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มาตรฐานความปลอดภัย :

เส้นทางอาหารไทยสูค
่ รัวโลก
ปั จ จุ บ ั น มาตรฐานความปลอดภั ย ของ
อาหาร นั บ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ประการหนึ ่ ง ที ่ แ วดวง
อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ กอปร
กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคเองนั ้ น ต่ า งก็ เ ริ ่ ม ตื ่ น ตั ว กั บ พิ ษ ภั ย ที ่
แฝงตั ว มากั บ อาหารกั น มากขึ ้ น ทั ้ ง ในเรื ่ อ งการปน
เปื ้ อ นของจุ ล ิ น ทรี ย ์ ก ่ อ โรค การตกค้ า งของสารเคมี
สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ซึ่งเป็นอันตรายสำคัญที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศ
และกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศในการส่ ง ออก
สินค้าอาหารไปยังต่างประเทศได้
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้
ประกอบการไทยเรา ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตอาหารเพื่อการ
บริโภคในประเทศ และผู้ส่งออกสินค้าอาหารราย
สำคัญของโลก โดยเฉพาะในรายของผู้ประกอบการ
SME ที่จะต้องปรับตัวพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ก้าว
ตามทันมาตรฐานอาหารของนานาชาติในระดับสากล
ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลก และ
องค์การด้านอาหารระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และ
เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบในตลาดสินค้าอาหาร
ส่งออกทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างดุเดือด ในทุกวันนี้
สำหรั บ ระบบตรวจสอบควบคุ ม คุ ณ ภาพที ่
สำคัญ และประเทศทัว่ โลกให้การยอมรับ มีดงั ต่อไปนี้

GMP
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร ย่อมาจากคำว่า
Good Manufacturing Practice
จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศหรือ โคเด็กซ์
(CODEX) เพื ่ อ ให้ ส มาชิ ก ทั ่ ว โลกใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ระดับการเผยแพร่ ทัว่ ไป

สำหรับประเทศไทย ถือเป็นมาตรฐานบังคับ
ตามกฎหมายที่โรงงานผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติ โดย
กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 193
พ.ศ. 2543 เรือ่ ง วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึง่ มีผลบังคับ ใช้ตง้ั แต่
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่
จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เพือ่ ให้ผผู้ ลิตปฏิบตั ิ
ตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยมี
เนือ้ หาครอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานทีต่ ง้ั และอาคารผลิต
2. เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ใน
การผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
6. บุคลากร

HACCP
การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในผลิต
ภัณฑ์อาหาร ย่อมาจากคำว่า Hazard Analysis Critical
Control Point เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความ
ปลอดภัย ซึง่ ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร
ให้ปราศจากอันตราย 3 สาเหตุ คือ อันตรายทางชีวภาพ
จากเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ท่ี ำให้เกิดโรค หรือสารพิษ อันตราย
จากสารเคมี เช่น สารเคมีทใ่ี ช้ในการเพาะเลีย้ ง เพาะปลูก
สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร และอันตรายทาง
กายภาพจากสิง่ ปลอมปน ต่างๆ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก
โลหะ
HACCP เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวัตถุดบิ กระบวนการผลิต และผลิต
ภัณฑ์ มีเนือ้ หาครอบคลุม ดังนี้
1. การวิเคราะห์อนั ตราย (Conduct a Hazard
Analysis)
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2. กำหนดจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
3. กำหนดค่าวิกฤต
4. กำหนดระบบเพือ่ ตรวจติดตามการควบคุม
จุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
5. กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่า จุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้
การควบคุม
6. กำหนดวิธกี ารทวนสอบเพือ่ ยืนยันประสิทธิ
ภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP
7. กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับวิธปี ฏิบตั แิ ละบันทึกข้อมูลต่างๆ ทีเ่ หมาะสม

BRC

มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีก
แห่งประเทศอังกฤษ สำหรับผู้ผลิต
อาหาร ย่อมาจากคำว่า British Retail
Consortium Standard-Food กำหนด
ขึน้ โดยสมาคมผู้ ค้าปลีกแห่งประเทศ
อังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่นำมาใช้สนับสนุนให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมอาหารมีหลักเกณฑ์ทด่ี ใี นการ
ผลิตอาหาร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยบังคับให้โรงงานผูผ้ ลิต
อาหารที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายในห้างผู้ค้า
ปลีกของประเทศอังกฤษ ต้องจัดทำระบบนี้
BRC มุง่ เน้นเรือ่ งความปลอดภัยและความถูก
ต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ มีเนื้อหา
ครอบคลุม ดังนี้
1. การนำระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้
2. การจัดทำเอกสารและระบบการบริหาร
ด้านคุณภาพ
3. การควบคุมมาตรฐานสภาพแวดล้อมของ
โรงงาน การควบคุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร

