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ช่ือ นายประชาสรรณ  นามสกลุ แสนภักด ีช่ือเลน โหนง 
ภูมิลําเนา ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ตําแหนงงานปจจุบัน หัวหนางานประสานรัฐและทองถิน่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (สสจ.ขอนแกน) 
อาชีพอสิระ ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล (ขอนแกน) 
การศึกษา 
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2535 
• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชยีงใหม พ.ศ. 2540 
• กําลงัศึกษาระดับปริญญาเอก พัฒนศาสตร ม.ขอนแกน พ.ศ. 2543- ถึงปจจุบนั 
ประวัติการทาํงาน 
 2535-2537 โรงพยาบาลอบุลรัตน จังหวัดขอนแกน 
 2537-ปจจุบนั สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
กิจกรรมทางสังคม 
 2541-ปจจุบนั ผูประสานงานเครือขายองคกรผูบรโิภค จังหวัดขอนแกน (NGO) 
 2546- ปจจบุัน ผูประสานงานโครงการรูเทาทนัส่ือเพื่อสุขภาพ ภาคอสีาน 
 2545- ปจจบุนั ผูดําเนินรายการวทิยคุยุกนักอนนอนกบัเภสัชกรขอนแกน (สวท.) 
งานวิทยากร 

• เปนวิทยากรรับเชิญจากหนวยงานตางๆ ประมาณปละ กวา 40 ครั้ง 
• อาจารยพิเศษ ประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร ม.สารคาม,คณะเภสัชฯ ม.ขอนแกน  

 

ประวัติวิทยากร 

www.prachasan.com 
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กําหนดการ สัมมนาแกนนาํผูบริโภค อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
ระหวางวนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2547 

ณ อินเตอรรีสอรท อาํเภอกุมภวาป จงัหวดัอุดรธาน ี
 
วันที ่17 กรกฎาคม 2547 
07.00-09.00 น. ผูเขารวมสมัมนาเดินทางจากอาํเภอน้าํพอง ถงึท่ีพัก 
09.00-09.15 น. ช้ีแจงการสัมมนา (กาํหนดการ /ท่ีพัก/กิจกรรม/ทีมงานวิทยากร) 
09.15-10.30 น. นําเสนอสภาพปญหาท่ีผานมา และกิจกรรมผลงานทางดานการคุมครองผูบริ 

โภคในพ้ืนท่ีอาํเภอน้าํพอง 
 โดย ภญ.นิธนิาถ เอือ้บัณฑติ หน.ฝายเภสัชกรรมชุมชน รพ.น้ําพอง 
10.30-10.45 น. พักรบัประทานอาหารวางละเคร่ืองดื่ม เพ่ือสุขภาพ 
10.45-12.00 น. ฝกปฏิบัติ การเขียนแผนท่ีความคดิ (Mind Map) เพ่ือใชในการประชมุ 

และการวิเคราะหปญหาการบริโภคของชุมชน  
 (ฝกปฏบัิตจิริงพรอมวิเคราะหปญหาจริง แบงกลุมยอย 2-3 กลุม) 
 วิทยากร เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง และจดัการเร่ืองหองพัก 
13.00-14.30 น. นําเสนอผลการประชุมกลุมยอยจากการวเิคราะหปญหาชุมชนดานการบริโภค 
14.30-14.45 น. พักรบัประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
14.45-15.30 น. แนวคดิเรือ่งการพฒันากลุม/องคกรผูบริโภคในระดบัทองถิ่น 
 โดยวิทยากร  ภก.ประชาสรรณ แสนภกัดี  

(เครือขายองคกรผูบริโภคจงัหวดัขอนแกน) 
   คุณเครอืวลัย โพธิ์ศรี (เครือขายสือ่เพ่ือสุขภาพ) 
15.30-16.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ ดวยเทคนิคการระดมสมอง 

(Brainstorming) ผูเขารวมสัมมนา เพ่ือการเคลือ่นงาน การพัฒนา
กลุม/เครือขายผูบริโภค อาํเภอน้าํพอง 

16.30-16.45 น. สรปุการเรียนรูประจาํโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ี
16.45-18.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย ออกกาํลังกาย นันทนาการ 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00-21.00 น. ประชุมกลุมเพ่ือวางแผนกจิกรรมคุมครองผูบริโภค (แผนปฏิบัตกิาร) 
21.00 น. พักผอน 



วันที ่18 กรกฎาคม 2547 
06.00 – 07.00 น. รวมกจิกรรมออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ (วิ่งเพ่ือสุขภาพ /แอโรบิก/เดิน/

จักรยาน) 
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเชา 
08.30-10.30 น. นําเสนอผลการประชุมกลุมยอย 
 - แนวทางการพฒันากลุม/องคกรผูบริโภคในระดับทองถิน่ 
 - แผนงานการเคลือ่นงานกจิกรรมคุมครองผูบริโภคอาํเภอน้ําพอง 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารวาง ในหองสัมมนา 
10.30-11.00 น. สรปุและใหขอเสนอแนะการนาํเสนอและกจิกรรมแผนงานโครงการคุมครอง

ผูบริโภคอาํเภอน้าํพอง  
ฃ โดย วิทยากร  เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี (องคกรผูบริโภคฯ) 
   คุณเครอืวลัย โพธิ์ศรี (เครือขายสือ่เพ่ือสุขภาพ) 
 
สวนท่ีเหลอืใหเปลไปเพ่ิมเติมไดใหเวลาครบวนัครับ ใสเขาไปใหครบ เพ่ือใหสามารถเบิกจายคาใชจาย

ตางๆ ได สบายตวัในการจดังาน ยินดีเซ็นช่ือใหครบเวลาครับ  
 
 



สํานึกสาธารณะ
(PUBLIC MIND)

สํานึกสุขภาพ
(HEALTH MIND)

สํานึกดี
(GOOD MIND)

สํานึกพลเมือง
(CIVIC MIND)

สํานึกไทย
(THAI MIND)

สังคมดี เริ่มท่ี 5 ส
(ภก.ประชาสรรณ)
เขียนท่ีบานโจด
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ไมทําลายส่ิงแวดลอม
ไมสรางปญหาสังคม
ไมเห็นแกตัวจนเกินงาม
เกรงใจสังคม

ออกกําลังกา ย เปนประจํา
สมํ่าเสมอ

บริโภคที่แกนสาร

ดูแลตนเอง
กาย
ใจ
จิตวิญญาณ

มีสวนรวมในการสรางสุขภาพ

คิดในส่ิงท่ีดี

พัฒนาตน เรียนรูตลอดชีวิต
รักการอาน

พัฒนาคน
พัฒนาชาติ

สํานึกเพ่ือชาติ
ประหยัดเพื่อชาติ
รักษาวัฒนธรรมชาติ
ไมคดโกง

เปนสวนหนึ่งของสังคม
การเคล่ือนไหวทางสังคม
การรวมกลุมประชาคม
สรางสังคมแหงการเรียนรู

สํานึกประชาธิปไตยติดตามการเมือง
เสนอความคิดเห็น

เปนเจาของประเทศ
หวงแหนแผนดิน

เปนสวนหน่ึงของสังคมเขารวมเครือขาย
รวมเคล่ือนไหว

ยึดม่ันในความสามัคคีแตกตาง
ไมแตกแยก

อยากเห็นบานเมืองมั่นคงทําตนเปนคนคุณภาพ
ทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด

เคารพในภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น

รักษภาษาถิ่น
ชีวิตวิถีชุมชน

ยึดมั่นในวิญญาณไทย
เคารพผูใหญ

เคารพภูมิปญญา
รักแผนดินเกิด

หัวใจไทยแบบสากลเรียนรูการเปล่ียนแปลง
แสดงความเปนไทย

ทุกคนเทาเทียมไมดูถูกคนไทยกันเอง
ศักด์ิศรีความเปนไทย

นําเสนอการสรางสังคมดี เริ่มที่ 5 สํานึก โดย 
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี 
ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

สังคมดีไมมีขาย 
อยากไดตองรวมสราง

glocalization@thailand.com
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

(Whole) (Parts) (Whole)

+ =

Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสดุทายกอนเร่ิมตนมองภาพสดุทายกอนเริ่มตน

F i  r  s  t T h  i  n  g F i  r  s  t --- by Mind Map

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

ส่ิงสําคญั งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First



เกดิมาทําไม?
คําถามท่ีทําใหชีวิตหลายคนเปล่ียนแปลง
เรียบเรียงโดย เภสัชกรประชาสรรณ  แสนภักดี M.P.H. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
       สิ่งที่แตละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มี
เหมือนกันคือ ชีวิต ทุกคนมีชีวิตมีลมหาย
ใจ แตสิ่งที่คนแตละคนแตกตางกัน คือ
ความฝน ความปรารถนา หลายคนเชื่อ
เรื่ องโชคชะตา รอคอยแต ความหวั ง
ไมยอมลงมือทํางาน รอใหดวงเปนสิ่ ง
นําพาชีวิต
       ทุกคนมีมือ มีเทา มีแขน มีขา มีตา
มีปาก มีอวัยวะเหมือนกัน แลวทําไมแต
ละคนจึงมีชีวิตที่สุขสบายตางกัน คําถาม
ที่วา เกิดมาทําไม? จึงนาสนใจอยางมาก

คนเฮานีค้อืกนัทัง้โลก
เกิดแลวกลับตาว

ปลิน้ตายเม้ียนคซูคูน

แตละคนก็มี เหตุผลแตกตางกันออกไป
บางบอกเกิดมาใชกรรม บางบอกเกิดมา
เพื่ อทํางาน บางคนบอกเกิดมาเพื่ อ
สืบพันธ แลวทานหละเกิดมาเพื่ออะไร?
ถาตอบคําถามไดแลวทานก็จะรูวาจะอยู
ต อไปเพื่ ออะไร? จะมี ชี วิ ตเพื่ อใคร?
แตถาวันนี้ยังหาคําตอบที่ชัดเจนใหกับตัว
เองไมได  เวลาที่ เหลืออยู ก็ยากที่ จะมี
ความสุข เพราะไมมีความชัดเจนวาจะ
มีชีวิตอยูเพื่อใคร? จะทําอะไรในชวงเวลา
ที่เหลืออยู
       คนแตละคนเกิดมาถาอายุเฉลี่ย
คนละ 70 ป  จะมีชี วิตอยู บนโลกใบนี้
ประมาณ 25,550 วัน แตละวันจึงมีคากับ
ทกชีวิต คนที่ปลอยใหเวลาผานไปโดยไม
ยอมสู ไมยอมกาว คนๆ นั้นยอมลาหลัง
และไมเจริญ ในหนึ่งวันทานทําอะไรบาง?
ดูที วี ด่ื มเหลา นอนกลางวัน ชอปป ง
เลนกีฬา ไปวัดทาํบุญ ทํางาน อานหนังสอื
พิมพ กิน ด่ืม อื่นๆ อีกหลากหลาย

       ถาเหลือเวลาอยูในโลกนี้อีก 30 ป
ทานจะทําอะไรบาง เพื่อใคร เมื่อไร ?
แลวถาทานมีเวลาเหลืออยูบนโลกใบนี ้10
ป  ท านจะทําอะไร เพื่ อใคร เมื่ อไร?
แล วถ าเหลื อเวลา 1 ป  สําหรับชี วิ ต
สิง่ทีอ่ยากจะทาํแลวยงัไมไดทํามอีะไรบาง?
เอาใหม ใหทานเหลือเวลา  3 เดือน อยูบน
โลกใบนี ้ส่ิงท่ีทานจะทําคืออะไร?
แลวถาเหลอืเวลาเพยีง 1 สปัดาหหละ อะไร
คือสิง่สาํคัญทีส่ดุในชวิีตทีท่านตองทําใหได

แลวถาเหลอืเพยีงหนึง่วัน
ถ า ม จ ริ ง ๆ
จ ะ ทํ า อ ะ ไ ร
มี อะไร ที่ ยั ง
ไ ม ไ ด ทํ า อี ก
บาง ?

สิง่ทีแ่นนอนทีส่ดุคอืทกุคน
ตองตาย แตสิ่งที่ไมแน
นอนคือ จะตายเม่ือใด?
     คนจะเปนคนที่สมบูรณตองประกอบ
กันทั้งรางกายสมบูรณ จิตใจผองใสดีงาม
และมสีงัคมที่เขมแขง็และอบอุน วันนี้ทาน
ไดทําตัวเองใหมีความสมบูรณ ทั้งกาย ใจ
และสังคมหรือยัง?
      ความสมบูรณทางกาย ตองประกอบ
ด วย 5อ อาหาร อากาศ อนามั ย
ออกกําลังกาย อุจจาระ และตองทํา อ
ใหมากขึ้นอันประกอบดวย อดทน อดออม
อานหนังสือ อโหสิ
     ความสมบู รณ ทางด านจิ ตใจ
สําคัญที่สุด คนรวยอาจจะไมมีความสุข
เพราะแตละคนมปีญหาแตกตางกันออกไป
ระหว างสุ ข  ทุ กข  รวย จน
เปนสิ่งที่ทานเลือกไดวาจะเอาอะไร?

ดานสังคมเปนสิ่งที่จะมาเสริมใหแตละคน
มชีวิีตทีเ่ปนสขุ เพราะหากรางกายสมบูรณ
จติใจดีงาม แตสงัคมทราบ ทานจะไปได สกั
ก่ีน้ํา ถาวันนี้แตละครอบครวัมุงแตจะสราง
ใหครอบครัวตัวเอง เขมแข็ง และดีที่สุด
ไม สนใจสั งคม ชุ มชน รอบข าง
ไมมีจิตสาธารณะ แลวประเทศไทย จะอยู
อยางไร?

