาประยุกตใชกบัชีวติสวนตวั 
ชุมชน สังคม การทํางานขององคกร Roadmap เปนเครื่องมือในลักษณะของการมองเห็น 
(Visualize) เพราะปกติเราจะเกบ็ขอมูลไวในสมองทําใหมองไมเห็นภาพดังน้ัน Roadmap 
ที่ดีจึงควรจะแปลงออกมาเปนภาพที่มองเห็นไดในรูปแบบของสื่อตางๆ เชน กระดาษ แฟม
อิเลคทรอนิกส เปนตน 
 Roadmap จะทําใหเรามองเห็นภาพรวม (the whole) สามารถทําความเขาใจอยาง
เปนระบบ (system approach) รวมทั้งสามารถมองเห็นประเด็นยอยในแตละสวนในคราว
เดียวกัน Roadmap ถูกนําไปใชกับงานตางๆ เชน สหภาพพมาจัดทํา Roadmap ในเรื่อง
การพัฒนาประชาธิปไตย กระทรวงสาธารณสุขจัดทํา Roadmap โครงการอาหารปลอดภัย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํา Roadmap อาหารปลอดภัย เปน
ตน

ตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหารGMP (54 ประเภท)

-อย. / สสจ.

ตรวจสอบสถานที่
แปรรูปอาหารทั่วไป

-อย. /สสจ.

ตรวจสอบสถานที่
ผลิตยาสตัว
- อย. /สสจ.

ตลาดสด *
-อย. /สสจ. /กทม. / กรมอ.
(Mobile 18 คัน  75 จว.)

ซุปเปอรมาเก็ต  *
- อย. / สสจ./กรมวิทยฯ

สถานที่จําหนาย
อาหาร / สถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร *

- กรม อ. / ทองถิ่น

รานยา
- อย. / สสจ.

เผยแพรประชาสมัพันธ
ผานสือ่

- อย./ กรม อ./ กรมวิทยฯ / 
สสจ.

โครงการอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียน

- อย. (อย.นอย)
- กรมวิทยฯ (test kit)

- กรม อ.(โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ)

ชมรมสรางสุขภาพ
-กรม อ. / สสจ./

ศูนยสุขภาพชุมชน/สสจ.

การนําเขา
อาหาร /ปจจยัการผลิตอาหาร/

 ยาสัตว /เภสัชเคมีภัณฑ

 ตรวจสอบ ณ ดาน
- อย. (ดานในกทม.)
- สสจ. (ดานภูมภิาค)

ตรวจสอบสถานที่
นําเขา ยา และ
เภสชัเคมภัีณฑ
- อย. / สสจ.

- อาหารสด ปราศจาก
สารปนเปอน 6 ชนิด 
-อาหารแปรรูป มฉีลากที่มี
เครื่องหมาย อย.ถูกตอง

สถานที่ผลิต/นําเขา / จําหนาย
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหม าย   
ทุกแหง

สถานที่ปรุงจําหนาย            --
> ผานเกณฑทองถิ่น 45%
--> ผานเกณฑ Clean Food 

Good Taste 25%

- โรงเรียนจําหนายอาหาร
ปลอดภัย
- ผูบริโภคมพีฤติกรรมท่ีถูกตอง 
70 %

สถานที่ผลิตอาหารได       
มาตรฐาน GMP (10,000 แหง)

ผงัแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารผงัแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร   กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข   ปป  25472547 (Road Map of Food  Safety)(Road Map of Food  Safety)

- มีการพัฒนากฎหมายในระดับปฏิบัติใหสอดคลองกับสากลอยางนอย 15 เร่ือง / พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการใหเทียบเทามาตรฐานสากล

- กําหนดการตรวจเฝาระวังเชิงระบาดวิทยา ตลาดสดพรอมกันท่ัวประเทศ 2 คร้ังในเดือนก.พ. และ ส.ค. 2547 และตรวจอาหารในโรงเรียนในเดือนม.ค. และ ก.ค. 2547
*  มอบภารกจิการตรวจตลาดสดและซปุเปอรมารเกต็ ใหทองถิน่เปนหนวยงานหลกั และกระทรวงสาธารณสุขเปนฝายสนับสนุนโดยในป 2547 เร่ิมท่ี กทม.
 เมืองพัทยา อบจ. และเทศบาล

ผลผลิต(output)

- ตลาดสดนาซื้อ 20%
- ซปุเปอรมารเก็ตมมีมุจําหนาย
อาหารสดไดปายอาหารปลอดภัย

การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค

ตรวจสอบสถานที่
นําเขาอาหาร
- อย. / สสจ.

การแปรรูป การจําหนาย

http://www.glocalization.org/


รูปแบบ Roadmap ที่เขาทํากันสวนใหญจะเร่ิมจากการตอบคําถามที่วา เปาหมายสุดทายที่จะ
บรรลุคืออะไร (เรียกวาเปน begin with the end in mind) หากเราหาจุดสุดทายเจอและ
มีความชัดเจน เราก็จะสามารถเริ่มตนจากสถานะปจจุบันได  
 
 Roadmap ที่ดีควรจะเปนแบบ Strategic map ก็คือ แผนที่นําทางเชิงกลยุทธ น่ัง
หมายถึงจะตองเปนทางที่เดินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ยิ่งในอนาคตประเทศไทย
จะเปลี่ยนไปใชแผนยุทธศาสตรชาติ (national strategic plan) Roadmap แบบ 
Strategic ก็จะยิ่งมีความสําคัญ  
 หัวใจของการจัดทํา Roadmap คือ การใชความเปนสหสาขา (Intersectoral) โดย
ผูเกี่ยวของมีสวนไดสวนเสียรวมจัดทํา เพ่ือการกาวเดินตามแผนที่นําทางไปพรอมๆ กันอยางสอด
ประสาน เสรมิพลังกันและกัน (synergy) ในฐานะหุนสวน (partnership)  
 ความรูเร่ือง Roadmap ที่ผูเขยีนนําเสนอนี้คงจะชวยเปดมิติการคิด การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงใหกับผูอานไดบาง ยังไงก็อยาลืมทดลองเขียน Roadmap ใหกับชีวติตวัเองจะได
มองชีวิตอยางเปนระบบ เห็นภาพรวมของอนาคต มีเสนทางเดินชีวติที่ชัดเจน ใชชีวติไดอยางมี
ยุทธศาสตร (Life strategic) ฉบบัหนารอติดตามเรื่องของการจินตนาการใหม (Re-
imagine) คําศัพทใหมทีจ่ะสงผลตอวธิคีิดของคนไทย 
 หากตองการแลกเปลีย่นเรียนรูขอมูลเพ่ิมเติม e-mail : 
glocalization@thailand.com หรือเว็บไซต www.glocalization.org  
 

mailto:glocalization@thailand.com
http://www.glocalization.org/