IFS
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
ย่อมาจากคำ ว่า International Food
Standard กำหนดขึ้นโดยผู้ค้าปลีกแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (HDEHauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V., Germany) และผูค้ า้ ปลีก
ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (FCD-Federation des
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entreprises du Commerceet de la Distribution, France)
เพือ่ ใช้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหาร
ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยบังคับให้
โรงงานผู้ผลิตอาหารที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่าย
ในห้ า งผู ้ ค ้ า ปลี ก ของประเทศฝรั ่ ง เศสและเยอรมนี
ต้องจัดทำระบบนี้
IFS มีเนือ้ หาครอบคลุม ดังนี้
1. การจัดการระบบคุณภาพ และ HACCP
2. ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ
3. การจัดการทรัพยากร
4. การผลิตผลิตภัณฑ์
5. การวัดค่า การตรวจวิเคราะห์ และการปรับปรุง

SQF
มาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัย ย่อมาจาก
คำว่า “Safe Quality Food” จัดทำโดย AGWEST Trade
and Development: AT&D ของรัฐบาลออสเตรเลีย เพือ่
ใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีความปลอดภัยตรงตามความต้องการของลูกค้า
และสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
SQF เป็นระบบคุณภาพที่ผสมผสานระหว่าง
แนวทางการวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในผลิต
ภัณฑ์อาหาร (HACCP) ของ CODEX และระบบคุณ
ภาพ ISO 9000 มีเนือ้ หาครอบคลุม ดังนี้
1. ความมุง่ มัน่ ต่อระบบคุณภาพ
2. ผูส้ ง่ มอบ
3. การควบคุมการผลิต (นำระบบ HACCP
ไปประยุกต์ใช้)
4. การตรวจสอบและทดสอบ
5. การควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ
6. การบ่งชีแ้ ละการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์

HALAL
คำว่า “ฮาลาล” แปลว่า
อนุมัติ อนุญาต ตามข้อกำหนด
ของศาสนาอิสลาม ในอุตสาหกรรม
อาหาร “อาหารฮาลาล” จึงหมายถึง
อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่ง
ได้รบั อนุมตั ติ ามบัญญัติ ศาสนาอิสลามให้มสุ ลิมบริโภค
หรือใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งโดยปกติชาวมุสลิมจะต้อง
บริโภคอาหารฮาลาล เท่านัน้ ดังนัน้ โรงงานผูผ้ ลิตอาหาร

คลังข้อมูล สพท. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี วิชาการด้านส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้สนใจ
จัดทำโดย
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
โ ทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th

ที่ต้องการผลิตสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายให้แก่ชาว
มุ ส ลิ ม จึ ง ต้ อ งทำตามข้ อ กำหนดของศาสนาอิ ส ลาม
และได้รับการรับรองการเป็นอาหารฮาลาลจากหน่วย
งานผูใ้ ห้การ รับรอง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย (รายละเอียดของข้อกำหนด
รายละเอียดได้จากบทบัญญัติของศานาอิสลาม)

ISO 22000
ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร
มีชอ่ื เต็มๆ ว่า “ISO 22000 : Requirements for a Food
Safety Management System” จัดทำขึ้นโดยองค์การ
มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization
for Standardization : ISO) เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานกลาง
ที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ทีม่ กี ารบังคับ
ใช้ในทางการค้า

ISO 22000 มีเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ ข้อกำหนด
ของ GMP, HACCP และระบบการบริหารงาน ประกอบ
ด้วยหลักการทีส่ ำคัญ ดังนี้
1. การสื่อสารระหว่างองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่
อาหาร
2. การบริหารจัดการระบบ
3. การนำหลักการ HACCP ไปใช้
4. โปรแกรมพืน้ ฐานด้านสุขลักษณะการผลิต
ทีด่ ี

ISO 9001 : 2000
ระบบการบริหารงานคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย
องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ Intermational Organization for Standardization : ISO เพือ่ เป็นแนวทางในการ
บริหารและการจัดการองค์กร ให้มคี ณ
ุ ภาพ มุง่ สูค่ วาม
เป็นผู้นำทางธุรกิจ
ISO 9001 : 2000 มีเนือ้ หาครอบคลุม ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า
หรือความคาดหวังของลูกค้าทีม่ ตี อ่ องค์กร
2. กำหนดให้ผู้บริหารขององค์กรต้องมีการ
วางแผนตลอดจนกำหนดเป้าหมาย และทิศทางของ
องค์กร
3. ให้ความสำคัญกับการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ ช น้ั ในองค์กร
4. เน้นการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ในการ
จัดการกิจกรรมต่างๆ และการใช้ทรัพยากรขององค์กร
5. มีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบ และติดตามผลได้
6. การปรับปรุงคุณภาพการบริหาร และการ
จัดการขององค์กร ต้องเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง และสอด
คล้องกับความต้องการของลูกค้า
7. การตัดสินใจขององค์กรต้องตั้งอยู่บนพื้น
ฐานของเหตุผล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ติดตามผล
ความพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กร
8. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
โดยยึดหลักความพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก
“มาตรฐานความปลอดภัย:เส้นทางอาหารไทยสูค่ รัวโลก,”
nfi นิตยสารสถาบันอาหาร ม.ค. - มี.ค. 2552

ระดับการเผยแพร่ ทัว่ ไป

รหัสข้อมูล 773