“ สั ง ค ม ดี ไ ม มี ข า ย
อยากไดตองรวมสราง”
      ควรจะทําอะไร? เพื่อใครบาง? เปน
คําถามที่ทาทายเปนอยางมาก ในทัศนะ
ของผู เขี ยนเสนอว า เราควรจะมีชี วิต
อยูเพื่อทําบางสิ่งบางอยางใหกับ

ประเทศชาติ
สังคมสวนรวม
ครอบครัว
และตัวเราเอง
       ถาเราใหความสําคัญกับสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
มากเกินไปสวนที่เหลือก็จะขาด เกิดความ
ไมสมดุล เชน ทํางานจนลืมครอบครัว
หรอืสนใจแตครอบครวั จนลืมประเทศชาติ
ทานตองหาจุดสมดุลใหกับตัวเองใหได
      จําไววา “ไมมีมนุษยคนใดในโลกท่ี
เกิดมาแลวมแีตความสขุใจและสมหวัง
ตลอดเวลา”  ความลมเหลวในชีวิตเปน
สิ่งหนึ่งที่ตองยอมรับ ขอเพียงเราไมทอ
และไมถอย ชัยชนะ จะเปนของเรา
       วันนี้ ได ทําหน าที่  ของตั วเอง
อ ย า ง ส ม บู ร ณ แลวหรือยัง
ห น า ที่ ข อ ง ความเปน
ลูก หนาที่ของ แม หนาที่
ของพอ หนาที่ ของสวนใน
ชุมชน หนาที่ ของ ป ร ะช าชน
ชาวไทย คนหนึ่ ง และในท าย
ที่ สุ ด หน าที่ ของ ความเป นมนุษย
ที่จะตองรักษ โลก ในนี้ ไวใหกับลูกหลาน
ใหยาวนานที่ สุด จงเริ่ มตนตั้ งแต วันนี้
ไมตองรออีกแลว



แผนความจริง(Fact Sheet)

สถานการณการคุมครอง
ผูบริโภคในเมืองไทย
ภก.ประชาสรรณ  แสนภักดี M.P.H. CMU
ผูประสานงานเครือขายองคกรผูบริโภคจังหวัดขอนแกน
http://www.glocalization.org
e-mail: glocalization@thailand.com
วันอาทิตยที ่: 27 มิถุนายน 2545 เวลา 13.00-16.00 น.
       ปจจจุบันสถานการณการคุมครองผูบริโภคในเมืองไทย
นับวาอยูในสภววะแหงการเปลี่ยนแปลง ขอมูลตอไปนี ้ เปน
สิ่ งที่ ผู บริ โภคไทยตองติดตามอยางใกลชิด ให
ความสําคัญ และไมนิ่งเฉย ทําตัวเปนคนที่ รูเขา
รูเรา รูเทา รูทัน รูกัน รูแก พรอม ที่จะ
เปนครอบครัวแหงการพึ่งตนเอง พิทักษ
สิทธิของตนเอง และชุมชนตอไป นี้คือ
ความจริง (Fact)**กฎหมาย คุมครอง
ผู บรโิภคลาสมยั **สทิธผิูบริโภค มเีพยีง
5 ข อเท านั้ น ซึ่ งน อยเกินไป
อันประกอบดวย ๑)สิทธิที่ จะไดรับขอมูลข าว สาร ๒)
สิทธิจะมีอิสระในการเลือก ๓) สิทธิที่จะไดรับความ ปลอดภัย
๔) สิทธิที่จะไดรับการชดเชย ๕)ไดรับสัญญาที ่เปนธรรม ***
ประชาชนผู บริ โภคโดยส วนใหญ  ไม รู สิ ทธิ
ของตนเองวามีอะไรบางจึงไมเกิดการตระหนัก *** ผูบริโภค
ไมแสดงบทบาท และหนาที่ของตนเอง อยางเต็มที ่ เชน ไม
ประเมินสินคาหรือบริการ ไมรองทุกข ไมรวมตัวกัน ไมมีจิต
สาธารณะ ไมนึกถึงสิ่งแวดลอม *** หนวยงานที่รับผิดชอบ
การคุมครองผูบริโภคในเมืองไทย มีจํานวนมาก ทําใหการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคเกิดความยุงยาก ซับซอน ***
องคกรผูบริโภคในเมืองไทยยังมีจํานวนนอย ทําใหการทํา
งานขาดพลงั การตอสูจึงมกัจะเปนฝายเสยีเปรยีบเสมอมา ***
ผู ประกอบการขาดจิ ตสํานึกไม ยึ ดปรั ชญาของการคุ ม
ครองผูบริโภคที่วา “อาหารท่ีใหเพ่ือนบานนั้นควรสะอาด
ปลอดภัย และถูกอนามัย” *** ปจจุบันผูบริโภคมีทาง เลือก
ในเรื่องขอมูลขาวสารมากขึ้น เชน การมีสายดวน ผูบริโภค
ของหนวยงานตางๆ อาทิ สายดวน อย.-1556 สายดวย
สุขภาพ-1669 สายดวนสคบ.-1166 สายดวน พาณิชยราคา-
1569 ผูบริโภคจึงมีที่พึ่งทางขอมูลมากขึ้น *** ในดานการ
ศึกษา ในโรงเรียนทุกระดับยังไมมีหลักสูตร เรื่อง การคุม
ครองผูบริโภคโดยตรง สิ่งที่ควรจะเปนคือ การกําหนดให
มวิีชาเรียนทางดานการคุมครองผูบรโิภค (Consumer Protec-

t ion) *** สื่ อมี อิ ทพลต อการตั ดสิ นใจของ
ผูบริโภคโดยเฉพาะวัยรุนนิยมบริโภคตามๆ กัน รวมทั้งตาม
ดารา นักรอง นิยมวัฒนธรรมตางประเทศโดยขาดการเรียน
รูถึงที่ไปที่มาของสิ่งที่ตัวเองบริโภค เชน อาหาร Fast Food
อาหารขยะทั้งหลาย ***
ทางออกของการคุมครองผูบรโิภคในเมืองไทย
๑) การปรับแกกฎหมายใหทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะ การ
เรงใหเกิดองคการอิสระ มาตรา 57 ตามรัฐธรรมนูญ ใหม
๒) ผูบริโภคไทยตองออกมารวมตัวกันเปนองคกรในระดับ
ตางๆ เชน ระดับหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อการตอรอง เพื่อการ
เคลื่อนไหวเพื่อผูบริโภค โดยประสานงานกันเปนเครือขาย
๓) รัฐจะตองจัดใหมีขอมูลสาธารณะ ที่เปนประโยชน ตอ

การคุ มครองผู บริ โภค เชน ขอมู ลราคาสินค า
ข อมู ลผลวิ เคราะห คุณภาพสิ นค า
ข อมู ลรายชื่ อผู ประกอบการที่ ทํา
ผิ ดกฎหมาย รวมทั้ งกฎหมาย
ที่ เก่ี ยวของกับผู บริ โภค อาจจะ
ทําในรูปแบบของ CD วิดีโอ หรือ
ร ะ บ บ เ สี ย ง ผ า น โ ท ร ศั พ ท
(Audiotext)

๔) ผูประกอบการตองไมเอากําไร เปนตัวตั้ง ตองยึดมั่น
ในเปาหมายของการคุมครองผูบริโภครวมกัน คือ การมี
“ความปลอดภัย เปนธรรม และประหยัด”
๕) สื่อมวลชนจะตองแสดงความมุ นมั่ นในการคุมครองผู
บริโภคมากกวาเดิม เชน การจัดผังรายการวิทยุ โทรทัศน
เรื่องของการคุมครองผุบริโภค ใหอยูในชวงเวลา ที่มีผูฟง
หรือชมจํานวนมาก เชน ชวงเย็น (Prime time)
๖) ตอไปนี้ใครทําผิดเราจะตองรวมตัวกันกีดกัน สินคา ให
ออกไปจากทองตลาด ตองไมซื้อมาใช หรือบริโภค
๗) เราตองรวมกันกําหนดวันไมซื้อ (Buy Nothing Day)
เพื่อลดการบริโภคในชวงวันเทศกาล ตางๆ ทั่วเมืองไทย

“ ไมมคํีาวาสายเกินไปสาํหรับการเริม่ตนในสิง่ท่ี ถกู ตอง
และดีงาม”  พบปญหา วันนี้ เราจะไมนิ่งเฉย
จะออกมาบอกสั งคม ใหรับรู ว าเราก็ เปน
คนหนึ่ ง ที่ มี ป ญญา ไ ม ย อ ม ใ ห ใ ค ร
มาหลอก ไดงาย ๆ  เหมอืน ที่ ผ านมา ตู ปณ.
โทรศัพท จดหมาย E-mail ห รื อ แ ม แ ต ก า ร
รองทกุข ดวยตัวเอง เราก็จะ ทํา เพื่ออนุชนรุนหลัง
ที่จะตามพวกเรามา เพราะวา
“สังคมดีไมมีขาย อยากไดตองรวมสราง”

http://www.glocalization.org
mailto:glocalization@thailand.com
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Consumer Protection in Thailand
by Mr.Prachasan Saenpakdee
Glocalization Training Center

Date : Feb 5,2003
Place : Management Science,KKU
e-mail : glocalization@thailand.com

การค ุ มครองผ ู บร ิโภค
ในย ุคข อม ูลข าวสาร

ส ิทธ ิผ ู บร ิโภค

กฎหมาย
ร ัฐธรรมน ูญ
มาตรา 57

หน วยงาน
ภาคร ัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

ข อม ูลข าวสาร
อ ิสระในการเล ือก
ความปลอดภ ัย
ส ัญญาเป ็นธรรม
ชดเชยความเส ียหาย

สคบ.

อย.

พาณ ิชย 
มพบ.
เคร ือข ายองค กรผ ู บร ิโภค

หน าท ี ของผ ู บร ิโภค
ประเม ินส ินค า/บร ิการ
รวมต ัว
ร องท ุกข  ร องเร ียน
ม ีจ ิตสำน ึก

ป ัญหาป ัจจ ุบ ัน

การโฆษณา

ค ุณภาพ
ส ินค า
บร ิการ

จร ิยธรรม
GMOs

สถานประกอบการ

ทางออก
แก ไขกฎหมาย

ผ ู บร ิโภครวมต ัวก ัน
องค กรเอกชนเข าม ีส วนร วม

กฎหมาย

ภาคธ ุรก ิจต องค ืนส ู ส ังคม

ส ื อน าสนใจ

ส ิ งพ ิมพ 

เว ็บไซต 

หน ังส ือฉลาดซ ื อ
Outlook

www.thaiconsumer.net
www.consumerthai.org

siam.to/kbs

พ.ร.บ.ข อม ูลข าวสาร

ปร ัชญา

ป ัจจ ุบ ัน
ปลอดภ ัย
เป ็นธรรม
ประหย ัด

อด ีต
ส งมอบส ิ งท ี ด ีให เพ ื อนบ าน

น ึกถ ึงคนอ ื น

สายด วน

อย.1556
พาณ ิชย  1569

สคบ. 1166

รายการ TV/Radio
ช อง 11 ว ันศ ุกร 

สวท. 99.5 mHz ว ันศ ุกร 

ส ุขภาพ 1669

Right 
Protection

Organic Law

Media Literacy

Place
Person

?

education

Surveillance

Legal Action

support

support

consumer

related

Attitude

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


ผ ู บร ิโภคร ุ นใหม ต องใส ใจเร ื องส ิทธ ิตามกฎหมาย
แผนภ ูม ิความค ิดโดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

ส ิทธ ิผ ู บร ิโภค
ตามกฎหมาย

ได ร ับข อม ูลข าวสาร
ครบถ วน

อ ิสระในการเล ือก
ซ ื อส ินค า/บร ิการ

ได ร ับความปลอดภ ัย
จากส ินค า/บร ิการ

ได ร ับการชดเชย
ความเส ียหาย

ได ร ับความเป ็นธรรม
จากส ัญญา

ข อม ูลท ั งด านประโยชน 

ข อม ูลท ั งด านผลเส ีย

ส ิทธ ิท ี จะเล ือกด วยตนเอง

เล ือกซ ื อตามอ ิสระ

ต องไม ถ ูกบ ังค ับจ ิตใจ
ใช แบบส ัญญามาตรฐาน

ข อความในส ัญญาเป ็นธรรม

เป ็นไปตามกฎหมาย

ผ ู เส ียหายได ร ับการชดเชย

ต องพ ิส ูจน ได ว าใครทำผ ิด

ต อร างกาย

ต อส ุขภาพ

จ ิตใจ

ม ีหน วยงานร ัฐประสานการชดเชย

แต ต องไม เก ิดจากผ ู บร ิโภค

ข อม ูลจากร ัฐ

ข อม ูลจากผ ู ประกอบการ

ม ีหน วยร ับเร ื องแก ป ัญหา

ประเด ็นชดเชยต องช ัดเจน

สร างทางเล ือกให ก ับผ ู บร ิโภค



Consumer Roles Mind Map by
Mr.Prachasan Saenpakdee

หน าท ี ของ
ผ ู บร ิโภค

บร ิโภคแบบใช ป ัญญา

เฝ าระว ังป ัญหา

การรวมกล ุ ม

การต ิดตามข อม ูลข าวสาร

ร องท ุกข  ร องเร ียน

การประเม ินส ินค า
หร ือบร ิการ

เข าร วมก ิจกรรม

ตามจำเป ็น

ส ิ งแวดล อม
แก นสารช ีว ิต
น ิยมไทย
ภ ูม ิป ัญญา
ท องถ ิ น

ระแวกบ าน
ท ี ทำงาน
ช ุมชน
ชมรม
ส ังคม
จ ังหว ัด

เวท ีว ิชาการ
รณรงค 

เข าช ื อ 50,000
เด ินขบวน

ห ูฟ ังโฆษณา

ตาอ านฉลาก

ปากร องเร ียนราคา
ฉลาก

โฆษณา
บรรจ ุภ ัณฑ 

ผ ู จำหน าย
ผ ู ผล ิต

ส ื อมวลชน
ราชการ

NGO

หน วยงานร ัฐ

NGO

เอกชน
ผ ู ประกอบการ

สคบ
อย.

พาณ ิชย 
มพบ.

CONKK

องค การอ ิสระ ม.57

ต อเน ื อง

ร ัฐธรรมน ูญ

เปร ียบเท ียบ

ท ีว ี
ว ิทย ุ

Envi



Food Safety

สารเรงเน้ือแดง

บอแรกซ

ฟอรมาลีน

สารฟอกขาว

สารกันรา

ยาฆาแมลง

กระทรวงสาธารณสุข
อย.

สสจ.

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงพาณิชย

โรงเรียน
โครงการอาหารปลอดภัย

โครงการ อย.นอย

ตลาดสด

ตลาดสดนาซ้ือ

ผักปลอดภัย

หมูอนามัย

แผงลอย Clean Food Good Taste

สถานที่ผลิตอาหาร

มาตรฐาน GMP

HACCP

อาหาร 54 ชนิด

ผูบริโภค

ปจเจก

ครัวเรือน

ชุมชน

ผูประกอบการ

ผลิตอาหาร

จําหนายอาหาร

นําเขาอาหาร

สงออกอาหาร

พหุภาคี

นักวิชาการ

พนักงานเขาหนาที่

สื่อมวลชน

องคกรเอกชน NGOs

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ราชการสวนทองถิ่น
เทศบาล

อบต.

การใหความรู

ผานสื่อ

สิ่งพิมพ

อินเตอรเน็ตwww.fda.moph.go.th

สายดวน1556

การเฝาระวัง

เก็บตัวอยางวิเคราะหE-Inspection

ประเ มินสถานที่

ตลาดสด

แผงลอย

โรงอาหาร

การดําเนินการตามกฎหมาย
ปรับ

ดําเนินคดี

เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารปลอดภัย
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.
หัวหนางานประสานรัฐและทองถิ่น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

ขอมูลเพิ่มเติม
www.glocalization.org
e-mail : glocalization@thailand.com

อาหารปลอดภัยวสส3มีนาคม46.mmap - 12/2/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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.

ใหความรู

เปาหมาย
ผูประกอบการ

ผูผลิต

ผูนําเขา

ผูจําหนาย

ผูบริโภค

จัดทําคูมือ

การผลิต

การบริโภค

การจําหนาย

เฝาระวังปญหา
เก็บตัวอยาง

ตรวจสอบสถานท

ดําเนินการตามกฎหมาย

ตักเตือน

ดําเนินคดี
ปรับ

งดผลิต

สาธารณสุข

อย.

สสจ.

สสอ. สอ.

รพช.

อื่นๆ

เกษตร

อุตสาหกรรม

พาณิชย

พหุภาคี
สื่อมวลชน

นักวิชาการ

อาหารปลอดภัย
กินตามแม

อาหารปลอดภัยถวายแม

ครัวโลก
วัตถุดิบ

อาหารปแรรูป

สรางสุขภาพ นําซอมสุขภาพ
รวมพลคนเสื้อเหลือง

รวมพลคนเสื้อฟา

ไขหวัดนก

สารตกคาง

สขุภาพ

ฟอรมาลีน

บอรแร็กซ

สารกันเช้ือรา

สารฟอกขาว

ยาฆาแมลง

ผัก

เนื้อสัตว

อาหารทะเล

โรงเรียนอาหารปลอดภัย
โรงอาหาร

แผงลอย

มาตรฐานอาหาร

ตลา ดสดนาซ้ือ

อาหารสะอาด รสชาติอรอย

อย.-GMP

การเฝาระวัง
เก็บตัวอยาง

Mobile Unit

เว็บไซตwww.fda.moph.go.th

ศูนยขอมูลE-Inspection

สายดวน1556

สารพิษตกคางในอาหารวสส.mmap - 2/3/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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ช่ือประเภท

ชื่อเครื่องหมายการคา

สถานที่ตั้ง
แสดงปริมาณ

แสดงวิธีใช

ขอแนะนํา/ขอหาม

คําเตือน

วันเดือนป
ราคา

เครื่องหมายพิเศษ

หลักการ
พิจารณาฉลาก

24/6/2547 - v23

แสดงวาเปนอะไร

นําสั่งมาจากไหน

สั่งนําเขาระบุประเทศ

ทะเบียนในประเทศ

มาตรฐาน

อย.

จีเอ็มพี

มอก.

ท่ีอยูเลขท่ี

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพทติดตอ

ผูติดตอ ถามี

ปริมาตรมิลลิลิตร

ขนาด

นํ้าหนักกรัม

จํานวนชิ้นตอหอ

ประโยชนใชสอย

ใชใหถูกวิธี

ไมเกิดอันตรายขึ้น

อันตราย
รางกาย

ทรัพยสิน

ควรปฏิบัติ
เมื่อเกิดปญหา

เพื่อลดความรุนแรง

ระบุเฉพาะ

หามเด็ก

หามสตรี

หามผูเปนโรค
ถามี

เพื่อการปฏิบัติถูกตอง

วันผลิต
วันเดือนป

ระบบของไทย

วันหมดอายุ120647

ควรบริโภคกอน

หนวยเปนบาท

ระบุสกุลเงินอื่นประกอบ

ราคาตอหนวย

ฮาลาล

บารโคด

OTOP

หลักการพิจารณาฉลากผลิตภัณฑ
แผนที่ความคิดโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

หนาที่หลักของ
ผูบริโภคยุคใหม
คือการประเมิน
ผลิตภัณฑกอน
การบริโภคเสมอ

Prachasan Saenpakdee
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ภูมิปญญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเทาเทียม

ฉลากอาหาร

ตราตรา  กลวยหอมโนนรงักลวยหอมโนนรงั
ผลิตโดยผลิตโดย  กลุมแมบานบานโนนรังกลุมแมบานบานโนนรัง
เลขที่เลขที่  1111  หมูหมู  88  บานโนนรังบานโนนรัง  ออ..โกสุมโกสุม
จจ..มหาสารคามมหาสารคาม   โทรโทร..00--43324332--40714071

เก็บในที่เย็นและแหงเก็บในที่เย็นและแหง

สวนประกอบโดยประมาณสวนประกอบโดยประมาณ
กลวยหอมกลวยหอม   90% 90% นํ้าตาลนํ้าตาล  10%10%

ผลิตวันที่ผลิตวันที่   99  เมษายนเมษายน  25452545
ควรบริโภคกอนควรบริโภคกอน   99  พฤษภาคาพฤษภาคา  25452545

บรรจุบรรจุ  15 15  ชิ้นชิ้น ( (300 300 กรัมกรัม))40-2-00245-2-0001

กลวยอบน้ําผึ้งกลวยอบน้ําผึ้ง

8 8 5 46 44 6 75 444 8 9

ภูมิปญญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเทาเทียม

40-2-00245-2-0001

40             จังหวัดขอนแกน
2               หนวยงานที่อนุญาตสถานที่
00245       ลําดับที่ 2 ป พ.ศ. 2545
2               หนวยงานออกใบอนุญาต
0001         อาหารลําดับที ่ๆ

ชวยกันเฝาระวังฉลากอาหารปลอมชวยกันเฝาระวังฉลากอาหารปลอม



ตองการเรียกเงินคืน

เปลี่ยนใหม

ซอมใหชดเชย

อยากใหสังคมรับรู

คําคมตองจํา

หลักการรอเรือ
เพื่อรองทุกข

หลักการ ททท

อะไรคือสิ่งที่ตองการ
จากการรองทุกข

24/6/2547 - v21

ภายในระยะสัญญา

เม่ือเกิดปญหาตองรีบ

มักจะโดนบายเบ่ียง
ไมตองจายเงินเพิ่ม

สรางความม่ันใจในสินคา

วิธีที่นิยมมากที่สุด

ไมคิดคาใชจาย

อยูในระยะประกัน

อะไหลคุณภาพ

ผลเสียจากสินคา
ตอชีวิต

ตอทรัพยสิน

แตตองม่ันใจวาเราใชของเปน

สิทธิตามกฎหมาย 

ไมเกิดปญหาซํ้า

บริโภครับทราบ

เกิดกระแส

ผูบริโภคตื่นตัว

สรางพลังของเครือขาย

รองทุกขหน่ึงครั้ง

เปนกรณีตัวอยาง

กระตุนระบบ

กระเทือนสังคม

ดีกวาบนพันคร้ังบนไมนําไปสูการแกไข

รวบรวม
ประเด็นปญหา

หลักฐานเอกสาร

เร่ืองราว เขียนขั้นตอน

เรียบเรียง จัดลําดับ

เรียบรอย พรอมสงหนวยงาน

รีบเรง อยารอชา

ราบร่ืน
นิ่งๆ 

ใจเย็นๆ

ทําทันที

ทําทุกทาง

ทําทนทาน

ทําทั้งทีม

ทําทุกที่

ตอบตัวเองใหไดตองการอะไร
ยึดหลักการ ททท และ รร
แผนที่ความคิดโดย ภก.ประชาสรรณ

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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การละเมิดสิทธิ

ขาดความรู

ขาดการรวมกลุม

กฎหมายลาหลัง

 ไมแสดงหนาที่

ทางออก

ขอมูลขาวสาร

ปญหาผูบริโภค
ไทย ในปจจุบัน

12/4/2547 - v11

ขอมูลขาวสาร

อิสระในการเลือก

ความปลอดภัยในการบริโภค

การชดเชยความเสียหาย

สัญญาท่ีเปนธรรม

 เรื่องสิทธิ

 เรื่องผลิตภัณฑ

การตลาด
กลไกราคา

จําหนายตรง

 ไมรู

รูเทา

รูทัน

รูกัน

รูแก

รูเขา

รูเรา

หนาที่
อยางไร

เม่ือใด

 แยกกันตอสู

องคกรไมชัดเจน

 ไมมีองคกรที่จดทะเบียน

ตางคนตางอยู

 ไมทันเหตุการณ

กฎหมายหลายฉบับ

บทลงโทษไมรุนแรง

หนาที่ประเมินผลิตภัณฑ

กอนซื้อ

ระหวางใช

หลังใชงาน

หนาที่รวมตัวกัน
ชมรม

สมาคม

หนาที่เฝาระวังปญหา
ฉลากสินคา

ยฆษณาสินคา

การรองทุกข

ไมเปน

ไมชัดเจน

ไมทันเวลา

 เรงดําเนินการมาตรา 57

รัฐสงเสริมการรวมกลุม

จัดใหมีศูนยขอมูลเพื่อผูบริโภค

สื่อแสดงบทบาท
สะทอนปญหา

ติดตามประเดน

มีมากเกินจําเปน

คุณภาพขอมูล
ไมครบถวน

บิดเบือน

ปญหาผูบริโภคไทย
โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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ประชาสรรณ - v5

เสียง
เสียงตามสาย

รายการวิทยุ

แผนพับ

บอรดประชาสัมพันธ

ขาวมหาวิทยาลัย

เว็บไซต

มหาวิทยาลัย

คณะเภสัช

สโมสร

แผนข้ันหนังสือ

แผนผา/ปาย cutout

สํารวจฉลากผลิตภัณฑ

สํารวจปายโฆษณา

สํารวจเฝาระวังส่ือ
แผนปลิว

นิตยสาร

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ

อาหารสด

อาหารแปรรูป

เคร่ืองสําอาง

ยา

อื่นๆ

การบริการสุขภาพ

จัดทําปายศูนย

มีแบบฟอรมรองทุกข
กระจายไปยังท่ีตางๆ

กลองรับเร่ืองรองทุกข

ประสานงานเครือขาย

สสจ.

มหาวิทยาลัย

พาณิชยจังหวัด

จัดทํา sticker ศูนยรองทุกข

ติดมอเตอรไซด

หองนํ้า

รถยนต

ประชุมกรรมการ
วางแผนการทํางาน

แกไขปญหา

ประชุมสมาชิก

เปดประเด็น

เสริมความรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ

ประชุมผูบริโภค
เวทีผูบริโภค

ผูผลิตพบผูบริโภค

จัดสัปดาหรณรงค

อาหารปลอดภัย

บริโภคสํานึก

จิตสาธารณะ

สงครามนํ้าอัดลม

การสรางจิตสํานึก
การใชนํ้า

ลดปริมาณขยะ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เครือขายองคกรผูบริโภค

โรงเรียน อย.นอย

แนวคิดเร่ืองการทํางานกลุมคุมครองผูบริโภค
โดย เภสัชกรประชาสรรณ  แสนภักดี M.P.H.
หัวหนางานประสานรัฐและทองถ่ิน สสจ.ขก.
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เสียง
โทรทัศน

วิทยุ

ภาพ สิ่งพิมพ

หนังสือ ขอความโฆษณา

อินเตอรเน็ต

สาระของส่ือ
ดานอ่ืนๆ

ดานสุขภาพ

ขอความส่ือ
กฎหมายกําหนด

เกินกฎหมาย

ภาพของส่ือ

บันทึกขอมูลทั่วไป

ขอมูลสื่อ

ขอมูลภาพ

ขอมูลเสียง

ขอมูลบุคคล

บันทึกประเด็นสงสัย

บันทึกเพื่อรองทุกข

โฆษณาโทรทัศน
ผลิตภัณฑ

บริการ

โฆษณาวิทยุ
พูดสด

สปอตโฆษณา

โฆษณาสิ่งพิมพ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร
พระ

กีฬา

วารสาร

แผนปลิว

เก่ียวกับสื่อ

เก่ียวกับสุขภาพ

เก่ียวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ

บริการ

อาหาร/ยา

อาหาร

ยา

เครื่องสําอาง

สถานพยาบาล

รายงานใหกลุมจากสมาชิกกลุม

รายงานให สสจ.รวบรวมในจังหวัด

รายงานใหภาครวบรวมจากจังหวัด

ตาอานฉลากฉลากที่ถูกตอง

หูฟงโฆษณาโฆษณาที่ดี

ปากใชสิทธิ์

Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee
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ไมถนัดทั้งส่ือ
และสาร

ถนัดส่ือ
ไมถนัดสาร

ถนัดสาร
ไมถนัดสื่อ

ถนัดทั้งส่ือ
และสาร

กลุมเปาหมาย
ผูบริโภค
22/6/2547 - v8

กลุมเยาวชน
ในสถานศึกษา

นอกสถานศึกษา

กลุมครู

กลุมชุมชน
เมือง

ชนบท

แกนนํากลุมตางๆ
เศรษฐกิจชุมชน

ออมทรัพย

กลุมแมบาน

ส่ือมวลชน

วิทยุ

โทรทัศน

สิ่งพิมพ

สื่อบุคคล

ดารา

พิธีกร

โฆษก

DJ

สือเฉพาะกิจ
(วิทยุชุมชน)

สื่อพื้นบาน

นิสิต/นักศึกษา

กลุมสาธารณสุข

แพทย

เภสัชกร

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

สนง.อย.

กรมอนามัย

สถาบันวิจัยโภชนาการ

สํานักงานโรคไมติดตอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นักศึกษาศูนยแพทย

นักปฏิบัติการดานส่ือสุขภาพ

NGOs ดานส่ือสุขภาพ

สคบ.

สหพันธองคกรผูบริโภค
(CCOT)

มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

มูลนิธิหมอชาวบาน

มูลนิธิสุขภาพไทย

รูเทาทันส่ือเพือสุขภาพ
Media Literacy for Health

Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com

mailto:glocalization@thailand.com


ชุมชนเขมแข็ง
(ประชาสังคม)

ทุน (Capital)

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

มีสํานึกรวม

เงิน วัสด ุอุปกรณ

ภูมิปญญาพื้นบาน ผสมผสานกับความรู

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิทธิและอํานาจตอรอง
ทางการเมือง

สิทธิในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น

อํานาจในการกําหนดยุทธศาสตรของชุมชน
และตอรองกับภาครัฐหรือทุน

การควบคุมกลไก

ตลาด

กฎหมาย

คุมครองสิทธิประชาชนในชุมชน

การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม

การยอมรับ
จากสังคมภายนอก

เกิดการยอมรับขององคกรภายนอก

ชุมชนเช่ือมั่นในศักยภาพตนเอง

พรอมถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนอ่ืน

เครือขายความรวมมือ

มีความหลากหลาย
กิจกรรม

องคกร

เกิดความรวมมือเพื่อกิจกรรมสาธารณะ
และมีอํานาจตอรอง

เกิดการติดตอส่ือสารแบบแนวราบ เปนสาธารณะ

แลกเปลี่ยนประสบการณและเทคโนโลยี

มีกิจกรรมตอเนื่อง

ขยายกิจกรรมและสมาชิก

เกิดการริเริ่มโครงการใหมๆ  

เปนชุมชนแหงการเรียนรู

ถายทอดแกคนรุนถัดไปเพื่อรับชวงตอ

การจัดองคกร
และการบริหารจัดการ

การจัดองคกรและการแบงบทบาทหนาท่ี

การบริหารจัดการทรัพยากร

กระบวนการวางแผน

ประสานความรวมมือ

อุดมการณและ
วิสัยทัศนรวม

มีวิสัยทัศนรวมมุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี

มีคานิยมสุขภาพดี

สํานึกสุขภาพ

เช่ือในศักยภาพของชุมชน

มีสํานึกเปนชุมชนและรูจักแบงปน

ทุนทางวัฒนธรรมสามารถ
เช่ือมคนในชุมชนได

สรุปจากหนังสือ กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ธีระพงษ แกวหาวงษ

ชุมชนเขมแข็ง (2).mmap - 22/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



Glocalization Training Center

แนวคิดเร่ืองวงจรชีวิตกลุมแนวคิดเร่ืองวงจรชีวิตกลุม
Glocalization Training Center

คน
คน
คน

อยูเฉยๆ 
ตางคนตางอยู

เกิดกลุม

โต แก

ตาย

ขยายผล

ขยาย
อุดมการณ

เตรียมการ
กอนเกิด

วิเคราะห  กระตุน

เง่ือนไขการเกิด

เรียนรู
ทํากิจกรรม

เจ็บ

เจ็บ
พ่ึงตนเองได

(บํารุงรักษา)
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Network Management

การวางแผนท่ี
เครือขาย

มีใครบาง

ทําอะไรบาง

อยูท่ีไหน
ประสานอยางไร

จัดภาพโครงขาย

การแบงบทบาท

ใครรับผิดชอบอะไร

ดําเนินการเมือใด

แสดงบทบาทอยางไร
ทําเต็มที่ในบทบาท

การเรียนรูรวมกัน

ประชุม
ประชุมเครือขาย

ประชุมรัฐ/เอ็นจีโอ

สัมมนา
แลกเปล่ียนปญหา

เวทีใหญ

ศึกษาดูงาน
ชุมชนอื่น

องคกรธุรกิจ

พัฒนาองคกร
พัฒนาระบบ

พัฒนาคน

IMS-ขอมูลขาวสาร

แลกเปล่ียนขอมูล

การเขาถึงขอมูล

การเผยแพร
กระดาษ

อิเลคทรอนิกส

ระบบฐานขอมูล
รวมศูนยขอมูล

สรางมาตรฐานขอมูล

ระบบการสื่อสาร

รัฐ - ประชาชน

ประชาชน- ประชาชน

รัฐ - รัฐ
ทองถิ่น

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

สื่อมวลชนเปนกลาง

ยึดมั่นในความจริง

ชองทางการส่ือสาร
หลายทิศทาง

ครอบคลุมทุกระดับ

พลังของหุนสวน

พลังของเครือขาย

เครือขายของเครือขาย

พัฒนาเครือขาย

การจัดการเครือขายองคกรชุมชน โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

NetworkMan3.mmap - 24/6/2547  



concept of Mind Map (R)

www.mind-map.com
www.mindjet.com
www.mindmapper.com
www.mindgenius.com
www.glocalization.org
www.prachasan.com

Subject
of MIND MAP

การใช รายละเอ ียด

จดบ ันท ึก

วางแผน & การจ ัดการ

การเร ียน

กระต ุ นความค ิดสร างสรรค 

การระดมสมอง

การใช ส ี

ใช คำ หร ือพยางค 

ความค ิด(Ideas)

ภาพ(Images)

ความค ิด

ข อเสนอแนะ

ช วยจำ

จ ับความค ิด

รวบรวมความค ิด

การพ ูด
การประช ุม
การนำเสนอ

งาน
การพ ักผ อน
การเง ิน

ช วยจด

มองอด ีต
ค ิดป ัจจ ุบ ัน
ฝ ันอนาคต

draw
picture
photo

จ ัดกล ุ ม

ข อความเช ื อมโยง

Link

http://www.mind-map.com
http://www.mindjet.com
http://www.mindmapper.com
http://www.mindgenius.com
http://www.glocalization.org
http://www.prachasan.com


by Mind Map
.

กลุม

ผูนําการประชุม

ทบทวนวิธีระดมสมอง

เตรียมประเด็น

ควบคุมการรดมสมอง
จับประเด็น

ไม dominate

ผูเขารวม
มาจากหลากหลายกลุม

หลากหลายประสบการณ

ผูบันทึก

อาจจะเขารวมหรือไมก็ได

คียขอมูล MindManager

ไมตองระบุชื่อคน

Facilitator
โสตทัศนูปกรณ

เอกสาร เครื่องเขียน

กระบวนการ

เริ่มเขาสู MindManager  Brainstorm mode

เพิ่ม idea ใหมๆ ท่ีเขามา
ไมตองเรียงลําดับ

ปลอยใหไหลไปเรื่อยๆ

แตกแขนงใหมสําหรับ idea ใหม

แขนงยอยหากเปน idea ตอยอด

การประยุกตใช

การประชุมกรรมการ

การระดมสมองประชาชน
การเรียนรู

การแกปญหา

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะทํางาน
โครงการใหญ

โครงการยอย

แนวทาง

กําหนดเวลาขยายไดหากกําลังลื่นไหล

ปลอยใหเปนธรรมชาติตอยอดความคิด

อยาฆาความคิดไมวิจารณกันและ กัน

สนใจปริมาณมากๆ ยิ่งดี

ไมเนนคุณภาพ
ทุกความคิดรับหมด

ยังไมตัดสิน

งานหลังกระบวนการ

Clarify, discuss
และจัดความสําคัญ

เรียงลําดับแขนงใหม

ใชสี และ boundary จัดหมวดหมูใหม

หากตองการเนนใช highlight

กําหนด code หากจําเปน

เชื่อมความสัมพันธ idea ท่ี เก่ียวพันกัน

หากจําเปนก็สงออกไป

เว็บไซต

MS Word

MS Powerpoint

MS Project

หาทางออกเชิงปฏิบัติ

ประเมิน

ทดสอบ

ทบทวน

วางแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนตอไป

กําหนดวัน

กําหนดผูรับผิดชอบ

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง
การระดมสมอง (Brainstorming)
Mapping by ภก.ประชาสรรณ แ สนภักดี

หลักการในการระดมสมอง Brainstorming โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

การระดมสมอง by MindManager.mmap - 15/5/2547 - Prachasan Saenpakdee



สร ุปจากเอกสารการประช ุมกำหนด Vision
การบร ิหารแบบ CEO ว ันท ี  25 ก ันยายน 46

โรงแรม Sofitel Hotel ขอนแก น

Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

ผ ู ว า CEO
วาระแห งชาต ิ

การแก ไขป ัญหาความยากจน
และการกระจายรายได 

การเพ ิ มข ีดความสามารถ
ในการแข งข ันของประเทศ

การพ ัฒนาท ุนทางส ังคม

การพ ัฒนาท ี ย ั งย ืน

ท ุนมน ุษย 

ท ุนทางสถาบ ัน

ท ุนทางภ ูม ิป ัญญา
ทนทางว ัฒนธรรม

ค ุณภาพ

ความร ู 

การศ ึกษา

ศาสนา

การเม ือง

ว ิน ัย

จ ิตสำน ึก
สาธารณะ

พลเม ือง

ส งเสร ิมเศรษฐก ิจหภาค

คนจน
เพ ิ มศ ักยภาพ

เพ ิ มโอกาส

จ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิ
พ ัฒนาระบบค ุ มครองทางส ังคม

ปร ับปร ุงระบบบร ิหารจ ัดการ

การแข งข ันของประเทศ

พ ัฒนาคน
ค ุณภาพ

ตาท ันการเปล ี ยนแปลง

การม ุ งพ ัฒนา
ว ิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ี

เสร ิมการบร ิหาร
ภาคเอกชน

จ ัดการท ี ด ี

เศรษฐก ิจท ี ม ีค ุณภาพ

พ ัฒนาเสถ ียรภาพ
กระจายความ ั งค ั ง

เป าหมาย

ค ุณภาพคน

ระบบค ุ มครอง

พ ัฒนาและใช ประโยชน ท ุนทางส ังคม

ทร ัพยากรธรรมชาต ิ

ส ิ งแวดล อม

การบร ิหารจ ัดการเช ิงน ิเวศ
การป องก ันฐานทร ัพยากร

เคร ือข ายภ ูม ิป ัญญา
ส  ูสากล

การเร ียนร ู 
ตลอดช ีว ิต

Good 
Governance

สร างงาน
กระจายเง ิน



 12 P
.

Payment
( )

การบริหารงบ

แหลงงบประมาณ

การเบิกจาย

Principle
( )

หลักการที่มา

ความถูกตอง

โปรงใส

Purposes
( )

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

Person
( )

ผูรับผิดชอบ

ผูประเมิน

ผูดําเนินการ

Process
( )

ข้ันตอนชัดเจน

เปนไปตามสายงาน

ตอเนื่อง

Progress
( )

วิธีการติดตาม

ระยะเวลารายงาน

ตัวช้ีวัดProject
( )

มีโครงการ

โครงการยอย

การบริหารโครงการ

Paper
( )

ระบบรายงาน

เอกสารความรู

เอกสารดําเนินงาน

Presentation
( )

นําเสนอผลงาน

รูปแบบการนําเสนอ

ผูรับฟงการนําเสนอ

Promotion
( )

การประชาสัมพันธ

การสนับสนุน

Participation
( )

ประชาชน

เจาหนาที่

ผูบริหารองคกร

People
( )

ใครบางเกี่ยวของ

เกี่ยวของอยางไร

Place
( )

สถานที่ดําเนินการ

ศูนยประสานงาน

หลักการทํางานดวย 12P โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

12PforWork (2).mmap - 20/5/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี



FOOD  SAFETY

การจัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priority Setting)

//ปญหา 3

//ปญหา 2

//ปญหา 1

Facilities
(ความสะดวก)

Feasibility 
(เปนไปได)

Coverage
(ความกวาง)

Severity
(รุนแรง)

Problems
(ปญหา)

ผานเวทีการประชุม ระดมความคิดเห็น โดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ (evidence-base)



กรอบแนวทางการวางแผนกจิกรรมคุมครองผูบริโภค 
ลําดับที ่ แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรบั 

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 



ศูนยฝกอบรมภมิูปญญาสูสากล 
Www.glocalization.org 

Glocalization 
Training 
Center™ 

องคกรฝกอบรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ของ

บุคลากรในองคกรทุกระดับ ท่ีดําเนินงานในระดับ

ทองถ่ินท่ีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดนิทางไกลไป

ถึงกรุงเทพฯ  ภายใตการบริหารงานของทีมงานมือ

อาชีพ โดยการนําของผูจัดการศูนยฝกอบรม 

เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  

ทานฝน เราฝก 
Glocalization@thailand.com 

ท่ีต้ัง เลขท่ี 11 หมู 8 บานหนองโจด ตําบล

บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท./โทรสาร 0-4332-4071 

มือถือ 0-1661-8579  (24 hrs) 

ดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีตอบสนองทุกความตองการ (courses) 
• ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน (Public speaking) 
• การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ (Presentation) 
• การพัฒนาเว็บไซตองคกร (Web site design) 
• การถายภาพระดับมืออาชีพ (Photography) 
• การเขียนแผนท่ีความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind 

Map® by computer software) 
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลขัน้สูงดวย MS Access 
• การบริหารโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Project 

Management by computer software) 
• ท่ีปรึกษาระบบการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร (GMP) 
• ใหคําปรกึษาและบรกิารวิเคราะหขอมูลดวย SPSS/FW 
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D-Mind Map® 
 www.prachasan.com 

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

	ปกCoverรพน้ำพอง
	pprofile2.doc
	กำหนดการ.doc
	กิจกรรม5สเพื่อสังคมดี
	mindmapwss
	C:\Documents and Settings\Acer\
	C:\Documents and Settings\Acer\
	AlcRxKKU03
	consumerprotection
	rightbylaw
	consumerroles
	อาหารปลอดภัยวสส3มีนาคม46
	สารพิษตกค้างในอาหารวสส
	labelConcept
	ฉลากอาหาร.vsd
	OtopManja2003
	ต้องการอะไรร้องทุกข์
	ปัญหาผู้บริโภค ไทย ในปัจจุบัน
	กิจกรรมกลุ่ม คุ้มครองผู้บริโภค
	mediaSurveillance
	Target Groups MLH-Project
	ชุมชนเข้มแข็ง (2)
	แนวคิดเรื่องวงจรชีวิตกลุ่ม
	NetworkMan3
	subject of mind map
	การระดมสมอง by MindManager
	ceo4stra
	12PforWork (2)
	cphealth2
	กรอบแนวทางการวางแผนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค.doc
	แผ่นปลิวแนะนำศูนย์ฝึกอบรม

